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Van de bestuurstafel.
Deze zomer zal me nog lang heugen. Door de ziekte
van Hermine vanaf eind mei tot ver in september was
er weinig tijd voor het verzorgen van de tuin.
De tuinentocht midden juli was voor haar een
welkome afwisseling in een periode van verplichte
bedrust. Graag wil ik namens Hermine iedereen bedanken voor de vele bezoekjes, telefoontjes en kaarten met de wens tot
spoedig herstel. Ze hebben haar en mij erg goed gedaan.
Deze zomer heb ik verder ervaren als een prima fuchsiazomer. De afwisseling
van zon en regen zorgde voor weelderige planten. Dat hebben we ook gezien
bij de landelijke wedstrijden bij van de Velde in Heerde.
Manny en Koos Poffers vielen met hun prachtige planten weer in de prijzen.
Ook Gerrit Kreijkes had succes met zijn nieuwe goedgekeurde fuchsia Eric Vos.
Beiden van harte gefeliciteerd! Deze successen stralen ook een beetje af op
alle fuchsiavrienden in onze regie Twente-Salland.
Het bestuur heeft het activiteitenrooster voor het komende seizoen weer
ingevuld. Het biedt voor iedereen wat interessants. We proberen een goede
afwisseling van ontspanning en leerzame items te bieden.
De septemberbijeenkomst met de lezing over de agapanthus en alliums door
Piet Zonneveld uit Hillegom was een schot in de roos. Piet vertelde enthousiast aan de hand van prachtige dia’s over zijn favoriete planten. Velen van
ons zullen de komende zomer in hun tuin kunnen genieten van deze bloemen.
Op 13 november komt Anton ten Have met zijn presentatie over de tuinen
van Oost Schotland.
Op 28 mei neemt Brian Kabbes ons mee naar ”Waar komen onze planten vandaan”? Opnieuw een zeer informatieve avond.
Het bestuur hoopt dat deze onderwerpen u aanspreken.
De data zijn bij de Kröl vastgelegd. Zet ze ook in uw agenda.
Tot 13 november.
Namens het bestuur Jan Workel
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Activiteitenkalender.
13-11-2017
Ledenbijeenkomst bij de Kröl, Dorpsstraat 158a 19.30 uur.
7468 CT te Enter.
Diapresentatie “De Tuinen van Oost Schotland
door dhr. Anton ten Have.
15-01-2018
Nieuwjaarsreceptie bij de Kröl in Enter.
14.00 uur.
Een middag vol verrassingen met veel muziek.
12-03-2018
Algemene Ledenvergadering bij de Kröl in Enter. 19.30 uur.
28-05-2018
Ledenbijeenkomst bij de Kröl. Dialezing
19.30 uur.
“Waar komen onze planten vandaan”
30-06-2018
Busreis.
21-07-2018
Tuinentocht.
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.
06-10-2017
Vierhuizenhekstraat 14, 7447 GH Hellendoorn.
23-11-2017
van Uitertstraat 14, 7468 ED Enter.

10.00 uur.
10.00 uur.

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.
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Kerstmis is een tijd van warmte, geuren van
dennentakken, mooie herinneringen en samenzijn.
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 2018.
Uit het oog maar nooit uit het hart.
En er zijn bij velen vast ook veel ups en downs geweest
en ook die zullen meegaan naar het volgend jaar. Maar
ook alle leuke, fijne en mooie momenten worden
meegenomen.
En er komen nog heel veel leuke en mooie momenten.
Laten we elkaar ook respecteren en minder snel oordelen want je leeft maar
één keer en die ene keer kan maar zo voorbij zijn dus mensen heel veel liefde
en geluk.
Bestuur en redactie wenst u fijne feestdagen en een voorspoedig 2018.

VAN HERFST, WINTER EN LENTE

Het weerbericht voorspelde koude vlagen in nachten van herfst,
na zonnige dagen.
Het pad dat we veegden was snel weer bekleed met bruin blad.
De mais werd gehakseld en stoof als straal in een bak;
Puur goudgeel en glad:
HET WINTERVOER VOOR DE DIEREN!
