
FEESTELIJKE 
HEROPENING

7 EN 8 MAART 2020

• Persoonlijk en deskundig  
advies met een glimlach

• Uw vertrouwde merken
• Ruime parking voor de deur 

UW TUIN- EN 
DIERCENTER 
IN EVERGEM 

www.tuincentrumwillems.be
 tuinendierwillemskristof



Wij gaan voor mooie  
tuinen in Evergem en 
maken tijd voor u als klant, 
met deskundig advies  
én met een glimlach!

BAK
DEMO 
Door Ellen Lammens 
(L’Atelier Sucrée) 
Verkozen tot 
Meesterbakker!

OPENDEUR 
7 & 8 MAART
doorlopend van 9u tot 17u

• Gezellige tuinbar
• Doorlopend proevertjes

KIDS WELKOM 
• Springkasteel
• Tractor parcours
• Kinderanimatie (kinder- 

tattoe’s, schminken, ...)
• Kids corner (speelhoek  

met Bruder tractoren,  
oogstmachines, ...)

Ontdek onze totaal vernieuwde winkel  
en geniet tijdens dit openingsweekend  
van   10% korting   op al uw aankopen!

Onze liefde voor natuur en dier is gegroeid 
vanuit de landbouw. Naast het loonwerk
bedrijf van Kristof zijn we in 2000, op vraag 
van professionele tuinaanleggers, tuin-
bouwers en landbouwers, gestart met een 
winkel, zowel voor professionelen als hobby 
tuinders. 20 jaar later zijn we gegroeid naar 
het tuin- en diercentrum in uw streek en zijn 
we trots u te mogen verwelkomen in onze 
volledig vernieuwde winkel.

Onze ervaring en kennis nemen we mee in het persoonlijk advies 
op maat voor u als klant. Door onze voortdurende bijscholing kunnen  
en nemen wij de tijd om u te helpen bij al uw tuin vragen, groot of klein. 
Verantwoord ecologisch tuinieren is bovendien ons stokpaardje en dragen  
we hoog in het vaandel. Uw vertrouwde merken voor dierenverzorging zijn 
blijvend in stock en ook voor de hobby bakkers voorzien wij een ruim  
gamma traditionele bloemsoorten, all-in mixen, banket en dessert mixen. 

7 en 8 
maart 

 
14u tot 17u

GRATIS 
DRAAGTAS 
VOOR 
IEDERE 
KLANT! 

Kristof 
& Caroline
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Of verdorde plekken in het gazon door afdekking van een 
trampoline, zwembad of … ? Gebruik RECOVERY 
LIQUID, deze wateroplosbare meststof wordt snel 
opgenomen door het wortelgestel waardoor uw grasmat 
zich makkelijker en sneller kan herstellen. Deze meststof 
bevat ook Humifirst voor een activatie van het wortelgestel 
zodat deze terug nieuwe grassprietjes kan produceren. 

LAAT UZELF VERBAZEN DOOR DE HERSTEL
KRACHT VAN DE NATUUR EN TEST RECOVERY 
LIQUID 50G VOOR SLECHTS 1,55 EURO VOOR 2M². 

Heeft u een mooi gazon dat extra kracht nodig heeft 
om onkruiden mosgroei te voorkomen? KIES VOOR 
DE MESTSTOF 4IN1. 
• Indirecte werking tegen onkruid en mos door  

dicht gazon.
• 3 maanden evenwichtige voeding. 
• Extra magnesium voor een groene kleur. 
• Met Humifirst voor een betere wortelontwikkeling.

KLAVER & MOS 
IN UW GAZON?
Laat uzelf verrassen door de unieke 
combinatie van aminozuren & 
kaliumoxide van CLEVER OFF.
•  Indirecte werking tegen onkruid 

door dicht gazon
•  Indirecte werking tegen mos 

Gebruik Clever Off op 
regelmatige basis en kroon uw 
gras tot koning van uw gazon.

