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Van de Bestuurstafel.
Na een warme maand maart en een koude 1ste week van
april, kijken we nu vooruit naar de lente.
Overal bloeiende bollen, zoals blauwe druifjes, Scylla's,
hyacinten en gele narcissen in de tuin en ook de tulpen laten
zich zien.
De Fuchsia’s in de kas lopen aardig uit, maar bij mij blijven ze nog even binnen tot
de IJsheiligen voorbij zijn!
Na alle Corona- en nu ook griepperikelen komen wij ook weer meer in actie.
Begin april was ik op de ALV in Eemnes. Door een onverwachte wegafsluiting
kwamen een aantal bestuursleden en leden te laat en er waren een aantal
ziektemeldingen. Daardoor kwamen niet alle onderwerpen tot hun recht.
Maar het financiële gedeelte kwam wel uitgebreid aan de orde.
Door het teruglopende aantal leden loopt het tekort op de begroting per jaar op.
Toch heeft het hoofdbestuur gemeend een voorstel te doen om de contributie
voor 2023 niet te verhogen.
Vanuit de regio’s kwam wel kritiek hierop: beter een kleine verhoging per jaar dan
een grote in één keer. Dat is in de besluitvorming van het hoofdbestuur niet goed
meegenomen. Ons is nu gevraagd om dit nogmaals bij onze leden aan te kaarten,
zodat in de vergadering van november daar een helder standpunt over genomen
kan worden. In onze bijeenkomst in september komen wij hierop terug!
Als u dit leest, hebben wij al acte de préséance gegeven op de Lentefair bij
kwekerij Arjan Schepers in Mariënheem, georganiseerd door de afdeling Salland
van Groei en Bloei.
Zaterdag 21 mei is er weer de stekkenmarkt bij Frans Schuurman in Agelo.
Informatie hierover vindt u elders in dit blad.
Maandag 30 mei komt dhr. Geert Borgonje met een lezing over nieuwe
kuipplanten.
In juli organiseren wij weer een tuinentocht en een gezellige afsluiting bij de
familie Schotman in Luttenberg.
De datum is veranderd, ook daarover leest u verderop meer.
Mocht u nog tips hebben voor lezingen op onze bijeenkomsten voor het komend
jaar, dan horen wij dat heel graag!
Voor nu wensen wij u een hele mooie zomer met veel Fuchsia- plezier!
Marian Wilpshaar.
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Activiteitenkalender.
21-05-2022
Stekkenmarkt in Ootmarsum.
13.00 uur.
Bij Frans en Cisca Schuurman, Almelosestraat 80,
7636 RN Agelo. tel. 0541-293112.
Aan de voet van de Kuiperberg vlak voor Ootmarsum.
Informatie blz. 8
30-05-2022
Ledenbijeenkomst in Enter bij de Kröl,
19.30 uur.
Dorpsstraat 158a, 7468 CT Enter.
Dialezing Geert Borgonje uit Raalte over
“Nieuwe eenjarige kuipplanten”.
09-07-2022
Tuinentocht. Verdere informatie op blz. 10.
26-09-2022
Ledenbijeenkomst bij de Kröl.
19.30 uur.
Op deze avond is de fuchsia New Millennium te
bewonderen.
Uw aanwezigheid op onze activiteiten wordt zeer op prijs gesteld!
Noteert u alvast bovengenoemde data in uw agenda of op de
kalender!
Bestuursvergaderingen.
01-06-2022
Violierstraat 81-A31, 7601 GR Almelo.
14.00 uur.
Door een verhuizing van dhr. Boxum uit Hengelo(O)
naar een verzorgingshuis hebben we 12 complete
baskets gekregen en diverse ringen voor aan de muur.
In 5 hebben we nu een kokosmatje gelegd (zie foto).
Er zijn nog meer baskets, maar daar is geen ophanging
bij. Heeft u belangstelling neem dan even contact op
met Menno de Jager in Borne. tel. 074-2436550
Op maandag 26 september 2022 worden de “stekjes”
van de New Millennium terug verwacht die tijdens
onze ALV aan u zijn uitgereikt. Maar ook met een
extra fuchsia. Het maakt niet uit welk soort, die u
natuurlijk zelf het mooiste vindt.
Dus…. op deze avond twee fuchsiaplanten meenemen
naar De Kröl in Enter. Het wordt een gezellige avond die
met onze hobby te maken heeft. Bent u door
omstandigheden niet op onze ALV geweest,
geen probleem dan neemt u één andere fuchsia mee.
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Wel…....
Onze hartelijke felicitatie gaan uit naar allen die in de afgelopen periode een
verjaardag of een jubileum hebben gevierd. Proficiat aan onze leden voor hun:
12½ jarig lidmaatschap.
Mw. E.J. Flier-Leidorp uit Den Ham.
Dhr. F. Nijboer uit Hengelo(O).
30 jaar:
Mw. M.P.Wilpshaar uit Hellendoorn.
35 jaar:
Mw. R. Marsman uit Hengelo(O).
Dhr. F. Swaters uit Winterwijk.
40 jaar:
Dhr. M. Schurink uit Heerde.

