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• Persoonlijk en deskundig  
advies met een glimlach

• Uw vertrouwde merken
• Ruime parking voor de deur 

www.tuincentrumwillems.be
 tuinendierwillemskristof
 tuindierwillems

DIERENFEEST 02/10/2021               BAKDEMO’S NAJAAR 2021



• Stokpaardjesparcours 
• Schminkster 
• Mezenbollen maken 
• Dierenballonnen 
• Kippenexpo 
• Dierenkoekjes maken 
• Springkasteel 
• Voedersaté

DIERENFEEST 
VOOR GROOT 
EN KLEIN
02/10/2021 
13u tot 17u             Breng jij 

     deze tekening
 ingekleurd mee?

jouw naam: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Deponeer je tekening in de dierenmand. De 10 mooiste tekeningen 
winnen op het einde van de dag een leuk dierengeschenkje.

Liever een grotere versie? 
Download deze van onze FB-pagina: 
tuinendierwillemskristof of kom ze 
vooraf ophalen in de winkel.

2 DIER



Woe. 20/10/2021 
19 tot 22 uur
Halloween

Woe. 17/11/2021 
19 tot 22 uur
Herfstgebak

Woe. 01/12/2021 
19 tot 22 uur

Feestelijk gebak 

BAKDEMO’S
MET ELLEN 
LAMMENS
GRATIS BAKDEMO’S
BEPERKT AANTAL PLAATSEN

Voor de gratis bakdemo’s
zijn de plaatsen beperkt.
Gelieve op voorhand in te
schrijven via e-mail met
duidelijke vermelding
van keuze bakdemo:
- Halloween
- Herfstgebak
- Feestelijk gebak

Of kom vooraf langs in de winkel 
en wij noteren uw deelname.

info@willemskristof.be
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WAAROM JE GRAS IN SEPTEMBER 
OF OKTOBER NOG BEMESTEN?
• Najaarsmeststof bevat veel kalium. Dit kalium 

zorgt voor een goede weerstand want je gazon 
krijgt het vaak zwaar te verduren tijdens de herfst 
en winter. Regen, sneeuw en vorst kunnen het 
gras beschadigen. Kalium zorgt ook voor een 
dichte grasmat waarin onkruid en mos  
beperkt wordt. 

• Toegevoegde magnesium zorgt voor een  
extra groene kleur.

• Door de bemesting is je gazon minder vatbaar 
voor allerlei ziektes.

UW GAZON IN 
WINTERMODUS 
BRENGEN

www.dcm-info.com

Goedgemutst
het najaar in!het najaar in!

1 warme DCM-muts  
met fleece (t.w.v. € 9,50)

GRATIS*

*bij aankoop van 1 zak DCM Gazonmeststof Najaar 20 kg

  Actie geldig t.e.m. 31 oktober 2021 of tot einde voorraad.

Najaarsactie_2021_NL.indd   1Najaarsactie_2021_NL.indd   1 14/07/2021   14:0214/07/2021   14:02

www.dcm-info.com

DCM Graszaad Plus Herstel 
225 g (t.w.v. € 5,35)

GRATIS*

kale plekkenkale plekken
Herstel snel

*bij aankoop van 1 zak DCM Gazonmeststof Najaar 10 kg

  Actie geldig t.e.m. 31 oktober 2021 of tot einde voorraad.

Najaarsactie_2021_NL.indd   2Najaarsactie_2021_NL.indd   2 14/07/2021   14:0214/07/2021   14:02

Tip!

4 weken na de bemesting is 
het tijd voor kalk! 
Voordelen van bekalken:
• Hogere PH waarde
• Minder zure grond
• Gaat mosgroei tegen
• Neemt de meststof  

beter op in het voorjaar
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WINTER-
ARTIKELEN 
VOOR DE TUIN 

BESCHERM JE PLANTEN IN DE WINTER 
MET (EDIALUX) VERNOTEX GARDEN!
Ecologische (winter) behandeling tegen 
spintmijten, bladluizen, dopluizen, schildluizen, 
wolluizen en wantsen op appelbomen, 
perenbomen en sierplanten. Heeft een 
contactwerking op de plant omdat de olie een 
ondoordringbare film over de insecten/mijten  
legt, waardoor de insecten geleidelijk aan stikken 
onder de film. Bij gebruik in de wintermaanden is 
het geschikt voor zowel bladhoudende als 
bladverliezende planten.