Steeds vaker wordt gekozen om de bodem 
tussen de planten af te dekken met 
natuurlijke materialen. Zo droogt de bodem 
minder snel uit en wordt onkruidgroei op 
een milieuvriendelijke manier onderdrukt. 

Ook losse schors 
beschikbaar: wij laden 
uw aanhangwagen! 

HOE ONKRUID 
VOORKOMEN 
TUSSEN 
PLANTEN?

HOE PAK JE ONKRUID 
VERANTWOORD AAN OP 
JE TERRAS, OPRIT OF PAD?
DCM ANTIONKRUID & ANTIMOS TERRAS, OPRIT & PADEN

• Totale onkruidbestrijder
• Werking op grassen, mossen en onkruiden
• Toepassen op terrassen, opritten en paden
• Op basis van pelargonzuur, een werkzame stof die 

voorkomt in de natuur

• Behandel enkel de plaatsen waar onkruid en of  
mos staat

• Behandel best wanneer er de eerste 4u na behandeling 
geen regen verwacht wordt

• Hoe jonger het onkruid, hoe beter de werking

Zie BON 

achteraan

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor gebruik eerst de productinformatie  
en het etiket, inclusief de passende waarschuwings zinnen en symbolen. 

UITGEDROOGD GAZON 
DOOR DE HITTE?

Een 100% natuurlijke oplossing 
met een fantastisch effect 
voor de echte gazonliefhebber.

Zie BON 

achteraan
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HOE LEG IK  
EEN BLOEMEN- 
WEIDE AAN?
Je hoeft geen ervaren tuinier te zijn om zelf een 
bloemenweide in je tuin aan te leggen. Als je een 
paar basisregels in acht houdt, geniet je  
een hele zomer lang van kleur in je tuin.

1. Verwijder je alle onkruiden of plantenresten. 
2. Spit de grond en verkruimel hem zodat je een 

mooie losse structuur bekomt. Een losse 
structuur is belangrijk om nadien een goede 
wortelontwikkeling en groei te stimuleren. 

3. Schudt het bloemenzaad goed op zodat alle 
zaden mooi verdeeld zijn. Om de zaden goed  
te verdelen kan je ze eventueel vooraf mengen 
met fijn zand. 

4. Zaai de helft van de dosis in de lengterichting 
en de helft in de breedterichting, hark de zaden 
lichtjes in en rol indien mogelijk aan. 

Maai in de herfst de bloemenweide net boven de grond af.
Laat het maaisel enkele weken liggen zodat de rijpe zaden op de 
grond vallen om volgend jaar opnieuw te kiemen.

START TO ... 
LOCHTING! 
Om lekkere kersttomaatjes, 
basilicum of bieslook te kweken, 
hoef je echt geen doorwinterde 
tuinier te zijn. Aan een paar 
groene vingers en een 
bloembak of een minituintje 
heb je al genoeg. 

STAP 1: aanleg van de bodem van 
je moestuin 
• Controleer de zuurtegraad
• Maak de grond luchtiger en 

humusrijker met DCM 
GEDROOGDE KOEMEST 

• Gebruik in je serre of plantput 
DCM VIVIMUS GROENTEN EN 
FRUIT. Dit product bevordert de 
activiteit van het bodemleven 

MOOIE BLOEMEN 
VRAGEN 
MOOIE POTTEN
• Gerecycleerd materiaal
• Binnen – Buiten
• Stoot- en breekvast
• Bestand tegen UV licht en vorst

Vergeet niet het 
juistetuingereedschap, 
ook voor de kids!

STAP 2: Wil je een rijke oogst geef dan op tijd de juiste meststof
STAP 3: Maak een selectie van de juiste zaden

Plant nu je voorjaarsbloembollen 
zoals gladiolen en dahlia
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WIL JE ELKE 
DAG EEN 
GEZOND 
EITJE? 
ZORG DAN VOOR DE IDEALE 
OMGEVING VOOR UW KIPPEN! 

