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HO HO HOOOO Hier zijn we weer met onze jaarlijkse kerstboomverkoop!
In deze brief vinden jullie alle info.
Alvast een dikke merci en een zalige kerst en eindejaarsperiode gewenst namens de gehele
Jin!

Over de bomen
We werken samen met een nieuwe leverancier uit Erpe-Mere. Ze zitten al tientallen jaren in
het vak en leveren aan tuincentra in binnen- en buitenland.

Dit jaar bieden we 3 boomsoorten aan. De Abies Fraserii, de Nordmann en de Fijnspar.

De eerste boom is de Abies Fraserii. Deze is ideaal geschikt voor binnen dankzij het
uitzonderlijk lange behoud van zijn naalden en het verspreiden van een aangename
dennengeur. De naalden zijn eveneens donkergroen met een zilveren schijn. Qua vorm is
deze boom mooi pyramidaal.
Wiij bieden de fraserii potgekweekt aan. Potgekweekt betekent dat de volledige wortel van
de boom in de pot zit zonder deze te beschadigen. Deze kan na de kerstperiode perfect in
de tuin geplant worden om verder te groeien.

De tweede is de Nordmann, de ‘Rolls Royce’ onder de kerstbomen.
Deze boom heeft een harmonieus silhouet met een typische piramide-vorm. Daarenboven
biedt hij een dichte takkenstructuur met veel naalden. De naalden zijn zacht, maar toch
sterk. Deze boom verliest zijn naalden niet!
De Nordmann bieden we gezaagd en potgedrukt aan! Potgedrukte bomen worden geoogst
en vervolgens in een pot gedrukt. Hierbij worden de wortels afgezaagd.

De derde boom is de Fijnspar. De onderste takken staan eerder horizontaal maar hoe
hoger, hoe verticaler de takken staan. Dit zorgt voor een mooie kegelvorm! Deze boom
staat bekend als de traditionele kerstboom omwille van zijn dichte begroeiing en een
aangename dennengeur.
De Fijnspar bieden we gezaagd aan de stam aan.

Belangrijk: voor de gezaagde bomen bieden wij de optie aan om een kruis te bestellen voor
5 euro.



Verkoop (online bestellen)
Je kunt bestellen via ons online Google bestelformulier.
Zie de link hieronder.

Gelieve elke boom als een aparte bestelling te beschouwen!
VOORBEELD: 2 bomen bestellen = 2x het formulier invullen.
Aarzel niet om ons te contacteren voor mogelijke problemen of vragen.

De deadline om te bestellen is 20 november.

Klik op deze link voor het bestelformulier:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScgj9lN4A9E41P47ks1sVTVYLGy4BiW8cu-e_T
B1nrek86hiA/viewform?usp=sf_link

Levering
De kerstbomen worden geleverd op onze scoutslokalen tegen het weekend van 11-12
december. Voor de levering bieden we twee opties:

1. Afhaling aan onze scoutslokalen (De Betstraat 21, Haasrode).
Info over tijdstip en praktische regelingen volgen later.

2. Levering aan huis. Wij brengen jouw kerstboom bij je thuis!
Kostprijs levering:
€ 6 in de gemeenten Oud-Heverlee en Bierbeek.
€ 12 in Heverlee en Leuven-centrum.
Voor andere gemeenten vragen we om de boom zelf bij ons op te halen.

Extra tips, nuttige boom-info:
Hieronder een link met nuttige info om afgezaagde bomen (dus geleverd zonder wortels) de
hele Kerstperiode binnen in huis zo gezond mogelijk te houden!
https://dier-en-natuur.infonu.nl/diversen/27718-de-nordmann-de-beste-kerstboom-die-er-is
.html
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Maat (cm) PRIJS (euro)
ABIES FRASERII potgekweekt 100-125 40

(volledige wortels) 125-150 45
150-175 50

NORDMANN SPAR potgedrukt 80-100 30
(gezaagde wortels) 100-125 35

125-150 40
150-175 45
175-200 50

NORDMANN SPAR in net 175-200 40
(gezaagde stam) 200-225 50

225-250 60
250-300 80
300-400 110

FIJNSPAR - PICEA ABIES in net 80-100 15
(gezaagde stam) 100-125 17

125-150 21
150-175 25
175-200 30
200-250 35
250-300 50
300-400 80

HOUTEN KRUIS 5
LEVERING OUD-HEVERLEE EN BIERBEEK 6

LEVERING LEUVEN CENTRUM EN HEVERLEE 12


