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‘Visio Vireo Tuinen, 
een betrouwbare 

partner in ontwerp, 
aanleg en 

onderhoud van 
uw tuin’

Zomeractie
5% korting op zowel

aanleg als onderhoud

bij opdracht voor

1 augustus 2009

Bel voor een vrijblijvend gesprek en
vraag naar de voorwaarden.

Een mooie tuin
hoeft niet duur te zijn
Frans Peeters en Dian Verpaalen 

hebben drie jaar geleden hun ach-
tertuin aan laten pakken door Visio 

Vireo Tuinen. “Wij wonen al dertig jaar 
aan het Alexanderdonk in Roosendaal. In 
het begin hadden we een echte kinder-
tuin met een wip, schommel en speel-
gazon. Toen de kinderen die periode 
ontgroeid waren, wilde ik de tuin goed 
ingericht hebben. Ik vond een adverten-
tie van Visio Vireo Tuinen in een van de 
regionale bladen, waar vrijblijvend tuin-
advies aangeboden werd. We hebben 
John Bijlsma van Visio Vireo Tuinen uit-
genodigd voor een gesprek en van het 
resultaat kunnen we nu al enkele jaren 
genieten”, vertelt Dian. 

Dian en Frans wilden een tuin om zelf en 
met vrienden van te genieten. Onderdelen 
van hun wensenpakket waren: een tuin vol 
kleuren met weinig onderhoud, geen gazon,  
maar mooie beplanting, een kruidentuin, 
een verhoogde vijver, plantenbakken en 
een afgeschermde plek voor de containers. 
“Onze tuin is een mix van modern en lande-
lijk geworden, strak vormgegeven met een 
grote variatie aan natuurlijke beplanting. In 
het ontwerp en de keuze voor de beplanting 
hebben we Visio Vireo Tuinen de vrije hand 
gegeven. Op de details hebben we nog wat 
bijgesteld. We hebben nu een tuin waar we 
echt trots op kunnen zijn. In het Appeltern-
blad werd onze tuin omschreven als ‘een 

eettuin, een tuin om in te eten en om van 
te eten’. De aanwezigheid van eetbare 
elementen is naast sierlijk ook erg functi-
oneel”, vertelt Dian. De tevredenheid over 
de aanleg van de achtertuin, heeft geleid 
tot de aanpak van de voortuin in dezelfde 
stijl. Het is een schitterend geheel gewor-
den. Tweemaal per jaar komt Visio Vireo 
Tuinen terug voor een voor- en najaarbeurt. 
De familie Peeters is erg tevreden over de  
prijs, de kwaliteit, de service en de inzet van 
het team van Visio Vireo Tuinen. 

Kostenbesparend
Om de kosten in de aanleg van de tuin wat 
te drukken hebben Dian, Frans en hun zoon 
hard meegewerkt bij de realisatie. “We 
hebben zelf zand en grind gekruid, stenen 
gesjouwd en het straatwerk ingeveegd. Al 
die extra handjes kunnen aardig wat kosten 
besparen. Visio Vireo Tuinen is namelijk niet 
de goedkoopste, maar wel bijzonder goed. 
Daarnaast is het bijzonder leuk om op die 
manier betrokken te zijn bij de aanleg van je 
nieuwe tuin”, aldus Dian. Visio Vireo Tuinen 
hanteert een hoge kwaliteitsnorm en kiest 
voor een degelijke, duurzame constructie 
en producten. Zij kunnen de aanleg com-
pleet voor u verzorgen, maar u kunt ook zelf 
meewerken. Visio Vireo Tuinen voert dan 
het specialistische werk uit.

Open Tuinen Route
Met plezier hebben Dian en Frans vorig 

jaar ook meegewerkt aan de Open Tuinen-
route van Visio Vireo Tuinen. Dian vertelt: 
“We zijn zo trots op het eindresultaat dat 
we dat graag aan anderen laten zien. Een 
Open Tuinen Route is daar een mooie ge-
legenheid voor. Dit jaar doen we weer mee 
en zullen zeker zelf eens bij andere deel-
nemers gaan kijken. De Open Tuinenroute 
werkt namelijk erg inspirerend.’

Een fleurig dagje uit!
Op zaterdag 20 en zondag 21 juni stellen 
de trotse klanten van Visio Vireo Tuinen 
hun tuinen open voor het publiek tijdens 
de Open Tuinenroute 2009. Bezoek de vele 
mooie tuinen in de gemeenten Bergen op 
Zoom, Steenbergen, Tholen en Roosen-
daal.  Voor informatie over de aanvangs-
tijden, het startpunt en de deelnemers, zie 
www.visiovireotuinen.nl.
Visio Vireo Tuinen is ook aanwezig op de 
Harvestfair in Wouwse Plantage, die gehou-
den wordt van 25 tot en met 28 juni 2009.
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