Bekijk de beschikbare ruimte alvorens je legkippen 
koopt. Het zijn immers actieve, beweeglijke dieren  
die voldoende ruimte nodig hebben.
Een goed KIPPENHOK bestaat uit een nachthok en 
een ren. Zo kunnen de kippen voldoende bewegen. 
Laat de kippen de eerste dagen na aankoop in het 
nachthok. Op die manier kunnen ze hun hok goed 
leren kennen en zullen zij er zeker ’s nachts 
terugkeren om te slapen. Zorg voor een droog en 
tochtvrij nachthok met comfortabele zitstokken.  
Ook een goede verluchting en voldoende lichtinval 
zijn belangrijk. 

WEL 
VERTICUTEREN
Als u veel last heeft van mos in uw gazon, dan is 
verticuteren vaak de beste oplossing. 
Hoe mos verwijderen? U kan best eerst BIOPRESS 
gebruiken. BIOPRESS heeft een indirecte werking 
tegen mos wardoor het mos snel bruin kleurt. 
Daarna kan u het gazon verticuteren.

MOS 
IN UW 
GAZON?

LIEVER NIET 
VERTICUTEREN
GEBRUIK VIANO 3 IN 1 
Gemakkelijkste en snelste oplossing om  
mos in uw gazon te verwijderen:
1. Gazonvoeding (3 maanden)
2. Anti-mos (directe werking tegen mos)
3. Composteringsbacterieën 

Gras heeft zuurstof, 
water en voedings
stoffen nodig om goed 
te kunnen groeien. 
Door uw gazon te 
bewerken zorg je 
ervoor dat het gras 
goed verlucht wordt en 
dat de voedingsstoffen 
goed in de bodem 
kunnen doordringen.

Zie BON 

achteraan VOEDING
• Zorg voor voldoende vers drinkwater.  

Reinig de waterbakken dagelijks en ontsmet 
regelmatig de drinkbakken, voederbakken en 
zitstokken. Verwijder uitwerpselen en vervang de 
bodembedekking indien nodig.

• Voorzie altijd een portie COUNTRY’S BEST 
GRIT OF GRIT+ en ververs regelmatig. Kippen 
hebben immers geen tanden. De kleine steentjes 
en het grit in hun maag helpen opgenomen 
voeders te verteren. Het calcium aanwezig in het 
grit heeft bovendien een gunstige invloed op het 
beendergestel en de vorming van de eierschaal.

ACTIE: 

2 X POELJENGRAAN 20 KG 

+ GRATIS GRIT 

(tot einde voorraad)
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LARA… 
SMAAKT 
NAAR MEER!
Is jouw kat een fijnproever? Weet ze duidelijk wat 
ze wil? Dan vind je vast iets in het uitgebreide 
gamma van LARA, met heerlijke smaken en veel 
variatie! Lara voeding is kwalitatief en betaalbaar!

BIJ EEN KONIJN 
HOORT OOK 
GOEDE 
VERZORGING
Konijnen moeten steeds voldoende voer ter 
beschikking hebben, zodat zij de hele dag door 
kleine hoeveelheden kunnen eten. Om een goede 
spijsvertering te hebben, is immers een continue 
voederpassage in maag en darmen nodig.

CUNI VERSELE LAGA, gevarieerde vezelrijke 
mengeling voor (dwerg) konijnen
• Graanvrije samenstelling met extra groenten  

vol vitaminen en mineralen 
• Gevarieerde vezelrijke mengeling vol 

verschillende grassen, kruiden en groenten
• Met knapperige 

hapklare vezel- 
brokjes voor 
gezonde tanden

EN GEEF JE 
KAT DE BESTE 
VERZORGING! 

De kattenbakvulling Premium van DUVO+ is 
een kattenbakvulling geschikt voor kittens en 
volwassen katten dankzij zijn zachte, fijne 
korrels en zijn babypoedergeur. De kattenbak-
vulling is klontvormend, super economisch en 
zorgt voor schone pootjes bij uw kat.

En verwen haar met de mooiste krabpaal!

