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BESTE LEZERS
De herfst staat alweer voor de deur. 
De laatste najaarsgroenten kregen 
inmiddels een plekje in de moestuin, 
en we kijken al uit naar het winterse 
pootgoed. 

Het najaar heeft veel voordelen.
Zo zijn er minder vervelende insecten 
in de (moes)tuin te vinden maar het is 
niet allemaal positief want die andere 
ongewenste gast, de mol,
duikt (letterlijk) opnieuw op.
Wij geven je enkele tips!

Na opnieuw een droge & warme zomer 
heeft ons gazon heel wat te verduren 
gekregen, en ligt het er vaak dor en
geel bij. Wij zetten een reddingsactie 
voor je op poten! 

Ook laten we je kennismaken met
het duurzame merk Ecopots.
Zo zorg je ook tijdens de nazomer en 
herfstmaanden voor een “groen” terras.

Veel leesplezier!
Het Hermie-team

Wil jij nog meer lezen? Neem dan
een kijkje in onze rubriek ‘Tuinadvies’
(www.hermie.com/nl/tuinadvies.htm) voor meer 
dan 120 artikelen

DE MOESTUIN  
IN HET NAJAAR

ZO MAAK JE DE TUIN MOLVRIJ

DUURZAME BLOEMPOTTEN

3

HERSTEL HET 
GAZON NA EEN 
DROGE ZOMER

6SMAAK- 
MAKERS 
IN DE  
MOESTUIN

4

10

8

Industrielaan 5
9900 Eeklo
+32 (0)9 296 40 20

www.hermie.com
info@hermie.com

 hermieonline

Ecopur Flyspray 500ml
13,95 euro - 40%  

nu voor € 8,37

winterpostelein
2,39 euro -40%  

nu promo € 1,50
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MAAK DE TUIN KLAAR VOOR HET NAJAAR!
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www.hermie.com
info@hermie.com

 hermieonline

Ecopur Flyspray 500ml
13,95 euro - 40%  

nu voor € 8,37

Ontdek 
alle andere 

producten op  www.hermie.com

winterpostelein
2,39 euro -40%  

nu promo € 1,50

spinazie winterreuzen 100gram
2,99 euro -40% = € 1,80

strooiwagen 21L
21,99 euro -20% = € 17,60

Kruiden & groenten meststof  
zakje 750 gr 
4,75 euro -30% = € 3,33

wondafdekmiddel 
spray Compo
14,1 euro nu voor 
€ 9,99

Deze spinazie is uitstekend 
bestand tegen vorst

Heerlijk fris in een
winterse salade!

Ideaal om het gazon te 
bemesten of zelfs om zout 

te strooien in de winter

Voor een gelijk-
matige verdeling van 
de gazonmeststof. 
Met verstelbare 
dosering.

Zorgt voor een  
betere heling  

van snoeiwonden,  
en beschermt ze  

tegen allerlei  
schimmels en ongedierte.

Deze organische bodem-
verbeteraar draagt bij 
aan een betere vrucht-
baarheid van de grond, 
en een rijk & divers 
bodemleven. Hierdoor 
wordt bodemmoeheid 
vermeden. Ideaal voor 
uitgeputte gronden in 
de serre maar ook in de 
moes- en siertuin.

Natuurlijke spray tegen  
allerlei vliegende en 
kruipende insecten. 
Zowel voor gebruik  
binnen- als buitenshuis.

Deze organische meststof zorgt voor
extra lekkere en sterke kruidenplanten.

Door het aanwezige magnesium
krijgen ze een mooie groene kleur.

