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VOORWOORD
We gaan een speciale winter tegemoet. 
Waar we tijdens de feestdagen normaal 
het gezelschap van familie en vrienden 
opzoeken, blijven we dit jaar vooral in en 
rond ons huis. Gasten die we deze winter 
jammer genoeg wel nog over de vloer 
kunnen krijgen zijn muizen en ratten. 
Geen paniek: voor deze ongewenste 
knaagdieren hebben wij enkele middeltjes 
klaarstaan!

De donkere dagen kunnen wel wat extra 
gezelligheid gebruiken met flikkerende 
kerstlichtjes en een prachtige kerstboom 
met feestelijke decoratie. Ook de tuin 
kan winterproof gemaakt worden voor de 
vogels, egels en eekhoorns met onze tips.

Trek die laarzen aan en zoek ook 
zeker de prachtige natuur op tijdens 
het najaar. Na een frisse wandeling 
kan je opwarmen met een kop heerlijk 
dampende pompoensoep, of snoepen 
van een gezonde & winterse kruidencake. 
Heb jij de kookmicrobe goed te pakken? 
Dan kan je fantastische gerechten maken 
met zelfgekweekt witloof. Wij vertellen je 
in enkele stappen hoe je het witte goud 
makkelijk (binnenshuis) kan kweken.

We wensen jullie een fijne
en warme winter toe!

Het Hermie-team

WINTERSE  
RECEPTJES

WINTERS KRACHTVOER  
VOOR DE TUINDIEREN

RUIM KERSTASSORTIMENT
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KRUIDIGE 
(ONTBIJT)CAKE  
MET POMPOEN

BUTTERNUT- 
LINZENSOEP MET  
EEN (COCO) TWIST

WAT HEB JE NODIG? 

WAT HEB JE NODIG? 

AAN DE SLAG:
Snij 250 gr pompoen in blokjes en stoom of kook 
deze in tien minuten gaar. Warm de oven voor op 
180°C. Meng de droge ingrediënten (havermout, 
bloem, amandelmeel, bakpoeder en kruiden), en 
mix er twee volledige eieren en 300 ml melk onder. 
Van zodra de pompoen gaar is, plet je deze tot een 
puree. Ook de pompoenpuree kan onder het mengsel 
geroerd worden. Hak daarna de noten en dadels 
fijn. Wij gebruiken hazel- en pecannoten maar je 
kan elke soort toevoegen. Meng de noten, dadels 
en rozijnen onder het beslag. Deze zorgen voor een 
zoete smaak in de cake die toch niet overheersend 
is. Ben je een echte zoetebek? Dan kan je nog 
extra suiker of siroop toevoegen. Het beslag is 
redelijk vloeibaar maar dit zorgt voor een heerlijk 
smeuïge cake. Giet het beslag in de cakevorm 
(wij gebruiken een rechthoekige vorm van 26 cm 
op 12 cm), en decoreer de bovenkant met enkele 
volledige noten en amandelschilfers. Bak de cake 
zo’n 50 min op 180°C. Twijfel je of de cake gaar 
is? Prik er dan even met een mesje in. Als er geen 
beslag aan het mes blijft kleven, is de cake klaar 
om af te koelen!

WINTERSE RECEPTJES

AAN DE SLAG:
Schil en snij de butternut en uien in grote stukken, 
en laat deze een vijftal minuten bakken in de 
kokosolie. Ondertussen kan je de zoete aardappel 
en wortelen schillen en in stukjes snijden. Ook het 
teentje knoflook mag gehalveerd worden. Voeg de 
groenten en knoflook daarna toe aan de kookpot en 
laat opnieuw 5 minuten meebakken tot de groenten 
beginnen kleuren. Strooi de kurkuma en zwarte 
peper op de groenten, dit zorgt voor een mooie 
oranjegele kleur. Voeg daarna 1,5 l groentebouillon 
en de linzen toe. Laat de soep 25 minuten pruttelen 
op een middelhoog vuur. Wanneer de groenten 
zacht zijn gestoofd, mix je het geheel tot een gladde 
soep. Daarna kan de kokosmelk erbij voor een 
romige toets. Werk af met verse koriander of lente-
ui. Soep klaar, aanvallen maar!
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200 gr fijne havermout
50 gr bloem
50 gr amandelmeel
1 el bakpoeder
3 el speculaas- 
of koekkruiden
300 ml (plantaardige) 
melk 