IAM
1+1 
Gratis
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GEEF JE 
PAARD 
ENKEL HET 
BESTE!
• CAVALOR TRADITION MIX is een smakelijk en 

havervrij mengsel voor paarden op rust of paarden  
die weinig actief zijn.

• De goede verteerbaarheid van deze basismix zorgt 
voor een optimale benutting van de voedingsstoffen.

• Voorziet in de basisbehoefte van energie en eiwitten

Vraag meer informatie over ons ruim 
assortiment Cavalor

Net als ruwvoer bepaalt het stalstrooisel  
het WELZIJN VAN EEN PAARD. 
U kan bij ons terecht voor JOPACK:
• Vlaslemen
• Houtkrullen
• Gehakseld tarwestro

Het paard is een herbivoor die elke dag kwaliteits-
hooi nodig heeft. TOPHAY VAN JOPACK is hooi 
van natuurlijke graslanden en speelt perfect in op 
deze behoefte. Het is stofvrij en heeft een heerlijke 
grasgeur, waardoor het paard altijd trek heeft en het 
hooi optimaal verteert. 

UW TROUWE 
VIERVOETER 
VERDIENT 
HET BESTE
EDGARD COOPER 
1. Veel vers vlees: voor onze brokjes  

gebruiken we zoveel mogelijk vers vlees.  
Niks dat bewerkt of gedroogd is dus.  
En al zeker geen vleesmeel of botten

2. Een gesmaakt recept: Bij dat vlees doen we wel 
nog iets bij: lekker gezond fruit, groenten, bessen & 
kruiden. Het resultaat? Een evenwichtige brok met 
alles wat je hond nodig heeft. 

3. Ovenvers gebakken: we snijden onze brokken in 
de juiste vorm en bakken ze dan langzaam op een 
lage temperatuur. Zo blijft al dat goede bewaard en 
vinden onze liefste viervoeters ze nog lekkerder.

GA VOOR 
VERS! 
JOLIPET, DIEPVRIESVERSE NATUURLIJKE 
VOEDING VOOR HOND EN KAT
Het vlees in de ingrediënten is uitsluitend spiervlees, 
hart en een klein beetje lever. We gebruiken geen 
andere organen en garanderen op deze manier een 
uitzonderlijke vertering, hetgeen je direct merkt in de 
ontlastig. Het gros van de ingrediënten is afkomstig 
van lokale producenten waardoor we de kwaliteit van 
de ingrediënten kunnen garanderen en we een 
duurzame voeding kunnen aanbieden.

TRADITIONEEL

TIP: tijdens de wintermaanden: 
elke zaterdag aanvoer van 
verse paardenwortelen

NIEUW!!
Edgard Cooper

&
Jolipet
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 Januari Gezellige kamerplanten
 Februari Zaaien en stekken
 Maart Tijd voor de eerste bemesting van het jaar
 April pot en plantmaand
 Mei Plaats de buxus mottenval
 Juni Perfecte onderhoudsbemesting
 Juli Verwentijd voor je bloemen
 Augustus Pluk de vruchten van je arbeid
 September najaarsbemesting voor een sterk gazon
 Oktober Bekalken beperkt de verzuring
 November Het ideale moment om aan te planten
 December  Genieten geblazen

To do list

WAT IS ER 
LEUKER DAN 
ZELF DINGEN 
BAKKEN? 
Wij bieden de hobbybakkers een ruim assortiment aan 
van bloem – zowel de traditionele bloemsoorten als 
banket en dessert all-in mixen – bakbenodigdheden, 
bakingrediënten en taartversiering. 

Profiteer de hele maand 
maart van de acties op onze 
‘COOK AND BAKE’ 
allin mixen 2 kg:
• Mix voor Brusselse wafels 

en flensjes 
• Mix voor luxebrood en 

sandwiches 1 kg

LEER ALLES OVER 
THUISBAKKEN EN 
PROEF HET ZELF! 
ELLEN LAMMENS (Meesterbakker) van  
L’ATELIER SUCRÉ bakt bij ons in de winkel! 