De tip tegen bodemmoeheid:
bodemactivator DCM 3kg 

€ 7,00

professionele
strooiwagen Viano
119,95 euro -15% 
= € 101,96



4

KWEEK JOUW EIGEN SMAAKMAKERS

Ui, sjalot en knoflook zijn onmisbaar in de keuken. Ze vormen de basis van vele gerechten 
en zijn dan ook in bijna elke voorraadkast te vinden. Het grote voordeel van winteruien en 
-knoflook is dat je een vroege en lange, maar vooral ook grotere, opbrengst hebt dan 
wanneer je ze in het voorjaar plant. Bovendien heeft de winterse variant geen last van de 
preimot. Het pootgoed is vanaf half september te verkrijgen.

GROND?
Zandgrond is normaal niet geschikt voor uien 
omdat dit pootgoed ondiep wortelt en sneller last 
zal ondervinden van droogte. Winteruien hebben 
hier minder last van. Het is dus zeker het proberen 
waard wanneer je bij het poten van de uien in de 
lente geen goede resultaten krijgt.

HOE PLANTEN?
Zoek een stukje moestuin uit waar de grond niet te 
nat is. Het liefst op een zonnige plek. Zorg voor een 
plantafstand van 15 cm tussen de uien en steek 
ze 2,5 tot 5 cm diep in de grond, afhankelijk van 
de grootte van het pootgoed. Het topje van de hals 
moet net boven de grond komen. Laat 30 cm 
afstand tussen de verschillende plantrijen.  
De eerste twee weken na het uitplanten moet je  
de uien een tweetal keer per week bewateren, 
indien het niet regent.

BEMESTEN?
Bemest enkel met een kaliumrijke en stikstofarme 
meststof, zoals Vinasse kali. Deze meststof zorgt 
voor een betere knolvorming en weerstand van de 
plant. Gebruik zeker geen stikstofrijke producten of 
compost. Hier komen de wortelvliegen op af, en die 
zie je liever niet rondhangen in de moestuin. Ook 
kan stikstof bij de knolvorming het  
doorschieten bevorderen.

OOGSTEN?
Eind mei kan je genieten van de eerste zelf- 
gekweekte uien. Ben jij niet zo geduldig?
Dan kan je ze ook vroeger
oogsten als knapperige 
bosuitjes.

WINTERUI

WINTERUI EN WINTERKNOFLOOK

Winterui wordt het best geplant en niet gezaaid. 
Zaaien is namelijk een moeilijke & arbeidsinten-
sieve procedure. Bij het planten van pootgoed 
is de kans op slagen dan ook veel groter.

WANNEER?
Je plant de winteruitjes het best tussen half  
september en half oktober. Ben je er wat later bij? 
Geen nood, want je kan ze nog tot midden  
november een plekje geven in de moestuin.  
Opgelet: het mag niet vriezen bij het uitplanten! 

VRUCHTWISSELING?
Plant de uien op een perceel waar al een tweetal 
jaar geen uien, prei, wortelen of knoflook stonden.

GROOTSTE VOORDELEN  
VAN DE WINTERTEELT?

1   Geen last van de uienvlieg
2   Vroegere oogst
3   Hogere opbrengst
4   Winterteelt lukt beter op een zandgrond  

dan lenteteelt
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TIP VAN MARCEL:
Regel van 10:
Het ideale plantmoment 
voor knoflook is 10/10,  
plant de tenen 10 cm  
van elkaar en 10 cm  
diep in de grond
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WINTERKNOFLOOK
Winterknoflook is een absolute aanrader. 
Deze vraagt weinig moeite voor een goede 
opbrengst. Gebruik hiervoor plantknoflook en 
geen gewone bol knoflook uit de supermarkt. 
Deze zijn namelijk niet identiek omdat deze 
behandeld zijn om niet uit te schieten. Uit elke 
teen die je plant, zal een nieuwe bol knoflook 
groeien.

BEMESTEN?
Na het planten van de knoflook kan je een kalium- 
rijke meststof toedienen voor een extra groeiboost. 

