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Van de bestuurstafel.
2020 een vreemd jaar, met een pandemie die zo’n grote
impact had en nog heeft die wij in decennia niet gekend
hebben. En zoals de berichten op dit moment aangeven nog
wel een tijdje doorgaat. Een complete Lockdown van negen
weken is achter de rug. Thuisblijven, ook tijdens de
feestdagen, zo min mogelijk bezoek, onzekerheid en een
toenemende eenzaamheid speelt ons parten.
Ook als bestuur is dit een hele vreemde gewaarwording,
helaas konden onze ledenbijeenkomsten niet door gaan, alle geplande
activiteiten vanaf de ALV in maart 2020 zijn gecanceld.
In september dachten we even dat het de goede kant op ging.
Esther van de Velde gaf een leerzame presentatie over Geraniums en
Pelargoniums. Het was even zoals altijd, een gezellige bijeenkomst.
De bestuursvergaderingen via de mail of telefoon zijn ook ongewoon, fysiek
contact is in de eerste plaats gezelliger maar ook makkelijker om dingen te
bespreken, een antwoord is direct gegeven, via de mail is het even afwachten
welke reacties komen op de gestelde vragen.
Deze tijd maakt wel veel creativiteit los om iets te realiseren maar het lukt aardig
onze samenwerking via sociale media. Toch hopen we dat dit een tijdelijke
oplossing is en we snel onze normale bestuur- en ledenbijeenkomsten weer
kunnen oppakken.
Vanaf 1 januari 2021 heeft in het bestuur en wijziging plaats gevonden, onze
penningmeester Fokje de Vreeze heeft haar functie, in goed overleg met de
overige bestuursleden, overgegeven aan Gerrit Kreijkes. Zij heeft haar penningmeesterschap vol overgave sinds 2005 uitgevoerd en vond dat het tijd werd dat
iemand anders haar taak overnam.
We hebben alle vertrouwen in deze bestuurswisseling en wensen Gerrit veel
wijsheid met het vervullen van deze verantwoordelijke opgave.
We gaan er, op dit moment vanuit dat onze ALV op 29 maart 2021 doorgaat.
!!!Datum van 15 maart is naar maandag 29 maart 2021 verplaatst!!!
Er is contact geweest met het secretariaat van de NKvF over een verplaatsing
van de landelijke ALV naar mei 2021, een maand later, ook al in het geval dat er
meerdere inentingen voor Covid-19 hebben plaats gevonden. Maar in de
statuten van de NKvF staat dat de ALV op de eerste zaterdag van april moet
plaats vinden. En wij als regio zijn verplicht om onze ALV drie weken voor die tijd
te organiseren. Jammer maar het is even niet anders.
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Of onze en de landelijke ALV doorgaat ligt natuurlijk aan de situatie op dat
moment. Maar we gaan er op dit moment vanuit dat het lukt.
We houden u op de hoogte, ook via onze website: www.fuchsiavrienden.nl
kunt u eventuele wijzigingen vinden.
Houd moed blijf gezond en steun elkaar.
Mieke Hoogland.

Data onder voorbehoud i.v.m. COVID-19
Activiteitenkalender.
29-03-2021
Algemene Ledenvergadering
19.30 uur.
regio 5 Twente-Salland bij de Kröl
Dorpsstraat 158a, 7468 CT Enter
15-05-2021
Stekkenmarkt in Ootmarsum
13.30 uur.
Zie gegevens op pagina 10.
31-05-2021
Ledenbijenkomst
19.30 uur.
Onderwerp Show in Rijssen
03-07-2021
Tuinentocht gegevens in DE FUCHSIAGROET van mei.
27-07-2021 t.m. 31-07-2021
SHOW in Rijssen bij De Oosterhof
Data onder voorbehoud i.v.m. COVID-19
Uw aanwezigheid op onze activiteiten wordt zeer op prijs
gesteld!
Noteert u alvast bovengenoemde data in uw agenda of op de
kalender!
Door landelijke maatregelen die zijn genomen zijn wij als bestuur genoodzaakt
deze in acht te nemen. Aan de ontwikkelingen van dat moment nemen we een
beslissing. U kunt altijd contact met ons opnemen, zijn er problemen of iets
bijzonders, even een e-mail of belletje en we proberen dit voor u op te lossen.
Blijf gezond en hopelijk kunnen we zo snel mogelijk ons “gewone leven” weer
oppakken.

