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DE GAZET

2017 wordt het jaar van tuinieren !!!
Er is veel te beleven in de 
tuin !
Genieten  in de tuin is 

gezellig barbecueën , met 

vrienden aperitieven, 

oogsten uit je eigen 

moestuin.  Is jouw tuin 

eens aan verandering toe? 

Je kan je tuin makkelijk 

indelen zodat hij vooral 

onderhoudsvriendelijk 

wordt en ook meer 

beleving  geeft. Als 

tuincenter helpen we 

graag uw  ideeën uit te 

werken.

Je komt bij ons langs met 

een foto of een schets 

en we helpen je om de 

juiste plantenkeuze te 

zoeken want een terras 

is maar leuk met het 

gepaste siergras errond 

of met een trendy boom 

in de buurt. En wil je dan 

wat geurbeleving errond 

alles kan. Een fruittuin of 

moestuin integreren in 

de tuin is geen verlaten 

hoekje niet meer maar een 

deel van de tuin.

Raak je er helemaal niet 

meer aan uit, dan komt 

Veronique Roegiers bij u 

langs voor het opmaken 

van een tuinontwerp. Dit 

doet ze met tal van nieuwe 

ideeën, puttend uit haar 

jarenlange ervaring. Bij 

een gepersonaliseerd 

tuinontwerp hoort een 

passende plantenlijst 

die zorgt voor een 

opeenvolging van de 

seizoenen in je tuin.

“Iedere tuin vraagt de juiste 
boom maar ieder huis wordt 
maar mooi door de juiste 
plantenkeuze.”

www.tuincentrumroegiers.be
info@tuincentrumroegiers.be
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Voor meer info stuur  
gerust een mailje naar :  info@tuincentrumroegiers.be

Choisya White dazzler : 
Dit is een topper met witte 
bloei en groenblijvend.



Mooie 
planten
combinatie : 
Deze 3 planten samen geven je een 
heel mooie plantencombinatie. Je 
kan ze op rij planten door elkaar of in 
organische vormen.Kom gerust eens  
langs we hebben ze op voorraad.

 Schizachyrium scoparium 
prairie blues: zeer mooi siergras 
met roosgrijze kleur mooi om te 
combineren met bordeautinten.

 Echinacea purpurea ‘Summer 
Cloud’: Prachtige zonnehoed met 
zwart accent in de bloem. Deze 
plant bloeit de ganse zomer.

 Geranium cant. St – Ola: de 
best bloeiende bodembedekker. 
Deze geraniumsoort bloeit wit 
van mei tot augustus, het blad 
bedekt zeer goed de bodem en in 
het najaar krijg je nog een rode 
herfsverkleuring van de bladeren. 

Geurbeleving !  
Geurbeleving is misschien een trendy woord maar in de tuin kennen  
we dit al lang. 

Het voorjaar begint met Sarcoccoca hookeriana: Dit is een 
groenblijvend korte heester die vanaf half februari een wit bloemetje 
geeft. De bloem is niet zo opvallend maar de geurexplosie die daar van 
komt is enorm. Het is een half schaduwplantje maar plant het ergens 
waar je er  vroeg in het voorjaar geniet van hebt.

Kruiden in de tuin dat is evident dat ze voor de geur zorgen maar 
dan denk ik vooral aan Rozemarijn: deze kan je ook in een border 
aanplanten en in vorm snoeien het is leuk in een pot of gewoon tussen 
je andere kruiden. Nog zeer leuke kruiden  voor de geur beleving zijn: 
Munt: verfrissend, Citroengras: cymbopogon citratus.

Eucalyptus gunni: de eucalyptus gekend van etherische oliëen maar 
heb je deze struik in je tuin dan geeft hij een frisse geur bij zomers dagen 
en dan vooral bij valavond. Leuk in de buurt van je lounge of jaccuzi.

Cercidiphyllum japonica of katsuraboom deze vind ik gewoon 
prachtig! Ken je hem? Het is een prachtige heester die mooi is om solitair 
te planten in de tuin, met daaronder vb een perk van siergrassen.  In  de 
ochtend geeft hij een  caramelachig parfum af.

Topper in de geurbeleving zijn de Rozen. Kom een kijkje nemen naar 
onze 20 tal sterke doorbloeiende soorten. Zie ze niet klassiek zoals 
vroeger in een rozenperk maar je kan ze gerust met vaste planten mixen 
in een border of zelfs tussen siergrassen.
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R40li R70li sileno sileno +1300 sileno +1600

400 m² 700 m² 1000 m² 1300 m² 1600m²

1099 € nu 999 € 1299 € 1599 € 1899 € 1999 €

U kan genieten van verschillende acties naargelang het model van gratis installatie of cashback of 
gratis afdak en dit van 15 maart 2017 tot eind augstus 2017. Meer info in ons winkelpunt !

