(Pot)grond, bodemverbeteraars & -bedekkers, zand & grind
Boomschors, Frans, 30-40 mm, Culvita, zak 40 liter
Cacaodoppen, Culvita, zak 70 liter
Grind, Siergrind, 8-16 mm, Culvita, zak 20 kg
Hydrokorrels, grof 8-16 mm, Culvita, zak 10 liter
Moestuingrond, biologisch, Culvita, zak 40 liter
Ophoogaarde, los, halve kar (ca. 1/2 kuub)
Ophoogaarde, los, hele kar (ca. 1 kuub)
Ophoogaarde, los, kruiwagen (zelf scheppen)
Potgrond, biologisch, Culvita, zak 40 liter
Tuinaarde, bemest, Culvita, zak 40 liter
Tuinaarde, los, halve kar (ca. 1/2 kuub)
Tuinaarde, los, hele kar (ca. 1 kuub)
Tuinaarde, los, kruiwagen (zelf scheppen)
Tuinturf, Culvita, zak 40 liter
Zand, Brekerzand, Culvita, zak 20 kg
Zand, los, halve kar (ca. 1/2 kuub)
Zand, los, hele kar (ca. 1 kuub)
Zand, los, kruiwagen (zelf scheppen)
Zand, Speelzand, Culvita, zak 20 kg
Meststoffen
Basaltmeel, Innogreen, zak 25 kg
Basaltmeel, Innogreen, zelfgevulde zak 2 kg
Beendermeel, Culvita, doos 1,5 kg
Beendermeel, Innogreen, zak 25 kg
Beendermeel, Innogreen, zelfgevulde zak 2 kg
BioBasis, Innogreen, korrelvorm (7-7-8 + 2 MgO), zak 10 kg
BioBasis, Innogreen, korrelvorm (voorheen 777), zak 25 kg
BioBasis, Innogreen, korrelvorm (voorheen 777), zelfgevulde zak 2 kg
BioBasis, poedervorm (magazijn), zak 25 kg
BioBasis, poedervorm (magazijn), zelfgevulde zak 2 kg
Bloedmeel, Culvita, doos 1,5 kg
Bloedmeel, Innogreen, zak 20 kg
Bloedmeel, Innogreen, zelfgevulde zak 1 kg
Druivenmeststof, organisch, Culvita, doos 1,5 kg
Gazonmest (anti-mos), organisch, Culvita, doos 1,5 kg
Gazonmest, Culvita, pot 1 kg (voor 25m2)
Kalk, korrelvorm, Culvita, zak 25 kg
Kalk, korrelvorm, Culvita, zelfgevulde zak 2 kg
Kieseriet (25%MgO - magnesium), Culvita, zak 25 kg
Kieseriet (25%MgO - magnesium), Culvita, zelfgevulde zak 1 kg
Koemestkorrels, Culvita, zak 20 kg
Koemestkorrels, Culvita, zak 5 kg
Koemestkorrels, Culvita, zelfgevulde zak 2 kg

Lavameel, Eifelgold, zak 20 kg
Lavameel, Eifelgold, zelfgevulde zak 1 kg
Moes- en kruidentuinmeststof, organisch, Culvita, doos per 1,5 kg
Organische mestkorrels, Culvita, zak 25 kg
Rozenmeststof, organisch, Culvita, doos 1,5 kg
Siergras- en bamboemeststof, organisch, Culvita, doos 1,5 kg
Universeel (tuin en terras) meststof, organisch, Culvita, doos 1,5 kg
(Plant)bescherming & bestrijding
Knolvoetvrij, pakje 200 gr.
Mierenpoeder, potje, 250 gr.
Mollenverdrijver, potje 135 ml.
Muizenbox & klem
Onkruidbestrijder 'Tegen onkruid en mos', Ultima, fles 510 ml
Onkruidbestrijder 'Tegen onkruid', Topgun, fles 510 ml
Rattenbox & klem
Slakkenkorrels 'Tegen slakken' Eco, Luxan, doos 1 kg
Wespenspray 'Tegen wespen' biologisch, Luxan, bus 400 ml
Wormenmest, Aglucon, doos 1 liter
Zaden
Graszaad Herstelgazon, doosje 150 gram
Graszaad Schaduwgazon, doosje 100 gram
Zie ook de display in de winkel!
Tonkinstokken
Tonkinstok 0.90 m.
Tonkinstok 1.50 m.
Tonkinstok 1.80 m
Tonkinstok 2.40 m.
Tonkinstok 3.00 m.
Gereedschap
Bats
Bezem hard, alleen kop
Bezem hard, incl. steel
Bezem zacht, alleen kop
Bezem zacht, incl. steel
Bezemsteel, los
Bolsteker / bollenplanter
Boomzaag
Boomzaag, los zaagblad
Drietand
Hamer, rubber
Hark, bamboe (blad- of gazonhark)

