Bekijk de webversie

Hallo winter......en kerst

Tuintips van de hovenier
- Vogels zijn gek op de lekkere dingen die wij ze aanbieden. Het is nu weer de tijd om wat extra
aandacht aan onze tuinvrienden te besteden in de vorm van heerlijk voer en eventueel water.
- Als de grond met het gras erop bevroren is, kan dat ‘breken’ als er overheen wordt gelopen.
Het effect daarvan wordt pas in het voorjaar duidelijk als de belopen plekken bruin en kaal
worden.
- Groeien er siergrassen in jouw tuin? Verwijder de pluimen niet. Op deze manier heb je meer
sfeer in de tuin, ook in de winter! Verwijderen kan in maart nog wel.
- Bladverliezende bomen en heesters kunnen nu volop worden geplant. Gaat het vriezen dan
wordt de grond te hard en gaat het planten niet meer. Is de vorst verdwenen dan is planten weer
mogelijk.
- Hulp nodig, neem gerust contact op.
En vraag een prijsopgave voor het winterklaar maken van je tuin!

Last minute kerstcadeau ideetjes:
- Luxe cadeausets van Saint James: mooie wollen shawls met
bijpassende muts en/of handschoen.
- Onze Shepherd pantoffels zijn weer beschikbaar in alle
maten.
- Comfortabele vilten hoeden en tweed caps.
- Unieke handgemaakte tassen van Lamdesign.

Clothing Store

www.peppelhoeve.nl
Wordt vernieuwd en wij geven u alvast een voorproefje.
Dagelijks worden er aanpasingen gedaan zodat we binnenkort weer helemaal upto-date zijn.

Wij begroeten je graag tijdens onze openingsuren:
wo t/m za 10.00 - 17.00 uur
zo 12.00 - 17.00 uur.
0413-475286
Tot binnenkort!
Eerste, tweede kerstdag en nieuwjaarsdag zijn we gesloten!

Meer tuintips
op Facebook waar onze hoveniers Albert en Bart wekelijks praktische tuin- en
plantentips plaatsen en binnenkort ook op de nieuwe peppelhoeve.nl.

Volg ons op Facebook

Website

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • Voor een goede ontvangst voegt u tuinstyling@peppelhoeve.nl toe
aan uw adresboek.

