Bekijk de webversie

Zin in de lente...

Kijk eens........
Op onze nieuwe website!
Wekelijks worden er aanpassingen gedaan zodat we helemaal up-to-date zijn.
Met onze blog, nieuw gerealiseerde tuinen en de virtuele etalage.
peppelhoeve.nl

Tuintips van de hovenier
We krijgen meer zon in deze tijd van het jaar: genieten! Verwijder nu de groene aanslag van
bestrating en de tuinmeubelen die in de winter zijn blijven staan. Doe dit met schoon water of
gebruik milieuvriendelijke middelen die je kunt krijgen via de vakhandel.
Woelratten en woelmuizen wil je liever niet in de tuin: al vretend aan de plantenwortels kunnen
ze veel schade aanrichten. Je kunt ze het beste verdrijven door stinkende producten in de
gangen te leggen zoals mottenballen of mollen carbid.
Tijdens deze periode zie je veel tuinliefhebbers grote bomen snoeien of zelfs verwijderen/rooien.
Soms lijkt dit makkelijk maar het kan ook tegenvallen. Schakel op tijd een goede vakman in om
onnodige risico’s te voorkomen. Hier gaat de kreet ‘ieder zijn vak’ zeker op!
Heb je last van bodemverzuring? Strooi dan kalk om dit tegen te gaan. Doe dit zowel in de tuin
als op het gazon. Door bodemverzuring kunnen planten vatbaarder worden voor ziekten.
Dit is het uitgelezen moment om te werken aan de verbetering van je tuin. Denk hierbij aan het
aanleggen van paden en terrassen, het herstellen van het gazon of verrijking van de grond met
voedingsstoffen.
- Hulp nodig, neem gerust contact op.

In de zomer genieten van een nieuwe of
aangepaste tuin? Dit is het moment om de
handen uit de mouwen te steken! Inspiratie
of ondersteuning nodig? We helpen je
graag op weg. Maak bovendien kans op
gedeeltelijke terugbetaling van onze
factuur! Kijk voor meer informatie op
tuinkeur.nl/acties.
lees meer....

Om de tuin onkruidvrij te houden kun je bodembedekkers planten. Dit is ook handig op plekken
waar je niet goed bij kunt komen. Denk aan de ruimtes tussen struiken. Bodembedekkers
houden bovendien beter vocht vast in de grond en bevorderen het bodemleven.
Onze favorieten zijn Vinca, Waldsteinia en Epimedium.

Clothing Store

Nieuwe collectie van Holebrook, Saint James, Roosenstein Wolke, Goodwin
Anderson, Weird Fish en Naketano.
(jurkjes, jasjes, vesten, blouses)
En volop leuke zomer hoeden. Laat het voorjaarszonnetje maar komen.

Noteer alvast in de agenda:

23 april: Opening
tuinseizoen 2017.
Open dag met gastexposanten.
Volop voorjaarsbloeiende planten,
nieuwe collectie terracotta
plantenbakken, decoraties (voor
binnen en buiten) en nog veel meer.

Wij begroeten je graag tijdens onze openingsuren:
wo t/m za 10.00 - 17.00 uur
zo 12.00 - 17.00 uur.
Tot binnenkort!

Tweede Paasdag
12.00 - 17.00 uur.

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.

