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Van de bestuurstafel.
Dit keer als reisverslag.
Dag Allemaal, zondag 22 juli.
Zowel de busreis als de tuinentocht liggen alweer achter ons
als ik dit schrijf.
Busreis
Zaterdag 30 juni zijn we om 9.00 uur vertrokken bij het
AC Restaurant nabij Holten. Als eerste gingen we naar Hof ter Ruurlo.
De hosta tuin van Marcel en Wim, met 525 verschillende soorten hosta`s. Hier
kregen we na een gastvrij ontvangst een goede tip om slakkenvraat in de hosta
tegen te gaan. Begiet de grond waar de hosta`s staan (nog voor de hosta`s boven
de grond komen) met één liter ammonia verdund met 10 liter water.
Na Hof ter Ruurlo gingen we naar D`n Uuthook, de 4000 vierkante meter grote
tuin van Benny en Diny Schepers. Hier werden we hartelijk ontvangen met koffie
en een plak cake.
De derde tuin was De Valk, van Dineke Brethouder deze tuin had een oppervlakte van ruim 5000 vierkante meter. We werden door Dineke ontvangen met een
glas frisdrank en later werden we getrakteerd op een ijsje.
Tot slot gingen we naar de Fam. Elsman in Wichmond, waar we genoten van de
vele en mooie fuchsia`s, en waar velen van u het niet konden laten om de eigen
collectie uit te bereiden. Na terugkomst bij het AC Restaurant gingen de meesten
nog naar Enter voor een lekker afsluitend etentje.
Tuinentocht
Zaterdag 21 juli was onze jaarlijks terugkerende tuinentocht, die ondanks de
warmte goed bezocht werd. Omdat het steeds moeilijker wordt om tuinen met
fuchsia’s te vinden die ook nog eens redelijk bij elkaar in de buurt liggen, waren
dit jaar 4 van de 5 tuinen geen fuchsia tuinen. Die ene fuchsia tuin was onze eigen tuin, daardoor konden wij zelf de andere tuinen niet bezoeken. Wij hadden
ze al eerder gezien en aan jullie reacties te horen waren ze ook nu erg mooi. Omdat het afsluitende buffetje bij ons was gepland was het overdag rustig met bezoekers. Aan het eind van de middag kwamen de mensen druppelsgewijs bij ons
de tuin bezichtigen, daarna hebben we samen genoten van een hapje en een
drankje. Na afloop ging iedereen met een gevulde buik naar huis.
Als ik terug kijk op deze twee dagen, dan zeg ik “twee geslaagde dagen” waarvan
ik erg genoten heb, en ik hoop dat jullie dat ook vinden.
Groet, Wim Schotman.
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Activiteitenkalender.
24-09-2018
Ledenbijeenkomst bij de Kröl, Dorpsstraat 158a
7468 CT Enter.
Harrie Pierik verteld over de Verborgen stadstuin
en een wandeling door de seizoenen.
19-11-2018
Ledenbijeenkomst bij de Kröl.
Lezing/diavoorstelling door Geert Borgonje.
Gegevens in de volgende DE FUCHSIAGROET.
14-01-2019
Nieuwjaarsreceptie bij de Kröl.
11-03-2019
Algemene Ledenvergadering bij de Kröl.

19.30 uur.

19.00 uur.

14.00 uur.
19.30 uur.

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.
06-09-2018
van Uitertstraat 14, 7468 ED Enter.
12-10-2018
Wilgenlaan 18, 7642 EW Wierden.
23-11-2018
Brandweg 5, 8105 SG Luttenberg.

10.00 uur.
10.00 uur.
10.00 uur.

