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OPENDEURDAGEN  1-2-3 oktober 2016

-10 %* 

*op alle planten

Kent u Tuincenter 
Roegiers ? 
Het is het tuincenter 

in Assenede die 

bekent is om zijn ruim 
plantenaanbod...

Je kan er in de serre 

vertoeven om leuke 

ideeën te ontdekken 

voor jouw juiste 

plantencombinatie. 

Zie je het helemaal niet 

zitten dan is Veronique 

Roegiers er, de uitbaatster 

van het Tuincenter die u 

met advies graag helpt.

Een goed team 
Clint die helpt met advies 

geven en onderhoud van 

de planten.

Davy verzorgt de planten  

en staat klanten steeds 

bij met het vinden van de 

juiste soort.

Tuinontwerp
Als plantencenter met 

kennis helpen we u graag 

met het opmaken van uw 

tuinplan.

Veronique Roegiers 

komt bij u langs en aan de 

hand van uw wensen en 

tuinideeën wordt gezocht 

naar de juiste golflengte 

om zo tot een mooi 

hedendaags tuinontwerp 

te komen. 

Want een doordacht  
tuinontwerp: 

 Weerspiegelt uw 

persoonlijkheid.

 Houdt rekening met 

uw mogelijkheden 

voor onderhoud.

 Voorziet speelruimte 

voor kinderen.

 Sluit naadloos aan bij 
de stijl van uw huis.

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

www.tuincentrumroegiers.be
info@tuincentrumroegiers.be

1ste editie

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



Nieuwigheden onder de planten!
 Calycanthus raulstonii 

‘Hartlage Wine’ 
(Specerijstruik): dit is een 
prachtig bloeiende heester 
in mei tot juli met wijnrode 
bloemen: verrassend om 
in de tuin te hebben kan 
gecombineerd worden in een 
perk met Pennisetum alop. 
Hameln.

 Je kan een plant altijd 
opwaarderen door hem de 
juiste buurman te geven.  
Een mooie kleurencombinatie 
is heel belangrijk zo kan je 
vb. Buddleja Weyeriana 
Sungold, Salvia Love and 
wishes en Stipa Ponytails bij 
elkaar planten. Met echt mooie 
resultaten !

 De topper onder de 
nieuwigheden is Choisya 
White Dazzler: deze plant is 
wintergroen, bloeit 2 keer en 
kan perfect strenge winters 
verdragen. Mooi in blokvorm 
als korte haag of zelfs in grote 
bloembakken.
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Populairste haag 
 Momenteel is Prunus 

lusitanica angustifolia 
(portugese laurier) 
heel populair. Het is een 
groenblijvende haag die 
gemakkelijk groeit en dit ook 
in zware gronden. Ze zijn te 

verkrijgen in kleiner maten 
maar ook tot 2 m hoog.  
Deze haag is in alle 
toepassingen stijlvol: voor 
korte hagen, blokken in  
de tuin of als bolvormen  
bij elkaar.

Kom ze bekijken  in onze hagentuin !

Bloemen van 

geluk moet je 

zelf planten !

Phil Bosmans
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Bloembollen 
Het is nu de tijd om 

bloembollen te planten. 

Zeer trendy zijn de 

Allium soorten. Je kan ze 

in de kortere soort krijgen 

Allium globemaster: 

deze is mooi in een 

bodembedekker. De 

hogere soort Allium 

giganteum is mooi 

tussen siergrassen of in 

combinatie met Heuchera 
micrantha ‘Plum Royale’.

We hebben ook super 

tulpen die los te 

verkrijgen zijn zoals 

Tulipa Sweet impression 

dit is een langbloeiende 

prachtige tulp.

Tuintips  
1. Planten doe je best met Vivimus van DCM in de 

plantput: het stimuleert de beworteling en uw 
planten staan sterker in droge zomers.

2. Het is nu ook de tijd 
om je gazon eens aan te 
pakken: Heb je plekken 
in het gras zaai ze nu 
in: gebruik daarvoor 
Vivimus Gazon van 
DCM en inzaaigras 
Riparo.

3. DCM najaarsmeststof helpt je Gazon de winter 
door te komen. Momenteel bij aankoop van 
najaarsmeststof (20 kg) en groenkalk (20 kg) 
krijg je de kalk aan 50 % korting! 

4. Ecolat is een super 
materiaal om je gras 
of bloemenborders 
mee af te bakenen

 Dit is gerecycleerd 
materiaal en zeer 
duurzaam. 

5. Strooi in het najaar pholin bazaltlavameel: 
 dit is de plantvitamine voor uw vaste 
 plantenborders en rozen.

Tip: 

Het is nu volop tijd 

om siergrassen te 

planten: plant tussen 

grassen bloembollen 

en ze verrassen u in het 

voorjaar. Terwijl uw 

grassen kort staan heb 

je volop de bloei van de 

bloembollen: mooi zijn 

Camassia, Narcis Mount 

Hood (een witte paaslelie).

Allium 

giganteum

Narcis Mount 

Hood

Tulipa 
Sweet 

impression

Heuchera 

micrantha Wist je dat:

 Je bij ons uw bloembakken kan binnen brengen 
om te laten vullen voor de winter.

 Een plant pas echt mooi is als ze bemest wordt.
  

 U bij ons Gratis advies kan krijgen.

 Bij ziekten of plagen op uw planten wij graag 
helpen !

 Wij voeding hebben voor kip, hond kat en konijn.

 Wij zelf kerstbomen kweken. Zo hebt u een frisse 
boom in de huiskamer.



Neem snel een kijkje  
op onze website voor de nieuwste 

aanbiedingen, meer tuintips, 
advies en inspiratie!

www.tuincentrumroegiers.be

Agenda 
Noteer alvast volgende data:

 1-2-3 oktober  
Opendeurdagen! Tal van nieuwe 
plantencombinaties!  Thema:  ontdek wat je met 
fruit kan doen in de tuin.

 11 november  
Opening van kerst!

 20 – 27 oktober  
19u: Voordracht Nieuwe tuintrends  
en bomenhoroscoop. (inschrijven noodzakelijk)

 18 december  
Kerstmarkt rond Stoepe kapel.

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

De eerste 100 inschrijvingen  maken kans 
op een waardebon van 20 euro. Er zullen 10 
waardebonnen uitgereikt worden vrijdag 30 
september.

Transport  
U kan steeds uw planten aan huis laten leveren 
vanaf 200 euro. Wij vragen een kleine toeslag 
transportkosten in de regio.
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www.tuincentrumroegiers.be
info@tuincentrumroegiers.be

Potterie
We hebben een ruim 
assortiment aan potterie in 
verschillende stijlen.
Iedere pot vraagt natuurlijk 
de juiste plant. We helpen 
u graag!

Een assortiment die mooi is 
in uw grote winterpotterie: 
Choisya White dazzler, 
Leucothoe Zeblid, 
Helleborus Monte Christo.

Choisya  

White dazzler

Leucothoe 

Zeblid


