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Van de bestuurstafel.

Wat een voorjaar. Kou en hitte wisselen mekaar af.
Toen ik mijn planten buiten plaatste moest ik oppassen
dat deze niet verbrande door de zon. Een paar dagen
werd er nachtvorst voorspeld, zodat ik alles moest afdekken. Dit niet een keer maar meerdere malen.
Gelukkig is alles goed gegaan en zien de planten er goed uit. Het is half juni
en in de meeste planten zitten knoppen, en een enkele bloeit al.
Juni/juli/augustus zijn de maanden van open tuinen.
Groei en Bloei Zwolle 17/18 juni. Hier is ook de tuin van Harry Pierik bij.
Harry is tuinarchitect en ontwerper.
In 2018 komt hij een lezing geven bij ons.
Groei en Bloei Almelo 24/25 juni met 16 tuinen.
Rondje Twente met 10 tuinen. De meeste tuinen hier heb ik al gezien.
Er zitten hele mooie tuinen tussen.
Open tuinen Wierden 5/6/ augustus met 12 tuinen.
Ook een prachtige tuin om te bezoeken is de beeldentuin in Mariënheem.
Is een van de grootste tuin in z’n soort van Nederland. Voor de liefhebber ook
een grote collectie antiek. Echt een aanrader!!
Niet te vergeten onze eigen Tuinentocht 22 juli met als afsluiting een buffetje
bij het Trefpunt in Enter.
Ook tijdens onze busreis 8 juli bezoeken we nog enkele tuinen.
Ook stond in de laatste Fuchsiana meerdere adressen met open tuinen.
Op onze eerstvolgende bijeenkomst komt dhr. Piet Zonneveld ons iets vertellen over de agapanthus.
Op 13 nov een diapresentatie over de tuinen van Schotland.
We wensen een ieder veel fuchsia plezier en geniet van de open tuinen.
Frits Sanders

Activiteitenkalender.
25-09-2017

13-11-2017

15-01-2018
12-03-2018
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Ledenbijeenkomst bij de Kröl, Dorpsstraat 158a 19.30 uur.
7468 CT te Enter.
Opening nieuwe seizoen na de vakantie met een
diapresentatie over agapanthus door dhr. Piet Zonneveld.
Ledenbijeenkomst bij de Kröl in Enter.
19.30 uur.
Diapresentatie “De Tuinen van Oost Schotland”
door dhr. Anton ten Have.
Nieuwjaarsreceptie bij de Kröl in Enter.
14.00 uur.
Algemene Ledenvergadering bij de Kröl in Enter. 19.30 uur.

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

Bestuursvergaderingen.
15-09-2017
Vierhuizenhekstraat 14, 7447 GH Hellendoorn.
23-11-2017
van Uitertstraat 14, 7468 ED Enter.

10.00 uur.
10.00 uur.

Taxuskevers??? - Echeveria’s!!!
Van de heer de Ridder ontvingen wij zijn manier om overlast van de
taxuskevers in de fuchsia’s te voorkomen.
Dit berichtje stond in de Fuchsiana van februari
2009.
Bij ons vangen wij de taxuskevers zowel in de
kamer, keuken als in de tuin, dus we hebben ze
wel.
In de zomer zet ik er altijd vetplanten bij (eenjarige
succulenten) en daar leggen de taxuskevers liever
hun eitjes in.
Dus is het probleem opgelost! De vetplant wordt
meestal weggegooid. Bij ieder tuincentrum is de Echeveria te koop.
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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.
Enige en Algemene kennisgeving.
Overleden op 87 jarige leeftijd Grietje Bouman-Timmer.
-Het is goed zo! –
De crematie heeft in stilte plaatsgevonden.
Met deze tekst werd haar overlijden aangekondigd op zaterdag 22 april 2017.
Na een lidmaatschap van 31 jaar is aan haar betrokkenheid bij onze regio een
eind gekomen. Zij was de drijvende kracht achter haar man, Hennie Bouman,
die in 1985 één van de oprichters was van onze regio.
Vanaf de show in Markelo in 1986 bij de “Kop’ren
Smorre” tot aan onze laatste show bij De Wendezoele in
Ambt Delden in 2015 was zij actief betrokken. Met haar
enthousiasme en behoorlijk fanatieke inzet stonden haar
fuchsia’s altijd te pronken op onze shows.
Wij zullen haar inzet bij de verschillende
tentoonstellingen dan ook niet vergeten.
Zij is altijd actief gebleven en op allerlei manieren
betrokken geweest bij het wel en wee van onze
vereniging.
Wij zullen haar markante persoonlijkheid, belangstelling en aandacht maar
ook haar inzet tijdens onze ledenbijeenkomsten en activiteiten missen.
Ons oprechte medeleven gaat uit naar haar zoon, schoondochter en
kleinkinderen en wensen hen veel sterkte om dit verlies te dragen.
Ons gewaardeerde lid Grietje Bouman is niet meer.
Namens het bestuur en leden.
Mieke Hoogland

