
Tuinhier Overpelt 
  Gezamenlijke aankoop 2021 

       p.a. Leo Van Baelen 

Burgem.Van Lindtstraat 4/41 

             3900 PELT 

 Tel: 0494452770 

       vtoverpelt@yahoo.com 

 

 Benaming Nummer Inhoud Prijs Aantal Prijs 

 

Daroyal verse planten A Per 20 10 euro   

Sonata (dik) verse planten B Per 20 13 euro  
 

Elsanta (dik) verse planten C Per 20 13 euro  

 

Korona (dik) verse planten D Per 20 13 euro 

  

Faith (dik)verse planten E Per 20 14 euro 
  

Malwina (dik)verse planten F Per 20 14 euro 
  

*Furore  G Per 20 10 euro 
  

*Favori  H Per 20  13 euro 

 

  

• doordragend 

 

Naam:……………………………………………………….Voornaam:………………………. 

 

Straat:…………………………………………………………nr 

 

Postnummer:…………Gemeente:……………………………tel:………………..  

 

e-mail:  

Handtekening, 
(belangrijk om u tijdig te kunnen verwittigen) 

Gelieve deze bestellijst voor 20 juni 2021 te bezorgen bij de bestuursleden, of via mail, of 

rechtstreeks te zenden aan bovenstaand adres.  Na deze datum is het onmogelijk nog te 

bestellen. Om achteraf twijfels over uw bestelling te voorkomen, maakt u best een dubbel van 

uw bestelling.    Betalen gebeurt vóór afhalen via overschrijving . 

Belangrijk: Alle deelnemers worden eerst nog verwittigd hoe het afhalen in augustus “ veilig “ 

zal verlopen.   
DEZE SAMENAANKOOP IS UITSLUITEND VOORBEHOUDEN AAN  DE LEDEN VAN TUINHIER 

OVERPELT 

 



Even wat uitleg: 

Het zijn allemaal planten rechtstreeks van de kweker in NL.  

U bestelt dus per 20 planten.  Levering augustus.  Iedereen wordt tijdig 

verwittigd. 

 

 

Daroyal: Daroyal aardbeien rijpen al in begin juni, zijn groot en hebben een heerlijk aardbei aroma. 

Daarnaast is Daroyal een sterk aardbeienras die weinig problemen heeft met bodemziektes.  TOPPER! 
 

Sonata: Sonata aardbeien zijn schitterend van vorm, glanzend en lekker.  Sonata is een makkelijk te 

telen aardbeienras. De aardbeien van Sonata rijpen midden juni en zijn redelijk goed houdbaar. 

Malwina:  
De grote, donkerrode, heerlijke aardbeien van het aardbeienras Malwina mogen niet ontbreken in de 
moestuin. Ze rijpen pas eind juni/ begin juli en zorgen zo voor een extra lange plukperiode. 
 

Elsanta: De aardbeien van Elsanta rijpen midden juni en kenmerken zich door de grote, stevige 

aardbeien die wat langer houdbaar zijn. Het aardbeienras Elsanta is zeer productief met een prima 
smaak. 
 

Korona: Zoet, zoeter… Korona!  De aardbeien van het populaire aardbeienras Korona zijn dieprood, 

heerlijk zoet en sappig en daardoor ook zeer geschikt voor de jam! Rijptijd midden juni. TOPPER! 
 

Faith: Het sterke aardbeienras Faith valt op door zijn grote helderrode aardbeien, lange plukperiode, 

hoge opbrengst en intensieve smaak. De rijptijd is net na midden juni (na Sonata en Korona). 
 

Furore: Het doordragende aardbeienras Furore is een aanwinst voor iedere moestuin. Sterke, gezonde 

en hoog productieve planten. De aardbeien zijn groot, kegelvormige en prima smaak. 
 

Favori: Favori is een doordragend aardbeienras, die overtuigd velen met zijn aromatische 

“bosaardbei-smaak”. De grote, glanzende aardbeien zijn goed houdbaar en de plant sterk tegen ziektes. 
 
 