Bestuursvergaderingen: Voorlopig via sociale media.
10-02-2021
Violierstraat 81-A31, 7601 GR Almelo
10.00 uur.
31-03-2021
Vierhuizenhekstraat 14, 7447 GH Hellendoorn 10.00 uur.
Potgrond in voorraad bij: Gerwin Kosters, Schuilenbergerweg 6,
8121 RA Olst. Tel. 06-53348794.
70 liter per zak € 6,80, per twee zakken € 12,50. Ook verkoop van stekgrond.
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Wel……..
Onze hartelijke felicitaties gaan uit naar allen die in de afgelopen periode een
verjaardag of een jubileum hebben gevierd. Proficiat.
en Wee…….
iedereen die ernstig ziek is, op een operatie wachten, geopereerd zijn of met
gezondheidsproblemen kampen wensen wij allen beterschap en sterkte in deze
moeilijke momenten.
In Memoriam.
Diep geschokt en vol ongeloof hebben we kennis genomen van het overlijden
van Ans Nijhuis-Kamphuis uit Ootmarsum op 18 oktober 2020.
18 maanden na het overlijden van haar man Harrie Nijhuis, nemen we nu ook afscheid van haar.
Ans is na een operatie op 83 jarige leeftijd overleden,
ze was zo verzwakt dat zij deze strijd niet heeft kunnen
winnen.
Soms gebeuren dingen die machteloos maken.
De leegte die ze achterlaat en de mooie herinneringen
zullen we bewaren en blijven koesteren.
Onze vereniging droeg zij een warm hart toe, er is nooit
vergeefs een beroep op haar gedaan.
Ans was zeer actief, vol energie, positief en enthousiast.
Ook tijdens de verschillende tentoonstellingen was haar betrokkenheid en
creativiteit ongekend. Haar aanwezigheid zullen we missen.
We wensen kinderen, kleinkinderen en verdere familie heel veel sterkte in deze
moeilijke tijd voor nu en in de toekomst.
Tot onze grote ontsteltenis is 7 november 2020, Willem Feenstra uit Almelo,
op 72 jarige leeftijd onverwacht overleden.
Aan zijn betrokkenheid voor onze regio is na 28 jaar een einde gekomen. Ook
zijn passie voor het Shanty koor, is nu verledentijd.
Veel sterkte voor de familie en vrienden die hem nu moeten missen.
Woorden zullen deze leegte niet vullen, maar hopen dat dit kleine gebaar
volstaat.
De laatste woorden op de rouwkaart: Oant Sjen—Tot Ziens.
Een afscheid is definitief maar de herinneringen onuitwisbaar.
Bestuur en leden.
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Uitnodiging voor de ALGEMENE LEDENVERGADERING
Maandag 29 maart 2021 Aanvang 19.30 uur.
Plaats: Café De Krȍl in Enter.
Deze ALV is onder voorbehoudt i.v.m. de ontwikkelingen van COVID-19.
Agenda:
1. Opening door de voorzitter – mededelingen.
2. Ingekomen stukken – verslag kascommissie.
3. Uitgaande stukken: beterschapskaarten en condoléancekaarten.
4. Notulen van de ledenvergadering op 09-03-2020
(zie De Fuchsiagroet mei 2020).
5. Jaarverslag 2020 van de secretaris (zie De Fuchsiagroet februari 2021).
6. Financieel verslag over het vereniging jaar 2020.
Bespreking verslag van de kascommissie.
7. Vaststelling begroting 2021.
8. Benoeming leden van de kascommissie.
- mw. B. van Heusden is aftredend.
- dhr. J. de Winter heeft de plaats ingenomen van de heer Feenstra
(overleden). Er moeten 2 nieuwe leden benoemd worden.
9. Bestuursverkiezing.
Mw. Fokje de Vreeze heeft aangegeven om gezondheidsredenen te stoppen
als bestuurslid. Er is een vacature van algemeen bestuurslid ontstaan.
Namens het bestuur een dringende oproep voor nieuwe bestuursleden,
belangstellenden kunnen zich melden bij één van de bestuursleden.
10. Afscheid Fokje de Vreeze als bestuurslid.
11. Bespreking agenda Algemene Ledenvergadering van de NKvF
(datum onbekend).
12. Vaststelling afvaardiging van regio 05 naar de ledenraad. Het bestuur stelt
voor mw. M. Hoogland en mw. M. Wilpshaar af te vaardigen.
Zij kunnen onderling overleggen.
13. Bespreking plannen en suggesties voor het nieuwe verenigingsjaar 2021-2022.
a. Bezoeken open tuinen in de regio of landelijk.
b. Vriendendag NKvF 2021 (datum en plaats onbekend).
c. Stekkenmarkt.
d. Aandacht bezoek aan kwekers, bijv. Gommer, v.d. Velde, Kosters, Lokhorst.
e. Dialezingen.
f. Bustocht/tuinentocht.
14. Huldiging jubilarissen en overige commissies bedanken.
15. De heer J. Besselink.
16. Pauze met lotenverkoop (prijsjes van leden zijn zeer welkom).
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17.
18.
19.
20.