KORSTMOS
Korstmos, het mos dat je ziet 
groeien op bomen, is geen plant, 
maar een combinatie van schimmel 
en alg. Het komt vooral voor op 
loofbomen zoals de populier,  
de appelboom en de es, maar  
het groeit ook op terrassen of 
dakpannen. Korstmossen zijn niet 
schadelijk voor de boom waar ze 
tegenaan groeien. 

MOSSEN
Andere mossoorten, zoals 
slaapmos, levermos of fluweelmos, 
kunnen wel schadelijk zijn voor de 
boom, maar op een indirecte 
manier. Ze absorberen veel water, 
waardoor de boom tijdens bepaalde 
periodes van het jaar voortdurend 
vochtig is en daardoor vatbaarder 
voor verrotting. Het is dus 
aangeraden om mos te verwijderen, 
voor het zover komt.

ALGEN
Je herkent ze aan een dun laagje 
groene aanslag op je bomen. Ze 
groeien meestal aan één kant van 
de boom: de meest natte kant.

VIVIMUS UNIVERSEEL
Bodemverbeteraar 

voor het herstellen of 
aanleggen van tuin.

MOS OP JE BOMEN?
VERWIJDER HET MET DCM BOOMREINIGER
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KOOLMEES

ZWARTE MEES

STAARTMEES

MEREL

ZANGLIJSTER

SPREEUW

EKSTER

TURKSE TORTEL
HOUTDUIF

PIMPELMEES

KUIFMEES

RINGMUS

WINTERKONING

HEGGENMUS VINK

GROENLING

TJIFTJAF

ROODBORST

KEEP

SIJS

BOOMKLEVER

HUISMUS

VOGELSOORTEN

ZWARTKOP

GAAI

DISTELVINK

GROENE SPECHT

GROTE BONTE SPECHT

GROTE BONTE SPECHT 
23-26cm
Opvallend rood ‘broekje’. 
Houdt van bomen in de tuin. 
Mannetje heeft rood vlekje  
op de kop. Eet graag nootjes 
en zaden.

GROENLING 14 – 16cm
Korte dikke snavel. Geel in 
vleugel en staart. Vaak in 
groepjes in dichte struiken. 
Houdt van zonnebloempitten.

WINTERKONING 9-10,5 cm
Zenuwachtig vogeltje met 
opstaande staart. Eet 
insecten, larven en spinnen 
dicht bij de grond.

KOOLMEES 13,5 – 15cm
Vaak op voedertafel op zoek 
naar pinda’s en zonnebloem-
pitten. Heeft een zwart kopje 
en ‘das’. Bij het mannetje is 
deze breder en langer.  
Niet schuw.

PIMPELMEES 10,5-12cm
Hangt graag aan vetbollen en 
pindanetje. Gele buik, blauw 
petje en zwarte oogstreep.  

SIJS 11 - 12,5 cm
Klein, geelgroen met kort 
gevorkt staartje. Graag in els 
of berk en vaak in groepjes. 
Minder op de grond. Is verzot 
op elzenzaad. 

TUINVOGELS

VINK 11 – 12,5 cm 
Twee witte vleugelstrepen met 
grijzig kopje. Kruinveertjes 
vaak opgericht. Schuifelt kort 
over de grond op zoek naar 
beukennootjes of zaden die 
andere vogels lieten vallen.

ZANGLIJSTER 20 – 22 cm
Schuw, meestal kortstondig 
op de voederplaats. Verzot op 
slakken, slaat slakkenhuisjes 
kapot op stenen en tegels.

ROODBORST 12,5 – 14 cm
Meestal alleen. Kan fel 
uithalen naar andere vogels. 
Eet graag insecten, spinnen 
en andere kleine diertjes.

HUISMUS 14 – 16 cm
Lichtbruin met opvallende 
streep achter het oog. Vaak in 
groep samen met mannetjes.

MEREL 23,5 – 29 cm
Bruin verenkleed, kleur op de 
borst kan variëren. Zitten vaak 
andere merels achterna. 