Fuchsia’s vermeerderen door houtstekken (snoeihout).
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Dit is een stekmethode voor diegene die weinig ruimte hebben om fuchsia’s te overwinteren, en voor die zeggen: oh ja makkelijk neemt heel weinig ruimte in beslag.
Het gaat als volgt.
Als er in het najaar alle fuchsia’s teruggesnoeid worden is er voldoende
afgeknipt materiaal voorhanden om van het onderstuk van afgeknipte takken houtstekken te maken. Dat afgeknipte onderstuk is bruikbaar van het
eenjarige hout; lengte 8 tot 12 cm met minstens twee bladogen. Het afgeknipte stuk moet verhout zijn. Knip de stek aan de onderzijde minimaal 2
cm onder de knoop recht af. Bovenkant schuin afknippen dit moet minimaal 2 cm boven de bovenste knoop gebeuren,
zodat u in het voorjaar goed kunt zien wat de
onder- en bovenzijde van zo'n houtstek is (wel
afknippen met een scherpe snoeischaar). Al de
nog aanwezige bladeren verwijderen en de houtstekken bespuiten met een schimmelwerend
middel (15 tot 20 minuten laten indrogen). De
houtstekken worden gebundeld en voorzien met
de naam van de plant, waarna ze liggend worden
bewaard in afsluitbare plastic bakjes. Vervolgens
een, klein beetje vochtig gemaakt laagje aquariumzand/turfmolm of COC potgrond (cocopeat) in een doosje (bv. een saladedoosje van 15x10x8 cm). De stokjes er in leggen, iets bestrooien met
datgene wat u gebruikt, weer een aantal stokjes en iets bedekken etc. etc.
bewaren bij een temperatuur van maximaal 5°C, bijvoorbeeld in de groentelade van de koelkast. Worden de stekken te warm bewaard, dan kunnen
ze verrotten. Zo kunnen ze wel tot in maart bewaard worden. In maart
oppotten in fuchsiagrond met wat zand, plastiekzakje erover en laten
broeien maar wel vochtig houden. Na ong. vier weken lopen ze bijna allemaal uit en zitten er worteltjes aan. Wel moet de grond waarin de stekken
bewortelen goed waterdoorlatend zijn.
Als tijdens het bewaren in de koelkast aan de houtstekken al uitlopers zijn
gekomen. Dit is niet erg, mits ze niet te lang zijn. Te lang geworden uitlopers terug knippen tot één knoop (let op dat er geen botrytis ontstaat).
Als er duidelijk te zien is dat er groei in de houtstekken zit, kunnen ze verder behandeld worden met de normale stekmethoden. De meeste variëteiten fuchsia’s kunnen via houtstekken vermeerderd worden.

