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Van de bestuurstafel.
Ruim een jaar ben ik nu actief als secretaresse van
onze afdeling. De tijd gaat snel, soms te snel.
Hoe ik het ervaren heb? We vormen een leuk en
gezellig team en proberen er samen iets moois van te
maken.
We willen graag dat jullie een goed gevoel overhouden als jullie één van onze
(of alle!) activiteiten bezocht hebben. Natuurlijk lukt dat niet altijd, want we
hebben niet allemaal dezelfde smaak en interesses.
We kijken nu weer uit naar de stekkenmarkt en de 3-dimensionale dialezing
van de heer Piet Boersma in de maand mei. En later in de zomer staan de
bustocht en de tuinentocht op het programma. Hierover leest u verderop
meer.
Met het invullen van de avond in september, zijn we bezig, maar op het moment dat ik dit schrijf staat het nog niet helemaal vast. En ook voor november en 2018 zijn we op zoek naar geschikte en interessante onderwerpen.
Mochten jullie trouwens een suggestie hebben, laat het ons dan weten!!!
Want echt, we moeten het wel samen doen, onze vereniging levend te houden.
Dat brengt me nog op iets anders: gisteren (1 april) was ik, als jullie vertegenwoordigster, naar de voorjaarsvergadering van de NKvF in Eemnes.
Naast informatie over de Vriendendag (7 september in Heerde) en het gebruik van de vernieuwde website, kwam er ook een oproep van de huidige
secretaresse. Zij stopt in het voorjaar van 2018 en dus is er een vacature (zie
ook Fuchsiana februari 2017). Er werd gesteld: zonder secretaris geen vereniging en zo is het ook, want als secretaris ben je wel ‘de spin in het web’. Als
ik 10 jaar jonger was, zou ik het vast en zeker wel willen doen.
Maar we kunnen misschien wel eens in onze omgeving kijken, of daar iemand
is, die dit zou kunnen en willen. Het hoeft niet al een lid te zijn, een niet-lid
kan later lid worden.
Met deze oproep wil ik op deze zonnige voorjaarsdag afsluiten.
Tot ziens op één van onze komende bijeenkomsten,
Marian Wilpshaar.
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Activiteitenkalender.
15-05-2017

20-05-2017
08-07-2017
22-07-2017
25-09-2017

Ledenbijeenkomst bij de Kröl
19.30 uur.
Dorpsstraat 158a, 7468 CT Enter.
3 D-presentatie door dhr. Piet Boersma.
Stekkenmarkt bij Frans en Cisca Schuurman. 13.30 uur.
Gegevens elders in dit nummer.
Busreis. Gegevens onderaan deze bladzijde.
Tuinentocht. Beschrijving tuinen op blz. 10
Ledenbijeenkomst bij de Kröl in Enter.
19.30 uur.
Opening nieuwe seizoen na de vakantie met een
dialezing door dhr. Piet Agapanthus.

Uw aanwezigheid op onze activiteiten wordt zeer op prijs
gesteld!
Noteert u alvast bovengenoemde data in uw agenda of op de
kalender!

02-06-2017
08-09-2017

Bestuursvergaderingen.
Brandweg 5, 8105 SG Luttenberg.
10.00 uur.
Vierhuizenhekstraat 14, 7447 GH Hellendoorn 10.00 uur.

Busreis zaterdag 8 juli 2017
Zaterdag 8 juli vertrekken we vanaf de parkeerplaats van het AC-restaurant
te Holten om 09.00 uur, met als eindbestemming kwekerij Zeelenberg in
Dongen. Op de heenweg bezoeken we “De tuinen van Demen” in Demen (bij
Oss). Rond 13.00 uur worden we verwacht in Dongen, waar we de kwekerij en
showtuin bezoeken en kunnen genieten van koffie/thee met wat lekkers.
Halverwege de middag rijden we terug en bezoeken in de omgeving van
Nijmegen nog een tuin: d’alde Coninckshof’ in Weurt. We hopen ± 18.45 uur
weer terug te zijn in Holten.
Neem s.v.p. wel een lunchpakket mee!
De kosten bedragen € 30,00 p.p. Ook niet-leden zijn van harte uitgenodigd!
Aanmelding kan door overmaking van bovengenoemd bedrag naar rek.nr.
NL 23 RABO 039 68 38 766 t.n.v. penningmeester NKvF, regio Twente
o.v.v. Busreis 2017
Willen jullie je a.u.b. vóór 1 juli aanmelden, i.v.m. de organisatie?
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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 .