Brainstormen over show in Rijssen, geplande datum 27 t.m. 31 juli 2021.
Rondvraag en sluiting.
Verloting.
Iedereen gaat naar huis met een Fuchsiastek van een cultivar.

Verloting.
Wilt u voor de verloting iets beschikbaar stellen, meldt u dit dan één week
voor de ALV aan onze penningmeester, tel. 0546-564004.
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw bijdrage en medewerking.

Hartelijk Gefeliciteerd voor 25 jaar lid van de NKvF.
Dhr. B. Marsman uit Hellendoorn
30 Jaar lid van de NKvF.
Dhr. E.A.E. Borkens uit Enschede
Dhr. R.H. Kaspers uit Enschede
Dhr. A. Rigter uit Zwolle
Mw. H. C.M. Workel uit Enter
Goudenspeld voor 40 jaar lid van de NKvF.
Dhr. W. A. Denekamp uit Wijhe
Mw. J. Heinstman uit Nijverdal

Van Voorjaar naar Zomer
Tussen kale takken bleef ik in gedachten aan zomer bewaren
Groen het blad
Vooral , blauw de lucht waartussen de wind nog zucht
Bruin gekleurde hoge stammen
Als de avondzon ons gaat verlaten
Vooral veel blauw met witte gaten
Na haar tocht van zeven uren;
Veel langer zal het ‘s zomers niet duren
Nu volgt de nacht met eigenzinnige geluiden
Die we niet kunnen herkennen of duiden
Het hoort bij de nacht het lijkt wel magie,
Er is meer dan wat ik weet en zie
Willemien Waterreus!
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In gesprek met…… Frans Swaters.

