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Wie de Oudenaardsesteenweg in Waarmaar-
de/Avelgem regelmatig doorkruist, heeft 
het ongetwijfeld al gemerkt: je vertrouwde 
groenzaak steekt in een nieuw kleedje. Dit 
alles kadert in de overname van bloemen-
shop Wannyn door Tuincentrum De Molen. 
Met een nog uitgebreider aanbod en een 
frisse aanpak wordt Tuincentrum De Molen – 
Wannyn meer dan ooit een referentie inzake 
groene ideeën voor binnen en buiten.

Bloemenshop Wannyn is al vele jaren een 
begrip in de regio. “We hebben daarom ook 
beslist om de vermelding van de naam te be-
houden”, aldus de nieuwe zaakvoerders. “De 
bestaande klanten zullen zich nog steeds thuis 
voelen, maar we willen tevens een nieuw elan 
bieden. Dat realiseren we onder meer met 
een uitgediept gamma en extra aandacht voor 
tuinplanten en decoratie. 

Meer dan ooit jouw groenspecialist
TUINCENTRUM DE MOLEN – WANNYN

Kort samengevat vind je bij Tuincentrum De 
Molen – Wannyn alles voor groei, bloei en aan-
verwante artikelen.”

FAMILIALE AANPAK, KWALITATIEF ASSORTIMENT
De familiale aanpak van Tuincentrum  
De Molen word je ook hier meteen gewaar. De 
deskundige benadering die Willy en Lieve De 
Fraeye sinds 1981 hanteren, wordt door Ka-
trien en Bart in ere gehouden. Een dynamisch 
team staat voor je klaar om je wegwijs te 
maken doorheen het aanbod prachtige plan-
ten voor binnen en buiten, dagverse snijbloe-
men, potterie, creatief decoratiemateriaal en 
toebehoren voor tuin, terras en woonkamer.  
“Met Tuincentrum De Molen – Wannyn kun-
nen we korter op de bal spelen. Inwoners uit 
de regio of passanten ontdekken nu nog meer 
groene inspiratie voor in en om hun woning”, 
besluit Katrien.

OPENDEUR Maak kennis met 
Tuincentrum De Molen – Wannyn tijdens 
de opendeurdagen van 22 t/m 24 maart. 
Elke klant ontvangt een leuke attentie!

Oudenaardsesteenweg 363 - 8581 Waarmaarde (Avelgem)
T 055 38 81 55 - www.tuincentrum-demolen.be

Opening tuincentrum 
De Molen - Wannyn 
te Waarmaarde

BETAAL MET 
ECOCHEQUES

OPENINGSUREN
OPEN di-zat 9-12.30u 
  13.30-18.30u
 zon 10-12.30u
GESLOTEN OP MAANDAG

groene ideeën voor 
binnen & buiten

OPENINGSWEEKEND 22, 23 EN 24 MAART
ZONDAG 24 MAART DOORLOPEND OPEN VAN 10U TOT 18U

Een leuk openingsgeschenk* voor elke klant.
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Groene ideeën binnen en buiten.
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