Bekijk de webversie

Een nieuw seizoen,
een nieuwe website
peppelhoeve.nl

Kijk hier maar eens........
Onze website is vernieuwd!
Wekelijks worden er aanpassingen gedaan zodat we helemaal up-to-date zijn.
Nieuw is onze blog, nieuw gerealiseerde tuinen en uiteraard is de virtuele etalage aanwezig.

Tuintips van de hovenier
- Tijdens de winterperiode wordt tuingereedschap weinig gebruikt. Dit is een mooi moment om al
het gereedschap te onderhouden. Of misschien moet er een machine voor onderhoud naar de
specialist? Als je deze werkzaamheden nu uitvoert kun je in het nieuwe tuinseizoen gelijk van
start.
- Bescherm vijvervissen tegen reigers en katten. Vissen zijn in de wintermaanden een stuk
trager en dus een makkelijke prooi.
- Mocht het opnieuw gaan sneeuwen verwijder dan de sneeuw van de vijver zodat er licht in
komt.
- Als de grond met het gras erop bevroren is, kan dat ‘breken’ als er overheen wordt gelopen.
- Hulp nodig, neem gerust contact op.
En vraag een prijsopgave voor het winteronderhoud van je tuin!

Geef de tuin vogels tijdens de winter gevarieerd eten zoals
pinda’s, vetbollen en diverse soorten zaden. Het is belangrijk dat
strooivoer niet te lang blijft liggen. Het kan hierdoor bederven en
ongedierte aantrekken.
Of maak de cupcakes zoals in het filmpje.
Met dank aan Angelo.

Clothing Store

Wintervoordeel:
Tweed colberts en gilets voor dames en heren nu 40%,
winterjassen 30%, wollen truien en vesten tot 50%.
Allerlei accessoires zoals handschoenen en shawls.

Laatste stuks op=op.

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!

Meer tuintips
op Facebook waar onze hoveniers Albert en Bart wekelijks praktische tuin- en
plantentips plaatsen en 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.