Ook kunt u uitproberen houtstekken horizontaal
buiten in de tuin te bewaren,
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ingegraven in een 20 cm diepe geul, mits deze geul maar op een beschutte en
niet te natte plaats is gegraven. Deze methode is uitgeprobeerd met houtstekken uit de F.magellanica-groep.
Het opgegraven stekmateriaal is vervolgens eind april direct buiten in de grond
gestoken met nog één oog boven de grond uitstekend.
Let op tijdig afdekken tijdens nachtvorst. Het resultaat van aangeslagen stekken
was circa 80%. Succes.
Bron: NKvF Nederland en Fuchienkurier Duitsland

PS. Cocopotgrond is zeer geschikt als potgrond en als stekgrond, maar ook als
bodemverbeteraar en bodembedekker. Het product houdt vocht lang vast en
krimpt niet als er een tijdje geen water wordt gegeven.

ZOMERSE FUCHSIA’S
Met een goed plan en zorgvuldig zijn,
Geven de fuchsia s een bloeifestijn,
als het weer zomert in de tuinen.
Het lijkt wel op een rondbazuinen!
Dans met ons mee, geleid door de wind,
Die zoetjes en krachtig haar wegen vindt.
De klokjes wiegen hun danspatronen
Zomaar vanzelf en ze willen ons tonen:
maak van de zomerse tijd een feest!
Gevoel van geluk is er altijd geweest.
Komt zeker terug als herinneringen.
En zal in je zomers blijven zingen…..
Binnen of buiten is niet van belang.
De groei van fuchsia’s gaat haar gang.
Wij zijn geboeid door haar levensdrang.
Willemien Waterreus mei 2017

Het weer en onze tuin!
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Dat we bij het tuinieren afhankelijk zijn van het weer weten
we allemaal. Maar dit jaar worden we toch wel heel erg met
de neus op de feiten gedrukt. Na een koude januari maand
leek de natuur zich mooi te herstellen. De fuchsia’s in de kas
begonnen mooi uit te lopen en begin maart konden we van de meeste hangers
dan ook de stekken oogsten die we nodig hebben voor onze hangpotten. De
rest van de hangers lieten zich rond 1 april goed stekken en toen was het ook
hard nodig om de andere fuchsia’s voor de eerste keer te koppen. Buiten begon
de tuin zich mooi te ontluiken en vanaf half april kwamen de fruitbomen
geweldig in bloei. Ook de hortensia’s deden hun uiterste best om zich te
ontwikkelen. Maar dan slaat moedertje natuur rond de 20e april genadeloos
toe met temperaturen van 8 à 9 graden vorst aan de grond. En de gevolgen
waren niet kinderachtig; alle hortensia’s bevroren, de fruitoogst voor de
komende zomer voor een groot deel mislukt en de winterharde fuchsia’s een
flinke optater. Maar het is nog vroeg in het seizoen, dus de natuur zal zich nog
wel herstellen. In alle optimisme brengen we de fuchsia’s begin mei naar buiten
om af te harden en dan gaat het weer mis. Rond de 10e mei krijgen we nog
weer 2 zeer koude nachten met alle gevolgen van dien. Jazeker we wisten het
wel dat je kwetsbare planten niet voor de IJsheiligen naar buiten moet doen,
maar een mens is soms hardleers. En dan is vervolgens de meimaand ook nog
eens behoorlijk droog, dus extra werk met water geven aan de planten in de
volle grond. Half juni begint de situatie zodanig te worden dat regelmatig
sproeien van de tuin een must is geworden. En op 20 juni lees ik zelfs in de TC
Tubantia dat gevreesd wordt voor net zo’n extreem droog jaar als in 1976. En
dan te weten dat we vorig jaar om deze tijd regelmatig te maken hadden met
wateroverlast!
Het lijkt er zelfs op dat we reeds in juni met de eerste
hittegolf te maken krijgen.
En dan troosten we ons maar met de gedachte dat de
bekende weerman Herman Effing uit Losser voor de
komende week (vanaf 26 juni) koeler weer aankondigt
met hopelijk voldoende regen..
En zo zien we maar weer dat de mens veel dingen kan
beïnvloeden, maar dat de natuur zich niet laat sturen!
Wij wensen u allen een mooie fuchsiazomer!!!
De Twentse Zwaluwen.
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Succulente Geraniums ?
Als liefhebber van cactussen (dus succulente planten) kreeg ik een aankondiging
van een Cactus en Vetplantenbeurs waarbij vermeld stond “Succulente Geraniums toegestaan”, ik dacht toen bestaan die dan ??
Ik herinnerde mij een lezing bij onze Regio enkele jaren geleden door Rein ter
Klooster over Geraniums waarbij duidelijk werd dat alles wat door velen Geranium wordt genoemd niet altijd Geraniums zijn. Ik ben dus maar eens in de Botanica gedoken. Bij de indeling van het “Plantenrijk” komt volgens USDA 2010 de
volgende rangschikking voor:
Kingdom:
Plants
(Planten)
Sub Kingdom: Vascular plants
(Planten met vaatweefsel)
SuperDivsion: Seed plants
(Zaadplanten)
Division :
Flowering plants
(Bloeiende planten)
Classis:
Dicotyledons
(Twee kiembladige planten)
Subclassis:
Rosida
]
Ordo:
Geranialis
] Gekozen namen zonder betekenis
Family:
Geraniceae
]
Als je in dit rijtje de naam van ORDO en FAMILY bekijkt kan je indenken dat Geranium een erg breed begrip is geworden. Maar de werkelijkheid is anders want
onder de Family Geraniceae vallen de volgende geslachten: Erodium, Geranium,
Hispeocharis, Monsonia, Pelargonium, Rhynchotheca en Sarcocaulon.
( over de indeling van Hispeocharis en Rhynchotheca bij de Family Geraniceae is
bij de geleerden nog onenigheid).
Van de genoemde geslachten komen alleen bij Pelargonium en Sarcocaulon
succulente soorten voor !
Dus refererend naar de aantekening dat Succulente Geraniums toegestaan zijn,
had er volgens de theoretische Botanica eigenlijk moeten staan ”Succulente
Planten van de geslachten Pelargonium en Sarcocaulon zijn toegestaan”.
Er is een discussie bij de geleerden over onderbrengen van het geslacht
Sarcocaulom als Subgeslacht van Monsonia.
Uit het bovenstaande blijkt maar weer eens duidelijk dat de theoretische
Botanica totaal niet leeft bij de gemiddelde planten liefhebber.
G. Koelemeijer

