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OOGST 
WAT JE ZAAIT 
WANNEER HET VOORJAAR AANBREEKT, 
JEUKEN DE VINGERS VAN MENIG 
MOESTUINIER OM NIEUWE PLANTJES 
TE ZAAIEN.

Bij het zaaien is het belangrijk om geen gewone 
potgrond maar zaai en stekgrond te gebruiken. 
Zaaien doe je namelijk niet in een bemeste grond.  
De zaailingen zouden onmiddellijk een groeischeut 
krijgen met flauwe omhooggeschoten plantjes als 
gevolg. Wij willen natuurlijk sterke plantjes.

De 5 snelst groeiende groenten
1. Tuinkers zaaien tot oogsten: 5-7 dagen.
2. Slablaadjes zaaien tot oogsten: 21 dagen.
3. Radijsjes van zaaien tot oogsten: 25 dagen.
4. Spinazie van zaaien tot oogsten: 30 dagen.
5. Wortelen van zaaien tot oogsten: 50 dagen.

Groenteplantjes 
beschikbaar vanaf 
eind februari

Tip: zaai geen te grote 
hoeveelheden van een 
soort en kies voor 
gemakkelijke soorten: 
sla, radijsjes…

Turfpotjes zijn biologisch afbreekbaar en 
dragen bij aan het voeden van jouw planten.
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Deze blozende vruchten komen in allerlei zomerse 
kleuren en maten. Van aperitieftomaatjes tot  
Coeur de Boeufs. Populair bij jong en oud.

5 TIPS OM SUCCESVOL TE KWEKEN 

Tomaten zijn zuiderse beestjes en houden 
van een zonnige en beschutte plek.  
In de serre zijn ze het meest gelukkig.

Zorg ervoor dat de planten voldoende 
ruimte hebben om te groeien en te bloeien. 
Zo vermijd je ook de tomatenplaag. 
Verlucht de serre regelmatig.

De takken van de tomatenplanten dragen 
veel vruchten. Dit zorgt voor veel gewicht 
dus begeleid jouw planten rond 
tomatenspiralen. 

Dieven, hoor ik je denken?!  
Nee hoor, ze gaan er niet vandoor met  
je tomaten planten. 

‘Dieven’ is de okselknoppen verwij
deren. De plant mag haar energie niet in de 
bladeren steken maar beter in de vruchten. 
Doe dit wekelijks.

Naast veel liefde en zonlicht hebben de 
tomatenplanten ook meststof nodig. 
Tomatenmeststof heeft een hoog kalium 
gehalte en zorgt voor sappige en gezonde 
vruchten.

KWEEK ZELF 
JE TOMATENTomatenplantjes 

beschikbaar vanaf 
half april

SOS neusrot: bruine, rotte vlekken 
op de onderkant van de tomaten
- Geef voldoende meststof en zeewierkalk. 
- Houd je aan een vast bewateringsschema.
- Verlucht de serre voldoende.
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JE GAZON
GEZOND
Van februari tot oktober kan het gazon wel wat 
hulp gebruiken. Meststoffen zorgen voor een 
sterker en groener gazon maar gaan indirect ook 
onkruid en mos tegen. Dat is nog belangrijker 
aangezien er geen selectieve onkruidbestrijders  
meer op de markt zijn.

VOORJAAR
Geef het gazon na de winter een boost met een 
stikstofrijke meststof. Die stimuleert de wortelgroei 
zodat je in de lente van een mooi en vol grasplein 
(minder onkruid) kan genieten. Een shot magnesium 
zorgt dan weer voor de diepgroene kleur.

ZOMER
Ook tijdens de zomer kan jouw gazon wel een 
portie meststof gebruiken. Het gazon heeft 
inmiddels al haar energie in de groei gestoken 
waardoor er niet veel van de voorjaarsmeststof 
overblijft. 

Er komen echter nog 
warme en droge 
dagen aan. En het 
gazon wordt 
intensiever gebruikt 
waardoor het meer 
afziet. Aansteken 
dus maar met een 
zomermeststof!

-€4,00

verrekend
aan de kassa

-€5,00

verrekend
aan de kassa
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PERFECT 
GEMAAID
GAZONONDERHOUD BIJ ROBOTMAAIEN

Robotmaaiers zijn erg populair. Ze verlossen je van 
al je maaiwerk! Bovendien knappen ze dit karwei 
nagenoeg geruisloos op. Omdat ze het gras tijdens 
het maaien heel fijn versnipperen en daarna 
verspreiden over het gazon, hoef je na het maaien 
ook geen grasmaaisel op te ruimen. De versnipperde 
grasresten verteren gewoon vanzelf en leveren zo 
zelfs voeding voor het gazon. 