2 eieren
250 gr pompoen 
(Hokkaido)
100 gr rozijnen
100 gr dadels
100 gr noten naar keuze
een handje 
amandelschilfers

3 el kokos- of olijfolie
750 gr butternut 
pompoen
3 wortelen
1 zoete aardappel 
(±125 gr)
2 grote witte uien
1 teentje knoflook

70 gr rode linzen
1,5 l groentebouillon
200 ml kokosmelk
1 el kurkuma
zwarte peper
verse koriander  
of lente-ui



4

WITLOOF: LEKKER & MAKKELIJK ZELF TE KWEKEN

Nergens ter wereld wordt witloof zo gesmaakt als in België. Of we het nu rauw eten in een 
frisse salade of gegratineerd in een krokant jasje, deze bladgroente staat bij ieder gezin vaak 
op het menu. Geen wonder dat we de stronkjes hebben omgedoopt tot het witte goud.

IN DE SERRE OF MOESTUIN
Bedek de witloofwortelen in de moestuin of serre 
na het intafelen met wat grond. Zorg ervoor dat er 
geen lege ruimtes meer te zien zijn maar een dikke 
laag aarde is ook weer niet nodig. Het belangrijkste 
bij buitenshuis witloof kweken is dat je ze beschermt 
tegen vorst. De wortelen zullen bij negatieve 
temperaturen namelijk niet meer verder groeien dus 
je moet voor warmte zorgen. Hiervoor kan je stro, 
hooi of jute zakken gebruiken want deze houden de 
warmte vast maar laten nog lucht door. Gebruik nooit 
plastic want dat sluit alle luchtcirculatie af en kan 
voor schimmelvorming zorgen. Bij deze methode 
kan het een aantal weken tot drie maanden duren 
voordat het witloof oogstklaar is. 

IN HUIS, DE SERRE OF VOLLE GROND

De volle smaak van zelfgekweekt grondwitloof 
valt niet te vergelijken met op hydrocultuur (water) 
gekweekt witloof. Om het witte goud zelf te telen is 
een moestuin geen must, en net dat maakt het zo 
makkelijk voor iedere liefhebber!

IN HUIS
Dit is de makkelijkste maar ook snelste manier om 
witloof te kweken. Na een drietal weken zijn de 
witloofstronkjes al oogstklaar dus je bent er nog net 
op tijd bij voor het kerstdiner!

Vul een emmer/bak met ongeveer 10 cm 
zaai- en stekgrond. Je kan ook oude grond van 
bloembakken hergebruiken. Gebruik zeker geen 
gewone potgrond want deze bevat meststof en 
witloof vraagt net een arme en iets zuurdere grond. 
Je kan ook wat turf onder de aarde mengen.

Verschillen de wortelen in grootte? Dan kan je de 
onderste punten afsnijden zodat ze even lang zijn. 
In het midden van de emmer plaats je een omge-
draaide fles. Zet de witloofwortelen daarna vrij dicht 
bij elkaar in de grond zodat het mooie kropjes zullen 
vormen - dit heet intafelen. Zorg er wel voor dat de 
wortelen nog ruimte hebben om te groeien.  
Druk de grond tijdens het plaatsen van de wortelen 
aan, en geef tijdens het intafelen regelmatig water 
zodat de grond tussen de wortels spoelt en er 
geen gaten overblijven. Daarna is het (on)geduldig 
afwachten!

DE GOUDEN REGELS 
VAN HET WITTE GOUD

Geen licht: scherm het witloof af van 
licht (in een gesloten emmer of for-
ceerbak) of plaats de kweekbak in een 
donkere ruimte (berging, kelder…). Zo 
niet krijg je groenlof.

Controleer de temperatuur: de opti-
male kweektemperatuur varieert tussen 
12°C en 18°C. Bij hogere temperaturen 
zal het witloof te snel groeien en krijg 
je geen mooie gesloten, vaste kropjes. 
Vooral binnenshuis is dit een groot 
aandachtspunt!