Terwijl in de pergola de fuchsia’s nog zwieren.
Hun pracht blijft slechts nog even, dan moeten ze binnen.
Dan kan de rustperiode beginnen.
Als de dagen lengen, begint pas het stekken.
Dat is een appèl om voortgang te wekken.
Vocht, licht en warmte zijn van belang; als jonge plantjes gaan ze hun gang.
Een kwestie van zorg, is dan nummer één.
Een pracht exemplaar heb je niet meteen!
Met moed en beleid ontvouwen zich de fraaiste planten.
De fuchsiakweker die dit bereikt, heeft geluk en weet van wanten.
Willemien Waterreus 5-10 2017
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Fuchsia Casper Hauser.
Het mysterieuze weeskind.
Op 26 mei 1828 duikt er in de straten van Neurenberg een jongen van een
jaar of 16 op. Hij kan nauwelijks lopen en praten. Wat hij wel kan is zijn
naam schrijven: Casper Hauser.
Het bleek dat de jongen 15 jaar in een donkere cel heeft geleefd, zonder
daglichten en zonder contact met andere mensen. Hij had niet geleerd te
lopen, praten of wat anders te eten en drinken dan water en brood. Op een
dag was er een man gekomen die hem geleerd had “Casper Hauser” te
schrijven en te zeggen: “ Ein Reiter will ich werden, wie mein Vater war” .
De man bracht hem naar buiten en daar viel Casper
flauw. Het volgende wat hij zich herinnerde is dat hij door
Neurenberg liep. Een schoenmaker bracht hem naar het
politiebureau. Toen Casper Hauser door Neurenberg liep,
had hij een brief bij zich voor de commandant van de
cavalerie.
Hier stond in:
Geachte commandant,
Ik stuur u een jongen die zijn koning wil dienen. Deze jongen is mij gegeven op 7 oktober 1812 en ik, arme dagloner, heb zelf al 10 kinderen, ik heb genoeg om me zorgen
over te maken. Ik heb hem het huis niet meer laten verlaten sinds 1812.
Er gingen echter al snel hele andere geruchten over
Casper Hauser rond: veel mensen dachten dat hij als baby verwisseld was
met de baby van groothertog Leopold von Baden. Rond de tijd dat Casper
geboren moest zijn, waren er twee troonopvolgers van de groothertog kort
na de geboorte gestorven. Veel mensen dachten dus dat iemand de echte
troonopvolger had verwisseld met een stervende baby, zodat er geen
troonopvolger meer zou zijn. Casper Hauser werd gevangen gezet in een
donkere cel, die hij pas na 15 jaar mocht verlaten. Vele geloofden in de verwisseling, waarom zou iemand anders een jongen 15 jaar opsluiten?
In 1830 nam de Britse lord Philipp Henry graaf van Stanhopen Casper in
huis. Hij verklaarde in het openbaar dat Casper van Hongaarse afkomst was
en geen enkele relatie had met de familie van de groothertog. Veel mensen
twijfelden aan de betrouwbaarheid van die informatie, want Lord Stanhope
was waarschijnlijk bevriend met groothertog Leopold von Baden.
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Als de geruchten waar waren, had misschien juist groothertog Leopold er belang bij dat de waarheid niet ontdekt werd, want hij zou wel eens degene kunnen zijn die Casper gevangen had gezet.
De Duitse jurist/gerechtshof president Paul Johann Amselm Ritter von Feuerbach had dit misschien door, toen hij stierf in 1833 werd er verteld dat hij vergiftigd was, omdat hij bewijzen zou hebben in de zaak Hauser. In het zelfde jaar
werd ook Casper Hauser onder duistere omstandigheden vermoord. Nu 184
jaar na zijn dood, is het raadsel nog steeds niet opgelost.
Toen hij “ontdekt” werd, was hij al snel beroemd in heel Europa: een ongeveer
16jarige jongen die nauwelijks kon lopen en praten, maar wel zijn naam schrijven en extreem goed zag in het donker en ook nog eens een mysterieuze achtergrond had, maakte dat veel mensen in hem geïnteresseerd waren. Ook nu
nog zijn mensen bezig om dit raadsel te proberen op te lossen. Er zijn verschillende boeken/films over hem verschenen. Zijn grafsteen is te vinden in
Duitsland, Ansbach, Johanneskerkhof.