Vriendendag 2018.
op 25 augustus 2018 organiseert de Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden in
samenwerking met regio 23 en kwekerij Zeelenberg de traditionele
Vriendendag.
De Vriendendag wordt gehouden aan de Fazantenweg 8, 5106 RC Dongen (Nb)
bij kwekerij Zeelenberg.
Diverse standhouders zijn aanwezig. Verdere informatie zie Fuchsiana april jl.
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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In Memoriam.
“Ik heb een mooi leven gehad…. het zij zo”
Hiermee begon het overlijdens bericht van de heer Jos Tijs uit Luttenberg.
Op donderdag 19 april jl. is Jos overleden op 72 jarige leeftijd.
In zijn gezonde dagen was hij een zeer actief lid. Vooral tijdens de show bij Erve
Hofman in Hellendoorn. Van vroeg tot laat werkte hij, vaak samen
met zijn vrouw Ine, aan de opbouw van de vele bouwwerken.
Jos is op allerlei manieren betrokken geweest bij het wel en wee
van onze vereniging. Wij zullen zijn inzet dan ook niet vergeten, we
verliezen in hem een trouw lid.
Zijn eigen tuin, Jos was daar zeer trots op, was een plaatje daar
hebben we vaak van kunnen genieten.
Onze oprechte medeleven gaat uit naar zijn vrouw Ine, kinderen,
kleinkinderen en verdere familie en wensen hen veel sterkte om dit verlies te
dragen voor nu en in de toekomst.
In Memoriam.
Op 4 juni jl. bereikte ons nog een triest bericht. Oud bestuurslid Gerrit Lindeboom
was overleden. Hij mocht 91 jaar worden. Gerrit was in het begin van onze regio
jaren een zeer gewaardeerd bestuurslid. Bij de fuchsiashows in Ommen en
Striepe Dld heeft hij flink de handen uit de mouwen gestoken en in de bestuurlijk
soms moeilijke tijden bemiddeld. Naast de fuchsiavereniging zette Gerrit zijn
enthousiasme in voor de gehandicapten. In maart 1999 nam hij in de
ledenvergadering afscheid van het bestuur.
Samen met zijn vrouw Janny heeft hij vele jaren genoten van zijn tuin met
fuchsia’s aan de Bornsestraat in Hengelo(O).
Wij danken hem voor het werk dat Gerrit belangeloos voor de
vereniging heeft verricht.
We wensen zijn familie veel sterkte om dit verlies te dragen. Wij als
regio zullen nog vaak aan hem denken.
In Memoriam.
Ook een goede fuchsiavriendin is heengegaan. Op 9 juni jl. is
mevrouw H. Bosch uit Almelo overleden. Via een executeur testamentair bereikte
ons dit bericht.
Zij was sinds 1983 lid van onze vereniging. Wij wensen de familie heel veel sterkte
met dit verlies.
Bestuur en leden.
Het is moeilijk woorden te vinden die troost kunnen geven,
woorden zijn slechts een teken van medeleven.
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Privacy wetgeving.
U heeft ongetwijfeld al veel gehoord of gelezen, o.a. in
de Fuchsiana van juni, over de nieuwe privacy wetgeving. Ook wij, als regio Twente-Salland, zijn hieraan
gebonden. In deze De Fuchsiagroet beperken wij ons
alleen tot de meest relevante rechten die u hebt als lid van de NKvF en als lid/
donateur van onze regio.
- U hebt recht van inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens,
die wij van u hebben.
- U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens (of een deel
hiervan) door ons of één van onze verwerkers.