Hoe ik hobbyist werd,
Het was op een mooie zomerdag in 1987 dat we een tochtje door de
Achterhoek maakten.
Op een gegeven moment kwamen we in de buurt van Bredevoort en zagen
daar borden staan die verwezen naar een fuchsiashow aldaar. Het leek ons
een goed idee om daar eens een kijkje te gaan nemen. Zo gezegd zo gedaan,
wat we daar zagen was voor ons overweldigend zo een variëteit aan bloemen
en kleuren, maar ook de opstellingen van de planten maakte het aanzien
meer dan waard.
Zo was er een opstelling met alleen fuchsia’s met walsmuziekinstrumenten die
aan een muziekbalk hingen, en een waterpartij in verschillende lagen die was
omringd van diverse fuchsia’s.
Deze opstellingen zijn mij door de indruk die ze op
me hebben gemaakt vers in het geheugen blijven
zitten, de ander opstellingen vonden wij ook
prachtig maar kan ik niet meer in detail terug halen.
Ook de gondel die destijds in het park lag en die
‘s avonds verlicht was verhoogde de sfeer in het
park.
Na dat we weer naar huis gingen zijn we even bij
mijn broer Josef langs geweest die als hobby
fuchsia’s had en nog heeft om daar onze ervaring
mee te delen.
Die heeft mij toen overgehaald om ook lid van de
NKvF fuchsiavrienden te worden iets dat ik tot op heden niet berouw.
In de loop der jaren heb ik ook bij diverse shows van de regio Twente Salland
mee geholpen.
Bij het vorderen van de jaren en na het overlijden van mijn vrouw heb ik de
hobby wel wat afgebouwd en van ruim vierhonderd soorten naar +/- veertig
soorten terug gebracht.
Nu ik na het vinden van een nieuw geluk naar Winterswijk ben vertrokken
heeft men mij de vraag gesteld of ik zou overstappen naar de regio in de
Achterhoek maar die heb ik negatief beantwoord en blijf na ik denk nu
drieëndertig jaar regio 5 trouw.
Frans Swaters

9

Jaarverslag 2020 van de regio Twente-Salland van de secretaris.

Het jaar 2020 is een gedenkwaardig jaar geworden.
We begonnen vol goede moed met onze Nieuwjaarsbijeenkomst op 13 januari.
I.v.m. ziekte van de heer Jan Workel, nam Mieke Hoogland voor hem waar.
Na een welkom, werden de 2 overledenen herdacht en 8 jubilarissen in het
zonnetje gezet met een attentie en een bloemetje.
Verder werd het servicepunt, beheerd door Carla en Wim Schotman, bedankt
voor hun inzet ook en dankwoord voor de redactie van De Fuchsiagroet en de
beheerders van de website.
De heer Gerrit Kreijkes gaf een korte uiteenzetting over de show, te houden op
het terrein van het Rijssens Museum de Oosterhof. De middag werd muzikaal
omlijst door het echtpaar Lansink.
Op maandag 9 maart volgde onze Algemene Ledenvergadering.
Aan de orde kwam het financieel jaarverslag. De penningmeester legde
verantwoording af over het resultaat van 2019 en lichtte de begroting toe over
2020. Deze werd goedgekeurd.
We moesten afscheid nemen van 2 bestuursleden, de heer Jan Workel
voorzitter en algemeen bestuurslid de heer Wim Schotman, beiden om
gezondheidsredenen. Mieke Hoogland was bereid om tot het bestuur toe te treden en werd tevens als voorzitter benoemd. De heer Gerrit Kreijkes, die al een
tijdje meegelopen had, trad ook toe tot het bestuur als algemeen
bestuurslid.
Toen kwam het Coronavirus en dat betekende dat we alle geplande activiteiten
moesten afgelasten, allereerst in het voorjaar de stekkenmarkt, maar ook de
busreis en de Fuchsiashow in Rijssen.
Eind september leek het even wat beter te gaan en is Esther v.d. Velde gevraagd
om een lezing te houden over Pelargoniums en Geraniums.
Helaas kwamen we weer in een Lock Down terecht, in het najaar 2020 waren er
geen activiteiten meer.
Om de leden een hart onder de riem te steken, hebben we rond Pinksteren een
mooie Fuchsiakaart aan onze leden gestuurd en deze herhaald in december met
een Kerstgroet.
Ook hebben een aantal leden een telefoontje of een beterschapskaart
ontvangen.
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Het bestuur is slechts 4 x fysiek bijeengeweest. Verder hebben we telefonisch of
per mail met elkaar contact gehouden.
Op 31 december bestond onze regio uit 109 leden waarvan 14 donateurs.
Het bestuur is als volgt samengesteld:
Mieke Hoogland
voorzitter
Marian Wilpshaar
secretaris
Fokje de Vreeze
penningmeester
Frits Sanders
algemeen lid
Gerrit Kreijkes
algemeen lid

