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Van de bestuurstafel. 
 
Na een mooie, maar warme zomer zitten we nu weer in de 
herfst met soms heftige regenbuien en, zoals ik net las, ook 
weer kans op nachtvorst. Dat betekent dat we weer aan de 
winter gaan denken en voor ons als bestuur aan het volgen-
de seizoen. 
De eerste avond hebben  we al weer gehad met een mooie en interessante  
lezing over Orchideeën door de heer Nijhuis. 
In november zien wij u graag bij de filmpresentatie over de Dinkel door  
de heer Jan van der Geest. 
En dan zijn we al in januari 2020 aanbeland. Op deze middag zullen we onze  
jubilarissen, 7 in getal huldigen en praten we bij onder het genot van een  
hapje en een drankje. Die middag zal muzikaal omlijst worden. 
Ook is er gelegenheid om met elkaar te discussiëren over een eventueel te  
houden tentoonstelling. 
Zie hierover verder in deze De Fuchsiagroet. 
Op onze bestuursvergadering in september heeft onze voorzitter, Jan Workel, 
aangegeven een stapje terug te moeten doen i.v.m zijn gezondheid.  
We hebben Mieke Hoogland bereid gevonden om voor hem waar te nemen. 
Ook Gerrit Kreijkes blijft ons ondersteunen en dat kunnen we wel gebruiken, 
want als u dit leest, heeft Frits Sanders ook een nieuwe heup gekregen.  
Tja, ouderdom komt met gebreken! 
Hoewel het nog even duurt, wens ik u alvast namens het bestuur fijne  
feestdagen en een gezond 2020 met veel bloeiende Fuchsia’s! 
 

Marian Wilpshaar 
 
 
 
ACCEPTGIRO. 

Zoals u weet is in de Fuchsiana van december een acceptgiro bijgevoegd 
voor betaling van uw contributie. Namens het bestuur, maar vooral van 
onze penningmeester, wordt u vriendelijk maar toch dringend verzocht om 
deze zo spoedig mogelijk te betalen. De bijdrage van het hoofdbestuur  
lopen we mis door de te late betalingen. Contributie betalen is niet één van 
de leukste dingen maar wel noodzakelijk. Vergeet vooral niet uw  
lidmaatschap nummer te vermelden bij internet bankieren. 
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Activiteitenkalender. 
 
 11-11-2019 Ledenbijeenkomst bij de Kröl    19.30 uur.    
                         Dorpsstraat 158a in Enter. 
       door de heer Jan van der Geest over de Dinkel. 
   Zie enkele gegevens op pagina 5. 
13-01-2020 Nieuwjaarsbijeenkomst  bij de Kröl  14.00 uur. 
   Een gezellige middag met een hapje  
   en een drankje. 
09-03-2020 Algemene Ledenvergadering regio 5  19.30 uur. 
   Agenda en Jaarverslag in De Fuchsiagroet  
   van februari jl. 
23-05-2020 Stekkenmarkt  bij Frans en Cisca Schuurman. 13.30 uur. 
25-05-2020 Ledenbijenkomst. Esther Van de Velde geeft 19.30 uur. 
   een lezing over Geraniums en Pelargoniums. 
 
          Data onder voorbehoud.    
      Uw aanwezigheid op onze activiteiten wordt zeer op prijs  
                                               gesteld! 
    Noteert u alvast bovengenoemde data in uw agenda of op de  
                                              kalender!  
 
 
 
 
 
 
Bestuursvergaderingen. 
20-11-2019 van Uitertstraat 14, 7468 ED Enter      10.00 uur. 
05-02-2020 Wilgenlaan 18, 7642 EW Wierden      10.00 uur. 
01-04-2020 Brandweg 5, 8105 SG Luttenberg      10.00 uur. 
                                                

 
Potgrond bestellen! 
Evenals vorige jaren gaat de potgrondactie door. 
Belangstelling dan graag uw bestelling opgeven voor 20 
december a.s. aan: 
E-mail: janworkel@concepts.nl of per telefoon: 
0547-381729. 
U krijgt t.z.t. bericht om de potgrond af te halen: 
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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 van harte beterschap en heel veel 
sterkte. 
 

