
Elzestraat 12 · 9120 Beveren • Tel. 03 755 66 79

OPENINGSUREN  
Maandag - zaterdag: 10 - 18 u.  

Dinsdag en zondag gesloten.  
Enkel tijdens het opendeurweekend open op zondag.

VIJVERWEELDE
Vijverspeciaalzaak • Hengelsportmateriaal
winkel@vijverweelde.be · www.vijverweelde.be

ALCEA BV
Uw partner in vijver- en tuinaanleg 

info@alcea.be · www.alcea.be

VACATURES
Wij zijn dringend op zoek naar M/V voor:

vijveronderhoud/vijverrenovatie
   Interesse? Mail naar info@alcea.be  

of bel naar 03 755 66 79

Het is feest 
bij Alcea Vijverweelde!

Feest met ons mee op 
17, 18, 19 en 20 maart!

Alcea valt  
opnieuw in  
de prijzen!

Op vrijdag 17, zaterdag 18, zondag 19 én maandag 
20 maart 2023 klinken wij op ons 25-jarig 

bestaan van Alcea en het 20-jarig bestaan van 
Vijverweelde.  Naast de vele promoties bieden wij 
tijdens deze 4 dolle feestdagen iedereen een hapje 

en een drankje aan op zaterdag 18 
 en zondag 19 maart. Kom zeker eens langs!

Elke dag open van 10 u. - 18 u.

jij komt toch  
ook Op 17, 18, 19 en 
20 Maart 2023?

• Ontwerp van tuinen
• Terrassen en opritten
• Onderhouds- en snoeiwerken
• Onderhoud van vijvers: stofzuigen, waterplanten 

snoeien, filter spoelen, algemeen 
nazicht van mechanische 
filters, pompen en UV-lampen 
vervangen

• Aanleg van tuinen en 
(zwem)vijvers, koivijvers, 
waterpartijen, ...

• Renovatie van tuinen 
en vijvers

• Aanleg van daktuinen
• Verhardingswerken

Alcea, al jarenlang expert in: 

Met hapjes en drankjes  
op zaterdag 18 en zondag 19 maart,  

tombola en…  véél jubileumkortingen!  

info@alcea.be  
Tel. 03 755 66 79



-20%

Sla nú extra kortingen  
aan de haak op alle  
hengelsportmateriaal*

Bij aankoop van vijver
produkten (vanaf 75 euro) 
krijgt u een algenschepnet  
van Oase cadeau!*

korting op àlle  
vijvervisvoeders

‘t Is feest bij Alcea Vijverweelde!
Weekend 17, 18, 19 en 20 maart 2023

Elke dag open van 10 u. - 18 u.  

korting op àlle 
water verbeterings-
produkten
Bacteriën, Perfect Pond GH+, PH-, Biota, …

-15%

-20%

* 1 schepnet per klant en per aankoop

* uitgezonderd aas, vaste stokken  
en lopende promoties. Acties komen  
niet op de klantenkaart

ZONDAG 19 MAART
CRAZY SUNDAY

op ALLE  
vijverprodukten* 

* enkel geldig op zondag 19 maart
* uitgezonderd op EPDM-folie

Deze informatie wordt opgenomen in ons klantenbestand.  
U kan zich laten verwijderen op eenvoudige vraag via  
onderstaande contactinformatie.
Elzestraat 12 · 9120 Beveren • Tel. 03 755 66 79  
winkel@vijverweelde.be · www.alcea.be

VOORNAAM ....................................................................................

NAAM  ....................................................................................

STRAAT - NR. ....................................................................................

GEMEENTE ....................................................................................

E-MAIL  ....................................................................................

✁
Enkel bij aankoop vanaf 25 € in de afdeling  

hengelsport of 50 € in de afdeling vijvers en bij  
afgifte van onderstaande, volledig ingevulde strook.

Prijzen direct af te halen. 1 deelname per betalende klant.  
Enkel originele stroken worden aanvaard.

Vul deze strook VOLLEDIG in  
en geef ze af bij uw aankoop

Neem deel aan onze 

tombola-15%

Wij testen ALTIJD  
uw vijverwater gratis!
Breng dus zeker een staal van je 
vijverwater mee. Bovendien is er 
zaterdag én zondag een specialist 
van Perfect Pond aanwezig.

Op vrij 17/3 en zat 18/3 van 10 tot 15 u. 
Demonstratie voeders  
Marcel Van den Eynde

Wij doen mee!


