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Uw betere buitenleven begint
in Peppelhoeve
Het sierlijke smeedijzeren hek geeft toegang tot een wondere natuurwereld waarin omringd
door een weelde van bloemen en planten prachtige tuinornamenten en loungehoeken de
aandacht trekken. Een strak vormgegeven vijver met daarin dartelende goudvissen loopt
kaarsrecht in de lengte over het terrein. Bijzonder tuinmeubilair nodigt uit tot een moment
van rust. Nissen, priëlen, doorgangen, rozenbogen, loofgangen, vazen en waterspuwers
beloven een afwisselend en aantrekkelijk tuinavontuur. Overal waar men kijkt, ontdekt men
verrassende en inspirerende flora, rustgevende loungehoekjes, sfeervolle decoraties en
handige accessoires. Een ding is in één oogopslag duidelijk: het betere buitenleven begint
bij Peppelhoeve.
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Zeven jaar hard werken en diverse veranderingen, bruisende
creativiteit en liefdevolle aandacht maakten Peppelhoeve aan
de Liempdseweg in Sint-Oedenrode tot een waar tuinwalhalla. Het begrip tuincentrum krijgt hier een nieuwe dimensie. ‘Tuinbelevenis’ past beter bij de enorme variëteit aan
buitenleven die hier op ruim een hectare te bewonderen
valt. Eigenaren Dianne Verschuyten en Albert Sanders hebben heel hun ziel en zaligheid gelegd in de realisatie van dit
complete tuinparadijs zoals dat ze vanaf het eerste begin
voor ogen hadden. “Toen we begonnen, wisten we eigenlijk
al precies hoe het eruit moest gaan zien”, vertellen ze enthousiast. “We zaten vol ideeën en plannen. Geleidelijk hebben we die allemaal gerealiseerd. Eén ding stond vanaf het
begin voorop: we wilden alleen echte kwaliteit leveren en
zeker geen massaproducten brengen. Standaardproducten
zul je daarom bij ons niet vinden. Behalve de ruim 700 vaak
bijzondere en volwassen planten- en struikensoorten staan

De tuinen van Peppelhoeve worden
gekenmerkt door diversiteit is stijlen.
op tal van plekken onder meer eigentijdse beelden, loden en zinken ornamenten, zithoeken, houten
paviljoens op maat gemaakt en prachtige terracotta potten en vazen. Ze worden handgemaakt in
Italië en zijn vorstbestendig. Exclusiviteit staat hoog in het vaandel. Geen enkel product is exact
gelijk aan een ander. De tuin geldt steeds vaker als een verlengstuk van de huiskamer. Mensen hebben het buitenleven omarmd en genieten volop van hun tuin. Bij ons kunnen ze voor praktisch
alles terecht om die buiten-leefomgeving zo aangenaam en attractief mogelijk te maken. Wat we
hier brengen is een totaalconcept waarin bezoekers naar hartenlust kunnen ronddwalen en inspiratie opdoen. Uiteraard geven we hen desgewenst deskundig advies, maar vaak merk je dat hun creativiteit al zo wordt gestimuleerd door de omgeving dat ze zelf met originele invulling van hun
ideeën komen.”
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Peppelhoeve vertegenwoordigt
de volgende merken:
Terracotta impruneta o.a.:
Fransesco del Ré, Poggi Ugo,
Emme Gi.
Loden ornamenten en plantenbakken van Rita Jordens.
Plantenbakken van o.a. Domani
en Rietveld Vormgevers.
Interieur decoraties en glaswerk
van o.a. Dutz, Pomax.
In de Clothing Store vindt u onder
andere waxcoats, laarzen, hoeden/
petten, en colberts en accessoires
en behoren de volgende topmerken tot de collectie: John Partridge,
Really Wild Clothing, Barwick
Tweed, English Utopia, Magellan
& Mulloy, Saint james en Blundstone. En helemaal nieuw is de
collectie pullovers en vesten van
onze eigen Peppelhoeve label,
vervaardigd in een fabriekje in
Engeland. De gehele collectie heeft
een knipoog naar het buitenleven.
Volwassen tuinen
De creatieve man voor de tuinontwerpen, Albert Sanders,
ontwerpt niet alleen. Een team van gedreven, enthousiaste
medewerkers zorgen voor de uitvoering, het onderhoud,
begeleiding en de nazorg. Ik ben voor de klant het aanspreekpunt. Ik streef ernaar dat de door mij ontworpen en
aangelegde tuinen er direct volwassen uit zien. Blauwe regen
als boom, schitterende kiwibomen en buxusbollen van maar
liefst 150 cm doorsnede. In onze eigen kwekerij van zo’n
halve hectare kweken we veel van dat soort planten zelf op.
Ik heb echte passie voor mijn vak en geniet ervan als mijn
opdrachtgevers volop genieten van hun tuin.”
Clothing store en kunst
De aan de tuin grenzende boerderij dient niet alleen als
woonhuis voor de eigenaars. Peppelhoeve gaat namelijk veel
verder dan alleen het buitenleven. En dat is binnen in de
boerderij duidelijk waarneembaar. Daar presenteert Dianne
Verschuyten haar collectie outdoorkleding. In zevenjaar is
dat uitgegroeid tot een heuse clothing store waar men alle
soort kleding, laarzen, schoenen en accessoires voor het betere buitenleven kan vinden. Ook hier geldt dat we uitsluitend topkwaliteit voeren.Het hele jaar door hebben we op
de bovenverdieping wisselende kunst exposities. Vanzelfsprekend is alles te koop. Zowel de outdoorcollectie als wel
de kunst wisselt met enige regelmaat. Er valt steeds iets
nieuws te ontdekken. Ik kan me met dit gedeelte van het
bedrijf heerlijk uitleven en het is een genot om te zien dat
onze klanten datzelfde gevoel ervaren wanneer ze hier rondkijken.”