HOE VAAK WORDT HET GAZON GEMAAID 
BIJ ROBOTMAAIEN?

Robotmaaiers hebben maar een klein maaisysteem 
en kunnen geen lange grassprieten maaien. Daarom 
rijden robotmaaiers elke dag over de grasmat die 
hun is toevertrouwd.

DCM GAZONMESTSTOF ROBOT
De composteringsbacteriën zorgen voor een veel betere 
afbraak van het maaisel. Op die manier wordt zowel 
gazonvilt als mos voorkomen.
• Professionele meststof met hoogkwalitatieve 

grondstoffen.
• Extra kalk waardoor de bodem licht ontzuurt en het 

gras de voedingsstoffen beter kan opnemen.
• De toegevoegde bacteriën verteren de overtollige 

maairesten en verminderen zo de viltlaag. Hierdoor  
kan het gazon blijven ademen en beter water en  
voeding opnemen.

• Met magnesium en ijzer voor een frisgroene graskleur.
• Voldoende kalium voor een sterke en dichte grasmat.
• Met indirecte werking tegen mos.

Doe mee en win
1 van de 20 STIHL Robotmaaiers!*

En misschien ben jij binnenkort 
eigenaar van een splinternieuwe 

STIHL Robotmaaier RMI 422!

t.w.v.
€ 1.099
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VERMIJD 
GROENE 
AANSLAG 
We houden van een groene tuin maar onze 
schutting en terras zien we liever niet groen 
kleuren. Deze groene laag bestaat uit algen en 
mossen die schaduwrijke en vochtige plekken 
opzoeken. Daar vormen ze een glibberige laag  
die voor slibgevaar zorgt en je terras een 
onverzorgde look geeft. 

Berg die hoge drukspuit dus maar snel opnieuw  
op in het tuinhuis en schakel over op speciale 
groene aanslag bestrijders van BSI of Edialux.

ZWARTE 
AANSLAG? 

Zwarte aanslag of atmosferische vervuiling zijn 
talloze minuscule roetdeeltjes die zich aan allerlei 
oppervlakken hechten. Deze organische vervuiling 
vormt een voedingsbodem voor algen en mossen. 

Viano Zwarte Aanslag verwijdert alle sporen 
van atmosferische (zwarte) vervuiling zonder 
schrobben. Dit vloeibaar, milieuvriendelijk 
reinigingsmiddel bevat enzymen en is geschikt 
voor het reinigen van klinkers, terrastegels, 
tuinmeubelen, teak, kunststof, metaal, tenten, 
muren, glas, ...
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WELKE BODEMBEDEKKER KIES JIJ?

Boomschors is de meest populaire soort onder de 
bodembedekkers. De twee varianten die we het 
vaakst voorbij zien komen in de siertuin zijn grove 
dennenschors (Pinus sylvestris) en Franse 
pijnboomschors (Pinus maritima). Hoewel ze goed 
op elkaar lijken, is er toch een belangrijk verschil. 
Pinus maritima gaat namelijk 5 tot 7 jaar mee terwijl 
de sylvestris gemiddeld 3 tot 4 jaar in onze tuin ligt. 
Naast de schorskeuze dien je ook nog de geschikte 
maat te kiezen. De meeste klanten kiezen voor 
20-40 mm. Deze schors is wat grover van structuur 
en daardoor ook decoratiever.

DECORATIEF 
EN ONKRUID 
WEREND 
BODEMBEDEKKERS 

Een bodembedekker is meer dan een mooi 
sierlaagje in jouw plantenborder of bloembak.  
Het voorkomt onkruidgroei doordat het de 
onkruidzaden in de bodem afschermt van het 
zonlicht. Hierdoor kunnen de zaden niet kiemen  
en hoef jij minder te wieden! Bovendien doet een 
bodembedekker ook dienst als beschermlaag.  
Zo schermt het jouw planten in de winter af voor  
de strenge vorst. Een bodembedekker houdt echter 
ook vocht vast waardoor jouw border de droge 
zomermaanden beter doorkomt.