We weten dus nog steeds niet of dit verhaal juist is.
Casper Hauser het mysterie blijft.
Overgenomen uit Fuchsiavaria Delflandénsis 2004.

Cultivar Casper Hauser: kelk : rood, kroon : robijnrood
Bloemvorm : dubbel: opgaand
Kweker : Springer Duitsland 1984
Hoogte 1 - 60 cm. Winterhard neen
Licht halfschaduw-schaduw. Bladverliezend.

Potgrond bestellen.
U kunt zoals in vooraf gaande jaren weer uw potgrond
bestellen.
Heeft u 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. hierover bericht om de potgrond af te
halen bij:
Jan Workel, van Uitertstraat 14, 7468 ED in Enter.
Kosten per zak ± € 3,75 - € 4,00 (onder voorbehoud).
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Roest, roest en nog eens roest!
In ons vorige stukje voor “De Fuchsiagroet” wensten we u allen een mooie
fuchsiazomer! Helaas is het bij ons niet een mooie zomer geworden.
Na een moeilijke start leek het er in juli op dat het weer een mooie tuin zou
worden met volop bloeiende planten. En dat gebeurde ook tot dat er plotseling
een golf van ellende over kwam.
Het was de bij veel fuchsiavrienden gevreesde roest die bezit nam van onze
tuin. De appelboom, die het toch al zo moeilijk had na de nachtvorst in mei,
verloor veel blad en de weinige appels die er aan zaten waren ook geheel
aangetast door deze nare kwelgeest.
En daarna waren de fuchsia’s aan de beurt. Eerst
gingen de hangers voor de bijl, met uitzondering van
Auntie Jinks die klaarblijkelijk zodanig beschut tegen
het huis hangt dat de roest er niet op komt.
Na verloop van enige weken waren ook de planten in
de volle grond aan de beurt.
En hoewel we wel 4 keer gespoten hebben met
Pilz Vorsorge kijken we nu naar een tuin met veel
kale stengels en bijzonder weinig fuchsiabloemen.
Enkele hangers en halfhangers hebben zich redelijk hersteld, zoals Annabel,
Arcadia Gold en President. En Auntie Jinks hangt nog steeds met volop blad en
bloem tegen de achtergevel onder een afdak te pronken!
De winterharde fuchsia’s hebben nog de minste problemen en vooral de
planten die in de voortuin staan zijn er redelijk goed af gekomen!
En dan denk je, wat hebben we nu fout gedaan? Tot dat er fuchsiavrienden
langs komen met het zelfde verhaal. Planten die plotseling alle blad verliezen en
nu helemaal kaal zijn.
Eén van deze vrienden was zo gefrustreerd dat hij de bladblazer over de planten
en potten heeft gehouden om alle ellende weg te blazen.
Er zijn echter ook planten die bestand zijn tegen de roest, want we hebben in
de volle grond nog een aantal prachtige planten staan die volop in het blad
zitten en die nog prachtig bloeien!
Klaarblijkelijk is het ook in de plantenwereld zo, dat de ene plant gevoeliger is
voor ziektes en plagen dan de andere.
Wij hebben nu (begin oktober) onze kas maar snel klaargemaakt voor de winter
en gaan de komende week de niet winterharde planten naar hun winterverblijf
brengen. En dan maar hopen dat de roest niet met de planten naar binnen gaat.
De Twentse Zwaluwen.
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Veredeling ’s activiteiten.
In 2008 voerde ik mijn eerste kruisingen uit en in de loop der jaren volgden er
verschillende. Dat was overigens lang niet altijd met bevredigende resultaten.
Mijn eerste fuchsia die genomineerd werd, was “Amélie Vos” in 2011.