Geef niet te veel water: na het planten 
heeft het witloof water nodig maar 
verzuip de wortels niet want witloof is 
een schimmelgevoelige groente. Door 
een omgekeerde fles in het midden van 
de bak of emmer te plaatsen, zorg je 
ervoor dat het water rechtstreeks naar 
de wortels gaat.

www.hermie.com/witloofwortel



MARCEL WEET HET WEL 
EEN ANTWOORD OP JULLIE MEESTGESTELDE VRAGEN:

Witloofwortelen 50 stuks (± 8 kg) € 14 per zak,
vanaf 2 zakken € 12 per zak.

Heb jij zelf nog een prangende vraag? 
Stuur dan een mailtje naar info@hermie.com.

Hoe kan ik de hele winter door  
vers witloof oogsten?
Sommige moestuiniers hebben niet de ruimte 
om 50 wortelen te planten of willen liever 
meermaals van een kleine oogst genieten.
Plant de wortelen dan op locaties met 
verschillende temperaturen tussen 5°C en 16°C 
(bijvoorbeeld in de kelder, garage, serre…).
Doordat de temperatuur
op elke plek anders is,
zal ook het oogst-
moment variëren.
Op die manier kan je
continu kleine porties
witloof oogsten.

Mijn witloofpennen hebben groen loof: 
mag ik dit afsnijden?
Na het rooien worden de witloofwortelen 
twee weken in koelcellen bewaard. Door 
het temperatuurverschil zal het groeiproces 
stilvallen. Van zodra ze opnieuw warmte voelen, 
krijgen de witloofpennen een groeispurt en 
maken ze loof aan (daarom is het belangrijk om 
ze na ontvangst zo snel mogelijk in te tafelen!). 
Dit loof mag je afsnijden maar laat altijd 2 cm 
over. Neem je te veel loof weg? Dan zal het 
witloof blaadjes aanmaken en krijg je geen mooi 
gevormde kropjes.

Zorgt voor een  
betere bodem- 

structuur en  
verzuring van  

de grond.

DCM bio turf
30 l
€ 6,45

Verrijkt met  
zand voor  
een betere  
drainage. 

Viano Zaai-
en stek

potgrond
20 l

€ 5,75 

Met deze afgesloten
bak kan je makkelijk en

snel witloof binnenshuis 
kweken. Je kan er zo’n 40 

tot 60 witloofpennen in kwijt.

Witloof  
forceerbak
60x40x44cm
€ 29,99
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Vang de 
muizen levend.

Elektronische ratten- en
muizenval: efficiënt en pijnloos. 

Werkt op batterijen of adapter 
(apart aan te kopen).

Verjaagt ongedierte 
(muizen, ratten, 
spinnen,...) met 
ultrasonen uit de 
woning. Met een 
bereik tot 370 m².
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RATTEN & MUIZEN BESTRIJDEN

Tot 5x krachtiger
dan andere 

rodenticiden. Geschikt
voor vochtige omgevingen!

Gebruik 1 blokje per voederplaats.
(Erkenningsnummer: BE2018-0034.

Bevat 0,0025% flocoumafen)

Met de koude wintermaanden in het 
vooruitzicht zoeken we steeds meer de 
knusse warmte binnenshuis op. Ook muizen 
en ratten gaan op zoek naar warme en vooral 
voedselrijke plekken. Zorg ervoor dat gaten 
en kieren goed dicht zijn en laat geen restjes 
rondslingeren op het aanrecht.  
Zo kan je al veel problemen voorkomen. 
Hebben de muizen toch hun weg gevonden 
naar jouw keuken, warme zolder of tuinhuis?  
Dan moet je onmiddellijk actie ondernemen 
want ratten en muizen kweken zoals die 
andere knaagdieren: konijnen.

Er zijn verschillende opties om ongedierte te 
bestrijden, maar de beste is om verschillende 
bestrijdingsmiddelen te combineren want ratten en 
muizen zijn slimme dieren. Wanneer je slechts één 
bestrijdingsmiddel inzet, zal de rest van de groep dit 
snel doorhebben en niet in jouw val lopen.

