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• Persoonlijk en deskundig  
advies met een glimlach

• Uw vertrouwde merken
• Ruime parking voor de deur 

www.tuincentrumwillems.be
 tuinendierwillemskristof
 tuindierwillems

 DAG VAN DE KLANT DIERENFEEST BAKDEMO’S 
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Kijk voor alle deelnemende winkels op 
weekendvandeklant.be
Volg ons op Facebook!
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Plezant!
Verrassend 

Structurele partners
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Hoofdpartners
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DAG VAN DE KLANT ZATERDAG 
 1 OKTOBER 

VRAGEN OVER DIERVERZORGING? 
Kom naar onze EUKANUBA voedingsadviesdag  
en kom meer te weten over de voeding en verzorging  
die jouw dier nodig heeft voor een lang en gezond leven.

 Op 1 oktober zetten wij u graag

               in de bloemetjes met een

                         
      leuk geschenkje

Breng je
     hond mee!

11 tot 16 uur
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14 TOT 17 UURZATERDAG 
8 OKTOBER 

• DIERENFOTOGRAAF

• ALPACA WANDELING  

MET CARAMEL EN BOUNTY

• EXPO VAN CAVIA’S, KIPPEN, 

KONIJNEN EN VOGELS

• TRACTORPARCOURS

• PONYRITJES

• DIERENTATTOO’S

• DIERENCUPCAKES

• ...

DIERENFEEST 
VOOR GROOT 
EN KLEIN

WILLEMS 3



Ook bij droogte of als je een 
kurkdroge zandgrond hebt, hoef 
je de droom van een frisgroen, 
sappig gazon niet op te bergen. 
Als je maar het juiste graszaad 
kiest! DCM ontwikkelde het  
DCM Graszaad Plus Droogte 
speciaal voor droge plaatsen, 
zoals hellingen of verhoogde 
tuinen.

UW GAZON 
NA DROOGTE

EEN NIEUW 
GAZON 
AANLEGGEN

Het beste moment voor de aanleg 
van een nieuw gazon is van 
september tot en met oktober.

STAP 1: Maak de grond vrij

STAP 2: Egaliseer de bodem

STAP 3: Meng VLACO compost of 

Bentoniet in je grond

STAP 4: Zaai graszaad

STAP 4: Zorg voor voldoende water

STAP 6: Laat het gras maar groeien

STAP 7: Voorzie nog een eerste 

bemesting met najaarsmeststof

Gebruik een 
tuinwals bij 
aankoop van 

graszaad

4 TUIN



BLOEMBOLLEN 
VOOR DE TUIN

PICK & MIX! 
Ken jij ons “Pick & Mix” 
concept al? 
Het is héél eenvoudig. Neem 1 potje en vul  
dit volledig met bloembollen naar keuze! 
Mix en kies op die manier zelf de kleuren  
en soorten die je zelf graag ziet! 

     Kies uit een zeer 

uitgebreid assortiment

   losse bloembollen

Eco-cup
BE

ST CHOICE

BEST CHOICE

Pick & mix .

       Plant je bloembollen 

      met deze handige

                bollenplanter
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HELP DE EGELS 
IN JE TUIN
Egels hebben nood aan voedsel, schuilplaatsen en 
veilige verbindingen om zich door hun leefgebied te 
verplaatsen. Met volgende tips maak je van jouw 
tuin een paradijs voor egels. 
Heb je onvoldoende beschutte nestplekjes in je tuin, 
dan kan je ook een zelfgemaakt of aangekocht 
egelhuisje plaatsen. Best is een houten huisje. 
Let er bij egelmanden en iglo’s op dat ze niet kunnen 
wegwaaien, dat ze goed afgedekt zijn.

In tegenstelling tot wat veel mensen denken houden 
eekhoorns geen winterslaap. Eekhoorns zijn het hele 
jaar door actief van zonsopgang tot zonsondergang. 
Enkel in de winter beperkt de activiteit zich 
voornamelijk tot de voormiddag en de vroege 
namiddag.