In Memoriam.
Ons bereikte het droevige bericht dat op 4 februari jl. op 86 jarige leeftijd is
overleden de heer Henk Marsman uit Hengelo (O).
De heer Marsman was vanaf 1987 lid van onze vereniging.
In het ziekenhuis heeft hij de felicitaties voor zijn 30-jarig lidmaatschap nog
mogen ontvangen.
Een man die de natuur en zijn planten een groot hart toedroeg, een
natuurliefhebber in hart en nieren.
Onze gedachten gaan uit naar mw. Rikie Marsman,
kinderen, klein- en achterkleinkinderen en verdere
familie en wensen veel kracht en sterkte bij het
verwerken van dit verlies nu en in de toekomst te
kunnen dragen.
En na vele moeilijke maanden van ups en downs is
op 18 februari jl. op 82 jarige leeftijd overleden
Maria Beckers uit Denekamp.
Sinds 1979 was zij lid van onze vereniging.
Haar liefde voor de fuchsia maar vooral haar bonsaifuchsia’s waren haar
grote passie en een blikvanger op verschillende tentoonstellingen van onze
regio. Haar vriendschap en warmte zullen we missen, na 38 jaar is aan haar
hobby een eind gekomen.
We wensen haar zoon Bert, schoondochter Angelique en kleinkind Nick en
verdere familie veel sterkte met het verwerken van dit verlies.
Wij bewaren goede herinneringen aan beide leden van onze regio.
Bestuur en leden.
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In gesprek met…. Riet de Jager
Wat zijn jouw favoriete Fuchsia’s ??
Mijn favoriete fuchsia’s zijn de fuchsia’s met grote/ of dubbele bloemen
b.v. de Windhapper, Guurtje, Veenlust, Waterval van Coo, Erik Hulsebos
om er maar een paar te noemen.
Dan ook nog Autumnale speciaal ook vanwege de mooie bladkleur.
Ook Celia Smedley mag ik niet vergeten, al hebben we daar wel eens pech
mee gehad, een boom die bij een windvlaag het leven liet.
Overwinteren ??
We proberen onze fuchsia’s te overwinteren in een schuur die geïsoleerd
is, maar het is bij voorbaat het idee dat we iedere winter een aantal planten op deze manier wel gaan verliezen.
Na een jaar met een nogal hoge naheffing op de energienota hebben we
besloten de verwarming achterwege te laten.
De planten die de winter niet overleven vervangen we in het voorjaar door
nieuwe exemplaren of andere soorten.

Hoe moet voor jou een tuin er uit zien??
Ik houdt van een tuin met veel bloeiende planten waarin het gras niet mag
ontbreken.
Onze voortuin is een tuin met afwisseling, veel plantengroepen, enkele
winterharde fuchsia’s en fuchsiastammen.
Onze achtertuin een tuin met gras waarop we gezellig met de familie kunnen zitten, rondom het gras een border, een vijver en nog twee kleine
rotstuintjes een met mini-hosta’s en de andere met wat andere kleine
vaste planten.
Aan de muren en buurafscheiding hangen fuchsia’s en naast ons huis een
doorgang met fuchsia’s.
Wat vind jij ervan om bij andere mensen in de tuin te kijken??
We zijn meerdere keren met de tuinentocht bij leden van de regio in de
tuin geweest maar daarnaast gaan we ook wel eens verder op pad om
tuinen te bekijken en ideeën op te doen.
Ook vindt ik het leuk om mensen te ontvangen en tips over onze eigen
tuin en planten te krijgen.