Hark, recht ijzer
Harksteel, lang, los
Harksteel, medium, los
Schepje
Schoffel recht 16 mm, incl. steel
Snoeischaar, gekleurd
Snoeischaar, grijs (actie)
Spade ('damesspade')
Spade ('hobbyspade')
Spitvork, alleen de steel
Spitvork, incl.steel
Stoffer
Takkenschaar alu professioneel (zwarte handvaten)
Takkenschaar Buxus
Takkenschaar dames (groene handvaten)
Materiaal
Binddraad large
Binddraad medium
Gieter groen 10 liter
Handschoenen safe grip
Handschoenen stof
Touw
Tuinafvalzak met veer 50 cm diameter
Tuinknielkussen 40x18 cm
Tuinkruk 2-in-1
Vuilniszak per stuk, Tuinwijck
Gasflessen & toebehoren
Gasdrukregelaar, combiset (1,5 meter slang + gasdrukmeter 30 + 2
slangklemmen)
Gasdrukregelaar, los
Gasfles leeg - er wordt geen statiegeld teruggegeven
Gasfles vol
Gaskraan
Gasslang per halve meter (incl. 25% korting i.v.m. geldigheidsduur)
Gasslang per meter (incl. 25% korting i.v.m. geldigheidsduur)
Slangklem, div. maten
Schoonmaakmiddelen
Attitude Allesreiniger, 800 ml spuitfles
Attitude Allesreiniger tegels en hout, 1 liter
Attitude Afwasmiddel - Wildflowers, 700 ml
Attitude Afwasmiddel - Citrus Zest, 700 ml
Attitude Handzeep Sandelhout & Kardemom, 250 ml

Attitude Handzeep Sandelhout & Kardemom - navulling 1 liter
Attitude Handzeep Lavendel & Kruidnagel, 250 ml
Attitude Handzeep Lavendel & Kruidnagel - navulling 1 liter
Kruiwagen & toebehoren
Kruiwagen
Kruiwagenwiel, los, Flex Icor 2 Pro (antilek) 13 cm/20 mm, incl. schroeven
Regentonen & toebehoren
Regenton 100 liter, kunststof grijs 'Slimline' (H96x36x32 cm), incl. kraan, excl.
aansluiting regenpijp, excl. standaard
Standaard voor Regenton 100 liter 'Slimline' (H31x40 cm)
Regenton 210 liter rond, kunststof zwart (H97 x doorsnee 59 cm), incl. kraan,
excl. aansluiting regenpijp, excl. standaard
Standaard voor Regenton 210 liter rond, kunststof zwart (H31,5 x doorsnee 53
cm)
Regentank 320 liter rechthoekig, kunststof groen (H135x60x40 cm), geen
standaard nodig, incl. aansluiting regenpijp en ingebouwde peilstok
Regenton aansluitset (H17,3x8x12 cm)
Regenton overloop / aansluitset (70/80; indien regenton vol is gaat het water
terug naar regenpijp)
Diversen
Baggerbeugel, borg
Beschoeiingspaaltjes dient men zelf bij de Gamma of Hornbach te bestellen, zijn
niet via Tuinwijck te koop
Compost los per kar (is niet altijd beschikbaar)
Diverse bloemzaden
Elektrische kar per rit, om zware spullen mee te laten vervoeren
Haksel per kar (is niet altijd beschikbaar)
Haksel per kruiwagen (is niet altijd beschikbaar)
Hakselaar is te huur voor € 5 per dagdeel plus € 20 borg (€ 2,50 voor onderhoud
en € 2,50 voor elektra via de kast). Alleen te gebruiken op tijdstippen dat er
herrie gemaakt mag worden, dus zaterdag van 09:00-13:00 en woensdag van
17:00-20:00. Ab Drenth schakelt kast in (wij laten het hem weten). Zelf voor een
verlengsnoer zorgen van de kast naar de tuin. Hakselaar kan takken tot 8 cm
hakselen. Gebruiksaanwijzing zit erbij.
Ringetjes, rubber (assortiment, diverse maten)
Stoeptegels mogen niet gratis worden meegenomen
Stroom huren, per dagdeel op zaterdag € 2,50 (via Ab Drenth regelen)
Takkenkar inhuren, inclusief tractor
Tuinafval per kruiwagen - zelf storten op grote hoop achter parkeerplaats
Wals te gebruiken op zaterdag - € 20 borg - staat in tractorhok. Week van te
voren reserveren. Er worden geen kosten berekend voor het gebruik.