MUIZEN- EN RATTENGIF
Het meest gebruikte bestrijdingsmiddel is nog altijd 
gif. Hierbij is het heel belangrijk om verschillende 
soorten af te wisselen. Zo vermijd je dat muizen er 
resistent voor worden. Wanneer je altijd hetzelfde 
gif gebruikt, zal je de muizen na verloop van tijd 
voederen in plaats van bestrijden. En dat willen 
we natuurlijk niet! Indien je met een grote familie 
ongedierte moet afrekenen, zal je geduld moeten 
hebben want dan kom je er niet met enkele blokjes 
gif. Het is dus een kwestie van doorzetten en 
regelmatig een ander type gif serveren.  
Verandering van spijs doet eten!

Er zijn twee grote groepen gif in de handel.  
De eerste soort is op basis van bloedverdunners 
en zorgt ervoor dat het bloed van de knaagdieren 
niet meer kan stollen, waardoor ze uiteindelijk 
sterven aan inwendige bloedingen. Vervolgens 
zullen de muizen uitdrogen om nadien te verteren. 
Het voordeel bij dit type gif is dat je niet meer op 
zoek moet gaan naar dode muizen. Dit is dus ideaal 
om ongedierte te bestrijden op minder bereikbare 
plaatsen. Dit gif bevat vaak de actieve stoffen 
Brodifacoum of Difenacoum.

Een tweede optie is gif op basis van Chloralose. 
Na het eten van dit gif gaan de muizen zeer diep 
inslapen, waarna hun temperatuur zodanig daalt dat 
ze sterven. Dit is een snel proces waarbij de dieren 
ook geen onnodige pijn lijden. Bij deze vorm van gif 
raken muizen al na één inname in een comateuze 
toestand. Het nadeel is dat je het dode ongedierte 
zelf moet wegnemen.

Edialux Storm
Ultra Secure
12x25 gr 
Super promo:
€ 15,95 -33% = € 10,69

Edialux 
Rat & mouse killer
€ 38,45 naar € 35,95

Edialux 
Muizenvangkooi 
met twee ingangen
€ 7,25

Edialux Pest
Repel Indoor

€ 38,95
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RATTEN & MUIZEN BESTRIJDEN

DE KLASSIEKE OF 
ELEKTRONISCHE MUIZENVAL
De klassieke muizenval met het stukje kaas kennen 
we allemaal wel. Een nieuwere variant hierop is de 
elektronische muizenval. Wanneer de muis de val 
inloopt, zal deze een elektrische schok toegediend 
krijgen waardoor deze onmiddellijk sterft. Is de 
muis of rat gevangen? Dan gaat er een rood lampje 
branden zodat je de val kan legen.

Maak je liever geen slachtoffers en wil je  
het ongedierte niet doden maar verjagen?  
Ook dan hebben we een aantal opties voor jou!

MUIZEN- OF RATTENVANGKOOI
Het principe is simpel: je lokt het ongedierte naar 
de kooi en laat deze opnieuw vrij in de wijde natuur. 
Hiervoor moet je de kooi natuurlijk wel aantrekkelijk 
maken voor de muizen en ratten, en hoe kan dat 
beter dan met wat lekkers? De knaagdieren zijn 
niet enkel verzot op kaas maar ook chocolade, 
notenpasta en zelfs hondenbrokken laten hun 
smaakpapillen overuren draaien. Draag altijd 
handschoenen om het lokaas in de kooi te leggen.  
Zo kunnen de muizen zeker geen lichaamsgeur 
ruiken want het zijn achterdochtige beestjes.

Ratten lopen instinctief langs muren dus plaats de 
kooi niet in het midden van de kamer maar altijd 
naast een muur. Op die manier lopen ze spontaan 
in de val. Plaats de vallen ook niet direct op scherp. 
Ratten zijn wantrouwig dus laat ze eerst kennismaken 
met de val. Zo zullen ze de val niet direct associëren 
met gevaar en kan je deze wel gevoeliger instellen 
zodra ze van het lokaas gesmuld hebben.