Ik leg mij in het bijzonder toe op grootbloemige dubbele fuchsia’s, waarbij ik
ook wel terug val op fuchsia’s die al langere tijd hun bestaansrecht hebben
bewezen. Dat waren o.a. Danny Kay, Deep Purple en Swingtime.
Sterke, goed groeiende gezonde planten is mijn eerste uitgangspunt bij de
selectie met ook aandacht voor vruchtbaarheid. Ik heb er geen behoefte aan
om “kasplantjes” te kweken. Zo heb ik o.a. al een kruisingsproduct met
bijzondere bloemen en een plant met bijzondere bladkleur opgeruimd omdat
het deze aan vitaliteit ontbrak.
Als veredelaar ben ik er mij overigens van bewust dat ik zelf maar een
bescheiden rol vervul in een wonderlijk proces waarover ik mij steeds weer
verbaas. Mijn rol beperkt zich tot de keuze van de stuifmeel gever en
zaadgever en strenge selectie en toch wel veel inspanning om, uiteindelijk uit
de vele kruisingen producten die opgekweekt moeten worden, een mooie
fuchsia genomineerd te krijgen.
Gerrit Kreijkes.
Amélie Vos, Amazing Marjolein, Lovely Liesbeth en Mighty Mathijs
dit zijn ook kruisingen van Gerrit.
Namens het bestuur en leden Gerrit van harte
gefeliciteerd met de nieuwe fuchsia ERIC VOS (zie achterblad) deze fuchsia is genomineerd met 74 punten.

Ook onze hartelijke felicitaties gaan uit naar
Manny en Koos Poffers die op de Vriendendag in
Heerde de volgende prijzen hebben gewonnen:
1e prijs: categorie Close-up foto met Herps Saar.
2e prijs: met Atahualpa in de categorie “Mia Goedman-trofee”
3e prijs: met Rohees Mew Millennium in de categorie “Arends-trofee”

www.fuchsiavrienden.nl en kijkt u ook eens op de website van de NKvF.
Uiterste inleverdatum kopij voor het volgende nummer: 15 januari 2018
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Tuinentocht 2017
Vanuit Borne bezoeken we als eerste de voor ons dichtstbijzijnde tuin,
Kwekerij “De Border” in Delden.
In deze oorspronkelijke kwekerij/tuin van het kasteel Twickel zien we een
groot aantal borders waarvan jammer genoeg enkele momenteel gewijzigd
worden en daardoor is het beeld minder dan we gewend zijn. Planten en
tuinrozen. Natuurlijk is er nog wel een veelheid aan planten te zien en voor
de mensen die van rozen houden nog steeds de moeite waard om te kijken.
Dan verder richting fam. Zegger in Hengevelde.
De auto geparkeerd en als we langs het huis lopen de achtertuin in blijven we
even staan om een totaal indruk te krijgen van deze werkelijk schitterende
tuin.
Een rustgevend gazon met daarlangs een fantastische border met een keur
aan vaste planten en heesters.
Daartussen vinden zich verscheidene fuchsia’s waaronder mooi uitgegroeide
stamfuchsia’s. Niet te vergeten een groentetuin en een kas en een
logeerkonijn. We genieten van een kop koffie in een tuinhuis en kijken nog
eens over de tuin die rondom omzoomd wordt door aan de achterzijde een
mooie dennenpartij en aan de buurzijde door een coniferenhaag.
Voor de middag rijden we richting Wierden naar fam. ter Haar,
“de Haarboershof”.
Een tuin ingericht met meerdere tuinkamers en een mooie verrassende
afwisseling van vaste planten en grassen. De hagen zijn recht en strak en
geven rust aan de borders. In deze tuin geen fuchsia’s te zien maar wel een
heel andere hobby, watervogels en bijzondere duiven, die hun plek vinden in
een aantal volières in de tuin. Ook een vijverpartij maakt deel uit van deze
bijzonder mooie tuin.
Vanuit Wierden naar de fam. Bergink in Ypelo
Een schitterende tuin rondom het huis in Enterbroek met grote borders en
veel vaste planten. Hier juist veel ronde vormen in een mooi tuin. Er is een
mooie rozenborder met veel verschillende soorten rozen.