2+1 
Gratis

tijdens de opendeurdagen
op 7 en 8 maart van 14u tot 17u

Bij ons vindt u kant  
en klare producten
En natuurlijk de grootste specialiteit: BLADERDEEG 
VANMARCKE, op ambachtelijke wijze vervaardigt 
bladerdeeg, taarten en koffiekoeken, alles onmiddellijk 
diepgevroren om smaak en versheid te bewaren.
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KASTEEL VAN
WIPPELGEM

 GA VOOR  
 EEN SUPER

 GROEN GAZON

Naturally happy
since 1948

GRATIS
meeneemexemplaar

Een uitgedroogd gazon door de hitte?  
Of verdorde plekken in het gazon door 
afdekking van een trampoline, zwembad of … ? 

Gebruik RECOVERY LIQUID,  

deze wateroplosbare meststof wordt snel 

opgenomen door het wortelgestel waardoor 

uw grasmat zich makkelijker en sneller kan 

herstellen. Deze meststof bevat ook Humifirst 

voor een activatie van het wortelgestel 

zodat deze terug nieuwe grassprietjes kan 

produceren. 

Laat uzelf verbazen door de 
herstelkracht van de natuur en 
test RECOVERY LIQUID 50g 
voor slechts 1,55 Euro voor 2m².

Reeds overtuigd? Gebruik de RECOVERY 

LIQUID 1,5kg voor 60m². 

Klaver & Mos  
in uw gazon? 

Laat uzelf verrassen door  

de unieke combinatie van  

aminozuren & kaliumoxide  

van Clever Off. 

• indirecte werking tegen onkruid  

door dicht gazon 

• indirecte werking tegen mos 

Gebruik Clever Off op regelmatige 
basis en kroon uw gras tot koning  
van uw gazon. 

Een 100% natuurlijke oplossing  

met een fantastisch effect  

voor de echte gazonliefhebber. 

bij aankoop van 1x20Kg
3 in 1 gazonmest
Promotie geldig van 1 maart tot 15 mei 2020

à l’achat de  1x20Kg
3 en 1 engrais gazon
Promotion valable du 1er mars jusqu’au 15 mai 2020

-3€
KORTINGSBON
COUPON DE RÉDUCTION

Onmiddellijke korting aan de kassa
Niet cumuleerbaar met andere bonnen/acties

Ne peut pas être combiné avec d’autres actions/coupons
Réduction immédiate  à la caisse

bij aankoop van 1x20Kg
4 in 1 gazonmest
Promotie geldig van 1 maart tot 15 mei 2020

à l’achat de  1x20Kg
4 en 1 engrais gazon
Promotion valable du 1er mars jusqu’au 15 mai 2020

-3,5€
KORTINGSBON
COUPON DE RÉDUCTION

Onmiddellijke korting aan de kassa
Niet cumuleerbaar met andere bonnen/acties

Ne peut pas être combiné avec d’autres actions/coupons
Réduction immédiate  à la caisse

bij aankoop van 1x20Kg
gazon-booster
Promotie geldig van 1 maart tot 15 mei 2020

à l’achat de  1x20Kg
gazon-booster
Promotion valable du 1er mars jusqu’au 15 mai 2020

-3€
KORTINGSBON
COUPON DE RÉDUCTION

Onmiddellijke korting aan de kassa
Niet cumuleerbaar met andere bonnen/acties

Ne peut pas être combiné avec d’autres actions/coupons
Réduction immédiate  à la caisse

ACTIE Bij aankoop van 20kg  
Recovery ontvangt de consument 

2x50g Recovery Liquid GRATIS !

ACTION à l’achat de 20kg  
Recovery, le consommateur reçoit  

2x50g Recovery Liquid GRATUIT !