aftredend
aftredend
aftredend
aftredend
aftredend

2024
2023
2024
2022
2024

Stekkenmarkt/ruilbeurs is gepland op zaterdag 15 mei 2021.
Dit is onder voorbehoud i.v.m. de ontwikkelingen van het coronavirus.
De tuin van Frans en Cisca Schuurman aan de Almelosestraat 80, 7636 RN
in Agelo, wordt net als andere jaren weer omgetoverd tot
een bloemenparadijs.
Hier kunnen liefhebbers en belangstellende van onze
fuchsia en andere kuipplanten weer hun collectie
aanvullen. De beurs begint om 13.30 uur en wilt u stekken
aanbieden of ruilen dan wordt u verwacht om 13.00 uur.
Wij hopen dat u, net als in de vooraf gaande jaren, met
grote getalen aanwezig zult zijn. Familie, vrienden, buren
etc. zijn ook van harte welkom. De koffie staat klaar en bij slecht weer is alles
overdekt!
Het concilie van Nicea bepaalde in 325 dat Pasen moet worden
gevierd op de zondag na de eerste volle maan in de lente. In 1582
voerde paus Gregorius XIII een kalenderhervorming door, die
door de orthodoxe kerken niet werd gevolgd. De orthodoxe
kerken, zoals de Russisch-orthodoxe kerk (maar niet de
Grieks-orthodoxe kerk), bleven de juliaanse kalender volgen in
plaats van de gregoriaanse kalender, waardoor het begin van de
lente, en dus ook de paasdatum, op verschillende dagen valt.
Om de zoveel jaar valt de paasdatum van de westerse kerken samen met
die van de orthodoxe kerken. In de westerse kerken wordt, volgens de regel van
het kerkelijke/ecclesiastische Pasen, 21 maart gehanteerd als start van de lente.
Ook als de volle maan op 21 maart valt, wordt Pasen op de zondag na de eerste
volle maan in de lente gevierd. Daardoor kan het christelijke paasfeest in de
westelijke kerken in een periode van 35 dagen vallen, van 22 maart tot en met 25
april.
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Als een kamerplant gele bladeren krijgt.
Te weinig water.
Voor veel planten geldt dat teveel water schadelijker
is dan te weinig, maar als een plant langere tijd te
weinig water krijgt, zal hij dit toch laten merken.
Zijn blad zal dan eerst geel verkleuren en vervolgens
verdrogen. Voel met uw vingers wat dieper in de
aarde om er zeker van te zijn dat de plant echt droog
staat. Geef vervolgens water en herhaal dit voortaan
volgens een vast rooster, afhankelijk van de
waterbehoefte van de plant. Bij flexibele planten als de lepelplant
(Spatiphylum) en cyclaam (Cyclamen persicum) is het niet zo erg als u een keertje
vergeet om water te geven. Ze herstellen meestal goed als u ze alsnog giet.
Ook laten ze het u duidelijk merken, door slap te gaan hangen. Andere planten als
de Azalea (Rhododendron simsii) en kruipende ficus (Ficus pumila) zijn hier
gevoeliger in en vergeven het u soms niet als u ze vergeet. Ze kunnen dan veel blad
laten vallen.
Sommige planten kunnen zelfs vrij snel dood gaan door watertekort. Bij de meeste
te droge planten geldt echter: geef goed water en knip het geel geworden blad
(deels) weg, zodat de plant er weer fris uit ziet en de energie naar het gezonde
blad gaat.
Teveel water.
Overdaad schaadt en dat geldt zeker ook in het geval van teveel water geven.
De wortels komen hier namelijk door in de problemen, omdat er dan te weinig
zuurstof beschikbaar is. Hierdoor zullen ze gaan rotten. De bladeren zullen dan