HOUTDUIF 38 – 43 cm
Grootste duif met witte vlek in 
de nek en witte streep in de 
vleugels. Zoekt op de grond 
naar zaden of etensresten. 

TURKSE TORTEL  
29 – 32 cm
Vrij kleine duif met zwart 
nekbandje. Zeer algemeen. 
Zoekt als koppel of in  
groep naar zaden en fruit.

KOOLMEES

ZWARTE MEES

STAARTMEES

MEREL

ZANGLIJSTER

SPREEUW

EKSTER

TURKSE TORTEL
HOUTDUIF

PIMPELMEES

KUIFMEES

RINGMUS

WINTERKONING

HEGGENMUS VINK

GROENLING

TJIFTJAF

ROODBORST

KEEP

SIJS

BOOMKLEVER

HUISMUS

VOGELSOORTEN

ZWARTKOP

GAAI

DISTELVINK

GROENE SPECHT

GROTE BONTE SPECHT

VOGEL
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KOOLMEES

ZWARTE MEES

STAARTMEES

MEREL
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GROENLING
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GROENE SPECHT

GROTE BONTE SPECHT

WELKE FEEDER KIES JE HET BEST 
VOOR JE TUINVOGELS?

VOEDERPLANK 
Dit is een heel eenvoudige feeder: een plat 
oppervlak dat je ophangt, op een paal bevestigt 
of gewoon op de grond zet. De uitnodigende 
vorm trekt veel (grotere) vogels aan, zoals duiven, 
merels en zelfs Vlaamse gaaien. Het voordeel van 
deze feeder is dat het zaad fris en droog blijft en 
dat je er een verscheidenheid aan zaadjes in kwijt 
kunt. Ze zijn wel moeilijker schoon te maken.

VOEDERSILO’S
Net zoals een voederplank, kun je ook een 
voedersilo ergens op een hoogte hangen of 
plaatsen. Maar terwijl een voederplank een 
veelheid van tuinvogels aantrekt, zijn silo’s  
meer op kleinere vogels gericht. Vooral op  
mezen, die gewoonlijk in bomen en niet op  
de grond eten. Je vult dit type voederhuisje  
het best met kleinere zaadjes (grote zaden 
kunnen de feeder blokkeren).

FEEDER VOOR VETBOLLEN
In de winter kan wat extra vet het leven van 
tuinvogels een pak makkelijker maken. Er bestaan 
kant-en-klare vetbollen die je gewoon in een 
meegeleverd netje ophangt, of je plaatst het vet  
in een stevige metalen houder. Met een vetbol in 
de tuin krijg je mogelijk een specht op bezoek.

RAAMVOEDERBAKJES
Raamvoederbakjes, die je met zuignappen aan  
je venster bevestigt, zijn ideaal als je geen tuin of 
balkon hebt. Aangezien deze feeder doorzichtig 
is, kun je de bezoekers (meesjes, vinken en 
mussen) van heel dichtbij bekijken.

HOE VOEDEREN?

Zet je schrap om massaal de tuinvogels te tellen! 
Het Grote Vogelweekend 2022 gaat door  

op 29 en 30 januari. Scholen kunnen meetellen 
tijdens de Vogeltelweek van 24 tot 28 januari. 

HET GROTE 
VOGELWEEKEND

HET GROTE 
VOGELWEEKEND

KOOLMEES

ZWARTE MEES

STAARTMEES

MEREL

ZANGLIJSTER

SPREEUW

EKSTER

TURKSE TORTEL
HOUTDUIF

PIMPELMEES

KUIFMEES

RINGMUS

WINTERKONING
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GROENLING

TJIFTJAF

ROODBORST
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SOORTEN
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EEN KATTENBAK IS EEN MUST IN ELK 
KATTENHUISHOUDEN
Een goede kattenbak is anderhalf keer de 
lengte van je kat. Wanneer er een kap op zit, 
moet je kat makkelijk kunnen staan en draaien 
in de bak. Kies voor je eigen gemak een 
exemplaar dat eenvoudig te reinigen is. 
Heb je een kitten of een oude kat, zorg dan 
voor een lage instap. 

