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Leverancier van bronzen tuingereedschap, geeft informatie die bijdraagt aan een natuurlijke manier van leven, wonen 
en tuinieren.  

Volg ons: 

Nieuws van kopersporen.nl 
 

 

 

Nieuw van PKS: bronzen schrepel Scheddi 
 

 

Onmisbaar in de moestuin en in borders: de bronzen schrepel. Een schoffel, hak en woeler ineen, met 
een korte steel. Ideaal te gebruiken op plekken waar de planten dicht op elkaar staan. De Scheddi is 
klein, licht en zeer wendbaar, dus onkruid verwijderen gaat snel en nauwkeurig. Je kunt er ook 
gemakkelijk de bovenlaag mee loswoelen of jonge zaailingen mee uitdunnen. 
Voor meer informatie of om te bestellen klik hier.  

tip: tot 31 mei weer gratis (bijen)bloemzaad bij besteding van €25,- of meer. 
 

 

 

 Nieuw bij Kopersporen: koperen rugspuit 
 

 

 

 

Deze hoogwaardige koperen rugspuit is gemaakt door Volpi & Bottoli (sinds 1931). Nostalgisch, 
degelijk, betrouwbaar en multi-inzetbaar. Omdat we benieuwd waren hoe u deze spuit zou gebruiken, 
hebben we op de afgelopen Biobeurs een enquête gehouden. Met deelname maakte u kans op het boek 
‘Op weg naar een fijnzinnige landbouw’. De winnaar is Linda Gijselman, van harte gefeliciteerd. Het 
meest genoemd werd: biologisch bestrijden van plagen, bevochtigen van jonge plantjes, besproeien 
met bio-preparaten en bladbemesting.  
Kijk hier voor nog meer mogelijkheden of om de rugspuit te bestellen. 

 

 

 Nieuw bij Kopersporen: het gras is altijd groener bij ... 
 

 

 

 

Het gras is altijd groener bij... degene die zijn gazon regelmatig verticuteert! Wie zijn gazon mooi, 
schoon en gezond wil houden doet dit het best ieder voor- en najaar. Met deze verticuteerset van het 
gerenommeerde Belgische bedrijf Dalemans maak je van je eigen grasmaaimachine een praktische 
verticuteermachine. Je verwijdert snel en effectief dode grasresten, mos en vilt waardoor het gras weer 
lucht en ruimte krijgt om te groeien.  
Voor meer specificaties of om te bestellen, klik hier.  

 

 

 Ander nieuws en leuke links  

 Snoeischaar slijpen: gratis coupon 
 

 

 

 

Een goed geslepen snoeischaar is belangrijk. Het werkt gemakkelijker en je maakt een schone gave 
snede, dat is beter voor jou en voor de struik die je snoeit. Graag laten we zien hoe je de snoeischaar in 
optimale conditie houdt.  Stuur een mail aan snoeischaren@kopersporen.nl en je ontvangt direct een 
gratis coupon*. Neem deze én je snoeischaar mee naar een beurs of fair waar wij staan. Wij geven je 
tips voor onderhoud en maken de schaar weer scherp.  
Kijk hier voor de agenda.  
 
*Geldig t/m 31 mei 2017. Lees ook het artikel: zorgen voor tuingereedschap  

 

 

 Boek ‘Het nieuwe moestuinieren’ verschijnt op Groenmoesmarkt 
 

 

 

 

Op 19 maart, tijdens het grootste evenement van moestuinierend Nederland en Vlaanderen, verschijnt 
het praktijkboek 'Het nieuwe moestuinieren' van Hans van Eekelen. Dit boek neemt niet de 
theoretische kennis als basis, maar de praktijk: jouw eigen ervaringen en wensen voor de moestuin. Je 
kunt het boek t/m 26 maart met €5,- korting reserveren via KNNV. Wil je met korting de 
Groenmoesmarkt zelf beleven? Klik dan hier. 

 

 

 60 jaar nationale boomplantdag boomfeestdag  
 

 

  

 



 

Op 22 maart 2017 viert Stichting Nationale Boomfeestdag haar 60-jarig jubileum. Sinds de eerste 
boomplantdag in 1957 hebben schoolkinderen ruim 10 miljoen nieuwe bomen en struiken geplant! De 
laatste jaren gelukkig ook steeds vaker met eetbare vruchten. Nieuwsgierig waar jouw gemeente 
bomen gaat planten en zo bijdraagt aan een duurzame wereld? Of wil je de KidsGids, het Nationale 
Boomfeestlied of de lespakketten voor kinderen downloaden? Kijk dan op boomfeestdag.nl 

 

 Henny Schalen, Sparrenlaan 5, 9401 RA Assen, tel. 0592-319402, www.kopersporen.nl 
Deze nieuwsbrief wordt door meer dan 5000 mensen gelezen 

 

 
Blijf ook op de hoogte en abonneer u op deze nieuwsbrief! Volg ons:  

 
  

 

Niet meer geïnteresseerd? Meld uzelf af voor deze nieuwsbrief 

 
 