DIT IS GESCHIKT VOOR EGELS
• Speciaal egelvoer  

(zoals de egelbrokjes of egelpaté)
• Af en toe kleine stukjes gekookt  

mager vlees (zoals kippenborst)
• Een of meerdere ondiepe  

schaaltjes met vers water

GEVARIEERDE MENGELING VOOR EEKHOORNS
• Met meelwormen als dierlijke eiwitten voor een 

gebalanceerd dieet
• Een gevarieerde mengeling boordevol noten en  

zaden rijk aan antioxidanten
• Een eiwitrijke samenstelling voor een dier vol energie

OOK EEKHOORNS 
ZITTEN IN JE TUIN

Egelmandje Eekhoornhuisje

6 DIER



TUINVOGELS 
TOP 3 IN BELGIË
HUISMUS
• Mannetjes hebben een grijze kruin met kastanje bruine 

zijden, grauwgrijze wangen, zwarte kegelsnavel  
(in de zomer) en hebben een zwarte bef die doorloopt 
op de borst

• Vrouwtjes zijn egaler bruin en hebben een lichte 
wenkbrauwstreep

Het voedsel bestaat hoofdzakelijk uit zaden. De huismus 
heeft zich gespecialiseerd in de zaden van cultuur gewassen: 
tarwe, gerst, haver, gierst en maïs. Ook zaden van grassen, 
russen, ganzenvoet en muur staan op het menu, aangevuld 
met een ruim aanbod aan tafelrestjes. De jongen worden 
vooral met insecten (bladluizen) gevoederd.

KOOLMEES
• Gele buik met opvallende, zwarte stropdas, glanzend 

blauwzwarte kop met witte wangen, mosgroene mantel 
en witte vleugelstreep

• Vrouwtjes zijn minder intens gekleurd met smallere 
stropdas die minder ver tussen poten loopt

De koolmees eet in het broedseizoen vooral insecten, 
spinnen, larven en rupsen. In het najaar en de winter 
schakelen ze over op olierijke zaden (vooral van beuk), 
vruchten en vet.

VINK
• Blauwgrijs petje dat doorloopt tot in de nek, wangen  

en borst roest- tot wijnrood, bruinige rug en twee witte 
vleugelstrepen, zwarte staart met witte staartzijden 
(vooral in vlucht zichtbaar)

• Vrouwtjes fletser gekleurd (lijkt op vrouwtje huismus)
De vink eet in het broedseizoen vooral insecten. In het 
najaar en de winter wordt dit dieet aangevuld met zaden 
(vooral van grassen, kruisbloemigen, beuken, duizend-
knopen en ganzenvoeten) en plantaardig materiaal  
(o.a. bladknoppen).

7DIER



POEZEN 
IN DE WINTER
De winter komt eraan: hoog tijd om na te denken 
over het koude weer en de veiligheid en gevaren 
voor uw kat. Deze richtlijnen kunnen u helpen om  
uw huisdier tegen de vrieskoude te beschermen.

EEN DIKKE VACHT
In elke periode past de vacht van de kat zich aan. 
Echter een dikke vacht garandeert geen zekerheid 
voor warmte! Onderkoeling is een van de 
gevaarlijkste dingen als uw poes of kat wordt 
blootgesteld aan langere periodes van nattigheid  
en vrieskou. Het is belangrijk dat u uw kat goed 
verzorgt door de vacht goed en grondig te borstelen 
zodat de vacht in een goede tot optimale staat is. 
Het advies is om zeker de kat niet te scheren 
wanneer het buiten koud is.

Betaalbare kartonnen 

       krabmeubels. 

          Onweerstaanbaar 

                voor je kat.

Een slimme 
drinkfontein met 
bewegingssensor 
stimuleert jouw kat 
om meer te drinken. 

