
HERFST/WINTER 
2020-2021

• 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



DE HERFST LAAT 
ZICH AL VOELEN.
SCHOONMAAK 
IN DE TUIN!
De ochtenden en avonden beginnen fris  
aan te voelen en de bladeren beginnen 
langzaamaan te verkleuren. Vergeet de 
afgevallen bladen niet weg te harken 
van het gazon, anders verstikt en vergeelt 
het gras erdoor.

“ IS OKTOBER WARM  
 EN FIJN, HET ZAL 
 EEN SCHERPE 
 WINTER ZIJN!” 

Denk aan 
uw strooizout! 
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1. Maak de aarde los met een spade of  
een hark. Meng er eventueel wat bodem
verbeteraar voor aanplantingen door.  
Zo hou je de bodem luchtig.

2. Plant voorjaarsbollen minstens 5 cm diep. 
De ideale diepte is twee keer de hoogte van 
de bol. Gebruik eventueel een bollenplanter 
om ze één voor één in de grond te steken.

3. Plant een bloembol altijd met de punt  
naar boven.

4. Laat altijd een paar centimeter tussen de 
bollen. De ideale plantafstand vind je op  
de verpakking.

5. Geef ruim water.

HOE PLANT JE 
BLOEMBOLLEN  
IN VOLLE GROND? 

BEKALK UW 
GAZON WAT LATER 
IN HET NAJAAR

Door elk jaar kalk op uw gazon te strooien, werkt u de natuurlijke 
verzuring van de bodem tegen. Uw gazon krijgt hierdoor een 
optimale zuurtegraad, wat de vorming van mos belemmert.  
Een kalkbeurt verbetert bovendien de bodemstructuur en zorgt 

ervoor dat uw gazon de meststoffen beter  
kan opnemen. DCM Groen-Kalk® is een 
snel oplosbare, gekorrelde kalk die bovendien 
rijk is aan magnesium. Hierdoor versterkt hij 
ook meteen de mooie, diepgroene kleur van 
uw gazon. De ideale periode om DCM 
Groen-Kalk® toe te passen is vanaf oktober, 
na de herfstbesmetting.

Tip!

LOSSE 
BLOEM-
BOLLEN
TE VER-
KRIJGEN! 
Hyacinten
Narcissen
Tulpen, ... 

WAPEN 
JE GAZON 
TEGEN 
DE WINTER
In de winter is uw gazon 
onderhevig aan extreme 
weersomstandigheden zoals  
veel neerslag, vorst of sneeuw. 
Ideaal voor een wintersterk 
gazon is een bemesting voor  
de winter. De speciale formule 
van DCM gazonmeststof 
najaar bevat een hoog gehalte 
aan Kalium voor een sterk gazon 
en ijzer voor een diepgroene 
kleur. Het extra magnesium en  
de ijzer garanderen een blijvende 
diepgroene kleur, de hele winter 
lang. Het resultaat blijft zichtbaar 
tot in het voorjaar.
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WAT VOEDER 
JE VOGELS 
IN DE WINTER 
HET BEST?
Met brood help je tuinvogels in de winter niet veel 
verder. Zeker niet als er op dat brood ook melk of 
boter zit. Vogels verteren zuivel niet, het werkt 
laxerend. Ook zout is niet goed voor hen. 
Door margarine en olie wordt hun verendek  
mogelijk minder waterdicht.

Beter voeder je vogels in de winter 
vetrijk vogelvoeder of mezenbollen  
met zaden en bessen of insecten. 
Verspreid dat voer wat in de tuin, want 
verschillende vogels eten graag op 
verschillende plaatsen. Het best voer je  
hen een uur voor zonsondergang en net  
na het opstaan. 

6 extra mezenbollen 
bij €20 aankoop 
producten buitenvogels. 

OKTOBER
ACTIE

(geldig zolang 
de voorraad 
strekt)

DIERENMAAND
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HONDEN 
UITLATEN IN DE 
HERFST/WINTER: 
ENKELE GEVAREN!
• Kastanjes en eikels: honden kunnen erg ziek 

worden van het eten van kastanjes en eikels. Zij kunnen 
hier buikpijn en diarree van krijgen of gaan braken.  
Ook in de herfst zijn teken te vinden dus controleer 
jouw hond goed op beten en zorg voor de juiste 
maatregelen. Gooi bij vertrek een tekentang in je tas! 

• Lichaamstemperatuur: de ene hond heeft een 
dikkere vacht dan de andere, wat betekent dat 
sommige honden behoefte hebben aan een jasje op 
koude en gure herfstdagen. Let bij honden met een 
dunne vacht goed op dat het jasje water en winddicht 
is. Een jas kan er mooi uit zien, maar voor honden is  
de functionaliteit van de jas belangrijker dan de kleur. 
Denk bijvoorbeeld aan reflectiestrepen zodat jouw 
hond ook tijdens de donkere avondwandelingen  
goed opvalt. 
 

• Zichtbaarheid door een hondenhalsband: zorg 
dat jij én je hond goed te zien zijn tijdens de donkere 
maanden. Een hondenhalsband met reflecterende 
strips of een verlichte halsband kan de perfecte 
oplossing zijn. Er zijn verschillende licht gevende en 
reflecterende hondenriemen en hondenhalsbanden 
beschikbaar in alle maten. Jouw geliefde viervoeter 
moet goed opvallen voor andere verkeersdeelnemers! 

WARME WINTERJASJES

NIEUW!