verwelken en geel verkleuren. Haal als het even kan de plant uit de sierpot en
controleer of de onderkant van de kluit niet te nat is en er geen laagje water in de
pot staat. Is teveel vocht inderdaad het probleem, gooi het eventuele teveel aan
water dan weg en laat de kluit drogen. Geef pas weer water als de kluit nog maar
licht vochtig is.
Of in het geval van planten met een hele lage vochtbehoefte, zoals cactussen, pas
weer als de aarde helemaal droog is.
Het kan ook helpen de plant van wat nieuwe potgrond te voorzien en eventuele
verrotte wortels voorzichtig te verwijderen, zonder de gezonde wortels te
beschadigen. Staat de plant direct in de sierpot, plaats hem dan eerst in een
binnenpot met gaten en plaats hem dan op een schotel of in een sierpot.
Het overtollige water kan dan beter verdampen en er komt meer zuurstof bij de
wortels. Soms is er helaas geen redden meer aan. Als de wortels al te zeer
aangetast zijn of als ook stengels of de stam zijn gaan rotten.
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Ongedierte.
Wanneer een kamerplant last heeft van (blad zuigend) ongedierte, kan zijn
blad geel verkleuren. Controleer daarom regelmatig op de aanwezigheid van
bijvoorbeeld spint of luizen.
Een gezonde plant, die tevreden is met zijn standplaats en verdere
omstandigheden, is veel minder gevoelig voor beestjes dan een plant die geen
optimale verzorging krijgt. Bekijk daarom waar uw plant behoefte aan heeft en
verander bijvoorbeeld de hoeveelheid licht die hij krijgt. Toch ongedierte
aangetroffen? Neem het blad dan voorzichtig af met een vochtig watje of
keukenpapier. Behandel de plant vervolgens met een (biologisch)
bestrijdingsmiddel. Ook rouwvliegjes kunnen het probleem zijn.
Hoe u uw plant hier tegen behandeld. Eerst een misverstand, rouwvliegjes en
fruitvliegjes zijn verschillende vliegjes. Het verschil tussen beide vliegjes is
subtiel: rouwvliegjes verzamelen zich graag rondom uw kamerplanten,
fruitvliegjes verzamelen zich juist graag rondom organisch materiaal.
Rouwvliegjes, oftewel rouwmugjes of de varenrouwmug, lijken eigenlijk exact
op fruitvliegjes qua uiterlijk. Enige verschil is dat deze vliegjes zich niet rondom
de fruitmand begeven, maar zich juist ophouden rondom planten.
De volwassen vliegjes zijn geen lang leven beschoren. Slechts 2 dagen blijven
deze vliegjes in leven. Het probleem is echter dat de vrouwtjes zo’n 200
larven per keer in de potgrond leggen. Ze zijn met name dol op vochtige of
zelfs rottende grond. Deze larven komen weer uit, leggen nieuwe larven en zo
ontstaat vaak een ware plaag. Dit maakt dat de vliegjes (en dan met name de
larven) lastig te bestrijden zijn.
Rouwvliegjes voorkomen.
U kunt een aantal dingen doen als u last heeft van deze
ongenode gasten.
Zorg er met name voor dat u uw planten nooit teveel
water geeft. De natte bodem is namelijk een waar paradijs
voor de rouwvlieg. Zorg voor potten met gaatjes in de
onderzijde en een schotel eronder. Zo wordt voorkomen
dat er water in de pot blijft staan en wortels gaan rotten,
wat een onweerstaanbare aantrekking heeft op de
rouwvlieg. Zorg daarnaast dat er nooit afgevallen bladeren
op de grond rondom uw plant blijven liggen. Hoe minder dood materiaal, hoe
minder aantrekkelijk de plant is voor de vliegen.