en Wee.
Wij wensen iedereen die ernstig ziek is, op een operatie wachten, geopereerd
zijn, met gezondheidsproblemen kampen of een dierbaar iemand hebben
verloren, van harte beterschap toe en wensen heel veel sterkte in deze moeilijke
tijden.
Als u weet van vreugdevolle dagen, maar ook van ernstige ziekte of verdriet,
geeft u dit even door aan het bestuur, zij kunnen namens onze vereniging gepaste
belangstelling en medeleven tonen.
Dank.
Aan alle leden die onze verloting tijdens de ALV mogelijk hebben gemaakt.
Het aanbod aan prijzen was geweldig. Hartelijk dank namens het bestuur.

6

Notulen van de algemene ledenvergadering van regio Twente-Salland van de
NKvF, gehouden op maandag 7-03-2022 te Enter in zalencentrum De Krȍl.
Aanwezig: 37 leden
Afwezig: (mkg): mw. Flier; mw. R. Marsman; dhr. Schurink; mw. Eshuis;
dhr. en mw. Ooink op den Dijk.
1. Opening.
Mieke opent de vergadering en benoemt de Oekraïne oorlog, die gaande is.
Verder geeft ze een terugblik op het afgelopen jaar, waarin we helaas niet zo
veel activiteiten hadden i.v.m. de Corona. Hierna vraagt zij een minuut stilte
voor de overledenen van het afgelopen jaar.
2. Ingekomen stukken.
- Kascie: goedkeuring financiële stukken
3. Uitgaande stukken.
Zie agenda.
4. Notulen vergadering 27 september 2021.
Deze worden goedgekeurd en getekend.
5. Jaarverslag van de secretaris.
6. Financieel verslag van het verenigingsjaar 2021.
Gerrit Kreijkes geeft een toelichting. De begroting van 2021 is aangepast
i.v.m. Corona. Het nadelig saldo is meegevallen. De post van activiteiten t.b.v.
de leden is hoger door de druk- en portokosten van de Kerst- en Paasgroet.
6a. Bespreking van de kascie.
De heer de Winter vraagt namens de kascie décharge van de penningmeester.
7. Vaststelling begroting 2022.
Deze wordt goedgekeurd.
8. Benoeming kascie.
De heer de Winter is aftredend.
De kascie 2022 is als volgt samengesteld:
Mw. Eshuis
Dhr. Schutten
Mw. Schotman (reserve)
9. Bestuursverkiezing.
Frits Sanders is aftredend en herkiesbaar. Er zijn geen tegenkandidaten
binnengekomen. Met applaus wordt hij herkozen.
10. Bespreking agenda ALV NKvF 02-04-2022.
De aanwezige 37 leden gaan akkoord met de voorstellen van het
hoofdbestuur:
Voor 2023 geen contributieverhoging.
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Mw. Vaandrager herbenoemen.
Afdracht voorstel aan de regio’s. (Gerrit geeft hierop nog een korte
toelichting).
11. Vaststelling afvaardiging naar de ALV.
De vergadering gaat akkoord met Marian Wilpshaar als afgevaardigde
en Mieke Hoogland als reserve. (Gaat in onderling overleg).
12. Bespreking plannen en suggesties voor het nieuwe vereniging jaar.
a. Open tuinen regio en landelijk. Opgave voor vermelding in Fuchsiana
bij Marian.
b. Over de Vriendendag is verder nog niets bekend.
c. Stekkenmarkt: zaterdag 21 mei in Agelo bij fam. Schuurman.
Stekken aanleveren: 12.00 uur. Markt begint om 13.00 uur.
d. Bezoek aan kwekers (zie agenda).
Potgrond: Kwekerij Seigers in Deurningen verkoopt geen fuchsia potgrond
meer. In Vriezenveen bedrijf gevonden: De Arend. Nadere informatie
wordt binnenkort bekend gemaakt via de mail.
e. Lezingen: 30 mei: De heer Borgonje uit Raalte.
In november: de heer v.d. Geest met film over NO-Twente.
f. Geen bustocht dit jaar.
g. Tuinentocht: zaterdag 23 juli 2022; waarschijnlijk omgeving Ommen.
Nadere info in De Fuchsiagroet van mei a.s.
Lentefair bij kwekerij Arjan Schepers in Mariënheem op 1 mei;
10.00-16.30 uur.
Floriade in mei: Hoofdbestuur zal onderzoek doen naar korting.
Aan het eind van de vergadering zullen stekken worden uitgedeeld, die
op 26 september worden terug verwacht.
13. Pauze.
Voor de verloting worden loten verkocht.