GRATUIT

GRATIS

www.viano.be

€ 9,85 / 1,5kg

€ 22,50
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Of verdorde plekken in het gazon door 
afdekking van een trampoline, zwembad of … ? 
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deze wateroplosbare meststof wordt snel 

opgenomen door het wortelgestel waardoor 

uw grasmat zich makkelijker en sneller kan 

herstellen. Deze meststof bevat ook Humifirst 
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voor slechts 1,55 Euro voor 2m².

Reeds overtuigd? Gebruik de RECOVERY 
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Laat uzelf verrassen door  

de unieke combinatie van  

aminozuren & kaliumoxide  

van Clever Off. 

• indirecte werking tegen onkruid  

door dicht gazon 

• indirecte werking tegen mos 

Gebruik Clever Off op regelmatige 
basis en kroon uw gras tot koning  
van uw gazon. 

Een 100% natuurlijke oplossing  

met een fantastisch effect  

voor de echte gazonliefhebber. 

bij aankoop van 1x20Kg
3 in 1 gazonmest
Promotie geldig van 1 maart tot 15 mei 2020

à l’achat de  1x20Kg
3 en 1 engrais gazon
Promotion valable du 1er mars jusqu’au 15 mai 2020

-3€
KORTINGSBON
COUPON DE RÉDUCTION

Onmiddellijke korting aan de kassa
Niet cumuleerbaar met andere bonnen/acties

Ne peut pas être combiné avec d’autres actions/coupons
Réduction immédiate  à la caisse

bij aankoop van 1x20Kg
4 in 1 gazonmest
Promotie geldig van 1 maart tot 15 mei 2020

à l’achat de  1x20Kg
4 en 1 engrais gazon
Promotion valable du 1er mars jusqu’au 15 mai 2020

-3,5€
KORTINGSBON
COUPON DE RÉDUCTION

Onmiddellijke korting aan de kassa
Niet cumuleerbaar met andere bonnen/acties

Ne peut pas être combiné avec d’autres actions/coupons
Réduction immédiate  à la caisse
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ACTIE Bij aankoop van 20kg  
Recovery ontvangt de consument 

2x50g Recovery Liquid GRATIS !

ACTION à l’achat de 20kg  
Recovery, le consommateur reçoit  

2x50g Recovery Liquid GRATUIT !

GRATUIT

GRATIS

www.viano.be

€ 9,85 / 1,5kg

€ 22,50

-€ 2,5

DCM ANTI-ONKRUID en ANTI-MOS – Sier- en Moestuin - CONC - 2,5 L of 5 L
DCM ANTI-ONKRUID en ANTI-MOS – Terras, Oprit en Paden - CONC - 2,5 L of 5 L

BIJ AANKOOP VAN 1 VAN  
DE VOLGENDE PRODUCTEN:

(255)5413448000375(3901)025

Actie geldig van 01/04/2020 - 01/07/2020

KORTINGSBON

Bericht aan de HH. Handelaars: De Ceuster Meststoffen NV verbindt zich ertoe de tegenwaarde van deze 
bon terug te betalen indien aan de voorwaarden van het aanbod voldaan werd. Niet cumuleerbaar met 
andere acties en enkel geldig bij de aankoop van het vermelde product. De bonnen dienen voor controle en 
terugbetaling gestuurd te worden naar HighCo DATA, Kruiskouter 1, 1730 Asse. Enkel geldig in België en het 
Groothertogdom Luxemburg. V.U.: Els De Ceuster – Bannerlaan 79 – 2280 Grobbendonk.

GLYFOSAATVRIJ
natuurlijk 

Diksmere 26, 9940 Evergem
09 357 38 07
www.tuincentrumwillems.be

 tuinendierwillemskristof

Alles voor tuin, dier en bakliefhebber  
met persoonlijk advies
MAANDAG 08:30-12:00 13:00-18:30
DINSDAG 08:30-12:00 13:00-18:30
WOENSDAG 08:30-12:00 13:00-18:30
VRIJDAG 08:30-12:00 13:00-18:30
ZATERDAG 08:30-12:00 13:00-17:00
GESLOTEN donderdag en zondag
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