Bekijk de webversie

Heerlijk najaar vol
kleur...

Tuintips van de hoveniers
Het alternatief voor Buxus is Ilex crenata. Deze is ongevoelig voor buxusmot en schimmels.
Geschikt als solitair en als haag. Er zijn allerlei afmetingen op voorraad.
Wij krijgen vaak de vraag: ‘Hoe krijgen we meer herfstkleuren in de tuin?’ Ga nu op zoek naar
bomen, planten en struiken die je graag in de tuin wilt. Noteer de naam of maak een foto en wij
helpen je graag verder. Samen zorgen we voor meer herfst in jouw tuin!
Herfsttip! Heb jij een grasmaaier met een vangbak? Gebruik de machine dan om blad te
ruimen. De maaimachine maakt kleine stukjes van de bladeren en dit composteert sneller op de
composthoop. Dat geeft prachtige bladgrond als resultaat en het is geschikt om over de borders
te strooien.
Haal, indien mogelijk, de vijverpomp uit de vijver. Maak de pomp goed schoon en berg hem op
in een emmer water zodat rubbers niet uitdrogen en er later geen lekkage ontstaat.
Diverse soorten planten hebben een gering wortelstelsel. Denk bijvoorbeeld aan de
vlinderstruik en kaasjeskruid terug. De planten zijn vrij hoog en vangen veel wind waardor deze
los waaien en afsterven. Dit zien we dan pas in het voorjaar. Knip daarom deze planten 1/3 tot
de helft terug.
Onlangs weer een prachtige overkapping gerealiseerd. Deze extra tuinkamer geeft ook in dit
jaargetijde veel tuinplezier. Overleg eens met Albert voor de mogelijkheden of kijk op
www.peppelhoeve.nl.
Nieuw zijn de vorst bestendige terracotta tuinbeelden: kabouters, honden, katten en fraaie
kerstmannen.

Vanaf 24 november winterse sferen!!!
Lampjes, lichtjes, kaarsjes, (groen) decoraties & accessoires voor binnen en buiten.
Dit in samenwerking met
Seats & Deco.

Clothing Store
Zoals u van ons gewend bent weer volop
comfortabele warme najaars truien en vesten
van Holebrook, Saint James, Noble Wilde,
Roosenstein Wolke, Fisherman en Irelands
Eye.
Lambswool v-neck pullover nu 2 voor € 100.
De ribbroeken van Wellington zijn weer op
voorraad.

Wij begroeten u graag tijdens onze openingsuren:
wo t/m za 10.00 - 17.00 uur
zo 12.00 - 17.00 uur.
0413-475286
U komt toch ook een kijkje nemen!

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.