Grote borders met een rustgevend samenspel van kleur en vorm rond een
gazon waarin zo hier en daar de invloed van het (wilde omgevingsgras) te zien
is.
Dan rijden we naar Enter en bezoeken de fam. Workel die zoals bekend een
grote collectie fuchsia´s bezitten. Het aantal is lastig te benoemen maar waar
je ook kijkt zie je fuchsia´s die in een mooi aangelegde tuin hun plek vinden
tussen heesters en vaste planten. In de verhoogde borders en in hangpotten
aan de pergola hangen ze, naar inschatting zeker 300, maar het kunnen er
ook zomaar veel meer zijn.
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Als we doorlopen naar achteren is er nog een flinke groentetuin en nog een
gedeelte waar volop kleinere potten staan met jonge planten. En natuurlijk
niet te vergeten de kas voor de winteropvang en een koude bak voor de opkweek. Daarnaast wordt een groot deel van de fuchsia´s ingekuild en in het
voorjaar opnieuw opgepot horen we.
Als laatste bezoeken we de tuin van Fam. Pluimers in Enter.
We lopen aan de voorzijde de tuin in met een grasgedeelte waarlangs een
border met verschillende vaste planten, hortensia’s, daglelies, azalea's en
natuurlijk fuchsia’s. Als we langs het huis komen zien we een vijver met verschillende vissen waaronder koikarpers en waterplanten maar ook vruchtbomen en struiken.
Verder nog hoekjes met meerdere soorten kuipplanten en geraniums. We
kunnen zien dat er veel aandacht aan de tuin wordt besteed.
Voor het afsluitende gedeelte van de jaarlijkse tuinentocht hebben we dit
jaar onderdak gevonden in het Parochiehuis van de kerk in Enter, een prima
plek om te zijn. De catering wordt verzorgd vanaf de Kröl het ons zo bekende
adres waar altijd de verenigingsavonden plaats vinden.
Na een mooie dag is er nog tijd voor een gezellig nababbel onder het genot
van een hapje en drankje.
Menno en Riet de Jager.
************
Net zoals kerstballen vanzelfsprekend in een kerstboom thuishoren, zo was
de cyclaam in het verleden een vast onderdeel van de kerstversiering. Maar
over die cyclaam hebben we het nu even niet. Er zijn winterharde soorten die heel geschikt zijn om in de tuin te
laten verwilderen. Eisen die de tuincyclaam stelt zijn: een
schaduwrijke plek, goed gedraineerde grond en een jaarlijkse afdekking met compost of tuinaarde.
Alle cyclamen behoren tot het geslacht van de
Primulaceae. De naam cyclaam is afgeleid van het Grieks
woord kuklos, dat cirkel betekent. Zowel de afgeplatte
knol als de groeiwijze van de plant is cirkelvormig.
In het Middellandse Zeegebied komen Europese soorten
van de cyclaam, Cyclamen europaeum voor. Afstammelingen van de laatste zijn voornamelijk als potplant in cultuur. Verder weg in
Perzië groeit Cyclamen persicum. Afstammelingen van de laatste zijn voornamelijk als potplant in cultuur.
In hoofdzaak worden drie soorten onderscheiden voor tuinbeplanting: Cyclamen europaea, Cyclamen neapolitanum en Cyclamen coum.
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Bij alle genoemde soorten komen de kleuren wit, roze, violetpurper en bijna
rood voor in het wild voor. De bloemen van de tuincyclaam zijn veel kleiner
dan van de huiscyclaam, nl. 1 - 2 cm. Alle cyclamen hebben een kenmerkende
zilverachtige, witte tekening op de bladeren. Het blad is omgekeerd hartvormig.
Het blad blijft in de winter aan de plant. De planten groeien het beste op kalkrijke grond. Omdat de knollen zich na elke bloei omhoog werken, is elk jaar
een afdekking met nieuwe grond nodig. Compost of verteerde bladaarde,
waaraan een flinke hoeveelheid kalk is toegevoegd, zorgt elk jaar voor een
'bloeifeestje' in het late najaar.