Hoelang ben je al bezig met het houden van fuchsia’s??
Toen we nog in Hengelo woonden hadden we wel wat fuchsia’s, maar niet
zoals tegenwoordig.
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Met onze verhuizing naar Borne 6 jaar geleden werd de tuinhobby anders,
meer tijd en meer mogelijkheden om fuchsia’s te houden.
Op een bepaald moment tijdens een bezoek bij Theo Jeukens, met de regio
Twente-Salland in aanraking gekomen en daarna echt enthousiast geraakt.
Groetjes Riet de Jager.

FUCHSIA’S KWEKEN
Het wordt weer Mei en buiten trilt het leven
De vogels baltsen, geuren komen vrij
en overal zie je insecten zweven
Gestekte fuchsia’s staan zij aan zij
Wanneer de zon de wolken laat verdwijnen
en warmte ons omringt, zijn wij in trance
Genietend van het grootse en het kleine,
wordt heel de sfeer van Mei gedrenkt in glans
Een maand daarna: veelkleurig dansen bloemen
aan hek en pergola hun zomers spel
terwijl de bijen ongestoord doorzoemen,
geniet ik van de vorm van klok en bel.

O fuchsia’s, een weelde ze te kweken
het levert puur genoegen tijdens vele weken,
Sonnet van Willemien Waterreus
Voor de liefhebbers.
Op zaterdag 1 en zondag 2 juli a.s. is weer “Het Bloemenfestijn”.
Dit vindt plaats bij “LANDBOUWMUSEUM DE LAARMAN”
Butzelaarstraat 60, 8105 AR Luttenberg.
Wij staan daar met fuchsia’s en Gé Koelemeijer met zijn cactussen.
Groetjes Harry en Corry Veldkamp en Wim en Carla Schotman.
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Notulen van de ALV regio Twente-Salland van de NKvF
gehouden op 13 maart 2017 te Enter bij café en zalencentrum ‘De Kröl’.
Aanwezig: 46 leden. Afwezig (m.k.): mw. R. Vrielink; dhr. K. Poffers;
dhr. W. Feenstra; dhr. G. Kreijkes.
1. Opening en mededelingen:
De voorzitter heet iedereen van harte welkom op deze jaarvergadering.
Er zijn overlijdensberichten van dhr. H. Marsman uit Hengelo,
mw. M. Beckers en dhr. Lokhorst van kwekerij Lokhorst in Gieten.
2. Ingekomen stukken: Verslag van de kascommissie.
3. Uitgaande stukken: Geen.
4. Notulen van de ledenvergadering van 21-03-2016: Deze worden
goedgekeurd.
5. Jaarverslag 2016 van de secretaris: Deze wordt vastgesteld.
6. Financieel Verslag:
Na een korte uitleg van de voorzitter wordt het financieel verslag van de
penningmeester en het bestuur goedgekeurd.
Namens de kascommissie leest mw. C. Schotman het verslag voor en
vraagt de aanwezigen décharge van de penningmeester. Dit wordt met
applaus verleend.
7. Begroting 2017:
Dhr. Workel legt uit, waarom we een tekort hebben en dit aanvullen uit
de spaargelden. Mw. Eshuis is het eens met de insteek van het bestuur,
dat we voor kwaliteit kiezen bij o.a. het uitnodigen van sprekers.
Dit betekent hogere kosten. De begroting wordt met applaus goed gekeurd.
8. Benoeming kascommissie:
Dhr. v.d. Plas verlaat de commissie. Mw. Schotman en dhr. Veldkamp
blijven in de commissie. Mw. B. van Heusden wordt als reservelid
toegevoegd.
9. Bestuursverkiezing:
Dhr. J.H. Workel is aftredend en herkiesbaar. Er zijn geen tegen
kandidaten. Dhr. Workel wordt met algemene stemmen herkozen, ook
als voorzitter. Hij roept wel op, om alvast na te denken over zijn opvolging,
gezien zijn leeftijd.
10. Bespreking Algemene Ledenvergadering van de NKvF op 1 april 2017 te
Eemnes: Jan vraagt de aanwezigen om goedkeuring van:
a. Geen verhoging van de contributie in 2018
b. Goedkeuring tot herbenoeming van dhr. C. van Empel als voorzitter van
het hoofdbestuur en dhr. J. de Groot als voorzitter van de UTC. Alle
aanwezigen stemmen hiermee in.
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11. Vaststelling afvaardiging van regio 5 naar de ledenraad van de NKvF:
I.v.m. privéomstandigheden van dhr. Workel, wordt voorgesteld dat
mw. Wilpshaar wordt afgevaardigd naar de ledenraad van 1 april.
Dat is akkoord.
12. Bespreking plannen en suggesties seizoen 2017-2018:
a. Bezoek tuinen in regio 5, regio 6 en landelijk.
b. Vriendendag op 9 september bij kwekerij v.d. Velde in Heerde.
c. Stekkenmarkt op zaterdag 20 mei 2017 in Ootmarsum bij Ciska en Frans
Schuurman.
d. Bezoek kwekers, Gommer in Dalen; v.d. Velde in Heerde, Lokhorst in
Gieten (zie Fuchsiana april 2017), Lavrijssen in Reusel (bij Nijmegen).
e. Potgrondactie: Er zijn 12 pallets besteld: 4 in Nijverdal en 8 in Enter bij Jan
Workel.
f. Dialezingen: 15 mei: 3 D – presentatie door dhr. Piet Boersma.
g. Bustocht 8 juli. Deze gaat door bij een minimale deelname van 30 pers.
Er mogen ook niet-leden mee. Marian geeft in het kort aan waar we naar
toe gaan: We vertrekken vanaf het AC-restaurant te Holten.
De volledige gegevens elders in deze DE FUCHSIAGROET.
h. Tuinentocht 22 juli. Namens de werkgroep deelt Menno de Jager mee, dat
dit jaar tuinen in de omgeving Wierden/Enter worden bezocht. Het
afsluitende buffet wordt gehouden in het parochiehuis Het Trefpunt
in Enter. Verdere gegevens elders in deze DE FUCHSIAGROET.
13. Pauze: In de pauze worden loten verkocht voor de verloting.
14. Diapresentatie: Jan Besselink laat ons nog weer teruggaan naar onze
tuinentocht 2016. We kunnen weer even heerlijk nagenieten!
15. Rondvraag: Geen.
16. Verloting: Er zijn heel wat prijzen ingebracht, waarvoor hartelijk dank.
17. Sluiting: Rond 22 uur sluit Jan de bijeenkomst en wenst iedereen een
goede reis naar huis en tot ziens op de stekkenmarkt. Iedereen gaat met
een stek van een nieuwe cultivar naar huis.
Kosten afsluitend buffet Tuinentocht zaterdag 22 juli a.s.
Deelname aan de tuinentocht is geheel gratis maar voor de afsluiting met een
hapje en een drankje is opgave wel verplicht!!!
U wordt om ong. 17.00 uur verwacht in het parochiehuis Het Trefpunt in Enter.
Hiervoor wordt een bijdrage gevraagd van € 5,00 per persoon.
Aanmelden door overmaking van € 5,00 per persoon naar:
Rek.nr. NL 23 RABO 039 68 38 766 t.n.v. penningmeester NKvF regio Twente
o.v.v. Tuinentocht 2017. Graag voor 14 juli 2017.
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TUINENTOCHT 2017.
Fam. Pluimers, Athanasiastraat 18, 7468 EA Enter
Wij wonen hier 43 jaar, midden in Enter met een tuin rondom het huis.
Wij zijn ongeveer 37 jaar bezig met Fuchsia’s, maar de laatste jaren richten
wij ons meer op vaste bloeiende planten zo dat wij het hele jaar iets
bloeiends in de tuin hebben, ook een vijver met verschillende vissen en
waterplanten tevens enkele vruchtbomen en struiken o.a. kiwi bes,
boerenvijg appels enz..
Na de lange winter kunnen wij niet wachten tot het voorjaar wordt, want
dan genieten wij het meest van alle soorten bollen o.a. verschillende
sneeuwklokjes, narcissen, hyacinten, leverbloempjes, cyclaampjes en veel
