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Met een hartelijke groet van Edwin van Dijk

Genieten van uw tuin
Het nieuwe magazine, voor u als klant! Het is 
leuk om u weer eens iets te presenteren van 
en over ons bedrijf. Dan kunt u wat indrukken 
opdoen over alles wat zich binnen ons bedrijf 
afspeelt.
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Terwijl ik dit voorwoord schrijf, mogen we genieten van het na-
jaar. Na een droge start met lekkere temperaturen waardoor we 
volop konden genieten van alle mooie kleuren die dit seizoen ons  
te bieden heeft, is het inmiddels omgeslagen in echt guur en nat 
herfstweer. 

Tuinveranderingen
Het najaar is voor veel mensen het moment om na te denken 
over veranderingen in de tuin. Of het nu gaat om een compleet 
nieuwe tuin, renovatie, nieuwe bestrating of een overkapping, u 
kunt zich er nu op oriënteren en wij denken daarin graag met u 
mee, zodat u in het nieuwe seizoen weer kunt genieten van een 
tuin die aan uw wensen voldoet.

Wij willen u danken voor het vertrouwen dat u ons heeft 
gegeven, ook in het nieuwe jaar hopen we weer voor u 
klaar te kunnen en te mogen staan.
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Uitgebloeide planten
Laat uitgebloeide planten staan in de winter. 
Knip ze niet af. Ze blijven dan veel sterker en 
zijn een bron van voedsel voor insecten. 

Takken snoeien
In de winter is de takkenstructuur goed zicht-
baar. Voor ons het ideale moment om bomen te 
snoeien. 

Plantti  jd
De winter is de ideale plantti  jd voor rozen, ha-
gen en bomen met kale wortels. Bij vorst mogen 
ze niet aangeplant worden. 

Grond verbeteren met blad
Met gevallen bladeren kan zwarte grond uitste-
kend worden verbeterd. Ze zullen gedurende 
het seizoen vanzelf verteren en hun werk doen.

Planten inpakken
Vorstgevoelige planten kunnen het beste 
ingepakt worden met luchti g materiaal, zoals 
dennen- en coniferentakken, stro of jute. 

Het gazon
Nogmaals geven we graag aan dat het verstandig 
is om het gazon niet te belopen als het vriest.  
Dit voorkomt lelijke plekken ti jdens het seizoen. 
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Tuinkwesti e

De wintertuin
Met de winter in aantocht behoeft de tuin ook 
de nodige aandacht. Houdt u de tuin zelf bij? 
Wij hebben een aantal tips op een rij gezet.

Watervoorzieningen afsluiten

Denkt u ook deze winter aan het afsluiten van de 
watervoorzieningen in de tuin? Dit voorkomt vorst-
schade. Wij komen graag uw sproei-installati e afsluiten 
en doorblazen. 
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In de tuin

Tuininspiratie

Fruitbomen
In uw eigen tuin

Oude fruitbomen geven een tuin een extra karakter. 
Maar als u een nieuwe tuin aan gaat leggen, wilt u 
natuurlijk geen 20 jaar wachten tot de boom een 
indrukwekkend formaat heeft. 

Steeds vaker worden oer-Hollandse, oude fruitbomen 
verwerkt in de moderne tuinarchitectuur. Appelbomen, 
perenbomen, kersenbomen of pruimenbomen lenen 
zich uitstekend voor het Nederlandse klimaat. 

Siergrassen
Pareltjes van de wintertuin

Geraffineerd mooi vinden wij ze. Siergrassen hebben 
een natuurlijke uitstraling en passen in elk soort tuin. 
Vooral in het najaar geven de grassen met hun mooie 
aren extra sfeer aan de tuin. 

Wintergroene siergrassen zijn daarnaast uitstekende 
bodembedekkers die het onkruid goed indrukken. 
Ideaal voor een onderhoudsvrije tuin dus. 

De drie populairste siergrassen op een rij:
1.  Lampenpoetsersgras
2.  Blauw schapengras
3.  Prachtriet

We hebben nog veel 
meer ideeën!
De winter is de ideale periode om na te denken over de 
nieuwe tuin. Wilt u komend jaar uw tuin vernieuwen 
of aanpassen? Maak een afspraak en wij komen graag 
met ideeën! 

1. 2. 3.

Uw tuin renoveren? Wij maken 
graag een ontwerp. 
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Tuintafereel

Vleuterweide
Door samenwerking met de projectontwikke-
laar van Zuid Singel Vleuterweide zijn wij met 
de nieuwe bewoners in contact gekomen. Na 
vier erg drukke en gezellige schetsdagen op 
ons bedrijf met aansluitend diverse ontwerpen 
mogen wij nu een twintigtal tuinen realiseren 
binnen dit project. 

De eerste veertien tuinen zullen dit jaar opgeleverd worden, 
waarna we in het nieuwe jaar verder mogen met de laatste tuinen. 
 
Unieke ontwerpen
Het is onze ontwerper opnieuw gelukt een passende tuin te 
creëren naar ieders persoonlijke wens. Ondanks de hoeveelheid 
tuinen naast elkaar ademt iedere tuin zijn eigen sfeer uit, door de 
variatie in vormgeving, materiaal en beplantingskeus.
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Klant aan ‘t woord

Robert-Jan en 
Jomi
Afgelopen september kregen wij de sleutel van 
ons nieuwe huis. Nieuwbouw... dus een huis 
met een tuin van klei en puin. Om snel het 
goede gevoel van een nieuw thuis te krijgen 
wilden wij ook graag zo snel mogelijk de tuin 
aanpakken. Maar waar begin je zonder groene 
vingers?