Tip: Gebruik zoete aardappel 
als bodembedekker

Bij ons verkrijgbaar: Losse schors. 
Wij laden uw aanhangwagen 

Tip: Voorzie anti-worteldoek onder schors 
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KIP IS HIP 
Kippen zijn geschikte en nuttige dieren om in huis 
te halen, wanneer je voldoende plaats hebt in je 
tuin. Ze zorgen tijdens een groot deel van het jaar 
voor verse eitjes en het zijn bovendien goeie 
afvalverwerkers.

HOEVEEL VOER PER DAG?
Een gemiddeld volwassen kip eet ongeveer  
110 gram per dag. 
Hebben je kippen geen grasperkje, dan is het 
aangeraden om je kippen voldoende groenten  
te geven zoals geraspte wortel, sla en fruit. 

TE VERMIJDEN: 
Voedsel dat bedorven is 
Yoghurt
Geen bereid vlees of charcuterie 
(geen spaghettisaus)
Geen honden- of kattenvoer 

CHICKEN STUFF ! 
WE ARE SO 
EGG… CITED!

Voorzie jouw kip van heerlijk vers 
kippenvoer en overheerlijke 
kippensnacks in deze Snacktoren
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BLOEDLUIZEN 
VIJAND NUMMER 1 VAN KIPPEN

Bloedluizen herkennen

Bloedluizen zijn heel kleine (tot 1 mm) bloedzuigende 
spinachtigen die zich ’s nachts met bloed voeden; 
overdag verstoppen ze zich in kieren en spleten.  
Ze kruipen meestal massaal bij elkaar.
De kippen krijgen stress en irritatie, ze leggen minder 
eieren, verliezen hun pluimen, krijgen open wonden en 
kunnen uiteindelijk sterven van bloedarmoede. Als de 
kam van je kippen er veel bleker uitziet dan normaal, 
heb je wellicht met een bloedluizenplaag te maken.

Geef bloedluizen geen kans!

Bloedluizen merk je pas op als ze reeds massaal 
aanwezig zijn. Blijf ze een stapje voor!
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BELONEN
KAN LONEN
Je hond belonen. Het is al lang bewezen dat belo-
nings g ericht trainen heel effectief is. Je kan je hond 
belonen met een aai, een speeltje of een lekker snoepje.  
Elke hond heeft wel iets waarvoor hij door het vuur wil 
gaan, en eens je gevonden hebt waarvoor jouw hond 
over water loopt wordt het heel eenvoudig om hem te 
motiveren tijdens het trainen.

WAT GEBRUIK JE OM JE HOND 
TE TRAINEN OF TE BELONEN 

- Hondenfluitje 
- Trainingsklikker 
- Beloningszakje 
- Trainingssnoepje 
- Bijtrollen 
- Hupple trainingssnoepjes 

WAAROM KIEZEN VOOR OPTI LIFE?

	0% maïs of tarwe, met rijst

	Glutenvrij

	Minstens 74% dierlijke eiwitten

	Zichtbare resultaten

www.opti-life.eu

 

Vraag naar uw 
OPTI LIFE 

spaarkaart : 
5 zakken kopen 

= 1 zak gratis
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Alle producten van Calavor zijn opgebouwd uit 
meerdere actieve bestanddelen. Bij iedere formule 
gaan we op zoek naar die combinatie van ingre-
diënten die écht het verschil maken. Bij de selectie 
van onze grondstoffen leggen we de lat hoog en 
kiezen we enkel voor de beste kwaliteit zodat we die 
ook aan onze klanten kunnen garanderen.

1

KOESTER  
JOUW PAARD  JOUW PAARD  

VAN BINNEN  VAN BINNEN  
ÉN BUITENÉN BUITEN

ONTDEK WAT ONZE PRODUCTEN VOOR JULLIE KUNNEN DOEN

WELK VOER 
PAST BIJ 
JOUW PAARD? 
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KANARIE 
Het oer vogeltje, hij leeft ongeveer 12 jaar.

Kanaries zijn kleine charmeurs, perfect geschikt voor 
beginners. Prettige gezelschapsvogels, met een 
vrolijk karakter en een aangename, melodieuze stem. 
De vogels worden gefokt op zangcapaciteit, kleur  
of vorm.

SOCIAAL GEDRAG EN VERZORGING

Kanaries zijn intelligente vogels, die je met geduld en 
oefening kunt temmen en trainen. Hoewel de diertjes 
menselijk gezelschap leuk vinden, zijn ze iets 
afstandelijker dan parkieten of papegaaien. Hij vindt 
het dus niet erg als hij alleen in een kooi zit. In een 
volière kan hij ook naast andere kleine vogels leven. 
Zet wel geen twee mannelijke kanaries samen in één 
kooi; de kans is groot dat ze zullen vechten.