verschillende helleborissen en camelia's in verschillende kleuren enz.
De border bevat veel vaste planten die verschillende tijden bloeien zoals
boompioenen, daglelies, azalea’s, hortensia's enz. daartussen enkele
Fuchsia boompjes. Voor de herfst Vlinderstruiken , verbena’s enz. vooral
voor de vlinders. Verder nog hoekjes met geraniums en kuipplanten. Voor
ons moet een tuin de winterdag ook nog groene struikjes hebben voor de
vogels.
Hermine en Jan Workel, van Uitertstraat 14, 7468 ED Enter
Toen wij in de jaren 80 voor het eerst een paar fuchsia’s in de tuin een
plekje hadden gegeven, konden we absoluut niet voorzien dat deze plant
onze hele tuin zou gaan domineren. Wij werden langzamerhand
fuchsiahobbyisten met de neiging zo veel mogelijk nieuwe soorten te
verzamelen. Om de 500 m2 grote tuin er gevarieerd uit te laten zien,
hebben we de laatste jaren flink wat vaste planten en heesters aangeplant.
De hortensia deed zijn intrede. Na de herinrichting van de tuin hadden we
een pergola, planten bakken langs de schutting met de buren en verhoogde
plantenvlakken waarbij Zweedse keien het hoogteschil maakten. Twee
borrelstenen vervingen de vijver (kleinkinderen) en een grote kas hielp ons
de planten te vermeerderen en ze door de winter te helpen. In de koude
bak met geïsoleerde kunststof ramen is plaats voor grote planten, die in het
voorjaar opgekweekt moeten worden. Zomers staat hierin onze collectie
zaaidahlia’s. Onze tuin is ook vanaf de Bornerbroekseweg te bereiken door
de poort naast nr. 8, pal tegenover de jeu de boulesbaan. Wij hopen u deze
zomer te mogen begroeten.
Henk en Gerda Bergink, Huttemansweg 4, Ypelo
Onze tuin ligt in een open landschap in het mooie Enterbroek. De tuin is
ruim van opzet met grote borders en veel vaste planten.
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Geen strakke lijnen maar speelse ronde vormen. Aan de zuidkant van de
woning ligt een mooie rozen border met veel verschillende soorten rozen
waaronder o.a. de groene roos. Nu ik dit zit te schrijven in april zitten de eerste bloemknopjes er al in en zij bloeien erg lang door! Ook is er de lage
“Hortensia roos” Giesebrecht, een roos die weinig aandacht vraagt. Het is
een palet van geuren en kleuren. Het gras wordt door een robotmaaier gemaaid.
Vanaf half augustus begint het pompoenseizoen, 20 soorten sieren de picknicktafel. In verschillende maten en kleuren: oranje, groen, grijs. Voor een
mooi stilleven of een overheerlijke soep.
Wij verwelkomen u graag op de opentuindag.
Jan en Ina ter Haar “de Haarboershof” Rijssensestraat 116, Wierden
Wij zeggen altijd “onze tuin” is ook echt onze tuin. Het is beetje bij beetje
ontstaan tot wat het nu is. Er zijn veel verborgen hoekjes, die je niet meteen
overziet, waardoor het vaak verrassend wordt genoemd.
De hagen zijn recht en strak en geven rust aan de weelderige borders, waarin alles door elkaar weeft. Samen hebben we veel plezier aan het bezig zijn
in de tuin. Jan heeft daarnaast nog als hobby watervogels en bijzondere duiven. Deze verblijven in volières die geïntegreerd zijn in de tuin. Ina is sinds
2014 imker en heeft nu een paar bijenvolken. Al met al is er genoeg te zien
en wij nodigen u dan ook van harte bij ons uit.
Fam. Zegger, Eeftinkstraat 16, 7496 AG Hengevelde