Een fijn uitzicht op een mooie tuin
Gelukkig bracht Hoveniersbedrijf van Dijk uitkomst! Van schets 
tot realisatie hebben zij het hele traject vakkundig aangepakt. 
Het team van van Dijk heeft hier fantastisch werk verricht, zeer 
professioneel en gedreven en bovenal klantgericht en flexibel. 
Terwijl wij onze pijlen konden richten op het bewoonbaar maken 
van het huis heeft van Dijk ervoor gezorgd dat de tuin klaar was 
voordat wij er fysiek gingen wonen. Niets te zien van klei en puin, 
maar een fijn uitzicht op een mooie tuin!

Vakkundig aangepakt van 
schets tot realisatie.“
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Gastronomisch
Gevulde kipfi let met spinazie en mozzarella

Bereidingswijze
• Verwarm de oven voor op 180 °C.
• Bak de spinazie, op een hevig vuur, kort aan in de boter. Kruid 

het bij met peper en zout. 
• Snijdt de kipfi lets horizontaal in, maar net niet helemaal door. 

Vouw de kipfi let open en verdeel de spinazie en een half bolle-
tje mozzarella over de fi lets. 

• Omwikkel de kipfi lets met de fi jne sneetjes spek.
• Bak beide kanten krokant aan in olijfolie. Zet ze in de oven en 

laat nog 20 minuten verder garen. 

Wat staat er bij u op het kerstmenu? Probeer 
deze gevulde kipfi let eens. Eet smakelijk! 

  Bereidingstijd: 35 minuten        Porties: 4

   Boodschappenlijstje
 4 kipfi lets

 200 gram gerookt spek, in sneetjes

 300 gram bladspinazie

 2 bollen mozzarella, gehalveerd

 1 klontje boter

 1 eetlepel olijfolie

 Peper en zout
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Mankracht

Girbe Kerkstra
Vanaf 1 september hebben wij Girbe Kerkstra 
mogen verwelkomen in ons team. Inmiddels 
hebben velen van u Girbe wellicht al ontmoet. 
We stellen hem hierbij graag wat uitgebreider 
aan u voor.

Girbe is 35 jaar en getrouwd met José. Samen hebben zij twee 
kinderen en ze wonen in Lienden. Hobby’s van Girbe zijn sleute-
len aan machines (wat bij ons natuurlijk ook goed van pas komt) 
en het zelf maken van meubels.

Girbe is geen onbekende binnen ons bedrijf, doordat we hem al 
meerdere malen hadden ingehuurd als ZZP-er in drukkere perio-
des. Als ZZP-er heeft Girbe in diverse werkomgevingen ervaring 
opgedaan. Bijvoorbeeld als vrachtwagenchauffeur, bij verschil-
lende hoveniersbedrijven en binnen het loonwerk. 

Van vele markten thuis
Girbe is van vele markten thuis! Deze diverse werkervaringen 
komen bij ons bedrijf zeker van pas binnen het aanlegteam waar 
we gebruik maken van de vrachtauto en diverse grondwerkma-
chines. 

Kortom, we zijn blij dat we Girbe in ons team hebben mogen 
verwelkomen!
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Regelgeving
Onkruidbestrijding

Bedankt voor het vertrouwen 
en de samenwerking in 2016. 

Wij wensen u goede kerstdagen, een 
goede jaarwisseling en alvast een 
voorspoedig 2017.

We zien uit naar een goede samenwerking 
in het nieuwe jaar. 

In het afgelopen jaar is er nieuwe regelgeving 
gekomen voor onkruidbestrijding. Dit houdt 
in dat we geen chemische onkruidbestrijding 
meer mogen toepassen op straatwerk en half-
verharding. 

Hier moet dus een alternati eve methode voor worden gezocht. 
Het is goed mogelijk dat we dit in de toekomst door middel van 
onkruidbranders gaan doen. U begrijpt dat dit nogal een omslag 
geeft ; de toepassing is bewerkelijker.

Bedankt voor het vertrouwen 

Sneeuwruimen?
Sneeuwruimen en zout strooien? We doen het ook deze 
winter weer graag voor u. Neem contact met ons op! 

Stel een tuinplan op

Natuurlijk gaat het werk voor ons in de winter gewoon 
door. Naast het voorbereiden van nieuwe tuinplannen 
gaat het onderhoud en de aanleg (als het niet sneeuwt of 
vriest) gewoon door. 

Wilt u jaarrond van onze diensten gebruik maken? Dan 
stellen wij graag een tuinplan voor u op. Zo bent u precies 
op de hoogte wanneer wij bijvoorbeeld komen snoeien. 
Meer informati e? Neem contact met ons op. 
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Aanleg van een achtertuin met een koivijver en kunst-
gras in Lienden. 

Bij het project Vleuterweide wordt hard gewerkt aan de 
mooie tuinen. Volg ons op Facebook voor het resultaat. 

Ook voor uw houtbouwproject kunt u bij ons terecht. In 
Ingen bouwden we deze schuur. facebook.com /hoveniersbedrijfvandijk

Via Facebook houden wij onze volgers met enige regel- 
maat op de hoogte van actuele projecten. Wilt u op de hoogte 
blijven van alle ontwikkelingen? Like ons op Facebook. 

De laatste updates

Blijf op de hoogte

Hoveniersbedrijf van Dijk
16 november om 09:52 uur

Hoveniersbedrijf van Dijk
28 november om 10:03 uur

Hoveniersbedrijf van Dijk
10 oktober om 12:22 uur



Als eerste op de hoogte van onze ontwikkelingen? Like ons op   facebook.com /hoveniersbedrijfvandijk