ULTRASONE TOESTELLEN
Met deze toestellen verjaag je ongedierte met 
behulp van hoge pieptonen. Het kan een aantal 
dagen duren voordat ze hierop reageren en jouw 
huis verlaten. Bij deze manier van verjagen is het 
belangrijk om hun nest te zoeken en het toestel er 
zo dicht mogelijk bij te plaatsen. Zitten de muizen 
of ratten op verschillende verdiepingen? Dan zal je 
op elk verdiep een toestel moeten plaatsen. Hou 
goed in de gaten als de muizen/ratten na verloop 
van tijd niet terugkeren. Spot je ze toch opnieuw in 
huis? Dan moet je het toestel opnieuw aanzetten. 
Verander deze ook regelmatig eens van locatie 
zodat er minder gewenning optreedt.

Compo Barrière Radikal  
overdose pasta € 13,65

Werkt bloedverdunnend waardoor 
ratten & muizen sterven.  
(Erkenningsnummer: BE2011-0013.  
Bevat 0,0025% difathialone)

Onderkoelt en doodt muizen 
binnen 24 uur. Inclusief 
beveiligde voederdoos. 

(Erkenningsnummer:
BE 2017-0004.  

Bevat 4% alphachloralose)

BSI Generation block
15x20 gr  

€ 12,50 naar € 10,65

www.hermie.com/muizen-ratten

IN HET KORT
1   Plaats het gif of de val tegen een muur  

zodat muizen/ratten deze op hun dagelijkse 
route tegenkomen.

2   Draag altijd handschoenen bij het 
vastnemen van het lokaas of gif.

3   Laat de voorverpakte zakjes gif dicht. 
De muizen en ratten knabbelen er wel 
doorheen.

4   Combineer verschillende soorten gif  
zodat ze niet immuun worden.

5   Heb geduld en blijf proberen!

SAFETY FIRST
Maak steeds gebruik van een beveiligde voerdoos 
zodat enkel de muizen en ratten er hun snoet 
kunnen insteken. Zo vermijd je dat het gif vochtig 
wordt en kunnen er geen andere (huis)dieren of 
kinderen bij. Denk ook buitenshuis aan de geliefde 
(huis)dieren van jouw buren!

Bescherm het leefmilieu en de volksgezondheid.
Gebruik gewasbeschermingsmiddelen en biociden veilig.
Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.
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GRATIS 
HANDGEL 250 ML  

bij aankoop van  
BSI ratten-  

of muizenproduct
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Krachtvoer voor de eekhoorn
met o.a. maïs, gierst,
hazelnootjes, wortelvlokken
en dennenappels.

Geschikt
voor nootjes
of aangepast
eekhoornvoer.

Een gezellig nest 
om de winter goed 
door te komen.

WINTERS KRACHTVOER VOOR DE TUINDIEREN

Egelvoer 500 gr
€ 4,99  
-35% = € 3,24

Speciaal samengesteld om
egels bij te voeren in de winter.

Wanneer de intrede van Koning Winter nadert, denken we allemaal onmiddellijk aan 
de vogeltjes in onze tuin. We hangen nestkastjes op, strooien restjes brood en laten de 
mezenbolletjes onze bomen sieren. Maar doen we hier wel goed aan? En vergeten we onze 
andere tuindieren zoals de egel en eekhoorn niet?

DE EGEL
Deze stekelige slaapkop leeft voornamelijk van in-
secten, slakken en wormen maar is niet kieskeurig. 
Voor en na de winter kan je hem bijvoederen met 
speciaal egelvoer. Dit voer wordt samengesteld uit 
natuurlijke ingrediënten zodat de egel alle nodige 
voedingsstoffen binnenkrijgt. Zo kan hij met een 
goed gevuld buikje zijn winterrust in en komt hij 
na de koude maanden snel op kracht. Ze zijn ook 
verzot op kattenbrokjes maar geef ze nooit melk 
want daar kunnen ze heel ziek van worden. Met een 
schaaltje water zijn ze al tevreden.