- Indien u een klacht hebt, dan vragen wij u contact op te nemen met Marian
Wilpshaar (secretaresse) of Jan Workel (voorzitter). Wij proberen dan
gezamenlijk een oplossing te vinden.
Mocht dit niet lukken, dan heeft u altijd het recht om met uw klacht naar de
Autoriteit Persoonsgegevens te gaan.
Foto’s
Bij sommige gelegenheden kunnen foto’s gemaakt worden, die op onze website
en/of in De Fuchsiagroet geplaatst worden.
In het kader van bovengenoemde wetgeving hebben wij uw toestemming hiervoor nodig. Mocht u tegen eventuele plaatsing van foto’s waar u (herkenbaar)
opstaat, bezwaar hebben, wilt u dit dan z.s.m. aan ondergetekende doorgeven?
Wilt u nog meer informatie, neemt u dan gerust contact met ons op.
Namens het bestuur,
Marian Wilpshaar.
Vingerhoedskruid.
Zie haar eens bloeien bij de bossen
met een ongekende kracht,
die de hartepijn verzacht.
kan je van veel vocht verlossen
Zie toch hoe statig met haar helmen
paars of wit en zongericht.
Prachtig in het volle licht.
Pas op, haar gif kan je bedwelmen .
Uitwendig echter geeft ze wonden:
die genezen snel en goed.
Plant, die veel voor mensen doet:
nu zelfs in mijn tuin gevonden.
Twee jaar lang slechts vilten blaren
die jonge toortsen diep bewaren
Willemien Waterreus
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Open tuindagen: Almelosestraat 80, te Agelo.
Tot september 2018 hebben Frans en Cisca Schuurman hun tuin open gesteld
voor het publiek, op dinsdag, woensdag, zaterdag en zondag.
Met uitzondering van de bouwvakvakantie maandag 7 augustus tot vrijdag 24
augustus 2018 dan is de tuin alle dagen geopend van 10.00 uur tot 17.00 uur.
Groepen groter dan 10 personen opgeven via telefoon nr. 06-20038668.
Fuchsia tuindagen in Wichmond.
17-18-19 augustus van 10.00 tot 17.00 uur is de fuchsiatuin bij Elsman,
Baron van de Heydenlaan 24 , Wichmond (gem. Bronckhorst) open.
tel. 0575-441893.
Gerda Manthey.
Wie kent mevrouw Gerda Manthey niet, niet alleen van de fuchsialectuur, maar
ook een fuchsia is naar haar vernoemd.
Een kleine fuchsia met een grote naam. Deze schoonheid heeft iets bijzonders,
een kleine bloem, duimnagel groot is zeer vast, ziet er uit als was, groeit rechtop
met hele kleine bladeren. Bloeit zeer talrijk en is donker van kleur. Het is een
fuchsia om nader te bekijken, want door het donkere blad en bloemen heeft ze
geen werking op afstand. Een kleine fuchsia die zich
van de anderen heel goed onderscheid. Ziet er van
veraf uit als een azalea. In de zon blijft ze compact.
De donkerrode bloemen staan boven het blad een
beetje zijwaarts.
Overwinteren geeft geen problemen.
Gerda Manthey is een zeer bijzondere fuchsia en
haar naamgever een zeer bekende persoonlijkheid in
de fuchsiawereld. Gerda Manthey is overleden op
83jarige leeftijd in augustus 2003.
Kweker: Springer 2003 DE.
Ouders: F.lycioides x Rosea
Tubus/buis: kort, dik, helrood.
Sepalen/kelkblad: kort, breed bloedrood met licht geelgroene puntjes.
Petalen/bloemblad: bloedrood
Knop en bloem: kleine, een enkele compacte bloem 1-4 kroonbladen
Blad: donker groen
Groei: rechtop
Gedeeltelijk overgenomen uit De Fuchsienkurier Dld. Februari 2017.
En is geschreven door: Claudia Denter.
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Fuchsialiefhebber onder extreme omstandigheden?
