Bekijk de webversie
Winterse inspiratie....

Tuintips van de hovenier
De winter is in het land! Nu we binnen de warmte opzoeken is het een uitstekend moment om
alvast tuinplannen te maken voor het nieuwe tuinseizoen. Heerlijk genieten van de tuin vanuit
jouw nieuwe tuinoverkapping? Of is het dan toch tijd om een vijver aan te laten leggen?
Welke ideeën je ook hebt, wij denken graag met je mee!
Plan een afspraak voor een schetsadvies.
Als de hele tuin nog slaapt, zorgen kornoelje (Cornus), Viburnum en pronkklokje (Enkianthus)
met hun fraaie, soms gekleurde takken en opvallende lijnen toch nog voor een mooi
schouwspel, vooral met een laagje rijp of sneeuw erop. En ook al lijken deze slapende
schoonheden in ruste te zijn, er gebeurt intussen van alles in de planten. En dat openbaart zich
sneller dan je denkt: het zijn vroege bloeiers, die vier seizoenen lang schoonheid te bieden
hebben.
De finishing touch voor elke gezellige wintertuin is de decoratie. Zoals mooie terracotta potten
voor een variatie tussen het groen en de kale takken. Heb je een overkapping, dan kun je daar
ook manden en lantaarns plaatsen voor extra sfeer. Met lichtjes in je tuin of balkon verleng je
optisch je woonkamer of keuken en breng je de gezelligheid ook als het donker is naar binnen.
Andere tips die het gezellig maken: een mand voor de houtblokken, een warme schapenvacht,
uit de fraaie collectie van Seats & Deco, op je buitenbank en spiegels om al dat kaarslicht te
weerkaatsen. Of: maak een krans van wintergroene takken en steek er rode besjes tussen.
Kom inspiratie opdoen voor een heerlijke wintertuin en maak het beste van deze winter!
- Hulp nodig, neem gerust contact op.

Winter in de Clothing Store:
De koude dagen zijn er weer!
Dus is het tijd om u goed aan te kleden, want niks is vervelender dan het door en door
koud te hebben.
Maar wij hebben volop kleding en accessoires om het lekker warm te hebben deze
periode!
Met leuke aanbiedingen (20 - 50%) !
Tweed colberts voor dames en heren,
jassen, wollen truien en vesten.
Allerlei accessoires zoals handschoenen en shawls en nog veel meer.

22 en 23 februari
en 15 en 16 maart
organiseren wij de workshop
"Vier het voorjaar"!
Klik voor info.

Wij begroeten je graag tijdens onze openingsuren:
wo t/m za 10.00 - 17.00 uur
zo 12.00 - 17.00 uur.
0413-475286

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.