In Memoriam. 
Voorbij mijn moeite, nood en pijn 
er moet een tuin van sterren zijn……. 
op zondag 4 augustus jl. is Femia Swaters, vrouw van  
Jozef Swaters uit Enschede op een leeftijd van 75 jaar  
overleden. 
De tekst uit een rouwadvertentie:  
Je wilde hier niet weg, je wilde bij ons zijn.  
De strijd was oneerlijk en geheel niet terecht.  
Je wilde nog graag verder, maar verloor dit gevecht. 
We zijn geschokt omdat het overlijden toch nog onverwachts kwam. Haar inzet, 
haar sociale leven en positieve levenshouding, maar ook tijdens onze tentoon-
stellingen is gebleken dat zij zeer meelevend was met alles wat rond om haar 
gebeurde. De strijd tegen deze ziekte valt meestal niet te winnen. 
Wij wensen Jozef, kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen en verdere  
familie heel veel sterkte toe. 
Bestuur en Leden. 
 
         
 
Ledenbijeenkomst maandag 11 november vertelt de heer Van der Geest, hij 

is zijn halve leven al actief als filmer, de 
geschiedenis van de Dinkel. De bron van 
deze rivier ligt in Duitsland. Meanderend 
door Duitsland en ons mooie Twente komt 

de Dinkel in de rivier de Vecht uit.  
Prachtige opnamen van de steenfabriek in Losser, landgoed Singraven in  
Denekamp en de Cosmos Sterrenwacht in Lattrop verrassen uw aanblik op deze 
leerzame avond. 
Alvast een heel gezellige ledenbijeenkomst gewenst.   
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Planten met obesitas.     
De agave wordt gerekend tot de succulenten. Velen 
weten wel dat je er tequila van kunt maken, van  
sommige kun je agavesiroop uit winnen, maar bijna  
niemand weet dat je een agave gewoon in de tuin 
kunt planten. 
Er zijn meer dan tien soorten die met gemak  
25 graden vorst kunnen doorstaan en daarmee terug 
naar de agavesiroop. Want daarin schuilt het geheim 
van vorstbestendigheid: de suiker in agaveblad werkt als antivries. 
Vocht waarin suiker is opgelost bevriest minder snel dan water en door hun suiker-
spiegel te verhogen kunnen planten lage temperaturen doorstaan. Want in de 
woestijn, waar de agaven groeien, is het overdag wel heet, maar ‘s nachts kan het 
stevig vriezen.  
De agave is niet de enigste plant die deze truc heeft uitgevonden. De plantenge-
slachten huislook, sedum en crassula etc. kunnen allemaal zeker -20°C doorstaan.  
Vorst is geen vijand van deze winterharde vetplanten, maar vocht des te meer.  
Vetplanten in de tuin gaan ‘s winters niet dood doordat ze bevriezen, maar door dat 
ze verrotten. 
Mensen die op zandgrond tuinieren klagen vaak: rozen willen niet groeien,  
riddersporen houden er niet van en de floxen hangen na drie dagen zonder regen al 
slap. Maar de kunst van tuinieren is juist het aanpassen van planten aan de grond, 
in plaats van de grond aan de planten. 
Van zand maak je geen vruchtbare grond hoeveel compost je er ook op gooit. 
Gedeelte uit: Eigen tuin eerst, van Romke van de Kaa 

 
 
 

 
Onze zorgen en verdriet, vreugde en verwachtingen, 
hoop en verantwoordelijkheid worden meegevoerd over 
de drempel van de tijd het nieuwe jaar binnen. 
Sommigen onder ons hebben dit jaar helaas dierbaren 
verloren maar…..die gaan ook mee naar 2020. 
Uit het oog maar nooit uit het hart.   
Wij wensen u voor het Nieuwe Jaar: 
Sfeervolle en gezellige dagen met mooie  
herinneringen en een voorspoedig en bloeiend 2020. 
Bestuur en Redactie 
 

 
 

.  
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In gesprek met…….              
 

Wat zijn jouw favoriete fuchsia’s? 
Autumnale. 
 

Overwinteren! 
Doe ik niet meer. Sinds enige jaren heb ik alleen 
nog winterharde en een paar potten met Autumnale en die hang ik in de garage. 
Vroeger ging alles naar zolder, stekken enz. en dan in het voorjaar weer naar  
buiten en met een nachtvorst even naar binnen.. 
Door mijn leeftijd heb ik daar geen zin meer in daarom winterharde. 
In Friesland hebben we een stacaravan en daar heb ik een grote heg van  
winterharde. 
 

Hoe moet voor jou een tuin er uit zien? 
Bloemen, gras en goed verzorgd. 
 

Wat vind jij ervan om bij andere leden in de tuin te kijken? 
Heb ik geen interesse in. 
 