In gesprek met…. Frans Swaters
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Wat zijn jouw favoriete Fuchsia’s ??
Mijn favoriete fuchsia’s zijn die met de grootbloemige, maar over het
algemeen vindt ik alle fuchsia’s mooi. O.a. de volgende soorten heb ik in mijn
bezit : Alaska, Alfie, Amelie Vos, Ampies Berg, Annabel, Applause, Belle de
Spa, Cara Mia, Come Dancing, Danny Kaye, Harry Gray. Hermiena, Jack
Shahan, Julie Horton, Land van Beveren, Lassie, Laurie, Lena, Little
Jewel, Marinka, Pink Galore, Powder Puff, Quasar, Red Spider,
Remembering Claire, Riant, Robijn, Royal Purple, Samke, Suzanna,
Swingtime, Tuonela. Daar naast ook nog enkele fuchsia’s op stam.
Ook komt er regelmatig een ander soort bij, maar zal dan een keus moeten
maken in verband met de ruimte die ik heb.
Overwinteren ??
Ik overwinter ze in een kas, die ik kan verwarmen. Ik laat dan de oude
planten in de potten zitten en verpot die in het voorjaar weer, door de
kluiten zo ver mogelijk te verkleinen en ze in kwalitatief goede potgrond
weer op te potten.