OOGSTEN?
Eind juni kan je de eerste knoflookbollen uit de 
grond halen. Wacht niet te lang met het oogsten 
want dan kunnen de nieuwe tenen uitlopen.
Laat zowel de winterknoflook als de winteruien na 
het oogsten een dag in de moestuin rusten. Daarna 
kan je ze in huis ophangen of neerleggen op een 
droge plek om verder te drogen. Wil jij graag een 
blikvanger in jouw keuken? Maak dan een specta-
culaire vlecht met de knoflookbollen!

HOE PLANTEN? 
Knoflook vraagt een luchtige en humusrijke grond. 
Het liefst staat ze zongericht. Plant de winter- 
knoflook 10 cm diep in de grond, met de puntige 
kant naar boven en de wortels naar onder gericht. 
Laat 10 tot 15 cm afstand tussen de verschillende 
teentjes en zorg voor een goede 20 cm tussen de 
plantrijen. Knoflook kan wel wat koude verdragen 
maar tijdens strenge vorstperiodes dek je ze beter 
af met een vliesdoek of een dikke laag bladeren.

Tuinkali bio DCM 
1,5kg  
€ 6,95 

Vinasse kali 
extract Viano 25kg

€ 33,62 

Winter plant-
uien Senshyu 
yellow 250gr
€ 1,25 

Winter plant-
uien Red 
arrow 250gr  
€ 2,00 

Winter plant- 
knoflook  
Messidrome  
5 stuks
€ 4,45 

Japanse 
platte gele 
ui, met 
een hoge 
opbrengst

Geeft  
lekker 
zoete rode 
uien

Witte knof-
look met 
een goede 
hardheid en 
opbrengst

Geschikt voor knol- en 
vruchtgroenten. Zorgt 

voor intense bloem-
kleuren bij sierplanten

Zorgt voor een
langere houdbaar-
heid van de vruchten 
na het oogsten. 
Ideaal voor tomaten 
en andere vrucht-
groenten
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Na weken van droogte kan jouw gazon er 
geel en dor bij liggen. De kwaliteit van jouw 
gazon is sterk afhankelijk van het type gras. 
Zo heeft Engels raaigras veel behoefte aan 
water en zal het sneller afsterven. Dit type 
gras wordt dan ook vaak gebruikt in goedkope 
mengsels en in de snelkiemende “herstel” 
mengsels. Rietzwenk- en veldbeemdgras 
blijven langer groen tijdens droge zomers 
maar ook deze grassen kunnen achteruitgaan 
tijdens extreme omstandigheden. Met ons 
eenvoudig vijfstappenplan zorg je opnieuw 
voor een groen en sterk gazon!

STAP 1  LEEFT JOUW GAZON NOG?
Belangrijk is om na te gaan als er nog leven in jouw 
gazon zit. Dit kan je controleren met deze eenvou-
dige test:

HERSTEL HET GAZON NA EEN DROGE ZOMER

STAP 2  
NEEMT JOUW GAZON WATER OP?
Als gevolg van aanhoudende droogte en veel 
verdamping kan jouw gazon, hoe gek het ook klinkt, 
last krijgen van stress. Hierdoor zal de grond het 
water niet opnemen maar afstoten. En net dat vocht 
is essentieel voor een goed herstel. Ook hier kan je 
het gazon onderwerpen aan een simpele test:

 Maak een stukje gras los
 Leg enkele druppels water op 2 cm diepte

➜ Wordt de druppel water goed en snel opgenomen 
door het gras? Dan is er nog een goede door- 
watering, en zal jouw gazon vlotter herstellen.

➜ Duurt het langer dan 1 minuut vooraleer  
de druppel door het gras opgenomen wordt?  
Dan is jouw grond waterafstotend. Er is dan een 
langere regenperiode of beregening nodig voor-
aleer je kan zaaien. 

IN  STAPPEN5

 Haal een stuk gras van  
10 op 10 cm uit de grond
 Dompel deze onder in een  
emmer met water en laat het  
stukje gazon zich helemaal  
volzuigen met water
 Giet het water uit de emmer  
maar laat het stuk gazon zitten. 
Haal het grasstaal na een tweetal 
dagen uit de emmer en kijk of er 
onderaan het gras witte wortels 
groeien.