Toen ik vanmorgen de krant opensloeg viel mijn oog direct op
een artikeltje over beperking van watergebruik in de Achterhoek. Hierin wordt aangegeven dat zowel in het werkgebied
van het waterschap Vechtstromen als het waterschap Rijn en
IJssel een algeheel verbod is ingesteld voor het gebruik van oppervlaktewater. Bovendien zie ik vanmorgen en mailtje binnenkomen van Vitens
waarin nogmaals wordt gevraagd het gebruik van leidingwater voor de tuin zoveel
mogelijk te beperken! Kortom in Overijssel en Gelderland mag je bijna niet meer
met water naar je plantjes en grasjes toe.
En als ik dan naar buiten kijk en ik zie onze verzameling fuchsia’s hangen en staan
in de brandende zon, dan vraag ik me af hoe moet dat nu verder? Geen oppervlaktewater, zo weinig mogelijk leidingwater en fuchsia’s die toch graag regelmatig
hun portie water willen hebben.
Door de extreme weersomstandigheden wordt het steeds moeilijker om je buitenhobby’s te beoefenen. Of het is extreem droog of er vallen hoosbuien, het tuinieren wordt steeds moeilijker.
Gistermiddag kreeg ik bezoek van een goede vriend die me o.a. kwam vertellen
dat hij binnenkort gaat verhuizen naar een appartement op de 2e etage. Hij vroeg
ons of wij ons al hadden ingeschreven bij de woningbouwvereniging voor een appartement. Toen wij daarop antwoorden dat we voorlopig nog niet wilden nadenken over het stoppen met één van onze grootste hobby’s, tuinieren, keek hij ons
met grote verbazing aan! Hij zei dat hij helemaal niet van tuinieren houdt en dat
zijn vrouw de tuin wel aardig vindt.
Ja, dat soort verhalen hoor je steeds meer en als je door stad of dorp fietst, dan
valt het steeds meer op dat het aantal mooie tuinen sterk aan het afnemen is.
Tenminste als je een “stenen” tuin niet tot de echte tuinen rekent. Want om je
heen kijkend en naar de tuinenprogramma’s op t.v. kijkend kom je steeds vaker de
onderhoudsarme tuin tegen. Geen grasveld omzoomd door een mooie border met
bloeiende platen (o.a. fuchsia’s), maar
een tuin met veel stenen in allerlei vormen en maten. Hier en daar zie je tussen
deze stenen een boompje of heester
staan, maar de steen overheerst nadrukkelijk!
En daarmee hebben we gelijk ook weer
een nieuw probleem. Bij de extreme buien, waar we steeds vaker mee te maken
krijgen, spelen die stenen-tuinen een zeer negatieve rol. Immers het water kan
hier niet de grond in trekken en moet dus worden afgevoerd richting riool.
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Daardoor komen steeds vaker straten blank te staan met alle gevolgen van dien!
Waarschijnlijk hebben we hier te maken met een trend en bovendien heeft de
jongere generatie andere belangstelling dan wij “grijze koppen”. Dat beeld zie je
ook steeds vaker bij de bijeenkomsten over planten en/of tuinen.
Gelukkig leven we in een vrije wereld, waar iedereen zelf mag kiezen hoe hij zijn
tijd en tuin inricht. Wij, ouderen, zullen moeten accepteren dat de maatschappij
verandert en dat daarmee ook onze leefomgeving anders wordt.
Het dient echter wel opgemerkt te worden dat voor het uitvoeren van onze hobby, tuinieren met gras en fuchsia’s, steeds moelijker wordt.
De Twentse Zwaluwen.