KATTENBAKVULLING
Je kat gebruikt haar kattenbak niet als deze 
vies is. Verwijder daarom, bij gebruik van 
klontervormende kattenbakvulling, elke dag de 
uitwerpselen. Gebruik je geen klontervomende 
kattenbakvulling, dan best elke week grondig 
proper maken. 

KATTEN 
HOUDEN HET 
GRAAG PROPER 

VERSCHILLENDE SOORTEN 
KATTENBAKVULLINGEN 
 
1) Minerale: gemaakt van minerale grondstoffen zoals klei, zand, silica, bentoniet. 

2) Niet- minerale: 
gemaakt van 
organisch materiaal 
zoals hout en 
papierafval. 
 
TIP: mag in groene 
GFT container. 
Stickers te verkrijgen 
bij Willems T&D

Duvo+ Premium fijne silica 
kattenbakvulling met 
aangename verse geuren

NIEUW!
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PR
OM

O!

VOORDELEN VAN DROOGVOEDING
• Eenvoudig te bewaren
• Hele dag in voederbak zonder bederf
• Helpt voor het gebit het tandplak onder  

controle te houden 

VOORDELEN VAN NATVOEDING
• Extra vochtopname (minder kans op  

nier- of urinewegproblemen)
• Geeft een rijker aroma af (aangenamere  

geur voor de kat)

SPECIALE VOEDING:  
ROYAL CANIN URINARY
• Dieetvoeding ter  

ondersteuning van de  
urinewegen van katten

KATTEN 
HOUDEN VAN
LEKKER ETEN

KATTEN 
HOUDEN 
VAN
SPELEN10 kg silica

premium 
+ 5 kg gratis

AC
TIE

!
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DE VERSCHILLEN TUSSEN UW 
VOEDINGSBEHOEFTEN EN DIE  
VAN UW HOND 

• Dieren hebbben andere nutritionele behoeften 
dan mensen 

• Calcium en fosfor moeten in balans zijn 
• Honden hebben veel taurine nodig.  

Een tekort aan taurine kan leiden tot hart en 
visuele stoornissen. Taurine haal je uit kip, 
kalkoen, vlees, schelp en schaaldieren. 

• Geef nooit rauw vlees want dat kan bacteriën 
(salmonella, listeria,….) bevatten wat  
gevaarlijk is 

VOEDINGS-
BEHOEFTEN 
VAN JE HOND 

IN ONS 
ASSORTIMENT

NIEUW!

Lekkere vegetarische 
hondensnacks zonder 

dierlijke eiwit
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WINTERTOOLS 
VOOR JE HOND 

WARME WINTERJASJES 
& HONDENSCHOENEN

Laat je hond opvallen in het donker! 

WARMTEKUSSENS OM JE HOND WARM  
TE HOUDEN TIJDENS KOUDE DAGEN

Koude winterdagen kunnen een negatief effect 
hebben op de hond. Een warmte kussen kan 
daarvoor de oplossing bieden. 

11DIER



VOEDING
Konijnen nemen ongeveer dubbel zoveel water  
op als voedsel. Zorg dan ook steeds voor  
vers en voldoende water in een drinkfles.  
Vermijd drinkbakjes, want die kunnen snel worden 
omgestoten en controleer of je konijn voldoende eet. 

Zieke dieren of dieren in slechte conditie herken  
je aan een verminderde eetlust. 
Geef jouw konijnen steeds hooi van goede 
kwaliteit dat droog, groen en stofarm is. 

Vermijd echter niet-commercieel groenvoer.  
Dat kan besmet zijn door wilde konijnen.

KONIJNEN
DRINKEN VEEL

12 DIER



BIED JE PAARD CONTINU ETEN AAN
Als je paard op stal staat en hij krijgt enkel  
’s ochtends en ’s avonds voeding, wordt er niet  
aan zijn behoefte voldaan en zal je paard vrij snel 
het kracht- en ruwvoer opeten. Als hij dan de rest 
van de dag zonder voeding zit, bestaat de kans  
op maagzweren en kolieken.

Zorg er dus voor dat je paard gedurende een 
langere tijd hetzelfde volume kan eten.  
Dat doe je bijvoorbeeld door hooinetten en 
voederballen aan te bieden. Zo heeft je paard  
de hele dag eten ter beschikking, zonder dat hij 
alles in één keer zal opeten.