Een bloementuin met een verhaal.
Om een eigen huis te bouwen was altijd onze wens.
In 1975 kregen wij de kans om aan de rand van het dorp Hengevelde een
bouwkavel te kopen van 540 m ². In 1977 was de nieuwbouw gerealiseerd;
mooi aan de rand van het dorp. We keken uit over de weilanden.
Inmiddels was ik besmet geraakt met het fuchsiavirus, min of meer overgedragen door collega en vriend Jan Workel. In een aantal jaren hadden wij
veel; zeg maar veel te veel fuchsia’s. Jaren later kregen we de kans een groot
onrendabel stuk grond aansluitend aan onze tuin, aan te kopen. In de tuin
staan niet alleen fuchsia’s. De achterste begrenzing wordt gevormd door
een dennenpartij. In de zuidwestelijke hoek, afgescheiden door een hoge
taxushaag, ligt een groentetuin, staat een bloemenkast en een gebouwtje
voor brandhout. Inmiddels hebben ook veel vaste planten en heesters een
plekje gekregen in de tuin. Samen met de fuchsia’s vormen ze een mooi geheel. Ik heb nog steeds een aantal fuchsia’s uit de beginperiode. Mijn oudste
fuchsia is een stam van 21 jaar oud; een echte sterke Cardinale.
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Het wordt overigens wel moeilijker om hem (of haar) de laatste paar jaar vol
in blad en bloem te krijgen. Misschien last van de ouderdom. In totaal hebben
wij nog ca. 80 fuchsia’s. De laatste jaren proberen we de collectie deels te verjongen. Dat houdt wel in, dat er ook enkelen geruimd moeten worden. Want
80 is wel zo ongeveer de limiet. De tuin ligt op het zuiden. Vanwege de zon
hebben we geen fuchsia’s aan de voor-en zijkant van het huis. De grens met
de buurman aan de zuidkant wordt gevormd door een 2.50 m hoge coniferenhaag. Omdat de aangrenzende border voor het overgrote deel in de schaduw
ligt is dit een prachtige plek voor fuchsia’s. Zoals gezegd is het aantal van 80
wel de limiet. Een goede combinatie met heesters en vaste planten vormt dit
’s zomers een prachtig gezicht. We zeggen maar zo: de kunst van een juiste
creativiteit is het weglaten; niets moet overheersen.
Annie en Theo Zegger
Kwekerij “De Border”, Twickelerlaan 13, 7495 VG Ambt Delden.
De Border is een traditionele kwekerij van vaste planten en tuinrozen. Op onze
kwekerij binnen de tuinmuren van de moestuin bij Kasteel Twickel vindt u
meer dan 4500 soorten vaste planten in fraaie modelborders en een keus uit
wel 1000 soorten tuinrozen.
**********************
Plantenshow In Geuren en Kleuren van 11 t/m 15 juli 2017.
Kwekerij van der Velde in Heerde. www.kwekerijvandervelde.nl
Een showterrein met vele geurende en kleurige bloemen en planten waaronder vele oude fuchsiastammen. Tijdens deze show zijn er verschillende activiteiten.
Een looppad waar u de geuren tegemoet komen en ruik en zie hoe de etherische olie uit de geurpelargoniums gedestilleerd worden. Een speciale aangelegde verfplantentuin welke geschikt zijn voor het natuurlijk verven van wol en
stoffen. Alle dagen een demonstratie door Jeanet Koek uit Emst met haar
hand geverfde producten.
Sandra Holtman van “Atelier Kleur” uit Hoorn maakt prachtige schilderijen
met als inspiratiebron uit haar eigen leefomgeving, de kleurrijke natuur en de
vrouw.
1x per dag is er een bloemschikdemonstratie.
Op zaterdag 15 juli komt Stefan Jaspers vertellen en laat zien hoe het ontwerp