14. Jubilarissen.
De aanwezige jubilarissen: dhr. Nijboer (12 ½ jaar) mw. Wilpshaar (30 jaar)
en dhr. Swaters (35 jaar) worden gehuldigd. De fam. Schotman wordt
bedankt voor het beheer van het winkeltje. Riet de Jager voor de website.
En de redactie voor verzorgen Fuchsiagroet.
15. Rondvraag.
Geen.
16. Verloting.
17. Na nog een hapje sluit Mieke de bijeenkomst. Bij de uitgang staan de
stekken klaar om uitgedeeld te worden.
Enter, …… maart 2022.
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STEKKENMARKT van regio 5 Twente-Salland.
Zondag 21 mei 2022.
Almelosestraat 80, 7636 RN Agelo.
20 Jaar geleden op 15 mei 2002 is onze eerste stekkenmarkt/ruilbeurs
georganiseerd op de speelplaats van de Mariaschool in
Enter. Een begin van een lange periode. Een experiment
was het toen, en om te kijken of er belangstelling voor was.
Een positieve start voor 20 jaar lang een goed bezochte
ruilbeurs en stekkenmarkt.
Veel enthousiaste bezoekers, maar ook onze leden, die
nooit zonder een stekje naar huis gingen.
Na Enter heeft Jan Besselink verschillende jaren in
Harbrinkhoek zijn tuin beschikbaar gesteld en vanaf 2016 wordt deze bij Frans
en Cisca Schuurman gehouden aan de Almelosestraat 80.
De tuin ligt aan de voet van de Kuiperberg vlak voor Ootmarsum.
Wilt u stekken aanbieden, dan wordt u vanaf 12.00 uur verwacht.
De beurs begint om 13.00 uur voor belangstellenden en verzamelaars die hun
collectie fuchsia’s/planten willen aanvullen.
Wij hopen dat u, net als in vooraf gaande jaren, met grote getalen aanwezig zult
zijn, en hopen dat deze stekkenmarkt weer net zo’n succes wordt als al onze
stekkenmarkten. Natuurlijk zijn familie, vrienden buren etc. ook van harte
welkom. De koffie staat klaar en bij slecht weer is alles overdekt!
Parkeergelegenheid is ruim aanwezig.
De tuin aan de Almelosestraat 80, 7636 RN Agelo is
in de periode van juli t.m. september 2022 iedere
dag open voor het publiek. In deze tijd kunnen
bezoekers genieten van de prachtig aangelegde tuin.
Er staan verschillende oude fuchsiaplanten en een
collectie van verschillende Brugmansia soorten.
Daarnaast zijn er ook exotische kuipplanten te
bewonderen. De moeite waard voor een bezoekje
aan deze tuin die door twee liefhebbers is aangelegd.
De tuin is geopend van 10.00 uur tot 17.00 uur.
Groepen groter dan 10 personen opgeven via
telefoon nr. 06-20038668.
Zondag 10 juli a.s. wordt er een speciale plantenmarkt georganiseerd.
Een bezoek is zekers de moeite waard. Vanaf 10.00 uur is de tuin open.
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In gesprek met………….Ada Remmers.
Beste fuchsiavrienden.
Er is mij gevraagd een stukje te schrijven in De Fuchsiagroet, ik vind dat niet
makkelijk maar zal proberen er wat van te maken.
Over fuchsia’s is niet zoveel te vermelden, want de tijd dat ze bloeien moet
nog komen.
In mijn vorige woning had ik een grote tuin met veel planten en ook fuchsia’s
maar in mijn seniorenwoning is het allemaal veel kleiner en minder ruimte dus
doe ik met verschillende planten en fuchsia’s in potten en dat wil ook wel
lukken met wat aandacht.
Verder is het altijd gezellig om op de verenigingsavonden te komen, en ik denk
dat een ieder dat vindt want er is altijd een goede opkomst.
Ook leerzame avonden met lezing over verschillende planten en tuinen met
diapresentatie. Met respect voor het bestuur dat ze het altijd weer voor elkaar
krijgen is een compliment zeker waard.
Verder doe ik in het winterseizoen ook nog andere bezigheden zoals 1 x in de
week een middag kaarten bij de ouderenvereniging met als afsluiting van het
seizoen een etentje, ook heel gezellig.
Wat ik ook enig vind om te doen is een middag