Slowfeeding: Met een hooinet verlengt de 
etenstijd en voorkom je dat je paard gaat 
‘schrokken’. Verbetert de spijsvertering. 

Cavalor Structomix original: Volledig 
onderhoudsvoer met alle nodige natuurlijke 
grondstoffen voor je paard.
Ook het feit dat de paarden niet meer grazen,  
heeft een invloed op hun gezondheid.
Om de omega-3-vetzuren waaraan het gras  
zo rijk is, ook in de winter aan het rantsoen toe  
te voegen, kan je voeding geven die rijk is aan 
omega 3, wat een positieve invloed heeft op  
de immuniteit en darmgezondheid van je paard 
en de glans van zijn vacht ten goede komt.

We raden zeker aan om voeding met 
bietenpulp of lijnzaad te geven (dat moet 
worden aangemaakt met water). Dit helpt 
om de maag te beschermen tegen 
maagzuur, maar heeft ook een prebiotische 
werking voor een optimale darmflora. 

PAARDEN
ETEN CONTINU

13DIER



EENVOUDIG 
ZELF BROOD 
BAKKEN 
ZONDER BROODBAKMACHINE

BENODIGDHEDEN: 
500 gr bloem, 280 ml water, 20gr verse gist of 10 gr 
droge gist, 1 koffielepel zout en 1 eetlepel vetstof.

1. Doe de bloem, de vetstof en het zout samen in een 
kom of in een keukenrobot. Giet hierbij langzaam 
het water waarin de gist is opgelost.  
Terwijl je het water aan de bloem toevoegt kneed je 
rustig door de bloem. 

2. Laat je keukenrobot draaien op de laagste stand 
met kneedhaak. Ongeveer 10 minuten. 

3. Laat nu uw deeg 30 minuten rusten, op het aanrecht 
of in een kom afgedekt met een handdoek.

4. Bewerk dan het deeg terug met de hand door het 
deegstuk plat te duwen en het dan herhaaldelijk 
naar binnen te plooien en te duwen.  
 

5. Leg je deeg met het slot naar beneden in een 
broodvorm/ rijsmandje of op een bakplaat.  
Laat dit deegstuk nu 60 minuten rijzen onder  
een handdoek.

6. Plaats het gerezen deegstuk in een voorverwarmde 
oven van 220°C gedurende 10 minuten, draai de 
oven naar 200°C en laat nog 35 minuten verder 
bakken.

Haal het brood uit de oven, ontvorm het en plaats  
het op een rooster en laat onmiddellijk afkoelen  
in een koele, liefst tochtige ruimte.

Klaar om te proeven en te genieten! Broodmandjes

14 BAKKEN



WINTERPROBLEEM:  
VARENROUWMUGGEN BIJ KAMERPLANTEN 

Hoe herkennen: Varenrouwmuggen zijn de kleine 
zwarte vliegjes die je vindt in de buurt van kamer-, 
pot- of serreplanten. Deze mugjes steken niet maar 
zorgen voor overlast binnenshuis en leggen eitjes in 
vochtige en humusrijke grond, zoals potgrond. 
De combinatie van vochtige (pot)grond en een warme 
omgeving van een woonkamer of serre is ideaal voor 
een razendsnelle ontwikkeling van varenrouwmuggen.

HOE VERDELGEN
(BESTRIJDEN):

1. Geef planten  
niet teveel water

2. Verplant en  
gebruik kwaliteitsvolle  
potgrond

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

• 100% naaldhout 
• En Plus A1 as <0.5%
• Warmte onderwaarde: 

4.7Kwh/ kg
• Warmte bovenwaarde:  

5.3Kwh/ kg 

COSY AT HOME

3. Vang en monitor  
volwassen muggen  
met gele lijmvallen 

4. Aaltjes tegen larven 
van de varenrouwmug
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OKAYBLOKKER
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TOTAL

KASTEEL VAN
WIPPELGEM

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

 tuinendierwillemskristof
 tuindierwillems

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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 Groeten
Caroline & Melissa

Wij aanvaarden 
ook ecocheques! 

EINDEJAARSACTIE
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