➜ Zo ja: goed nieuws, jouw 
gazon is nog levensvatbaar!  
Ga direct door naar stap 2   
om jouw reddingsactie
te starten!

➜ Zie jij geen witte wortels?
Helaas, jouw gazon is te erg aangetast en 
moet volledig vernieuwd worden. Woel de 
grond goed om en bemest 1 week voor het 
zaaien. Gebruik hiervoor een organische 
variant, zoals Recovery meststof. Dit is 
ook het moment om een bodemverbeteraar 
toe te voegen wanneer je last hebt van een 
zand- of kleigrond. 

Barenbrug water saver 5kg  
€ 46,95 -10% = € 42,26 

Verbetert de bodem- 
structuur en zorgt voor  
een fosforrijke voeding

Traagkiemend maar 
zeer diep (tot 60cm) 
wortelend graszaad

Gazonmeststof & bodem-
verbeteraar ‘aanleg gazon’ 

20kg / € 26,70 
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HERSTEL HET GAZON NA EEN DROGE ZOMER STAP 3  
ONKRUID, STRAATGRAS  
EN VILT VERWIJDEREN
Na een droge zomer ligt er meestal een viltachtige 
laag op het gazon, deze wordt onder andere gevormd 
door het afgestorven gras. Het is belangrijk om het 
gazon goed te verluchten door deze te verticuteren. 
Ook onkruid en straatgras verdringen het gazon. Ze 
krijgen vrij spel doordat het gazon verzwakt is en er 
kale plekken ontstaan. Van zodra deze onkruiden 
water krijgen, zullen ze een groeispurt inzetten en 
wordt het trager herstellende gazon weggeduwd. 
Onkruid omwoelen heeft geen zin! Onkruiden zijn 
zo groeikrachtig dat ze opnieuw naar boven groeien 
en daar de jonge grasplantjes zullen overwoekeren. 
Het is dus zeer belangrijk om het gazon onkruidvrij te 
krijgen. Dit kan je doen door het onkruid handmatig 
uit te trekken of je kan een tuinaannemer (met fytoli-
centie) inschakelen om het onkruid dood te sproeien. 
Producten om onkruid in het gras te doden zijn voor 
de particulier in België verboden!

STAP 4  GRAS ZAAIEN
Kleine kale plekken kan je bijzaaien met herstel- 
gazon graszaad. Heb je last van grotere kale 
plekken? Dan is het aangeraden om een volwaardig 
speel- of siergazon te zaaien. 
Je zaait het best wanneer er regen voorspeld wordt 
en er geen harde wind staat. Geef het gazon na 
het zaaien dagelijks voldoende water, zeker tijdens 
drogere periodes. Zaaien doe je als volgt:

 Start met een goed omwoelde en  
waterdoorlatende bodem

 Zaai het graszaad bij voorkeur 2x in breedte- en 
lengterichting voor een gelijkmatige verdeling

 Werk de zaden met een hark licht in de bodem 
(maar niet te diep)

 Druk licht aan met een tuinwals en bewater. 
Klaar!
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TIP VAN MARCEL:
Kies het juiste type graszaad voor jouw 
gazon. Bij een droogtegevoelige grond 
kan je het diepwortelende graszaad Water 
saver combineren met 
bentoniet of Terracottem.  
Ook kan je de bodem  
verrijken met lavagruis 
om deze meer watervast- 
houdend te maken. 

STAP 5  ONDERHOUD
Wanneer het gazon hersteld is, is het belangrijk 
om deze in goede conditie te houden. Dit doe je 
door driemaal per jaar te bemesten zodat het gras 
de nodige voedingsstoffen krijgt. Bij jonge gazons 
bemest je de eerste maanden na het zaaien beter 
niet met stikstofrijke mengsels omdat de kans op 
verbranding groter is. Controleer het gazon ook 
regelmatig op onkruid.