naar de sporthal, daar doen we met een kleine
groep van 12 personen dames en heren een
balspel daar spelen we 2 tegen 2 op een lange
baan na anderhalf uur bezig te zijn geweest
gaan we ter afsluiting gezamenlijk een kopje koffie
drinken in de kantine.
Dit is een Engels balspel “Bowls”, als er wedstrijden
zijn op BBC 2 daar kijk ik ook graag naar.
Mag ook graag lezen en haken ben nu met een omslagdoek bezig en heb er ook
1 afgemaakt. Zo zijn er heel wat positieve activiteiten die mij bezig houden.
Nu wachten op het mooie weer dan kunnen we de tuin weer in met onze
fuchsia’s en diverse andere planten. Wens jullie allen een mooie zomer met
veel fuchsia-plezier en een hele fijne vakantie, tot de volgende
ledenbijeenkomst.
Met een hartelijke groet
Ada Remmers
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Tuinentocht zaterdag 9 juli 2022.
In de tuin van Carla en Wim Schotman aan de Brandweg 5 in Luttenberg wordt
het afsluitende buffet geserveerd. Deelname aan de tuinentocht is
geheel gratis maar voor de afsluiting met een hapje en een drankje is opgave
wel verplicht!!! Hiervoor wordt een bijdrage gevraagd van € 7,50 per persoon.
U wordt om ong. 16.00 uur verwacht voor bezichtigen van de
tuin en het buffet.
Aanmelden door overmaking van € 7,50 per persoon naar:
Rek.nr. NL 23 RABO 039 68 38 766 t.n.v. penningmeester NKvF
regio Twente o.v.v. Tuinentocht 2022.
Graag voor 20 juni 2022 betalen.
Tuin van mw. Nynke Atsma, Oude Twentseweg 26, 8105 RG Luttenberg.
Deze tuin is pas vanaf 11.00 uur geopend.
Rondom de boerderij uit 1929 is na dertig jaar tuinieren een echte
liefhebberstuin ontstaan. Een door windsingels beschutte, kleurrijke tuin rond
een boerderij uit 1929. Vijvers, schaduwborder, zonneborders, bosschages en
een weide, altijd met een ronde vorm als basis.
Na de aanleg van de vijver achter het huis (toen nog met bielzen!) werd steeds
een gedeelte van de tuin aangepakt en kwamen er borders en nog twee vijvers
bij. Na een jaar of acht waren we “rond”. Nu was het een kwestie van het
verbeteren en verfijnen van de beplanting, iets waar je je leven lang mee bezig
blijft (en met groot plezier!). Het resultaat is een tuin van ca 4500 vierkante
meter met een duidelijke belijning en een weelderige, natuurlijke beplanting.
De tuin van Jos & Saskia Ten Have, Posthoornweg 17, 8153 RL Lemelerveld
Wij wonen aan het Overijssels kanaal te Lemelerveld, de tuin bestaat uit twee
delen. De tuin rondom het woonhuis heeft voornamelijk ronde vormen, met
borders gevuld met vaste planten en heesters om ook in de winter structuur te
houden. De borders worden verbonden door looppaden van gras.
In de beplanting veranderd ieder jaar wel iets, dat houdt het spannend.
De andere tuin die naast de stal ligt, ontstaan in 2016, bestaat uit veel rechte
lijnen, met ook weer looppaden van gras. De eerste jaren veel eenjarige, zelf
gezaaid, aangevuld met dahlia's en een enkele vaste plant. Laatste jaren steeds
meer vaste planten en rozen. Via de net geplaatste rozenboog, komt u in het
laatste project, 'mijn bostuintje'. Hier ben ik in 2018 begonnen, en ook hier
komt steeds meer vorm in. In mijn beleving is een tuin nooit helemaal klaar, hij
blijft in beweging, je krijgt altijd weer een ander idee. Dat maakt het voor mij
iedere dag weer spannend om er in te werken. We verwelkomen u graag, en
hopen dat u er net zo van geniet zoals wij dat iedere dag doen.
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En de Tuin van Chris Pen en Marcel Evers, Akkerweg 3, 8152 DA Lemelerveld.
Onze tuin van zo’n 5500m2 ligt in het buitengebied tussen Lemelerveld en Heino.
Nadat we hier 16 jaar geleden zijn komen wonen, zijn we direct gestart met het