Maak jouw tuin egelproof door enkele egelpoortjes 
en -wegeltjes te voorzien. Zo kunnen ze zich veilig 
van de ene naar de andere tuin verplaatsen zonder 
zich te verwonden aan een omheining of zonder 
een drukke weg te moeten oversteken. Zorg ervoor 
dat de poortjes zo’n 15 cm hoog en breed zijn. Zo 
kan de egel er vlot doorheen maar andere (huis)
dieren niet. Egels verschuilen zich graag tussen 
bladeren dus hoe meer hoekjes in jouw tuin, hoe 
liever ze het hebben. Dat bespaart je ook nog 
eens heel wat opruimwerk! Wanneer de egels zich 
thuis voelen in jouw tuin zullen ze er ook hun nest 
maken. Je kan ze al een zetje geven door zelf een 
egelhuisje of -mand te voorzien op een rustige en 
beschutte plek.

DE EEKHOORN
Tijdens de herfst verzamelt deze pluizige tuinbe-
woner nootjes en zaden om in afgelegen hoekjes 
van de tuin te verstoppen. Naast het opsmikkelen 
van knapperige nootjes, lusten ze ook wel eens een 
paddenstoel of lekkere besjes. Je kan zelf ook on-
gezouten wal-, hazel- of pindanootjes opbergen in 
een eekhoorn voederhuisje. Deze heeft een afsluit-
baar dakje zodat enkel de eekhoorn de voederplek 
kan openen en de vogels niet aan de haal gaan met 
het ‘snoepgoed’. Deze bomenklimmer heeft veel va-
riatie nodig in zijn menu dus schotel hem regelmatig 
een ander buffet voor.

Egelmand
€ 19,95  

-10% = € 17,96

Eekhoornhuis
€ 42,95
-10%
= € 38,66

TIP VAN MARCEL:
Hang twee huisjes bij elkaar op en zorg 
ervoor dat de uitgang dicht 
bij een tak van de boom zit.  
Zo kan de eekhoorn bij  
dreigend gevaar snel van  
het ene huisje naar het  
andere vluchten.

Eekhoorn 
voederhuis

€ 10,95
-10% = € 9,86

Eekhoornvoer 500 gr 
Wild on Wildlife
€ 4,99 -35% = € 3,24

Mini silo zaad  
feeder zwart € 11,95



9

Deze sterke feeder is  
geschikt voor pinda- 
nootjes, zonnebloem-  
en pompoenpitten. 

Met afneembaar dak  
zodat je het nestkastje 

proper kan maken.

VOGELS
Ook de vogels gaan tijdens de donkere maanden 
naarstig op zoek naar zaden, bessen en nootjes in 
de wintertuin. Ze zijn dol op pinda’s en ongezouten 
pindakaas (koop pindakaas geschikt als vogelvoer 
en niet de supermarkt variant voor op de boterham) 
maar ook andere nootjes gaan er goed in. Tijdens 
de winter kunnen onze gevleugelde vrienden tot 
10% van hun gewicht verliezen, wat ze maar al te 
graag compenseren met calorierijke mezenbollen. 
Of wat dacht je van een smakelijke cake met meel-
wormen en fruitstukjes als dessert? 

TIP VAN MARCEL:
Hang een nestkastje in de buurt van 

 de voederplek. Dan is de 
kans groot dat de vogels  

rondhangen in jouw tuin en 
je in het voorjaar kan genieten 
van enkele piepende kuikens.

Nestkast eikel  
€ 15,81 -15% = € 13,44

Geef de vogels  
een veilige plek om 

 te drinken en badderen. 

Vogelbad op voet in 
gietijzer € 10,95

Mussenvilla
€ 22,08

-10% = € 19,87

Mini silo zaad  
feeder zwart € 11,95

Wandvoederschaal gietijzer
€ 12,65

Hang de schaal op in de buurt  
van jouw raam of terras om nog  
meer van de vogels te genieten.  
Kan ook gebruikt worden als vogelbad. 

12-delig winterpakket 
€ 6,95 -15% = € 5,91

Bestaat uit 4 mezen- 
bollen, 4 pindanetjes,  
2 zonnebloemsticks  
en 2 vetringen. 

Mussen vertoeven 
graag dicht bij  
elkaar, en daar is  
deze villa perfect 
voor!

Ontdek al onze producten  
voor dieren binnen én buiten:
www.hermie.com/dieren D
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Deze microcluster draagt 
maar liefst 768 led lampjes. 

Kies uit 8 verschillende 
lichtstanden. Geschikt voor 

binnen & buiten.

Dit jaar staat Rudolf  
te blinken in jouw tuin!

