
Vier de Indian Summer

Begin september begint weer de ‘’normale’’ tijd. Vakanties zijn voorbij en 
de natuur begint langzaam te verkleuren naar de warme rood- oranje- en 
geeltinten. De aankondiging van de Indian Summer, genieten vanaf het 
terras of de veranda van de mooiste planten. 

Siergrassen die zwoel meebewegen in de wind, Rudbeckia waar de 
bijen zo van houden, de Dahlia waarbij elke bloem perfect is, Heucheria 

met zijn mooie gekleurde blad. Het najaar op zijn mooist, genieten 
van de Indian summer! 

(in je tuin, op het terras of je balkon.)

Verleng de zomer vanaf je 
voordeur.
September is het nieuwe 
juli

Nederlandse Indian Summer

Nazomer: de periode waarin de zomer 
op z’n einde loopt en de herfst op z’n 
retour is. Buiten is het ondertussen nog 
best warm, waardoor we lang kunnen 
genieten van tuin, terras of balkon - ‘s 
avonds zo nodig met brandende  
vuurkorf of onder een dekentje. 

In augustus kleurt de heide paars! Een 
bekend fenomeen waar je op 

verschillende plekken in ons land van 
kunt genieten. Wees er snel bij, want de 

intense kleur vlakt begin september al af. 

Wandelroute tip:
https://www.natuurmonumenten.nl/bezoekerscentrum-dwingelder-

veld/route/kinderen/wandelroute-nationaal-park-dwingelderveld

Herfst 2022

Cadeautje voor u! Bij aankoop een gratis peperplant!  2 en 3 sept
em
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TON SUR TON

Voeg wat Franse stijl toe 
aan je tuin door ton sur 
ton op je tuinplanten 
toe te passen. Dat doe je 
door verschillende tinten 
van dezelfde kleur met 
elkaar te combineren. 
Wanneer je planten met 
verschillende hoogtes, 
breedtes, bladeren en 
bloemen bij elkaar zet is 
dat zeker niet saai. Wij 
stelden een mooie mix 
samen van zonnehoed, 
prachtkaars (ja, zo heet-
ie echt), struikheide, 
bolchrysant en sierkool.

Planten in herfstkleuren 

De natuur die van weelderig groen naar warme 
rood en oranje kleurt: hallo herfst! Met onze plant 
en stylingideeën breng je de nazomer naar je tuin 
of balkon. En laat de zakkende temperaturen je er 
niet van weerhouden buiten van dat kleurenpalet te 
genieten: een dekentje en vuurkorf doen wonderen. 

Kom gezellig langs op 2 en 3 september!

Kom vrijdag 2 
en zaterdag 3  

september langs en  
ontvang bij aankoop een 

leuk peperplantje met 
eetbare pepertjes!!
HOT & SPICY

Wandelroute link

https://www.natuurmonumenten.nl/bezoekerscentrum-dwingelderveld/route/kinderen/wandelroute-nationaal-park-dwingelderveld


Jouw buitendomein
Niet iedereen is gezegend met en grote tuin. Maar er is wel een 

grote kans dat je een eigen of gedeelde voordeur hebt die 
op straat uitkomt. Ga - alleen of samen met de buren - op 

zoek naar een mooie plantencollectie voor bij de voor-
deur. Een paar prachtige (herfst)bloeiers in pot, sfeer-
volle buitenlichten en een bankje met zachte elemen-
ten zorgen voor stralend welkom.  

Catwalk van planten
Je kunt veel meer kwijt dan je denkt. Wissel 
trendkleuren af met klassiekers en zorg voor 

hoogteverschillen door grote en kleine planten af te 
wisselen of op krukjes te plaatsen. Meer lengte creëer 

je door gebruik te maken van bijvoorbeeld een houten 
bankje. 

Siergrassen
Het is leuk om aan het einde van de zomer nog eventjes aan de slag te 
gaan in de tuin. Het is dé tijd dat de grassen schitteren met hun wuiven-
de pluimen in de wind. Grassen zijn er niet alleen voor de bezitters van 
een grote tuin, maar ook als natuurlijk, decoratief element op het 
balkon of terras.
In september groeit en bloeit er nog van alles. Toch zijn er al tekenen 
dat het einde van het groeiseizoen eraan komt. Aan veel planten en  
bomen vormen zich al zaden en vruchten en nog wat later zullen ook 

de bladeren hun typische herfstkleuren vertonen. Zoek een mooie dag 
uit om het balkon of terras ‘herfstklaar’ te maken. Kies eens voor sier-
grassen. In de nazomer en herfst zijn ze op hun hoogtepunt. Door hun 
natuurlijke kleuren combineren ze goed met alles dat er al op het balkon 
of terras staat.

 “Hot en Spicy,
Iedereen kent natuurlijk de welbekende rode 
chilipeper, het is een kleurvanger voor in je 
keuken. 
Ideaal als je van pittig eten houdt. Zo heb je 
ze tijdens het koken altijd bij de hand.

De meeste pepers die wij aanbieden zijn de 
sierpepers, niet om te koken maar nog steeds 

een spicy pepertje. Sierpepers kleuren van 
groen naar oranje en uiteindelijk naar het rood, 

deze heb je in de bekende pepervorm maar ook in 
mooi ronde bolletjes, de kleuren die elke keer veranderen 
laat je gelijk aan de Indian Summer denken.

CADEAUTJE VAN ONS!!
Hou je nou van pittig koken kom dan in het 
weekend van 2 en 3 september langs. 

Bij aankoop ontvang je van ons een 
chilipeper plantje! 

Wij zijn namelijk gek op hot en spicy ;-)

Op=op en dan wordt het koken minder spicy!

Creatieve groet namens team He-as en Binnema,
Bert, Dini en Sandra 


