
Stoepestraat 28, 
9960 Assenede
T +32 (0)9 344 05 30

DE GAZET

8ste editie 2020
www.tuincentrumroegiers.be

info@tuincentrumroegiers.be

100 % bio fruit 
Waarom 100 % bio?

• 100 % biologisch gekweekt: Deze planten hebben meer 
kracht om te groeien doordat ze een beter wortelgestel 
hebben.

• Ziekteresistente rassen: dus niet spuiten tegen meeldauw. 
• Bemesten bij het aanplanten is wel gewenst. DCM Fruit en 

kleinfruit

- In ons assortiment zitten alleen soorten die gegarandeerd 
vrucht geven en gemakkelijk zijn in onderhoud. Het is 
leuk om zo n fruittuintje aan te leggen en ook lekker en 
gezond.

- Toepasbaar bij kleinere moestuintjes, op het terras of 
balkon. 

- We hebben Aalbessen, kruisbessen, bramen, bosbessen 
en frambozen. Onder de frambozen is ‘Rubus ideaus 
Twotimer Sugana Red’ een topper. Deze draagt 2 keer. 
Uniek !

TUINCENTRUM 
ROEGIERS

NPK 5-3-6 + 2mg 0 + Fe

Bevat micro-organismen voor 
meer bodemleven 

1,5 kg: 7,15 euro

PLANTADVIES NODIG?
WE HELPEN GRAAG.
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DCM Vital – 
green:

 Professionele gazon meststof die 
zorgt voor een aanhoudende groei 
van het gras.

 Bevat extra magnesium en ijzer en 
geeft je gras zo een diepgroen kleur 
gedurende 100 dagen

 De kalium zorgt voor een sterke en 
dichte grasmat die goed bestand is 
tegen betreding en droogte.

€ 4.00 korting op 
verpakking van 20 kg. 

Geldig tot 15 april 2020

ACTIE

Dit heb je nodig 
voor een frisse 

zomerse limonade:
100 ml suiker

100 ml water

1 handvol verse muntblaadjes

3 eetlepels limoensap

 Suiker, water en muntbladeren 
verhitten in steelpannetje tot suiker is 
opgelost

 Dit mengsel laten afkoelen en 3 
eetlepels limoensap toevoegen

 In de koelkast een nacht laten trekken 

 De muntbladeren verwijderen en 1 
liter ijskoud water aan toe voegen.

Wist je dat: munt de werking van de 
maag stimuleert

4.00 korting op 

Warme zomers geven gezellige 
zomers. Heb jij al een boom waar je 
schaduw kan vinden in de zomer? 

Prunus lusitanica ‘Angustifolia’: Dit is een bladhoudende boom die een ronde 
kruin vormt. Hij laat zich gemakkelijk snoeien. In het voorjaar verrast hij u met  
witte lange bloemen. 

Pyrus salicifolia Pendula: zilvebladig boom met witte bloemen in maart. Is blad 
verliezend en heeft afhangende takken maar door hem terug te snoeien krijg je een 
mooie natuurlijke parasol.

Beide kunnen ook in dakvorm verkregen worden. 

Droogbloemen zijn er weer!
...terug na zoveel jaren

Na al die jaren krijgen de droogbloemen weer 
massaal hun aandacht. 

 Maak een plekje onkruidvrij in de tuin.

 Bewerk de bodem en werk Vivimus 
universeel in.

  Zaai je bloemenmengsel in op een warme 
bodem

 Plaats nog een pampasgras in de buurt  en 
je boeket is compleet 
(Cortaderia sell. Pumila)
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Luchtzuiverende planten:
De gebouwen worden steeds beter geïsoleerd en hierbij wordt de lucht 
in huis minder vaak ververst. Daardoor krijg je verlies van concentratie 
of vermoeidheid.  Maar hierbij kunnen planten helpen !

Voor binnen : Areca, Monstera deliciosa (Ficus robusta, spathiphyllum 
(lepelplant), Calathea

Hoeveel planten om de lucht te zuiveren ? Twee varens of 3 
Drakenplanten volstaan om de lucht in een ruimte van 9 m² te zuiveren.

ACTIE

Plant in de kijker

Little Hortensia: sterk en mooi

Nieuw is een korte hortensia die na 5 jaar 
nog maar 60 cm is. Vraagt zoals alle andere 
hortensia’s een zure bodem.

Hij is te verkrijgen in 4 kleuren. Plaats 
halfschaduw of schaduw

plantenterrariums
Planten in fl essen of glazen kisten zijn niet nieuw.

Planten kunnen overleven in een afgesloten fl es 
op gerecycleerde lucht, water en voeding door 
het gesloten micro-ecosysteem. We hebben in 
de winkel een assortiment van open en gesloten  
terrariums  met de bijhorende plantjes.

prijs 7,95 euro 

Plant in etages: Dit wil zeggen dat bij het aanleggen van een 
border de bodem helemaal bedekt is.  Indien je heester of 
siergras achteraan in je border de bodem niet bedekt voeg er 
een bodembedekker of vaste plant aan toe zodat uitdroging 
niet mogelijk is. 
Voorbeeld: Hibiscus syriacus + Pennisetum Hameln + 
Ceratostigma plumbagoides.

Hoge siergrassen achteraan in een border geven structuur:
vb Miscanthus sinensis silberfeder, Molinia Moorfl amme, … 
Trendy zijn de Panicum soorten. Vraag advies in de winkel.

Voor je start met aanplanten bereid je border goed voor met 
DCM  VIVIMUS universeel, meng er basaltlavameel in en verrijk 
met DCM siertuinmeststof en je werk zal beloond worden.

Tips voor het aanplanten 
van een border:



www.tuincentrumroegiers.be

Agenda

14-15 maart: opendeurdagen
21 maart: Weberdemonstratie!
Tal van nieuwe kook- ideëen op de Barbecue
Op deze dag -10 % op alle toestellen
Pasen: gesloten
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Vloeibare meststof DCM: 
Nieuwe verpakking! 

 Praktisch doseersysteem

 Bevat bevat 98 % natuurlijke ingrediënten en 2 
% micro-organismen en sporenelementen, deze 
laatste zorgen ervoor de je groenten beter gaan 
smaken of je planten meer glimmende bladeren 
geven.

 Verpakking 100 % recycleerbaar

 Het assortiment bevat producten voor kamer-, 
balkon-, terras, sierplanten alsook groenten en 
kruiden en Cactussen.
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De regenton van Capi die kan op terras geplaatst 
worden.  
Mooi – praktisch – handig 

 Trendy regenton met bloembak bovenaan. 

 Te verkrijgen in wit of zwart

 Iedereen kan ze monteren.

 Prijs: 259.00 euro Nu 220.00 euro tot 1/4

MUST HAVE: 
 Solar SPOT lazise : leuk om een boom, een pad 

of een tof siergras uit te lichten. Prijs : 9.95 euro / 
stuk. per 3 stuks: 25.00 euro 

 Nandina domestica Obsessed Noble: prachtige 
wintergroene heester voor in de tuin of op terras. 
Verkleurt rood in de herfst prijs : 12.50 euro

Water SPAREN!

TIP
verspil geen water geef het aan de planten. Grootmoeders wijsheid ! 

prijs: 0,8l: 6,95 euro 
dosis: 3,5ml/l gietwater