Deze prachtig gedecoreerde 
guirlande met lampjes brengt elke 
schouw of trap in feestelijke sfeer!

Een huisje om van te snoepen!

Deze kerstkrans is gedecoreerd met kleine 
dennenappels en rode besjes. Hij heeft 50  
warm witte lampjes en werkt op batterijen. 

HO HO HO HERMIE, WAT EEN   RUIM KERSTASSORTIMENT!

FLIKKERENDE LAMPJES  
TIJDENS DONKERE DAGEN

Kerstkrans met versiering
Ø  61 cm en 50 led lampjes € 29,99

Guirlande 270 cm € 34,99

Fairybell kerstverlichting  
met vlaggenmast 300 cm 

€ 208,95

Deze kerstboom heeft maar  
liefst 480 schitterende warm 
witte lampjes. Een echte 
eyecatcher  
in jouw tuin! Makkelijk op te 
zetten in 15 min.

3D Rendier met  
led lichtslang € 19,99

Kerstlampjes wit koel 5 m
€ 22,99 actieprijs € 16,99

Lemax North Pole  
Ice Follies € 44,99

- 20% = € 35,99

Lemax Devaney’s Bakery 
€ 28,70 -20% = € 22,95

 www.hermie.com/kerst



Waarom enkel
met de kersttrein

spelen als je deze 
ook in de boom kan ophangen?

De geur van een winterwandeling in 
het bos! Met spearmint, winter spruce 
en met sneeuw bedekt cederhout.

Alsof je zelf aan een verwarmend 
kampvuur zit! Met de geur van 
cederhout, nootmuskaat, warme  
vanille, amber & kaneel. 

Wordt verliefd op deze heerlijke en 
frisse wintergeur. Met noten van 
jasmijn, sandelhout en patchouli.

De kerstman
waagt zich op 
de schaatsbaan!
Maak jouw kerstdorp Santa’s Wonderland 
compleet met dit tafelstuk.

Luxe uitvoering van de klassieke 
notenkraker met led verlichting.

Notenkraker in de traditionele 
rode en groene kerstkleur.

11

IT’S BEGINNING TO SMELL 
A LOT LIKE CHRISTMAS

HO HO HO HERMIE, WAT EEN   RUIM KERSTASSORTIMENT!

DE NOTENKRAKER IS NIET ENKEL EEN MUST-SEE 
KERSTFILM MAAR STAAT OOK PRACHTIG  

IN JOUW INTERIEUR! WELKE IS JOUW FAVORIET?

Soldaat notenkraker 
11x11x36 cm € 14,99

Luxe notenkraker 
34x32x96 cm € 149

Lemax North Pole  
Ice Follies € 44,99

- 20% = € 35,99

Yankee Candle Icy Blue Spruce 623 gr 
€ 29,75 -20% superpromo = € 23,80

Yankee Candle 
Crackling Wood 623 gr

€ 29,75 -20% superpromo = € 23,80

Yankee Candle 
Snow in Love 623 gr 
€ 29,75 -20% superpromo = € 23,80

TUUT TUUT, DAAR KOMT  
DE NORTH POLE EXPRESS!

Kersttrein rook led spoor 396 cm 
€ 22,99
promo
€ 19,99 

Kersttrein 
ophangbaar 340 cm 
met lampjes 
€ 28,74 -15% 
= € 24,43

Deze kersttrein 
met animatie stoomt door jouw huis!

Lemax assortiment miniatuur
dennenbomen 
21st
€ 14,94 -20%
= € 11,94

Maak zelf een prachtig dennenbos  
aan de rand van jouw kerstdorp!

www.hermie.com/geurkaarsen
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Industrielaan 5
9900 Eeklo
+32 (0)9 396 59 00
www.hermie.com
info@hermie.com

 hermieonline

Geldig t.e.m. 28 februari 2021 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
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Vanaf 25 euro  
kerstaankopen:  

GRATIS SET VAN 
12 GROTE ROZE 
THEELICHTEN

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

ONZE TROEVEN

GRATIS 
HANDGEL 250 ML  

bij aankoop van  
BSI ratten-  

of muizenproduct

OP
=
OP

OP
=
OP