Met zeep meer plant en
is verpotten van oude fuchsia’s wel zo noodzakelijk?
Laatst was er op TV een reportage over een experiment met de veendijken in ons land. Om uitdroging tegen te gaan wordt een stuk dijk elke drie
weken bespoten met een zeepoplossing om zo
het veen beter water opnemend te maken.
Ter vergelijking werd gesproken over de potkluit
van kuipplanten die zo ingedroogd kunnen zijn dat
het geen water meer opneemt (het water er dus
gewoon afloopt). Oude grond, die al jaren in de
pot zit, houdt minder water vast omdat er veel wortels in de plaats zijn gekomen.
Ook in de kastuinbouw laat zien dat potgrond overbodig is. Hier worden b.v. tomaten en komkommers gekweekt op steenwol, dat wel luchtig is maar waarin
geen voedsel zit. De kunst zit hem hier in de wijze van water geven en bemesten.
Dat is te ondervangen door regelmatig water geven. Houdt de grond dan nog
slecht water vast, doe dan in het gietwater een paar druppels afwasmiddel.
Als het voor de dijken werkt, dan werkt het ook voor de planten. Misschien behoort een zeepoplossing straks wel tot de standaarduitrusting van de echte fuchsia en kuipplanten liefhebber.
- Jan van den Bergh - met een deel artikel regio 9.
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HELEMAAL HIP Sanseveria of vrouwentong.
Al in 1989 deed de NASA onderzoek naar de lucht zuiverende werking van
kamerplanten in ruimteschepen. De conclusie was dat er diverse planten zijn die
heel effectief allerlei schadelijke stoffen uit de lucht kunnen halen. Inmiddels zijn
er veel meer onderzoeken gedaan die de luchtzuiverende werking van planten
bevestigen en tegelijk aantonen dat planten binnenshuis heel goed zijn voor je
gezondheid.
Er zijn meer dan 30 planten bekend die de lucht
zuiveren, volgens de NASA. In het onderzoek is
gekeken naar de werking van planten op chemische
stoffen als benzeen, formaldehyde,
trichloorethyleen, xyleen, tolueen en ammonia. Niet
alle planten scoorden op alle stoffen even goed,
maar vijf planten die het beste scoorden zijn:
1. Nephrolepsis (krulvaren)
2. Spathiphyllum (lepel- of vaantjesplant)
3. Hedera helix (klimop)
4. Sanseveria (vrouwentongen)
5. Dracaena (drakenbloedboom)
Vrouwentong (sanseveria).
Met haar stevige spitse bladeren haalt de Sanseveria
de schadelijke stoffen uit de lucht en zorgt voor een
aangename luchtvochtigheid. Terwijl jij aan het
genieten bent van de prachtige decoratieve plant, werkt ze zelf heel hard. De
vrouwentong (sanseveria) zet alles op alles om de luchtvochtigheid in je huis op
orde te krijgen, zodat ook je huid, ogen en luchtwegen van de plant kunnen
genieten. Ze zet giftige stofjes namelijk om in zuurstof. En dan is ze ook nog eens
ijzersterk en makkelijk. De woestijnplant heeft zich met gemak aangepast aan het
leven in een woonkamer. Ga je toevallig binnenkort op een business trip naar
Korea? Hier worden zakenpartners verwelkomd met deze stijlvolle stekels. In
Afrikaanse landen kom je vaak manden tegen die gemaakt zijn van
vrouwentongbladeren.
De laatste jaren is deze makkelijke kamerplant weer helemaal hip en trendy!
De naam Sanseveria is afgeleid van het Italiaanse plaatsje San Severo. Niet dat de
plant daar oorspronkelijk vandaan komt, want het is eigenlijk een woestijnplant
uit Ethiopië, maar omdat de ontdekker van de plant, Carl Peter Thunberg, de
plant in 1794 vernoemde naar een Italiaanse prins prins Raimondo di Sangro uit
die plaats. Na 2004 kwamen er ook andere soorten onze kant op.
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Waarom dan vrouwentong.
Dat heeft te maken met de lange, scherpgepunte bladvorm: net zo scherp als
de tong van………….. (sommige schoonmoeders). Afrikaans: Skoonma-se-tong.
Engels: Snake plant- Mother-in-law’s tongue. Duits Bogenhanf-Banjonett
pflanze
Sanseveria’s zijn geharde woestijnbewoners en misschien wel de makkelijkste
kamerplanten die er zijn. Ze hebben weinig water nodig en kunnen goed tegen
droogte. Het enige is dat ze niet houden van volle, brandende zon. Vind je het
niet erg om een beetje keuze te hebben? Gelukkig, want er zijn ongeveer 70
verschillende soorten vrouwentongen. Kenmerkend is de grijsgroene kleur met
strepen, vlekken en gele randen. Wil je de plant iets donkerder? Zet haar dan
verder van het raam af. Lichter? Zet haar dan dichter bij het raam.
De bladeren zijn stevige punten die recht uit de aarde lijken te steken. Deze
flinke punten worden vaak niet hoger dan een meter. Het groeien doen ze wel
met volle kracht. De pot kan zelfs barsten als deze niet groot genoeg is. De
bloemen komen niet veel voor, maar als ze er zijn, belonen ze je geduld met
een heerlijk zoete geur.
Bron: www.247green.nl