Te weinig licht.
Een plant die te weinig licht krijgt, heeft geen energie om te groeien.
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Ook kunnen zijn bladeren er slap en geel uit gaan
zien. Vermoed u dat dit het geval is,
verplaats de plant dan naar een lichtere plek, maar
voorkom dat hij opeens in het volle zonlicht komt te
staan of laat hem hier rustig aan wennen.
Teveel licht.
Planten met een matige lichtbehoefte verbranden als
ze veelvuldig teveel zonlicht krijgen. In eerste
instantie zal hun blad lichter verkleuren.
Bent u er snel bij, dan kan de bladkleur zich herstellen als de plant op een minder
zonovergoten plek geplaatst wordt. Op de langere termijn beschadigt het blad
echter te erg om nog te kunnen herstellen.
Droge lucht.
Planten die van plekken afkomstig zijn waar een hoge luchtvochtigheid heerst
kunnen het moeilijk hebben in onze huizen. Zeker als ’s winters veel de verwarming
aan staat en de lucht nog droger is dan anders. Zet planten als de Krulvaren
(Nephrolepis), Kerstster (Euphorbia pulcherrima) en de Medinilla magnifica die hier
gevoelig voor zijn daarom nooit in de buurt van de centrale verwarming en sproei
ze geregeld. Soms kan het ook helpen ze op een schaal met vochtig grind te zetten,
zolang hun wortels niet in het water komen te staan.
Koude / Tocht.
Kamerplanten zijn over het algemeen niet zo dol op tocht. Vooral niet als het om
koude tocht gaat. Merkt u dat uw plant op zo’n plek staat en wordt zijn blad geel?
Probeer het kou- en of tochtprobleem dan op te lossen. Of verplaats hem naar een
plek waar hij er geen last meer van heeft.
Voedseltekort.
Als planten een gebrek aan voedsel hebben, kan hun blad ook geel verkleuren.
Geef dan plantenvoeding tijdens het gieten en/of zet de plant in verse grond. U zult
merken dat de plant ervan opknapt. Geeft u uw plant juist al zeer regelmatig
plantenvoeding, controleer dan de behoefte van uw plant om te zien of u er niet
teveel van geeft. Een overdaad aan voedingsstoffen kan er namelijk voor zorgen
dat uw plant verbrandt. Met… jawel, gele bladeren tot gevolg.
Oud blad.
Vergeelt er alleen af en toe een enkel blad aan de onderkant van uw plant?
Dan kan het ook zijn dat uw plant gewoon van zijn oude blad af wil, om het te
vervangen door nieuw blad. Succes!
Bron voor informatie: Internet.
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Keuze uit 500 soorten fuchsia’s
Hang- balkon600 soorten Pelargoniums
en plantenbakken
120 soorten Passiflora’s
voor
250 soorten Brugmansia’s
semi-hydrocultuur
500 soorten Hibiscus
 300 soorten kuip- hang- en terrasplanten
Tevens alle benodigdheden en planten voor hanging baskets,
waaronder Surfinia’s, Verbena’s, Million Bells, Bacopa, Lobelia, enz. enz.
2ePaasdag, 2e Pinksterdag, Hemelvaartsdag,
Goede vrijdag en Koningsdag geopend.
Maandag – Dinsdag gesloten i.v.m. Internetverkoop.

Bezoek ook onze website op www.kwekerijgommer.com met meer
dan 2200 foto’s
Vossebelt 41 A – 7751 SW Dalen
Tel. 0524-519064
b.g.g. 0524-523395
E-mail: gommer.hj@hetnet.nl

Geopend Woensdag van
09.00 tot 18.00 uur.
Donderdags tot 21.00 uur
Vrijdag en Zaterdag van
09.00 tot 18.00 uur.
Zondags gesloten

Hamamelis - Toverhazelaar

Foto Frits Sanders

Afzender: N.K.v.F. Regio 5

- Vierhuizenhekstraat 14, 7447 GH Hellendoorn