aanleggen van de tuin. Dit aanleggen was in eerste instantie het opruimen van de
struiken en bomen waardoor de tuin was afgesloten van de omgeving.
De tuin is naar eigen ontwerp ingericht waarbij we ons hebben laten inspireren
door o.a. Mien Ruis. Kenmerken van onze tuin zijn lange zichtlijnen, tuinkamers,
vijvers, strakke borders met hierbinnen weelderige beplanting.
Binnen het ontwerp was één van de eisen om de tuin niet (weer) af te sluiten van
de omgeving. Bij het aanplanten van de borders zijn veel vaste planten toegepast
binnen bepaalde kleurthema’s. Zo heeft iedere border haar eigen kleuren van
geel/wit, oranje/rood tot paars/blauw.
Bij het tuinontwerp en de beplantingsplannen hebben we rekening moeten
houden met de oude eiken die de tuin begrenzen aan de
oost- en zuidzijde. Naast de bloemenborders hebben we in de
tuin een kleine kippenweide met fruitbomen en een moestuin
met een broeikas en een pluktuin voor eigen gebruik. Onze
tuin is nog steeds in ontwikkeling, de laatste aanpassingen zijn
de veranderingen aan de natuurlijke vijver. Daarnaast hebben
we nog voldoende ideeën die we in de toekomst graag willen
realiseren.
In Luttenberg aan de Schanebroekweg 6, 8105 RJ, bij de fam. Holtmaat kunt u
ook de tuin bezichtigen.
Op het platteland aan de Schanebroeksweg in Luttenberg hebben wij 22 jaar
geleden ons huis gebouwd. Daarna eigenhandig een tuin aangelegd die door de
tijd heen nogal is veranderd. Na jaren vele meters buxus onder handen te hebben
gehad, creëerden we nadat alles was aangetast door het virus, een ruimtelijke tuin
met lange borders.
De tuin is omgeven door een houtwal waaronder kippen, eenden en ganzen
scharrelen en deze dieren hebben toegang tot een grote vijver. In het voorjaar
genieten we van de weidevogels en onze tuin wordt druk bezocht door allerlei
soorten tuinvogels. We willen nog het één en ander aanpassen en hebben nog
vele plannen maar zoals iedere tuinliefhebber ervaart: je tuin is nooit af!
De tuinen liggen dicht bij elkaar en makkelijk te vinden en u kunt de route zelf
invullen naar eigen inzicht die het beste uitkomt.
Deelname aan de tuinentocht is geheel gratis maar voor de afsluiting met een
hapje en een drankje is opgave wel verplicht!!!
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Streptocarpus.
De streptocarpus komt oorspronkelijk uit Zuid Afrika, Madagaskar, Thailand,
China en Indonesië. Het is een plant uit het tropische regenwoud.
Er zijn drie verschillende hoofdgroepen: struikachtige krachtige groeiende
planten, rozetvormige planten en planten met een enkel blad van soms wel
1 meter lang. Ze hebben allemaal buisvormige bloemen met 5 slippen en
behaarde generfde en gekreukte bladeren.
Een moeilijke plant, maar wel erg dankbaar bij een goede verzorging.
Ze zijn erg geliefd als kamerplant maar ook buiten bloeien ze uitbundig.
De plant heeft regelmatig zorg en aandacht nodig maar dan zijn ze je ook erg
dankbaar.
De streptocarpus wordt aangeboden als
herfst of voorjaarsbloeiers.
De algemene verzorging is ongeveer zoals bij
het Kaapse Viooltje, het hele jaar in de kamer
op een lichte en luchtige plaats en absoluut
niet in de zon. Het liefst op het noorden.
De wintertemperatuur 19-20 graden. Zomers,
buiten, rijkelijk gieten en in de winter,
afhankelijk van de standplaats, min of meer
spaarzaam. Altijd lauw water gebruiken.
In de zomer elke week licht mesten maar
nooit op een droge aarde.
Verpotten naar behoefte in februari – maart in humus rijke voedzame aarde.
Als de plant soms minder water krijgt, neemt het risico op het ontwikkelen van
schimmels af, omdat ze niet zonder vocht kunnen bestaan.