Hoe moet voor jou een tuin er uit zien??
Hoe de tuin er uit zou moeten zien of hoe de tuin er uit kan zien is in mijn
geval een veel relevantere vraag. Door omstandigheden hebben we destijds
besloten een onderhoud arme tuin aan te leggen. Ik heb veel planten in
potten zowel aan de schutting als op het terras en in de tuin.
Wat vind jij ervan om bij andere mensen in de tuin te kijken??
Ik vind het mooi om bij anderen de verscheidenheid van de tuinen te
bewonderen. Tevens dan ook te zien hoe verschillend men de planten
verzorgd en toch allen tot een goed resultaat komen. Daarom vind ik ook de
door de vereniging georganiseerde tuinentocht een aanbeveling.
Hoelang ben je al bezig met het houden van fuchsia’s??
Vanaf het moment dat ik samen met mijn helaas te vroeg overleden vrouw
een tuin heb, hebben we altijd wel wat fuchsia’s gehad. Maar de echte
verslaving kwam dertig jaar geleden toen we de fuchsiashow in Bredevoort
bezochten. Sindsdien ben ik ook lid van de fuchsiavereniging. In de hoogtij
dagen hadden we meer dan 400 soorten en bleef er weinig tijd over om
andere dingen te doen, we waren s ’avonds uren bezig de boel te verzorgen.
Daarom hebben we het toen ook danig beperkt tot aan ± 60 soorten.
Groetjes Frans Swaters.

Basilicum kruid voor huwbare dames.
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Basilicum is een “vorstelijk” kruid. Het heeft een grote symbolische waarde.
In Italië zetten dames die op zoek zijn naar een man een pot basilicum voor
het raam…
Van oorsprong komt basilicum uit India, daar heeft het de status van een
heilige plant.
Het kruid heeft z’n weg gevonden naar de landen rond de Middellandse Zee
en vandaaruit naar onze contreien.
De Latijnse naam is Ocimum basilicum, maar het is ook bekend onder de
volksnamen bazielkruid, balsemkruid of koningskruid. De laatste naam dankt
het waarschijnlijk aan het Griekse woord basileús, dat koning of vorst betekend.
Grieken leggen ook een verband met het graf van Christus, waar basilicum
omheen zou hebben gegroeid. Daarom gebruiken sommige kerken in Griekenland wijwater met basilicum en sieren potten basilicum er het altaar op.
Ook in de Egyptische grafkelders zijn overigens kransen
van basilicum gevonden.
De delicate, eenjarige en niet winterharde plant houdt
van een zonnige, beschutte plek of voor een licht venster. Bij te weinig licht worden de planten snel stakerig.
De witte bloemen zijn bijzaak, dus aarzel niet de bloemstelen weg te halen.
Bij droog weer is het verstandig de plant regelmatig in de namiddag water te
geven. Het kruid bereikt een hoogte van zo’n 40 a 60 cm.
Het geslacht Ocimum basilicum kent veel verschillende soorten, waaronder
één met purper gekleurd blad, basilicum Dark Opal, Purpurascens of Purple
Ruffles. Soms wordt aangeboden Ocimum basilicum Minimum deze wordt
maar ong. 30 cm hoog.
Basilicum ruikt naar een zwoele, zomerse dag. Bij aanraking verspreiden de
bladeren een verrukkelijke geur.
Dat aroma hoort bij heerlijke tomatensalades, pastagerechten en, niet te
vergeten, de alom bekende pesto. Vers gebruikt blad is het lekkerste.
Laat niet te lang meekoken want dan verliest het zijn smaak. Scheur de
blaadjes in plaats van ze te snijden of te hakken.
Basilicum vindt niet alleen zijn toepassing in de keuken. Het is ook één van
de ingrediënten van de kruidenlikeur Chartreuse.
Kartuizer monniken in het Franse Voiron maken deze likeur al sinds de middeleeuwen.

Basilicum is één van de 130 planten12die er de specifieke smaak aan geven.
Ook als geneeskrachtig kruid kent basilicum een lange geschiedenis. Het zorgt
voor een goede spijsvertering. Thee, gemaakt met blaadjes basilicum, helpt
volgens de volksgeneeskunde bij maag- en darmkrampen, winderigheid,
koorts, bronchitis en griep. Bij nervositeit en slapeloosheid heeft het een harmoniserende, kalmerende en verdovende werking.
Een pot basilicum voor het raam trekt niet alleen mannen aan, het houdt ook
muggen en vliegen op een afstandje. Het is dus niet altijd zeker dat de pot
voor het raam betekent dat er een huwbare dame woont, maar misschien wil
ze wel gewoon het ongedierte weg houden.
Bron: Noaber zomer 2013.