Hoe lang ben jij al bezig met het houden van fuchsia’s? 
Al meer dan 30 jaar. 
 

De groeten 
Willem Feenstra. 
 

 
 
 
Geesten verjager. 
In deze tijd van het jaar zie je bij heel veel voordeuren een  
pompoen staan. Een traditie die is overgewaaid uit Amerika, 
rond 31 oktober worden lantaarns gemaakt van uitgeholde  
pompoenen. En dat is niet alleen voor de gezelligheid.  
Halloween, van oorsprong het Keltisch nieuwjaar, werd zo’n 
3000 jaar geleden al gevierd. De Kelten waren doodsbang voor 
deze dag, want ze geloofden dat de overledenen zouden  
herrijzen uit hun graven. Om de geesten op afstand te hou-
den, staken ze bieten in brand. In navolging van hun Keltische  
voorouders namen Ierse immigranten deze traditie mee naar de USA. Bij gebrek 
aan bieten sneden ze pompoenen uit en plaatsten er lichtjes in.  
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Kasteel/havezate De Oosterhof in Rijssen. 

De Rijssense Musea zijn gevestigd in het complex van havezate De Oosterhof. Deze 

havezate is gelegen aan de oostelijke kant van Rijssen, een van de oudste steden 

van Twente. Dit kasteel werd al in het jaar 1334 vermeld in een verkoopacte en  

bestond toen al geruime tijd. Het kasteel bleef door de eeuwen heen bewoond door 

adel. Voor hen werd het kasteel door middel van verscheidene verbouwingen  

aangepast aan de wensen van de tijd. Voor een aanzienlijke vergroting van het  

kasteel werd een deel van de gracht gedempt. In de 18e eeuw kreeg het kasteel een 

nieuw aanzicht doordat er een gevel in klassieke stijl werd aangebracht. Het kasteel 

heeft daardoor momenteel het uiterlijk van een ‘buitenplaats’. 

Het complex van de havezate bestaat uit een kasteel met twee bouwhuizen. In het 

kasteel zelf bevindt zich sinds 1989 het Rijssens Museum. In het moderne Bouwhuis 

is op de tweede verdieping de interessante collectie van het Internationaal  

Brandweermuseum Rijssen ondergebracht. Sinds medio 2003 kunnen bezoekers 

diverse brandweermaterialen van over de hele wereld zien. In het Bouwhuis is  

tevens de entreebalie gehuisvest en in de museumwinkel kan de bezoeker kiezen uit 

diverse souvenirs van het brandweermuseum, zoals onder meer brandweerauto’s 

op schaal. In de koffiehoek kunt u een kopje koffie of thee, of een glas frisdrank 

drinken. De havezate De Oosterhof is op zich al een bezichtiging waard. Het complex 

is in een mooi buitengebied gelegen. Naast de musea ligt de oude kasteeltuin die nu 

openbaar park is en waarin u fijn kunt wandelen.  
 

Een verzoek van de heer Gerrit Jan Koedijk van 

de Brandweer Twente is via een e-mail naar het 

bestuur gestuurd met de vraag: of de mogelijk-

heid bestaat om in het komende jaar of jaren 

een fuchsiatentoonstelling te organiseren.  

Jaren is geen optie maar we kunnen wel nadenken over het komende jaar 2020. 

Wij hebben nog geen definitief antwoord aan de heer Koedijk gegeven, omdat eerst 

verschillende mogelijkheden bekeken moeten worden en of u het hiermee eens 

bent. 

Tijdens de Nieuwjaarsreceptie, 15 januari 2020 komen we als bestuur hier uitge-

breid op terug. We zouden het zeer op prijs stellen als u over de  onderstaande  

vragen gaat nadenken en we daarna een besluit kunnen nemen. 

Wie wil hier aan deelnemen? Opbouw, kan dit geregeld worden? Zijn er genoeg 

planten? Is er vervoer voor de planten? Verzorging/beveiliging  terrein? Catering? 

Etc. etc. 
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Eventuele datum, als de tentoonstelling door zou gaan, van woensdag t.m. zater-

dag, zondag is geen optie, in de laatste week van juli 2020.  

De kasteeltuin is openbaar, voor de musea ‘s gelden openingstijden:  

dinsdag t.m. vrijdag van 10.00 uur t.m. 17.00 uur en  

zaterdag van 13.00 uur t.m. 17.00 uur. 

Het adres: Kasteellaan 1, 7461 PV Rijssen. 