Meestal wordt de streptocarpus blootgesteld aan ziekten die gepaard gaan met
wateroverlast en virusinfectie door trips, bladluis en spint ze nestelen zich op
steeltjes en bladeren, voeden zich met hun sap en vernietigen de plant.
Om deze insecten te elimineren, is het mogelijk door de streptocarpus te
behandelen met een middel tegen deze ziektes.
Om alle bovenstaande problemen te voorkomen, slaagt dit alleen met de juiste
verzorging van de plant.
Drogen van bladeren - dit symptoom is het bewijs van onjuiste temperatuur
omstandigheden. De plant is te heet en begint te drogen. Nadat een
microklimaat is aangepast, kan het probleem worden weggenomen.
De plant bloeit niet - Streptocarpus zal niet bloeien vanwege een te kleine pot,
onjuiste zorg en gebrek aan licht.
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De uiteinden van de bladeren drogen - de uiteinden beginnen uit te drogen door
onvoldoende luchtvochtigheid. Als u ze weer normaal wilt maken, kunt u
frequent sproeien of plaatsen in een kamer met een bevochtiger.
Vergeling bladeren - Dit probleem treedt op als gevolg van onvoldoende
voeding. Om dit te voorkomen, moet de streptocarpus eenmaal per week
worden bemest met een meststof voor bloeiende planten.
Verwelkende bladeren - bladeren beginnen te vervagen vanwege de lange
pauze tussen water geven. Door de besproeiingsmodus aan te passen, kunt u
het probleem oplossen.
Geen groei - de plant houdt op te groeien vanwege onjuiste grond of een kleine
pot. Als we alle bovengenoemde factoren uitsluiten, zal deze actief groeien in
de loop van de tijd.
Fuchsia New Millennium is een absolute schoonheid. Mooie grote,
dubbelbloemige donkerroze, dieppaarse – tot een bijna zwarte dubbele kroon
om de tuin te versieren.
Ze zien er geweldig uit in een pot op het terras of balkon. Bescherm de plant
tegen fel zonlicht en geef voldoende water in de zomer. ’s Morgens of ’s avonds
is de beste tijd om dit te doen. Bovendien moet het langzaam worden bewaterd
en indien mogelijk niet over bloemen of bladeren. De grond moet vochtig
gehouden worden. Voor een nog meer uitbundige bloei voegen we elke week
mest toe aan het water. De fuchsia is niet winterhard en voor de eerste
nachtvorst zetten we de plant op een donkere en koele plaats, snoeien de helft
van de takken weg en verwijderen alle bladeren.
New Millennium staat bekend om het aan trekken van bijen en
vlinders/motten. Geeft rijke bloemen met nectar/stuifmeel maar is ook voor
rupsen aantrekkelijk.
New Millennium is een fantastische fuchsiasoort, ideaal voor het kweken in
potten en hanging baskets. Bloeit van de vroege zomer tot de late herfst met
minimale poespas.
Een recht opgaande bossige bellenplant. Die vrij
goed vertakt. Door de “zware bloemen” wordt het
een half hanger.
New Millennium kan een hoogte bereiken van
0,8 – 1.5 m en een breedte van ruim 0.6 m.
De naam is één van de vele uitingen van de
verbazing over het feit dat men een
millenniumwisseling mocht meemaken – tja,
is het leven daardoor wezenlijk veranderd?
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Potgrond. In aansluiting op onze ALV van maandag 7 maart jl. is er
nog enige nadere informatie: Het is ons gebleken, dat de fa. Seigers
in Deurningen geen Fuchsia-potgrond meer verkoopt.
Er is een ander adres gevonden: Potgrondbedrijf "De Arend"
Paterswal 9, 7671 TB Vriezenveen. Tel. 0546 - 659199.
Zij leveren goede Fuchsia-potgrond in 70 liter zakken.
Kosten 4,-- euro per zak. Graag even vooraf bellen, hoeveel zakken
u wilt hebben en wanneer u ze komt ophalen.
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HET ADRES VOOR AL UW FUCHSIA’S
Keuze uit 500 soorten fuchsia’s
Hang-, balkon- en