Graag uw interesse voor onze website.
Aangezien het soms handig is en vooral ook een snelle mogelijkheid, om u als
leden op de hoogte te houden van wat er zoal aan nieuws in de vereniging zich
voordoet.
Omdat DE FUCHSIAGROET slechts 1 keer per kwartaal bij u in de brievenbus
valt is er via de website nog een tweede
mogelijkheid om het nieuws van onze vereniging wat vaker naar buiten te brengen.
Voor liefhebbers van de fuchsia wordt er
op onze website:
http://www.fuchsiavrienden.nl ook regelmatig ander nieuws en handige tips
aangeboden.
U kunt hier lezen over het stekken van
onze planten tot het verpotten, bemesten en ziektebestrijding aan toe .
Het is zeker niet bedoeld als vervanging van ons clubblad maar wel als extra
aanvulling hiervan.
Kortom, ga eens een kijkje nemen op onze site, maar ook op de NKvF-site onder regio 5 kunt u DE FUCHSIAGROET terug vinden vanaf februari 2016.
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 tot 17.00 uur.
Groepen groter dan 10 personen opgeven via telefoon: 06-20038668.

Spraakverwarring.
De naam geranium is wat verwarrend,13want welke plant wordt er nu
eigenlijk bedoeld?
De verwarring met geranium en pelargonium dateert uit de 18e eeuw,
toen de Nederlandse botanicus Johannes Burman niet werd gegeven de
twee bloemen te scheiden in verschillende soorten, met het argument dat
de bevruchte stampers zeer vergelijkbaar zijn. Ze kregen hun namen:
Pelargos vertaald van het Griekse “ooievaar” en geranium “Crane”.
Het verschil pelargonium en geranium is vooral hun afkomst. “Crane”
kwam tot ons uit de Scandinavische landen, en de “Stork = ooievaar”
vanuit het zuiden. Dat genetische verschil verklaart waarom deze twee
bloemen onmogelijk “oversteken”. Bovendien groeit de Pelargonium op
de vensterbank, balkons en bloembakken en de Geranium in de tuin. De
Pelargonium is zonder twijfel de sterkste
zomerbloeier voor de volle zon. In de volksmond
noemen ze de Pelargonium ook wel geranium.
Pelargonium die we kennen als een kuipplant kan
geen vorst verdragen, en hebben slechts matig water
nodig maar opgelet, een te droge grond kan geel
blad veroorzaken. De verzorging van een geranium
(Pelargonium) is niet moeilijk. Wel stelt de plant een
plekje in de zon of halfschaduw op prijs. Ook wil hij liever niet te nat staan,
het liefst in een terracotta pot, dit materiaal ademt en blijft de kluit niet te
lang nat. In plastiek potten blijft de kluit veel langer nat.
Zorg steeds dat de uitgebloeide bloemen worden weggehaald, leg onderin
over het drainage gat eerst wat potscherven. Gebruik potgrond of speciale
geraniumgrond en geef om de paar weken vloeibare mest opgelost in het
gietwater. Zo zal de plant tot ver in de nazomer doorgaan met bloeien.
Wekelijks bijmesten is een must.
Geranium=de ooievaarsbek, een winterharde vaste plant. Er zijn heel
veel soorten ooievaarsbekken en is een populaire tuinplant.
Geraniums met geurend blad, zoals de citroengeranium, worden ook wel
als kamerplant gebruikt om insecten, zoals muggen, op een afstand te
houden. Bron: Margriet en Google
Adreswijziging:
Wij zijn verhuisd naar een appartement aan de
Violierstraat 81a-31, 7601 GR Almelo.
Ons telefoonnummer en e-mailadres blijven het zelfde.
Groetjes Gerrit en Mieke Hoogland.
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De redactie draagt geen verantwoording voor de inhoud van de ingezonden kopij. Het recht wordt voorbehouden om artikelen zo nodig in te korten
of niet te plaatsen. Overname van artikelen, mits met bronvermelding, is
toegestaan.
Uiterste inleverdatum kopij voor het volgende nummer: 15 oktober 2017
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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