Met een automa-
tische voederbak 
voedt je je kat tijdig 
en regelmatig.

8 DIER



AANPASSEN VAN DE VOEDING
Bijna alle dieren heb in de wintermaanden minder 
voeding nodig dan in de zomer periode. Simpelweg 
omdat ze minder actief zijn en daardoor veel minder 
calorieën verbruiken. 
Hou rekening met echte buitenkatten! Deze jagers 
zorgen in zomer voor hun eigen voedingsprogramma 
en eten meer dan alleen thuis. In dat geval zal het 
juist nodig zijn om het gedrag te observeren en de 
voeding eventueel iets uit te breiden! De winter is 
een van de mooiste tijden van het jaar. Sneeuw op 
de grond, in de bomen en struiken, en veel 
gezelligheid binnen. 
Help uw kat om ervan te genieten en houdt daarmee 
tegelijkertijd de veiligheid in de gaten, neem nodige 
beslissingen op het juiste moment.

EXTA AANDACHT IN DE WINTER
Vooral jonge kitten en oudere poezen of katten 
hebben extra aandacht nodig bij koud weer.  
Een lekkere zachte kattenmand, deken of kussen 
kan zorgen voor een warme plek waar hij lekker  
lang zal wegdromen weg van tochtende ramen  
en deuren.

Catit Creamy is een 
heerlijk liksnoepje 
voor katten, bereid 
met gezonde, 
100% natuurlijke 
ingrediënten. 
Creamy is de 
perfecte, 
hydraterende 
lekkernij om je kat 
mee te verwennen. 
De crème heeft een 
hemelse smaak en 
bevat weinig 
calorieën.

Nieuw in 
ons gamma!
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GEZONDE
HUID EN VACHT
VAN JE HOND
De huid en vacht van uw hond vormen het grootste 
orgaan van zijn lichaam, goed voor ongeveer 12% 
van zijn lichaamsgewicht. Behalve een prachtige 
vacht speelt bij honden ook de huid een grote rol in 
hun algehele gezondheid – als bescherming tegen 
verwonding en infectie, voor temperatuurregeling 
en als hun eerste verdedigingslinie. De vacht 
isoleert het lichaam en beschermt de huid tegen 
letsel en schade als gevolg van hitte, zonlicht en 
irriterende stoffen.

Laroy kauwsnack olijfhout / druifstok

Betaalbare
hondenjasjes

in 
verschillende

kleuren

Betaalbare hondenjasjes

         Duurzame
kouwsnacks

DIER10



VOEDING VOOR 
EEN GEZONDE 
HUID EN VACHT
De vacht van een hond bestaat voor 95% uit eiwit. 
Het is dan ook essentieel om voer te geven met 
hoogwaardig dierlijk eiwitten, zoals kip, lam en vis. 
Dit levert speciale aminozuren om de huid en vacht 
goed te voeden en zo een gezonde structuur en 
werking ervan te ondersteunen. 

Een gezonde huid is zacht en soepel, met de 
haarwortels diep ingebed in de huid. De vetzuren 
omega 6 en omega 3 stimuleren de productie van 
belangrijke oliën en talg om uitdroging te voorkomen 
en de vacht zichtbaar gezond te houden.

Laroy kauwsnack olijfhout / druifstok

Snacks 
ook in 
bulk 

verkrijgbaar
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HOBBY
MINIVARKEN

ALPACA

Als je voor minivarkens kiest, ontferm je je over bijzonder 
intelligente en sociale dieren. Weet dat je een langer 
engagement aangaat, minivarkens leven gemiddeld  
15 jaar. Verder zijn varkens echte wroeters - in no time  
is hun uitloop omgeploegd.

WAARIN MOET JE VOORZIEN VOOR 
MINIVARKENS?
• Een stal of nachthok - ter bescherming tegen regen, 

wind en kou - met een uitloop van minimaal 150 m².
• Gebruik als bodembedekking houtvezel en stro.
• Houd het ook varkentje niet alleen, het heeft echt 

nood aan minstens één soortgenootje.