plantenbakken

600 soorten Pelargoniums
120 soorten Passiflora’s
250 soorten Brugmansia’s

voor

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. enz.
2ePaasdag, 2e Pinksterdag, Hemelvaartsdag,
Goede vrijdag en Koninginnedag geopend

Bezoek ook onze website op www.kwekerijgommer.com
met meer dan 2011 foto’s
Vossebelt 41 A , 7751 SW Dalen

Geopend;

Tel. 0524-519064

woensdag tot zaterdag

Fax. 0524-523399

vanaf 09.00 uur tot 18.00 uur

E-mail: info@kwekerijgommer.com
Bezoek ons op Facebook.
Van 1 oktober tot 1 februari zijn wij gesloten.

16

Voor al uw borduurwerk, namen en logo’s op sport en werkkleding.
Ook maken wij cadeaumanden van geborduurde textiel.
Handdoeken, boekomslagen etc. met geborduurde teksten of
persoonlijke afbeeldingen.
Neem voor vragen contact op met Beps Borduurstudio.
Oude Haaksbergerweg 47, 7471 LJ Goor - tel. 06-44174106
Website: bepsborduurstudio.nl
E-mail adres: bepvanheusden@hetnet.nl

Afzender: NKvF regio 5 - Vierhuizenhekstraat 14, 7447 GH Hellendoorn