Lees jij graag meer artikels over vaak 
voorkomende problemen in het gazon?

Surf dan naar www.hermie.com  
en ga naar de rubriek tuinadvies.

Bekijk onze website voor een ruime keuze aan 
kwalitatieve mengsels (meer dan 90 soorten!) 
van A-merken zoals Barenbrug, DCM, Compo en 
Substral!

Substral patch magic 
gazonherstel 4-in-1 
3,6kg / € 33,95 -25%

€ 25,46 

Viano recovery 
meststof 20kg 

€ 33,99 

DCM activo sport- en 
speelgazon 1,5kg  
€ 19,60 

Gebruiksklaar gras- 
mengsel (met meststof) 
voor een snel herstel

Het ideale gazon voor 
spelende kinderen: ijzer- 
sterk maar toch elegant

Zorgt voor een 
snel herstel na 
het verticuteren
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Een groot voordeel aan het najaar is dat er 
veel minder vervelende insecten en plagen 
in de (moes)tuin te vinden zijn. Een andere 
onderkruiper steekt echter wel opnieuw de 
kop op (letterlijk): de mol! 

Eenmaal deze jouw tuin gevonden heeft, is het 
geen pretje om hem kwijt te raken. Er zijn tal van 
producten op de markt die ze moeten bestrijden of 
verjagen. Wij nemen deze voor je onder de loep en 
geven je enkele gouden tips!

AAN DE SLAG  
MET DE MOLSHOPEN
De molshopen die er al zijn kan je maar beter ver-
spreiden over het gazon, of de bovengrondse aarde 
weghalen zodat het gazon nog voldoende licht krijgt 
en niet verstikt wordt. Je kan de molshopen en 
-gangen ook dicht maken. Zo maak je het de mollen 
wat moeilijker en herken je direct nieuwe activiteit 
door de verse molshopen.

MOLLEN VERJAGEN
Wil je liever geen slachtoffers maken? Dan kan je 
de mollen ook uit jouw tuin verjagen. Let wel: de 
mollen zoeken dan de nabijgelegen tuinen op dus 
jouw buren zullen hier niet blij mee zijn (indien je 
deze hebt natuurlijk). Ook kunnen de mollen altijd 
terugkomen dus je moet de tuin goed in de gaten 
houden, en deze verjagingsmethoden en  
-producten regelmatig opnieuw inzetten.

ZO MAAK JE DE TUIN MOLVRIJ

ER ZIJN TWEE MANIEREN  
OM MOLLEN WEG TE JAGEN:

1  MOLLENVERJAGER
Dit toestel, dat meestal op zonne-energie werkt, 
geeft ondergronds ultrasone trillingen af die de 
mollen als onaangenaam ervaren. Er zijn ver-
schillende frequenties waardoor ze niet wennen 
aan de trillingen. Na installatie van de mollen-
verjager kan het enkele dagen duren voordat ze 
jouw grondgebied verlaten. Ze zullen zich bij de 
eerste trillingen stil houden maar wanneer deze 
aanhouden, zullen ze toch andere oorden opzoe-
ken. Je kan het toestel ook regelmatig van locatie 
veranderen om deze nog effectiever te maken. 
Een leuke bijkomstigheid is dat deze verjager 
ook vaak tegen woelratten en -muizen werkt. 
Wanneer het toestel volledig in de grond zit, zal 
je hier bovengronds niets van merken.

