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Waarom deze nieuwsbrief?

U hebt aangegeven dat u graag een bericht wil ontvangen wanneer

een roos weer op voorraad is. Of, u bent een trouwe lezer. 

Geen interesse? U kunt zich hieronder direct afmelden.

Afmelden

Ontvang een bericht wanneer

de roos weer op voorraad is

Met wat een enthousiasme maakt

u gebruik van de knop in de

webwinkel 'ontvang een bericht

wanneer de roos weer op

voorraad is' !  
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Hierover nog even een tip: wanneer

u straks dat bericht ontvangt, dan is

dat geen reservering of

bestelling! Als u de desbetreffende

roos wilt kopen, moet u deze

bestellen en afrekenen via de

winkelmand in de webwinkel. Hierbij

geldt: op = op. Goed uw mailbox in

de gaten houden dus! 

Groeien in een natuurlijk

ritme

In de nieuwsbrief van december

meldden wij dat het te nat was om de

rozen uit de grond te halen.

Inmiddels is dit wel gelukt en zijn wij

volop aan het oppotten (hierover

meer verderop in de nieuwsbrief).

Wanneer de wortels voldoende

volgroeid zijn, plaatsen wij de planten

in de webwinkel. Wij gebruiken geen kas, alle planten groeien buiten in een

natuurlijk ritme. Dus, duimen voor veel zonnewarmte de komende weken!

Er is al best veel op voorraad, kijk maar eens in de webwinkel.

BESTEL ROZEN

Bijzondere soorten

Ieder jaar testen wij rozen op gezondheid, bloei- en groeikracht, geur én

smaak. Hiervoor hebben wij een aparte testhoek op het pottenveld

ingericht. Wanneer zij de test goed doorstaan, nemen wij de soorten in

productie. Omdat de teelt 2 jaar duurt, betekent dit dat ze pas volgend jaar

voor het eerst verkrijgbaar zijn. 

Na afloop van de test, bieden wij de testpotten aan voor de verkoop. Sommige

van deze soorten waren tot nu toe mondjesmaat of zelfs niet te krijgen.

Bijzonder dus! Ze zitten in onze stevige 6 liter pot en zijn al goed

doorworteld. Dit zijn ze: 
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Amorosa

€ 20,95

BESTEL NU

Corazon

€ 20,95

BESTEL NU

Crimson Siluetta

€ 24,95

BESTEL NU

Enjoy

€ 20,95

BESTEL NU

Romantic

Siluetta

€ 24,95

BESTEL NU

Sunmaid

€ 20,95

BESTEL NU

Sunny Siluetta

€ 24,95

Frosted Muffin

€ 20,95

Xenia

€ 20,95
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BESTEL NU BESTEL NU BESTEL NU

€ 25,-

Valentijnsdag: doe een

rozenvoucher cadeau!

Elke voucher heeft een waarde van

1 roos in een 6 liter pot,

inclusief verzending.

BEKIJK EN BESTEL NU

Aanvraag mestabonnement

rozenmest Mest-op-Maat

Wanneer het warmer wordt, komt de

sapstroom in de rozenplanten op

gang. U ziet dit doordat de knoppen

uitlopen en blaadjes verschijnen. De

planten krijgen dan behoefte aan

voedingsstoffen en

sporenelementen.

Onze exclusieve organische rozenmest Mest-op-Maat voorziet hierin. Vanaf

medio februari is de mest los te koop via de webwinkel. Nog handiger is een

mest-abonnement. U betaalt dan een vast bedrag per jaar en ontvangt op

tijd de juiste hoeveelheid mest. Neem voor een vrijblijvende offerte contact

met ons op!

LEES MEER

Plastic potten van 6 liter

Wij gebruiken voor onze rozen

gekleurde plastic potten van 6 liter.

Zes liter potten zijn veel groter dan u

doorgaans elders aantreft. Rozen, of

eigenlijk alle planten in pot, groeien

op in onnatuurlijke omstandigheden.
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Om de wortels zoveel mogelijk de

ruimte te geven gebruiken wij een

grote potmaat.

Waarom dan die plastic potten

en geen potten van natuurlijk

materiaal? Heel simpel: van bron tot

eind, hebben wij berekend dat de

manier waarop wij de potten

hergebruiken, duurzamer is dan

iedere andere vorm van natuurlijk

materiaal, dat op dit moment

beschikbaar is. 

LEES MEER

Meer biodiversiteit met biologische

rozen

Bij de Bierkreek vinden we het vanzelfsprekend dat wij als

bedrijf onze verantwoordelijkheid nemen voor het behoud van

onze leefomgeving. Wij zijn ervan overtuigd dat werken

vanuit een gezonde biodiversiteit de basis is voor goed

ondernemerschap: ‘Kweken met goed geweten’.

Laten we samen uw kwekerij, erf, tuin of balkon omtoveren

tot groene biodiversiteitsparel om hiervan samen te kunnen

blijven genieten, ook in de toekomst.

LEES MEER

Actueel nieuws op Facebook of lees onze blogs

Hebt u de nieuwsbrief van iemand doorgestuurd

gekregen?
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100% biologisch

De rozen van De Bierkreek worden

biologisch gekweekt. Wij gebruiken

geen chemische

gewasbeschermingsmiddelen en

geen kunstmest. Hierdoor zijn al onze

rozen eetbaar en blijft de bodem

gezond.

Natuurlijke vijanden

inbegrepen

Natuurlijke vijanden van bladluizen

zijn zweefvliegen, sluipwespen en

lieveheersbeestjes. Als u goed kijkt

vindt u er altijd wel een paar op onze

planten. U krijgt ze er gratis bij!

Uniek assortiment Bijzonder advies

IK SCHRIJF MIJ ZELF IN

Vindt u onze nieuwbrief de moeite waard? Deel

hem dan!

Nuttige links

Ons antwoord op de meest gestelde vragen

Meer biodiversiteit in uw tuin? Kijk eens hier!

Het laatste natuurnieuws

Waarom rozen van de Bierkreek?
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Rozenliefhebbers vanuit de hele

wereld laten hun nieuwe creaties

graag testen op onze velden.

Wanneer een roos de test goed

doorstaat, brengen wij de nieuwe

soort als eerste op de markt.

Juweeltjes die in uw tuin kunnen

staan ...

Onze unieke kennis en ervaring van

kweken in harmonie met de

natuurljjke omgeving delen wij graag

met u. Laat u verrassen door onze

ontwerpen voor tuin, erf en

landschap.

Biologische rozenkwekerij de Bierkreek

Zevenhofstedenstraat 9, IJzendijke

Netherlands

www.bierkreek.nl

Je ontvangt deze e-mail omdat je je hebt aangemeld op

onze website of iets bij ons hebt besteld.

Afmelden
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