Eigenwijze april...

Bekijk de webversie

Tuintips van de hovenier
Clematis is de tuinplant van de maand april. Het snoeien van deze plant, nederlandse naam
Bosrank, is niet moeilijk. Het bepalen van het juiste moment is echter lastiger en verschilt per
soort. Goede vuistregel: snoei na bloei. Wanneer Clematis niet gesnoeid wordt ontstaat er een
enorme wirwar van kale takken en komen de bloemen steeds hoger aan de plant te zitten.
Het is nu het moment om maaimachines in te stellen op de juiste maaihoogte. Houd er rekening
mee, dat als je begint met maaien, er verschil kan zijn in groei. Dit komt doordat verschillende
grassoorten niet even snel groeien.
Om onkruid in bijvoorbeeld de border tegen te gaan kan ook een laag cacaodoppen of
boomschors worden gestrooid. Houd de bodem dan een beetje vochtig en ga overvloedige
onkruidgroei tegen.
De tuin komt weer tot leven en de bloembollen staan in bloei. Als de bloembollen zijn
uitgebloeid kun je het loof, blad en de stengel laten zitten tot deze zijn verdroogd. De bloembol
gebruikt de bladeren voor voedsel zodat hij volgend jaar weer kan groeien en bloeien.
- Hulp nodig, neem gerust contact op.

Heb je de CASHBACK-radiospot al
gehoord? Deze actie is vrijwel dagelijks te
horen op Q-music én NPO2. De radiospot
is ook hier te luisteren: https://tuinkeur.nl/
Inmiddels zijn de prijzen van maart
uitgereikt. En een van onze vaste klanten
behoort tot de winnaars!
Winnaars: van harte gefeliciteerd.

Clothing Store

Nieuwe collectie van Holebrook, Saint James, Roosenstein Wolke, Goodwin
Anderson, Weird Fish en Naketano.
(jurkjes, jasjes, vesten, blouses)
Stijlvol in combinatie met een leuke hoed. Laat het voorjaarszonnetje maar komen.

Kom 23 april een
kijkje nemen:

Opening
tuinseizoen
2017.

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

Koningsdag
van 10.00 - 17.00 uur geopend.

De kleurrijke schilderijen en (tuin)beelden expositie door Havemankunst.
is doorlopend te bezichtigen.
Tot ziens.

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.