2  GEURCAPSULES,  
-ZAKJES OF -GRANULAAT
Mollen mogen dan een slecht zicht hebben, hun 
reukvermogen is des te sterker. Hier kan je dan 
ook handig op inspelen. Er zijn diverse geurcap-
sules en -zakjes op de markt die je in water kan 
oplossen. Deze hebben een uitgesproken en 
onaangename geur door hun sterke aroma’s, 
zoals look. Dergelijke producten zijn meestal na 
een drietal maanden uitgewerkt.
Het voordeel van bovenstaande methodes is dat 
deze onschuldig zijn voor huisdieren en kinderen. 
Ook bepaalde planten zoals kruidbladwolfs-
melk (Euphorbia Lathyrus), ook wel mollenkruid 
genoemd, zouden mollen uit de tuin houden. Dit 
is echter niet bewezen. Bovendien is het sap o.a. 
gevaarlijk voor kinderen! 

BSI Mollen weg
50 wateroplosbare zakjes
€ 16,95

Edialux Moltrap 
mollenklem € 7,50

Werkt drie maanden,
zowel preventief

als verdrijvend

Met extra handvaten om veilig 
en makkelijk op te spannen
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Vang de mollen levend. 
Inclusief bodem- 

perforator en zoekstaaf

MOLLEN BESTRIJDEN
Wil je definitief afrekenen met de mollen? Dan kan 
je ze vangen met de traditionele mollenklem. 
Dit is nog altijd de meest effectieve oplossing en 
de mollen zijn op slag dood wanneer ze in de klem 
terechtkomen. Hierbij is het wel van essentieel 
belang dat je de klem op de goede locatie neerzet, 
namelijk aan het begin van de hoofdtunnels. 
Mollen maken een volledig ondergronds stelsel dat 
onder andere bestaat uit een nest, hoofdtunnel, 
enkele jaaggangen en molshopen. De jaaggangen, 
die ondiep liggen en daardoor bovengronds zicht-
baar zijn, worden slechts een enkele keer gebruikt. 
Het is dus nutteloos om de klem hier te plaatsen. 
Je moet dan ook op zoek gaan naar de hoofdtunnel. 
Deze kan je vinden door een twintigtal cm naast de 
verse molshoop (of tussen twee molshopen in) een 
stokje tien tot twintig cm in de grond steken. 
Indien je geen weerstand voelt, dan heb je de 
tunnel gevonden! Begin daar te graven zodat je de 
mollenklem in de grond kan plaatsen en de boven-
ste delen van de klem net boven het gras uitkomen. 
Het is belangrijk om daarna zo weinig mogelijk in de 
buurt van de klem te komen zodat de mollen geen 
menselijke of dierlijke activiteit waarnemen. Je kan 
wel dagelijks gaan controleren op een eventuele 
vangst.

Een mollenkoker is dan weer een goed alternatief 
wanneer je de mol liever levend wil vangen. 
Ook deze plaats je onder de grond in de 
hoofdtunnel van de mol. Met deze koker kan je ook 
woelmuizen en -ratten vangen.

EEN VRUCHTBARE BODEM
Om toch met een positieve noot te eindigen: mollen 
zoeken alleen gezonde en vruchtbare bodems op. 
Daar is heel wat bodemleven, en dus een uitgebreid 
aanbod aan eten, te vinden. Zo weet je dat het met 
de grondkwaliteit in jouw tuin zeker goed zit. Ook 
lusten de mollen wel wat engerlingen en emelten, 
die andere vijanden van jouw gazon. Het is dus niet 
enkel kommer en kwel.
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TIP VAN MARCEL:
Wij raden altijd de  
mollenklemmen en -vallen  
aan omdat we ondervinden  
dat verjagers en producten 
op basis van geur  
slechts tijdelijk werken.

