Voorjaar 2020

Bekijk de webversie

Nieuwsbrief voorjaar 2020

Ook wij ontkomen niet aan het onderwerp Corona virus. Onze
medewerkers zijn zowel mondeling als middels flyers en een
PowerPoint presentatie op de hoogte van wat wel en wat zeker
niet mag.
Hoewel een behoorlijk aantal bedrijven dicht is, kunnen onze
medewerkers (gelukkig) doorwerken. Wij werken natuurlijk in de
buitenlucht en hebben met onze medewerkers goede afspraken
gemaakt. Ook zijn wij telefonisch te bereiken en indien mogelijk
kunnen er ook afspraken gemaakt worden om uw tuinplannen te
bespreken.

Hoewel het voorjaar al even van start is
gegaan, ontvangt u nu pas onze nieuwsbrief.
Dit heeft natuurlijk zijn redenen.
Toch mogen wij ons gelukkig prijzen dat we
de afgelopen periode leuke projecten hebben
mogen uitvoeren. Wilt u op de hoogte blijven
dan kunt u ons altijd volgen via Facebook.
Like ons en bekijk onze berichtgeving.

En zoekt u nog een leuke site om te volgen?
Onze vakvereniging VHG heeft een
Facebookpagina; VHG - de Lang Levende
Tuin. Neemt u gerust eens een kijkje

Voorjaarsbeurt voor uw tuin
Aangezien ons hoveniersbedrijf geopend is kunt u ons
telefonisch benaderen voor uw tuinplannen maar natuurlijk
ook voor het reguliere onderhoud. Wij weten dat de
mensen die thuiswerken of op dit moment aan huis
gebonden zijn met het mooie weer de tuin intrekken en
zelf het onderhoud in hun tuin uitvoeren. Twijfelt u echter
over uw aanpak of heeft u een tuinvraag stel deze dan aan
Anton Peters. Zo blijft uw tuin mooi en kunt u er in de
volgende seizoenen ook volop van genieten.
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Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u marita@everts-weijman.nl toe aan uw adresboek.