HUISVESTING

Een enkele kanarie heeft een kooi nodig die ten 
minste 50 cm diep en 60 cm lang is. De vogels 
vliegen graag rond, dus geef ze een langwerpige  
kooi om de nodige vliegruimte te bieden.  
De tralies moeten relatief dicht bij elkaar staan.  
Plaats houten zitstokken met verschillende diameters. 
Bedek de kooi ’s nachts. Kanaries hebben immers 
hun rust nodig.

welke vogelsoort past      bij jou als huisdier?

IN MEI LEGGEN 
ALLE VOGELS 
EEN EI
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PARKIET
De parkiet leeft gemiddeld tussen 15 tot 20 jaar.

Wist je dat? Kijk naar het kuifje, om te weten hoe je 
valkparkiet zich voelt: staat de kuif helemaal rechtop, 
dan is de vogel alert of opgewonden. Als de kuif plat 
ligt, is de parkiet gestrest of bang.

SOCIAAL GEDRAG EN VERZORGING

Haal de vogel elke dag een of meerdere uren uit  
de kooi. Aaien of knuffelen is geen goed idee.  
De valkparkiet wil vooral bij je zijn. Praat er dus 
geregeld tegen of kriebel hem eens. Train de vogel 
ook, om bijvoorbeeld op je hand te leren stappen.  
Of geef hem speelgoed met voer in.  
De mannetjes kun je goed leren om liedjes te fluiten 
of geluiden te imiteren, zoals een deurbel. Woordjes 
leren lukt moeilijker.

HUISVESTING

Een valkparkiet kun je zowel in een kooi als volière 
houden, zolang de vogel maar ruim zit.welke vogelsoort past      bij jou als huisdier?
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WAFELDAG 
25/03/2023
De lekkerbekken weten het: 25 maart is Waffle 
Day, de jaarlijkse internationale wafeldag.  
Dit typisch Zweedse evenement verovert beetje  
bij beetje België. Logisch, want de wafel is een 
wereldwijd beroemde Belgisch lekkernij.

BRUSSELSE WAFELS

Ingrediënten (12st.)

• 400g mix voor Brusselse wafels
• 400ml koud water

1.  Doe de mix en het water in een kom  
en klop 5 minuten stevig op tot een 
glad beslag.

2.  Verdeel een portie van 80g deeg 
over een voorverwarmd wafelijzer.

3.  Bak de wafel ± 5 minuten  
op de hoogste stand.

Serveertip: Warm opdienen en  
garneren naar keuze met 
 bvb. bloemsuiker of slagroom.

BAKKEN



CHOCOLADE
MOELLEUX 
Ingrediënten

• 400g mix voor brownies
• 3 eieren
• 175g boter, margarine of zonnebloemolie
• 70g smeltchocolade puur (callets)
• Uitduwring (moelleux)

1. Verwarm de oven op 200-210°C  
(onder en bovenwarmte).

2. Smelt de boter en de chocolade op een  
zacht vuurtje of au bain-marie.

3. Meng alle ingrediënten tot een glad beslag.  
Giet het beslag in een spuitzak.  
Bewaar enkele uren tot 1 nacht in de frigo.

4. Vet de kleine ringen in of bekleed met  
bak-papier

5. Vul de vormen met 75g beslag/ring  
en bak 10-12 min op 200-210°C.

6. Laat 2 minuten rusten.
7. Verwijder de vormpjes of de ringen en  

het bakpapier.
8. Serveer warm met een bolletje ijs, rood fruit,...

PAASBAK 
DEMO
Woensdag 29 maart om 19.00 uur
Inschrijven via de winkel - Prijs: 5,00 euro

BAKKEN 15
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ONZE TROEVEN
• Zeer toegankelijk, zonder file, met ruime 

parking voor de deur

• Ruime winkel

• Uw vertrouwde merken

• Persoonlijk en deskundig advies

• Vriendelijke bediening met een glimlach

• Uitleg op maat van elke klant

• Wij aanvaarden ecocheques p
lu
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ri

nt
.b

e 

Heeft u al een Joyn klantenkaart? 
Spaar mee voor onze acties! 

 Groeten

Familie Willems

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