Zorg voor een gemengd dieet. Dat omvat hun dagelijkse 
voer (onderhoudsvoer van korrels met gepofte granen en 
groenten), wat verse bladgroenten en wat weiland om op 
te grazen. Voorzie ook altijd in vers water.

Een alpaca heeft ongeveer evenveel ruimte 
nodig als een schaap. Zo’n 500 à 650 m² 
per dier. Deze dieren zijn heel sociaal. in 
een kleine kudde van zo’n zes dieren 
voelen ze zich op hun best. Je kunt ze ook 
samen met andere dieren laten grazen, 
bijvoorbeeld met schapen.
Gras en vers water zijn onontbeerlijk. 
Alpaca’s zijn schraal gras gewoon, maar in 
de winter, als er erg weinig groen te vinden 
is, kun je ze eventueel hooi bijvoeren.

Speeltouwen
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KNAAG
DIEREN
Volwassen konijnen kunnen zeker wel tegen wat 
koude, dus daar hoef je niet voor te vrezen. 
Winterse periodes met temperaturen tot -10°C 
kunnen ze gemakkelijk trotseren. Ze moeten zich 
echter wel kunnen voorbereiden! Zorg ervoor dat 
je konijn in de zomer- en herfstmaanden al buiten 
geleefd heeft, zodat het volop zijn wintervacht 
kan ontwikkelen. Dankzij die extra vacht zijn ze 
beschermd tegen de koude temperaturen.

Jonge en oudere konijnen plaats je dan weer beter 
ergens in een tussenplaats.

Als je je konijn in je leefruimte binnenhaalt tijdens 
de winter, heeft het vaak veel te warm met zijn dikke 
wintervacht. Een leuke warme leefruimte voor ons is 
een ware sauna voor die dieren. Dan plaats je ze 
beter in een frisse tussenruimte. 

VOEDING

Konijnen hebben steeds nood aan droge 
voeding (korrels of muesli), hooi, groenvoer  
en water. In de winter mogen ze iets meer droge 
voeding krijgen dan in de zomer. Een extra vetlaagje 
kunnen buiten levende konijnen wel gebruiken  
tegen de kou.

Konijnen zijn groepsdieren. Ze zitten daarom niet 
graag alleen. Je houdt er het best twee (of meer) 
samen. In de winterperiode is dat ook heel handig, 
want op die manier kunnen ze elkaar warm houden.

13DIER



Easy bake spray
Antikleef spray Cook & Bake. 
Komt je brood, cake of ander gebak 
vaak niet helemaal los uit de bakvorm? 
Met deze handige antikleef spray 
komen jouw baksels probleemloos  
en onbeschadigd los.

Zùsto, een gezond 
alternatief voor suiker! 
Omdat het geen suiker bevat, 
heeft het ook niet zo’n groot effect 
op je bloedsuiker spiegel. Zùsto 
bevat ook geen aspartaam en  
is gemaakt uit verschillende 
voedingsvezels. Zùsto is dus wel 
degelijk gezond! De effecten op 
de bloedsuikerspiegel zijn laag en 
de voedingsvezels zorgen voor 
een goede darmflora. Maak zelf 

      cakepops
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26/10/2022 
19 tot 22 uur

Herfstgebak met appelen

9/11/2022 
19 tot 22 uur

Feestelijk gebak

 

 

BAKDEMO’S
MET ELLEN 
LAMMENS

BEPERKT AANTAL PLAATSEN

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

events@willemskristof.be

Inschrijving geldig na betaling 
van € 5,00/pp in de winkel.
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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
1/11 > 28/2 gesloten om 18.00 uur
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 Groeten

Caroline & Melissa

Wij aanvaarden 
ook ecocheques! 

EINDEJAARSACTIE
GROOT-EVERGEM

2022
16DE EDITIE
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