ONDERHOUDSVRIENDELIJK :  

Robotmaaiers helpen zeker ! 
Iedereen wil zijn tuin onderhouds
vriendelijk omdat we allemaal graag 
genieten van onze tuin, daar  is de 
Robotmaaier een goede hulp bij. 
Gardena is al enkele jaren op de 
markt met de Robotmaaier en is de 
ideale maaier tot 1600 vierkante 
meter. 
Eens je hem aangekocht en 
geïnstalleerd hebt heb je hem enkel 1 
keer per jaar binnen te brengen voor 

onderhoud. De Robotmaaier van 
gardena is gemakkelijk te plaatsen 
maar dit seizoen kan je genieten van 
de gratis plaatsing tot eind augustus.

TIP bij een robotmaaier: Kalk 
je gazon voldoende want het 
verdorde gras blijft liggen en zorgt 
voor verzuring. Gebruik ook DCM 
EASYGRAN Plus: een meststof die 
een versnelde compostering geeft 

van de maairesten dankzij extra 
bacteriën die eraan toegevoegd zijn
(te verkrijgen in 3, 10 en 20 kg).

Wist je dat:

 Je planten minder snel ziek 
worden als ze bemest worden

 Wij in het tuincenter ook 
vijvervissen aanbieden 

 Er in het tuincenter een 
hagentuin is

 Weber dealer voor deze 
streek zijn

 Trendy laarzen verkopen 
voor man, vrouw en kids

 Wij onze vaste planten 
aanbieden volgens 
thema : zomerbloeiers, 
vlinderlokkers, 
schaduwplanten,…

Agenda 
Noteer alvast volgende data:

 opendeurweekend: 
1819 maart:  
moestuinpakketje 
gratis (per betalende 
klant)

 boeboeksaktie: 2526 
maart ism Radio 2

 1011 juni: 
parkingverkoop

Nieuwsbrief
Wenst u onze nieuwsbrief te ontvangen met 
tuintips en nieuwigheden in de tuin schrijf 
u in op onze website: via contact formulier.

www.tuincentrumroegiers.be

Neem snel een kijkje  op onze website voor de nieuwste aanbiedingen, meer tuintips, advies en inspiratie!www.tuincentrumroegiers.be
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Vlinders 
aantrekken!

 Je kan een Vlinderstruik planten: 
Buddleja dav. Free Petit is een 
kort bloeiende vlinderstruik tot 
1 m. Deze welbloeiende heester 
bedekt goed de bodem waardoor 
je minder onderhoud hebt.  
1 stuik per m².

 Je kan ook een vlinderhotel 
hangen: in de huisjes kunnen de 
vlinders schuilen tegen regen en 
wind.

 Bloemenmengsels die vlinders lokken zijn er van DCM 
zo heb je vlinders in overvloed maar ook een rijke 
bloemenweide. Al vanaf 10 m².

 Tal van vaste planten trekken ook de vlinders aan zoals 
Verbena, Echinacea, Liatris, Rudbeckia.

We hebben een plantentafel klaar met allemaal 
vlinderlokkende vaste planten die lang bloeien. 

Slakken willen we liever  
niet in de tuin!
Niets is zo ontgoochelend als je  ziet dat je planten 
afgewreten zijn van de slakken. We hebben tal van 
natuurlijke middelen om ze weg te houden:

 Ideaal is slakken wal: dit is een poreuze korrel waar 
slakken niet over willen. Tegelijkertijd ook een 
geschikt bodemafdekmateriaal

 Er bestaan bloemenmengsels die slakken weghouden: 
deze kan je zaaien in de buurt 
van je moestuin.

 Volgende planten houden 
slakken uit de buurt: Salvia 
officinalis , Lavendula, Hyssop,...

 Biologische slakkenkorrels zijn 
ook ideaal maar giet ze in een 
slakkenhuisje zo groeperen ze 
zich meer naar één punt.

 Naturapy van DCM werkt met 
aaltjes die je op vloeibare wijze kan aanbrengen  
in de tuin. Ze dringen de slak binnen via natuurlijke 
openingen en scheiden er een bacterie af die de slak 
doodt. PhasmiGuard DCM.

Je krijgt niet zomaar een   
  koninginnenpage in je tuin !! 

www.tuincentrumroegiers.be