in 2016, samen met viltkunstenares Claudy Jongstra, een verfplantentuin “De
Honeysuckle Blue Garden” voor de beroemdste tuintentoonstelling ter wereld : De Chelsea Flowershow tot stand gekomen is.
Aanbieding voor groepen: € 5,00 p.p. inclusief koffie met gebak en 10%
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korting, tijdens de showdagen, op fuchsia’s en pelargoniums. Vooraf
bespreken. Vriendelijke groet Gerrit en Esther van der Velde.
Informatie: tel. 0578-695727. Kwekerij van der Velde, 8181 RW Heerde.
**********************
Stekkenmarkt zaterdag 20 mei a.s.
Frans en Cisca Schuurman hebben ook dit jaar weer hun tuin beschikbaar
gesteld voor onze 15de stekkenmarkt. Deze prachtige locatie met als
achtergrond het mooie landschap rondom Ootmarsum is weer het decor
voor onze fuchsiastekkenmarkt/ruilbeurs. Vanaf 13.30 uur is voor
belangstellende en verzamelaars die hun collectie fuchsiastekken willen
aanvullen de tuin geopend.
We hopen dat u allemaal weer aanwezig zult zijn zodat we met trots
kunnen zeggen dat het ook deze keer weer een groot succes is geworden.
De koffie staat klaar en bij slecht weer is alles overdekt!
Fam. Schuurman, Almelosestraat 80, 7636 RN Agelo.
Wil iedereen die stekken gaat aanbieden om 13.00 uur aanwezig zijn.
Exotische plantenmarkt Agelo.
Op zondag 9 juli 2017 wordt voor de 3e keer deze markt gehouden bij
Frans en Cisca Schuurman, aan de Almelosestraat 80, 7636 RN te Agelo.
De organisatie zal weer proberen om een zo breed mogelijk assortiment
van planten aan te bieden die normaler wijze maar zelden worden
aangeboden in de tuincentra. Er zijn verschillende hobbykwekers
aanwezig. Ook kunt u bij hen terecht voor verzorging en informatie over de
aangeboden planten.
Indien er leden zijn die een overschot aan planten hebben is er de
mogelijkheid om deze op de markt aan te bieden. Standplaats is gratis.
Neem hierover contact op met Frans tel: 06-20038668.
Entree en parkeren voor de bezoekers is gratis.
De aanvang van de markt is om 10.00 uur en eindigt om 16.00 uur.
Open tuindagen: Almelosestraat 80, te Agelo.
In de periode van juli t/m september 2017 hebben Frans en Cisca hun tuin
open gesteld voor het publiek op de dinsdag, woensdag, zaterdag en
zondag.
Met uitzondering van de bouwvakvakantie (maandag 7 augustus tot
vrijdag 25 augustus 2017) dan is de tuin alle dagen open.
Van 10.00 uur tot 17.00 uur.
Groepen groter dan 10 personen opgeven via telefoon: 06-20038668.
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Flora Ootmarsum.
Van 11 t.m. 20 augustus 2017. Openingstijden vanaf 10.00 t.m. 17.00 uur.
Entree € 6,75 — 65ᶧ en kinderen van 10 — 16 jaar € 5,75.
Openluchtmuseum Ootmarsum, Commanderieplein 2, 7631 EA Ootmarsum.
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Keuze uit 400 soorten fuchsia’s
Hang- balkon1000 soorten Pelargoniums
en plantenbakken
30 soorten Passiflora’s
voor
250 soorten Brugmansia’s
semi-hydrocultuur
1200 soorten Hibiscus
 200 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 Koninginnedag 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
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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

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

- van Uitertstraat 14, 7468 ED Enter