Laat je hond opvallen in het donker! 
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IT’S MIAUW 
OR NEVER! 
Katten hebben een kwaliteitsvolle krabpaal nodig om 
hun nagels te scherpen en hun territorium af 
te bakenen. Sisal is een natuurlijke en zeer sterke 
vezel die de kat helpt om de schilferige bovenste laag 
van de nagels te verwijderen. Dat voorkomt dat de 
nagels ingroeien. Daarom is een krabpaal een 
must voor elke kat! 

OKTOBER
DIERENMAAND

Warme mandjes

nie
uw

 !

nieuw ! EDGARD & COOPER, heerlijk kattenvoer 
gemaakt met veel verse vis en vlees
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ACTIE

Langzaam hooi voeren om 
verveling tegengaan. 
Vul deze bal met hooi en 
stop er eventueel iets 
lekkers bij om je paard zo 
urenlang bezig te houden. 
De flexibele bal bestaat 
volledig uit natuurrubber  
en is makkelijk te vullen  
en te reinigen. 
Hang de slow Hay 
Slowfeeder snel en 
eenvoudig op aan het 
meegeleverde soft halstertouw. 

BAL TEGEN 
STALVERVELING

GRATIS 
- Cavalor Crunchies 1,5 kg 
- of Fruities 750 g 
- of Sweeties 750 g 

BIJ AANKOOP  
VAN TWEE ZAKKEN: 
 Cavalor Strucomix Senior 
 of Cavalor Structo Mix Original 
 of Cavalor Piannissimo
 of Cavalor Mash & Mix 

Elke zaterdag 
Aanvoer van verse voeder wortelen! 

nieuw !
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10% korting op Tijgermix 10% korting  op American Pancakes

IN ONS GAMMA

SEIZOEN-
BROOD

=
POMPOEN-

BROOD

Speciaal voor kids een deegrol met 
figuren van halloween die past bij  
de nieuwe mix van Cook & Bake  
cookies  alsook cupacke mix  
en papiertjes en rolfondant. 

NIEUW

€9500

8 BAKKEN



RECEPT 
• Meng de Frangipanemix met de zachte boter tot 

een homogene massa. Voeg daarna de eieren 
toe en meng of klop dit gedurende 5 minuten.

• Neem een gekartelde taartvorm en vet deze  
in met invetspray of olie.

• Doe het frangipanedeeg in de vorm.
• Schil de peren en snijd ze middendoor,  

maak overlangse insneden in de peerhelften.

• Druk deze ingesneden halve peren in het deeg 
met de punten naar mekaar in de vorm van een 
zon.

• Strooi de amandelschilfers over het deeg.
• Bak dit geheel 50 minuten op 170°C.
• Smeer de versgebakken taart in met afdekgelei. 

Tip!
• Deze taart kan ook gemaakt worden met een 

bladerdeeg of een zanddeeg onder, maar dit is 
niet noodzakelijk.

• De taart kan opgediend worden met lobbig 
opgeklopte slagroom of mascarponeroom.

• De boter bepaald de smaak van je taart, dus 
neem je best een roomboter of echte boter.

RECEPT
PERENTAART

Op basis van onze Frangipanemix

INGREDIENTEN 
 300 gr Frangipanemix
 3 eieren
 125 gr boter  

(op kamertemperatuur)
 3 peren
 50 gr amandelschilfers
 100 gr afdekgelei

Voor de 
beste 
recepten 
gebruik je 
de beste 
bakvormen

BAKMAAND
NOVEMBER

BAKKEN 9



MAAK HET 
LEKKER 
GEZELLIG 
IN HUIS
Nieuw in ons assortiment! 
Heerlijk geurende 
kaarsen van SPAAS

DECEMBER 
DE

WARMSTE
MAAND

HOUT-
PELLETS
Hernieuwbare brand stof met 
een hoog rende ment en een 
lage uitstoot, geschikt voor 
pelletkachels en -ketels 

• 100% naaldhout 
• En Plus A1 as <0.5%
• Warmte onderwaarde: 4.7Kwh/ kg
• Warmte bovenwaarde: 5.3Kwh/ kg 
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TIJDENS DE WARMSTE MAAND 

WILLEN WIJ OOK 
ONS STEENTJE 
BIJDRAGEN 
AAN EEN GOED 
DOEL! 
Per aankoop van 15 euro schenkt 
Tuin & Dier Willems 1 euro*
De opbrengst gaat naar de verzorging van Lady en 
Kiki, twee Chow Chow exfokteefjes uit Sleidinge. 
Zij werden gered uit een leven vol mishandeling, 
verwaarlozing en ondervoeding. 

* in de maand december op jullie aankoop van 
voeding voor uw dieren.

AANMAAK-
HOUT
7 dm³

HOUTBLOKKEN 
Hardhout in zakken. Ideaal voor  
vuurkorven of uw winter BBQ! 
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Diksmere 26, 9940 Evergem
09 357 38 07
www.tuincentrumwillems.be

 tuinendierwillemskristof

Alles voor tuin-, dier- en bakliefhebber  
met persoonlijk advies
MAANDAG 08:3012:00 13:0018:30
DINSDAG 08:3012:00 13:0018:30
WOENSDAG 08:3012:00 13:0018:30
VRIJDAG 08:3012:00 13:0018:30
ZATERDAG 08:3012:00 13:0017:00
GESLOTEN donderdag en zondag
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Heeft u al een Joyn klantenkaart? 
Spaar mee voor volgende acties! 
 Zak tarwebloem 5 kg t.w.v. 5 euro 
 Zak winter strooivoer  

van 5 kg t.w.v. 5 euro
 5 euro kortingsbon

Wij aanvaarden ook ecocheques! 

EINDEJAARSACTIE
GROOT-EVERGEM
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