PEPPELHOEVE
Liempdseweg 6
5492 SM Sint-Oedenrode

Van ontwerp tot finale oplevering, compleet met beplanting, verhardingen, techniek tot
beregening, metsel en houtwerk, vijverpartijen, loungeruimtes, dakterrassen, tuinpaviljoens. Wij houden dit bewust in eigen beheer, zodat wij onze timing en planning in eigen
hand kunnen houden. Mijn ontwerp moeten gezelligheid, sfeer, beleving opwekken in
ieder jaargetijde. Dat wordt gerealiseerd door duidelijke, functionele belijning, groen
structuren, creatieve oplossingen en elk project krijgt een persoonlijke benadering. De
omgeving, architectuur en de wensen van de klant bepalen het eindresultaat van ieder
tuinproject.
Nieuwe trends te zien bij Peppehoeve:
• geprepatineerde soorten zink (tuinafscheiding)
• Wegwind (transparant windschermdoek)
• Keramische buiten tegels voor het terras
• Led tuinverlichting van diverse merken

Peppelhoeve passie voor tuinen
Creëer uw eigen droomtuin
Iedereen stelt zich wel eens de ultieme droomtuin voor, waarin prachtige beplanting gecombineerd
is met sfeervol meubilair en alle noodzakelijke attributen voor een ontspannen buitenleven. Alles is
in harmonie en in balans. Men vindt er rust en kan er tegelijk allerlei activiteiten ontwikkelen. Die
droomtuin hebben Dianne Verschuyten en Albert Sanders op hun Peppelhoeve gerealiseerd. Dankzij hun creativiteit en originele ideeën kan iedere tuinliefhebber bij hen zijn eigen droomtuin
gestalte geven. Een bezoek aan Peppelhoeve is daarom een absolute aanrader voor iedereen die het
betere buitenleven in zijn eigen leefomgeving wil realiseren.

T +31 (0)413-475286
E tuinstyling@peppelhoeve.nl
www.peppelhoeve.nl

Onze openingstijden zijn als volgt:
Adresgegevens
wo t/m za 10.00 – 17.00 uur en
Adres
zondag van 12.00
Tel.:– 17.00 uur.
www
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