Ons volledige  
assortiment met

mollenbestrijders
vind je hier:

www.hermie.com

BSI Mollen-vrij
strooigranulaat 600gr
€ 16,50

BSI vangset voor  
mollen, woelratten  
en -muizen 
€ 19,99

BSI Solar mol 
€ 29,95

Edialux Mole free
€ 37,99

100% natuurlijk en 
onschadelijk voor huisdieren

Verjager op  
zonne-energie
Het toestel behandelt  
een oppervlakte tot 700m²

Heeft een bereik
van max. 1200m²,  

werkt op batterijen

Makkelijk in gebruik  
en doeltreffend

KB Home defense
mollenklem

€ 7,45
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NIEUW  
IN DE  

WEBSHOP

KIES VOOR EEN                       TERRAS MET DE     DUURZAME BLOEMPOTTEN VAN ECOPOTS

 Belgisch en tijdloos design

 Bestaat voor 80% uit gerecycleerd materiaal

 Gemaakt uit hoogwaardig kunststof,  
met een levensduur van min. 10 jaar

 UV-, vorst- en breukbestendig

 Makkelijk te verplaatsen  
door hun lichte gewicht

“GROEN”

TIJDELIJK 10% KORTING OP 
HET HELE GAMMA VAN ECOPOTS

Kortingscode: ECOPOTS10
Geldig t.e.m 15/11/2020

Rotterdam grey  
LBH: 50x50x43,8cm  
€ 69,95 -10% = € 62,95 

Sofia blue grey LBH:
32x13x13,5cm
€ 13,35  -10% = € 12,00

Stockholm grey  
Ø16cm H12,5cm 

€ 5,75 -10% = € 5,17 

D U R A B I L I T Y  B Y  D E S I G N

Ook verkrijgbaar in  
hoogtematen 50 en 70 cm

Staat leuk op 
elke vensterbank!

Deze kleine bloempot 
past in elke ruimte met 
zijn Scandinavisch design

TIP VAN MARCEL:
Vul de potten eerst met een laag 
hydrokorrels. Deze nemen het  
overtollige water op  
en zorgen voor een  
betere zuurstof- 
circulatie! Daarna  
kan je de pot  
verder aanvullen  
met kwalitatieve  
potgrond.

Onze acties en promoties zijn niet cumuleerbaar.



KIES VOOR EEN                       TERRAS MET DE     DUURZAME BLOEMPOTTEN VAN ECOPOTS
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Amsterdam mini blue grey
Ø10,5cm H9,2cm 

€ 4,95  -10% = € 4,45 

Bruges dark grey
LBH: 55x17x17cm

€ 27,55  -10% = € 24,79 

Hanging brussels blue grey  
Ø27cm H13cm 
incl. waterreservoir  
€ 25,95  -10% = € 23,35 

Geen plek meer voor een  
plantenbak? Dan hang je ze 
toch gewoon aan het plafond?!

Amsterdam mid high 
blue grey Ø30cm H50cm 

€ 57,50 -10% = € 51,75

Ideaal voor de  
grotere terrasplanten!

Zelfs het kleinste hoekje krijgt  
een plantje met dit compacte potje

UV-bestendig

met de hand
afgewerkt

vorstbestendig

isolerend

lichtgewicht

gemaakt van
gerecycleerde materialen

duurzaam en sterk

indoor & outdoor

Maak er een bonte 
plantenbak van
en mix allerlei 
kruiden en 
kleurrijke bloemen
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ONZE TROEVEN
25% korting op planten bij afhaling

Garantie van goede kwaliteit en service

Zeer ruim aanbod aan scherpe prijzen

Gratis levering vanaf 35 euro

Snelle levering, ook op zaterdag

Eigen fysiek afhaalpunt

Industrielaan 5
9900 Eeklo
+32 (0)9 296 40 20
www.hermie.com
info@hermie.com

 hermieonline

Geldig t.e.m. 31/10/2020 of zolang de voorraad strekt.

VEEL TUINPLEZIER EN TOT BINNENKORT OP WWW.HERMIE.COM!

TIPS
Wens je elke vrijdag

onze tips per e-mail te
ontvangen? Schrijf je dan in
via de website: hermie.com

Herfstacties
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 € 2,50 
directe korting 
bij aankoop van 

een zak
najaarsmeststof 

20kg

gratis doosje 
graszaad

bij aankoop  
van een zak  

najaarsmeststof 
10 of 20kg

OP
=
OP