Aan het einde van de bloei krullen de bloemstengels zich om in de richting van
de grond. Na enige tijd breken de zaaddozen open en wordt het minuscuul
fijne zaad over de grond verspreid. De jonge kiemen kun je laten voor wat ze
zijn. Of ze moeten zich maar zien te redden of ze moeten worden uitgegraven
en opgepot. De opgepotte kiemen moeten tot ze van voldoende grootte zijn
op een beschutte plaats worden gehouden. Jonge kiemen vallen dikwijls ten
prooi aan vraat door slakken of muizen.
In het begin is het zaak om een flinke hoeveelheid cyclamen aan te planten.
Een enkele geplante Cyclaam – Alpenviooltjes – sorteert weinig effect. Cyclamen hebben een goed verlichte plaats nodig maar mogen niet in direct zonlicht worden geplaatst. Temperaturen rond 15°C zijn ideaal. De planten kunnen temperatuurschommelingen of temperaturen boven 20°C niet verdragen.
Een plaatsje aan het venster in een licht verwarmde kamer is optimaal. In de
zomer kan de plant buiten worden gezet.
In de bloeiperiode heeft het alpenviooltje meer water nodig. De plant onderdompelen in water is hierbij aanbevolen. Giet het water in een kom en plaats
de kluit gedurende 15 minuten in het water. Laat daarna het water afdruipen.
Vermijd overtollig water.
Bemest de plant van maart tot oktober wekelijks.
****************
In gesprek met…. Rikie en Hans de Winter
Wat zijn jullie favoriete fuchsia’s??
We hebben een zwak voor de Windhapper en
New Millennium, maar ook Noortje en Tom
West, alsmede de klein bladige F.argentus en
F.procumbens hebben we graag.
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Maar om nu te zeggen dat we een echte voorkeur voor bepaalde soorten
hebben is niet zo.
Vaak zijn we ergens en vinden dan iets mooi en nemen dat dan ook mee.
Overwinteren??
In de herfst wordt alles gesnoeid en voor zover mogelijk in een klein kasje
geplaatst.
Een experiment om de rest in de kruipruimte te plaatsen heeft wisselend
succes opgeleverd.
Waarschijnlijk is die ruimte bij ons net wat te vochtig. Maar ook het kasje heeft
met onze wisselende winters niet altijd het beste resultaat opgeleverd. Soms
ook te warm en een kant met meer zon en de ander kant wat meer schaduw.
Na de winter wordt alles verpot en voorzien van verse fuchsiagrond (geleverd
via een fuchsiavereniging) gemengd met cocopeat en bemeste potgrond (6
maanden).
Hoe moet jullie tuin er uit zien ??
Een tuinarchitect zal het er wel niet zo mee eens zijn voor wat betreft de
indeling maar wij houden van veel vaste planten die er voor zorgen dat er
zolang mogelijk bloemen te zien zijn. Daarnaast hebben wij een voorliefde voor
een druivenstruik in de tuin almede veel klein fruit zoals rode bessen aardbeien
maar ook appels peren en kiwistruiken (de groene “het echtpaar” de Gold en
de kiwibes) in de hoop dat daar ooit vruchten aan komen.
In het voorjaar veel bolgewassen. Kortom een tuin die voor ons genieten en
experimenteren is.
Wat vinden jullie er van om bij andere mensen in de tuin te kijken??
Wij vinden dat prachtig. Niet alleen doe je er leuke ideeën mee op, maar tevens
kan je je veelal vergapen aan de prachtige grote tuinen met zoveel verschillende
indelingen. Erg mooi en blijf dat organiseren.
Hoelang zijn jullie bezig met Fuchsia’s ??
Circa 20 jaar en zijn ook lid geworden van een Fuchsiavereniging die echter
vorig jaar definitief is opgeheven als gevolg van het feit dat de mensen te oud
werden en er geen nieuwe leden bij kwamen. Het grote probleem van bijna alle
verenigingen. We zijn nu wel wat selectiever geworden met het aantal
fuchsiasoorten want we hadden er soms toch wel veel.
Groetjes Rikie en Hans de Winter.
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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