Een Vlaamse landbouwer:

€ 10

Bron ‘t Stekkie , Regio 21
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In gesprek met…. Jan Besselink.
Wat zijn jou favoriete Fuchsia’s??
Mijn grote fuchsiahobby is twee jaar geleden ten
einde gekomen, maar ligt mij nog wel steeds aan
mijn hart.
Ik woon nu samen met mijn vriendin aan de
Buizerd 50 in Almelo.
Ook daar kan ik mijn hobby’s nog beleven, met o.a.
beelden reparaties.
De Windhapper, was mijn lieveling ’s plant. Verder
vond ik de grootbloemige het mooist, maar eigenlijk alle soorten, het voornaamste bij mij was, sterke en gezonde planten. Ik had ruim 100 soorten en
zo’n ± 300 planten.
Overwinteren!!
Vele planten kan ik overwinteren in de garage, wat tevens mijn “hobby” werkplaats is. Overwinteren van planten was op mijn oude adres geen probleem, ik
was in het bezit van een mooie thermostatische kas, die afgesteld was op 10
graden. Met de feestdagen waren de meeste planten alweer groen, dus een
vroege lente. Nu staan alle planten de winterdag in de garage, wat minder goed
gaat.
Hoe moet voor jou een tuin er uit zien??
Goed onderhouden en de rest is de smaak.
Wat vind jij ervan om bij andere leden in de tuin te kijken??
Dat vind ik heel bijzonder, je steekt er veel van op en vele mensen hebben hierover een andere mening.
Hoelang ben jij al bezig met het houden van fuchsia’s??
Ongeveer zo’n 30 jaar, het is een “besmettelijke plant en oppassen voor een
fuchsiavirus”. EEN PRACHTIGE HOBBY.
Jan Besselink.
Website regio Twente-Salland.
Omdat het Clubblad slechts 1 keer per kwartaal bij U in de brievenbus valt is er
via de Website nog een extra mogelijkheid om het nieuws van onze vereniging
wat sneller naar buiten te brengen. Kortom, ga eens een kijkje nemen op onze
site die u kunt vinden op: http://www.fuchsiavrienden.nl en op de site van de
NKvF.
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Meer BED & BREAKFAST voor Bijen.
Bijen kunnen onze hulp gebruiken en laten goed zien dat mensen afhankelijk zijn
van de natuur. Ongeveer 80% van ons voedsel wordt door insecten zoals bijen
bestoven.
Ze lijken misschien klein en onbelangrijk, maar bijen hebben een enorme taak,
bijna een derde van het voedsel dat we eten wordt bestoven door deze
insecten. Uit bloemen halen ze stuifmeel, waarmee zij hun larven voeden, en de
zoete nectar die ze vooraf zelf eten.
Het zijn perfecte koeriers van stuifmeel wat veel vruchten en zaden oplevert.
Zonder bestuiving zullen planten minder en miezerige vruchten dragen of zelfs
helemaal geen. Dat kan betekenen dat de helft van onze oogst mislukt!
In Nederland komen 358 soorten wilde bijen voor
waarvan de helft bedreigd wordt en op de rode lijst
staat. Dit komt doordat ons landschap steeds
efficiënter wordt ingericht met minden bloemen.
Daardoor ontstaat een tekort aan voedsel en
nestgelegenheid – bed & breakfast – voor bijen.
Wereldwijd hebben we een groot probleem als de
bij uitsterft. Als bijen van de aardbodem zouden
verdwijnen, zouden mensen nog maar 4 jaar te
leven hebben, schreef David Attenborough onlangs.
“In de afgelopen 5 jaar is de bijenpopulatie met 1/3
gedaald”. Hij is zeker niet de eerste persoon die deze ernstige waarschuwing uit.
De honingbij staat volop in de belangstelling en kan op de verzorging en de
bescherming van imkers rekenen.
Maar de wilde bijen, zoals hommels en andere bijensoorten die geen honing
produceren moeten zichzelf zien te redden.
Net als de Nederlandse flora en fauna hebben bijen ongetwijfeld te lijden onder
verzuring, vermesting en versnippering van de natuurgebieden.
Het landschap bevat minder “kleine landschapselementen”. Het Nederlandse
Landschap is uniformer en strakker ingericht, waardoor rommelige plekjes en
variatie in de leefomgeving verdwijnt. Bijen zijn extra gevoelig voor
versnippering van leefgebieden.
We kunnen de bijen helpen. Er is niet veel ruimte voor nodig: een achtertuin of
balkon is al genoeg. Zorg voor bloeiende planten met “open” bloemen (open
hart en meeldraden) dus geen “gevulde” bloemen en wees niet netjes. Bijen
nestelen in holle stengels, gaten in de muren of in de grond.
Bloeiende planten op je balkon of laat wilde bloemen een hoekje in de
achtertuin overnemen. De bijen zullen er dol op zijn!
Zie volgende blz.
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Een tip van David Attenborough:
“Deze tijd van het jaar zien bijen er vaak uit alsof ze dood gaan, maar dat is
niet zo. Bijen kunnen moe worden en hebben simpelweg niet genoeg energie
om naar de korf/nest terug te keren, wat er vaak toe kan leiden dat ze alsnog overlijden.
“ Als je een vermoeide bij in/naast huis vindt, zal een eenvoudige oplossing
van suiker en water een uitgeputte bij helpen herleven en op kracht te komen.” “Meng twee eetlepels witte kristalsuiker met een eetlepel water, en
plaats het mengsel bij de bij.”
Gegevens via internet.
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Keuze uit 500 soorten fuchsia’s
Hang- balkon600 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
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

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