Denk hier over na en ga eens kijken bij De Oosterhof om 

u te oriënteren.  

Tips. 
Met dank aan de tekst van de helaas overleden  
Jan van Hulten. 
Oktober. 
Let goed op de weersvoorspelling. Bij vorstgevaar in ieder 
geval de triphylla-hybriden en de zwakkere exemplaren 
binnen zetten. Na half oktober wordt de kans op vorst 
groter. Alle fuchsia’s moeten dan naar binnen. Eventueel 
stekken. Blad en groene delen verwijderen. Terugsnoeien. 
In de zomer roest geconstateerd dan de gehele plant drijfnat spruiten met een 
roestwerend middel. Winterharde fuchsia’s eventueel afdekken met blad, maar 
niet snoeien. 
November. 
Veel minder water geven. Potten schoonboenen. Alle planten staan nu binnen in 
een vorstvrije ruimte. 
December. 
Nu en dan water geven, bij voorkeur broezen. Hoe lager de temperatuur hoe 
minder water. Temperatuur mag nooit onder het vriespunt dalen. Triphylla,s 
moeten boven 8 graden blijven. 
Januari. 
Zorgen dat de planten niet verdrogen en bevriezen. Weinig water geven, bij  
voorkeur broezen. 

Februari. 
In de loop van deze maand de potten meer in het daglicht zetten en iets meer 
water geven. Dode punten en takjes weghalen. Stekken in deze maand groeien 
meestal beter dan de najaar stekken. 
Maart. 
Door flink terug te snoeien de planten de gewenste vorm geven. Alle planten krij-
gen nieuwe aarde en zo nodig een grotere en schoongemaakte potten.  
Groeimest: N 28-P 14-K 14 (bladontwikkeling) vanaf half maart tot eind mei  
eenmaal per week 1 gram per liter water. N=stikstof  P=fosfor  K=kalium 
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Orchidee. 
Tijdens onze ledenbijeenkomst op maandag  
30 september jl. heeft de heer Jan Nijhuis een prachtige 
Dialezing gegeven over de orchidee. Zijn kennis van 
zaken over de wilde orchidee met moeilijke Latijnse 
namen werd met zeer veel enthousiasme gevolgd.  
Wie orchidee zegt denkt aan de prachtige bloemen. 
Internet gaf uitkomst voor het onderstaande.  
Eén van de grootste mysteriën van de orchideeën is  
wanneer ze ontstaan zijn. Van de orchideeën zijn  
vrijwel geen fossiele resten gevonden, maar er wordt 
verondersteld dat orchideeën ongeveer 120 miljoen 
jaar geleden zijn ontstaan. Tegenwoordig zijn er zeker 25.000 – 30.000 soorten 
van het geslacht van de orchideeën bekend en worden er nog steeds nieuwe 
soorten ontdekt. Het is één van de grootste plantenfamilies op aarde. 
Er zijn over de hele wereld tientallen duizenden orchideeënsoorten, elk met hun 
eigen speciale manieren om te overleven in het klimaat waar ze oorspronkelijk 
vandaan komen. 
Orchideeën staan bekend om hun bloemen, die er soms vreemd uit kunnen zien. 
In regenwouden groeien bepaalde soorten als epifyt hoog in de bomen. De 
hoofdgroep der Orchideeën omvat in feite slechts één familie, namelijk de  
Orchideeënfamilie of Orchidaceae. In onze wilde flora kennen we een aantal 
soorten  die zich kenmerken door een heel bijzondere bloembouw, die speciaal 
