
.

Meer shops: www.nieuwsblad.be/rondom

SPECIAL ALLERHEILIGEN

Wat maakt uw zaak
bijzonder?
‘We hebben een volledig over
dekte verkoopsruimte, zodat
de klanten in de beste omstan
digheden hun planten kunnen
kopen. We hebben recent ook
onze parking uitgebreid. We
zijn een familiebedrijf met
twaalf vaste medewerkers, on
der wie vier tuinarchitecten.
Zo garanderen we een deskun
dige service.’

Welke chrysanten ver
koopt u?
‘We beschikken over voldoen
de ruimte om chrysanten in al
le soorten, maten en kleuren
aan te bieden. Zo kan de klant
de chrysant ook elders gebrui
ken dan enkel op het kerkhof,
maar ook in huis of als ge
schenk.’

Wat is uw favoriete chry
sant?
‘Ik geef de voorkeur aan sobere
tinten, zoals witte chrysanten.’

Wat vindt u van het aanbod
aan planten en bloemen in
Leuven?
‘We hebben eigenlijk niet veel
concurrentie in Leuven en
omgeving. We beschikken
over een vrij unieke locatie
omdat we al meer dan 50 jaar
in de streek zitten. Onze
boomkwekerij behoort ook tot
de grootste van het land.’

Eigenaar/Uitbater: Familie Van
Goidsenhoven
Open sinds: 1960
Adres:
Kortrijksebaan 54
3220 Holsbeek
tel. 01644.57.67
www.vangoidsenhoven.be
info@vangoidsenhoven.be

‘Ruim assortiment en
deskundig advies’

PLANTEN VAN
GOIDSENHOVEN
Holsbeek

Wat maakt uw zaak
bijzonder?
‘Onze ligging hier in de Naam
sestraat, recht tegenover het
Heilig Hart Ziekenhuis, is een
troef, evenals de ruime par
keerfaciliteiten naast de win
kel. Ons concept is ook bijzon
der, omdat we zowel bloemen,
planten als geschenken verko
pen. We zijn ook de enige zaak
in Leuven en omstreken die
ballonnen verkoopt.’

Welke chrysanten verkoopt
u?
‘We bieden chrysanten in alle
kleuren en variëteiten aan, in
een pot en als snijbloem. Men
sen vergeten wel eens dat chry
santen niet alleen bloeien als
potplant.’

Wat is uw favoriete chry
sant?
‘Ik heb een voorkeur voor de
groene chrysant, in snijbloem.
Deze variëteit heeft de naam
Shamrock.’

Wat vindt u van het aanbod
aan planten en bloemen in
Leuven?
‘Er zijn genoeg bloemen en
plantenwinkels in Leuven. Er
kwamen de jongste jaren nog
een aantal nieuwe zaken bij.
Maar wij onderscheiden ons
door ons aanbod aan kleine
bloemstukken en typische ca
deauartikelen.’

Eigenaar/Uitbater: Philippe
Delin en Cindy De Brouwer
Open sinds: 2000
Adres:
Naamsestraat 104
3000 Leuven
tel. 01622.32.65
www.delindebrouwer.be
bloemen.delin@skynet.be

‘Bloemen, geschenken
én ballonnen’

BLOEMEN EN
PLANTEN DELIN
DE BROUWER
Leuven