gericht is op heel specifiek insectenbezoek. Deze bloembouw en de relatie met 
de specifieke bloem bezoekende insecten is een schitterend voorbeeld van  
co-evolutie van planten en dieren. Soms is de bouw van de bloem zelfs zo  
specifiek dat zelfs wij mensen de indruk krijgen dat de bloem een insect imiteert. 
En dat is dan ook zo. Door deze nauwe relatie tussen de plantensoorten en speci-
fieke insecten zijn het kwetsbare plantensoorten. Mocht het specifieke insect, 
dat bij een bepaalde soort orchidee hoort, uitsterven, dan is de plant in feite ook  
gedoemd om te verdwijnen. Alle Orchideeënsoorten zijn dan ook beschermd.  
TIP: Zet een orchidee alleen nooit in de buurt van rijp fruit of groente. De gassen 
die ze produceren laten een orchidee snel verouderen. 
Orchidee Verzorgen, water geven en bemesten van de orchidee: 
Orchideeën zijn gelukkig niet heel moeilijk te verzorgen. Ze hebben wat speciale 
eisen, maar als je die eenmaal kent, dan zul je maandenlang beloond worden met 
een prachtig bloeiende orchidee. En een groot voordeel: een orchidee hoeft niet 
gesnoeid te worden. 
Temperatuur en luchtvochtigheid: 
Orchideeën houden van een hoge luchtvochtigheid en warmte.  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Bloem_(plant)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Regenwoud
https://nl.wikipedia.org/wiki/Epifyt
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Toch doen ze het verrassend goed in onze huiskamers, ondanks dat de luchtvoch-
tigheid in huizen zelden boven de 55% komt. Door de orchidee dagelijks te be-
sproeien met een fijne nevelspuit kun je ook veel goedmaken. 
Water geven: 
Orchideeën houden niet van kalkhoudend water, en al helemaal niet van chloor in 
het water, iets wat in Nederland en België wel aanwezig is. Het beste is daarom 
om je orchidee regenwater te geven. Zorg er bij het watergeven voor dat je de 
kluit goed nat maakt en laat hem daarna uitlekken om te voorkomen dat hij natte 
voeten houdt. Dat is iets waar orchideeën echt niet tegen kunnen. Voelt de pot 
weer licht aan; dan is het weer tijd om water te geven. 
Bemesten: 
Gebruik voor het bemesten speciale orchideeën meststoffen, of de helft van de 
dosering normale kamerplanten meststoffen. Ook hiervoor geldt dat je meer 
kwaad doet met te veel meststoffen dan met te weinig meststoffen. Je kunt het 
beste de vloeibare meststoffen toevoegen aan het water. 
Orchideeën verpotten: 
Een orchidee moet elke drie tot vier jaar verpot worden. Hiervoor kun je speciale 
orchideeëngrond, bestaand uit houtschors met turf kopen. Haal de plant uit de pot 
en verwijder eventueel slechte, zachte of verrotte wortels. Als je veel hebt moeten 
verwijderen, dan kun je de plant weer in dezelfde pot zetten met nieuwe orchidee-
ëngrond. Als de wortels gezond blijken te zijn, is het tijd voor een grotere pot voor 
de orchidee. Voeding en potten voor de orchidee zijn te koop bij de lokale  
bloemist.                               De uitgebloeide orchidee: 

Als de orchidee is uitgebloeid, knip je de uitgebloeide 
tak weg. Dit geldt overigens voor alle orchideeën, behal-
ve voor de phalaenopsis. Hierdoor zal de plant nieuwe 
scheuten aanmaken. Sommige orchideeënsoorten heb-
ben ook een rustperiode nodig, waarvoor ze in een 
ruimte met een lagere temperatuur gezet moeten wor-
den. 
De orchidee terug in bloei brengen: 
Om de uitgebloeide orchidee weer in bloei te krijgen 
geeft je hem nadat hij nieuwe scheuten heeft aange-
maakt een paar maanden wat minder water en laat je 
de temperatuur een paar graden dalen Hierdoor wordt 
de orchidee bang om dood te gaan, en zal hij nieuwe 
takken laten uitgroeien uit de nieuwe scheuten, om 
voor nageslacht te zorgen. Vanaf dat moment kun je de 

orchidee weer in de warmere kamer zetten en voldoende water geven. Als de tak-
ken zijn volgroeid, dan komen daar vanzelf bloemknoppen aan. 
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                                                                                                                                                      De Hessenhof 

Dagje op pad. 
Nadat we de hele week buienradar en natuurlijk ook Piet Paulusma een beetje 
gevolgd hebben beslissen we, ondanks de niet zo heel geweldige vooruitzichten 
toch maar de gok te wagen en op pad te gaan. 
Namelijk ons tripje samen met Manny en Koos Poffers, richting Ede en, het Loo 
bij Oldebroek op de Veluwe is deze keer het plan. 
De boterhammen gesmeerd en de drankjes in de tas vertrekken Riet en ik naar 
Hellendoorn om Manny en Koos op te pikken.  
Natuurlijk in Hellendoorn eerst snel nog even een kopje koffie en een rondje 
door de tuin die zoals altijd weer tip top in orde is.  
En na een snelle controle of we genoeg paraplu’s bij ons hebben gaan we de 
reis aanvaarden. 
Onderweg wijst Koos me nog waar hij vroeger allemaal langskwam en waar hij 
regelmatig zijn lunch opat en koffie aangeboden kreeg tijdens zijn werk als 
postbezorger. 
Na ruim een uur rijden, ook nog over de Postbank met volop bloeiende heide, 
zijn we bij onze eerste bestemming, “de Hessenhof” bij Ede, een kwekerij met 
een geweldig aanbod van vaste planten.  
Allereerst even schuilen voor een bui die net losbarst als we aankomen, maar 
niet getreurd, onder het genot van een kop koffie en/of chocolademelk wordt 
een deel van de boterhammen genuttigd. 
En het wordt werkelijk droog en gaan we de kwekerij op, allereerst langs allerlei 
bedden met planten die te koop zijn, en zeer overzichtelijk met naam  
aanduidingen getoond worden. 
Al snel lopen we natuurlijk met een kar waarop de aanwinsten een plaats  
krijgen, er is meer dan keus genoeg hier. 
Daarna verder de kwekerij op richting de zgn. moederplanten waarvan de  
stekken genomen worden. 
Hier een veelheid aan grote groepen vaste planten, ook weer met benamingen 
erbij, we dwalen tussen de plantgroepen door en verbazen ons over de  
kwaliteit van het brede assortiment 
En we vinden ook nog enkele soorten die alsnog op de winkelwagen moeten, 
dus even terug naar de verkoopafdelingen. 
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Op een bepaald moment is de kar vol en is het mooi geweest, dus betalen en 
zien dat we de planten netjes in de auto krijgen en verder gaat de trip. 
Verder naar het Loo, da’s niet zo heel ver rijden van Ede en hopelijk blijft het 
straks droog in “de Fantasietuin”, ons volgende adres. 
Deze tuin is iedere keer weer verbazingwekkend, hoe komt iemand op het idee 
om zoiets aan te leggen. 
Al buiten staan we stil bij hetgeen we zien, de planten rondom de ingang geven 
al een beetje een voorproefje van wat er verder nog komt. 
Als we verder gaan, lopen we eerst naar een niveau van ongeveer 2 meter onder 
het maaiveld, door een soort van loopgraaf en tunnel weer omhoog naar 
begane grond. 
Aan de andere kant van het hoofdpad weer naar beneden over een mooie 
“Chinese” brug met zicht op een verdiept gedeelte met oogstende rijstboeren. 
Dan snel naar binnen om te schuilen voor de volgende regenbui en een kop 
koffie in de serre met  wel een overzicht over de hele tuin. 
Als het weer droog wordt naar buiten om via met planten omgeven paden om 
op een hoogte van ongeveer 8 meter op een soort van uitzichttoren met 
kantelen over de hele tuin uit te kijken, en te genieten van het geheel. 
We gaan weer naar beneden om nog eens rond te kijken en we verbazen ons 
over de staat van verzorging van het geheel kortom, deze tuin blijft altijd weer 
de moeite van het bezoeken waard. 
Dan na ongeveer anderhalf uur rondkijken weer in de auto en gaan we richting 
het pontje bij Olst over de IJssel en de verdere tocht naar Hellendoorn, om 
tijdens een laatste stop bij Manny en Koos nog even na te kletsen. 
Een geslaagde dag met zo hier en daar een buitje, maar al met al toch de moeite 
waard om te gaan 
en om aan te 
bevelen aan 
iedereen die van 
tuinen houdt. 
 
 

 

 

 
 
 
Menno de Jager 
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Vogelvereniging “Vogelvreugd” 
In de kantine van Blauw-Zwart wordt vanaf donderdag 7 tot en met  
zaterdag 9 november a.s. aan de 2ᵉ Lageveldsweg 6f, 7642 EW Wierden,  
een vogeltentoonstelling gehouden. 
Openingstijden: 
Donderdag 7 november  20.00 uur—21.30 uur. 
Vrijdag 8 november  10.00 uur—21.30 uur. 
Zaterdag 9 november  10.00 uur—16.00 uur. 
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                               Keuze uit 500 soorten fuchsia’s 
   Hang- balkon-     600 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              Geopend Woensdag van 
Tel. 0524-519064                                  09.00 tot 18.00 uur. 
b.g.g. 0524-523395                                     Donderdags tot 21.00 uur 
               Vrijdag en Zaterdag van 
                                                                     09.00 tot 18.00 uur. 
E-mail: gommer.hj@hetnet.nl                      Zondags gesloten 

http://www.kwekerijgommer.com/


    

Afzender:  N.K.v.F. Regio 5     -    van Uitertstraat 14,  7468 ED Enter 

   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 

     

 


