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JAARGANG 17                         november  2018 nr. 4 
  
Van de bestuurstafel. 
                                                                                                                                     
2018. Een jaar van uitersten. Van een zeer koud (voorjaar) 
naar extreem warm (zomer). 
Vele records zijn gesneuveld. Zelfs in nu (september) zijn er 
bijzondere koude nachten. 
Het koste mij veel energie om mijn planten redelijk in condi-
tie te krijgen en te houden voor en tijdens de open tuindagen Wierden. De mees-
te planten zien er op dit moment mooier uit dan tijdens de open tuindagen. 
 

Ook in het bestuur hadden we met tegenslag te maken.  
Onze voorzitter Jan heeft in het ziekenhuis gelegen met een bloedvergiftiging, 
waarvan hij nog steeds herstellende is. 
Onze secretaris, Marian mocht het ziekenhuis van de binnenkant bekijken. 
Ze kreeg een hartinfarct en is ook nog steeds herstellende. 
Tijdelijk heb ik het secretariaat overgenomen. 
Het bestuur is druk bezig om het programma voor het nieuwe jaar rond te krij-
gen. Er is contact geweest met de hosta vereniging en er zijn nog meer interes-
sante ideeën. Ook de busreis en de tuinentocht krijgen een vervolg. 
 

Enkele bestuursleden hebben aangegeven te stoppen, zijn niet herkiesbaar 
voor een volgende periode.  Mocht iemand zich geroepen voelen om in het be-
stuur plaats te nemen, meld je dan bij het bestuur. 
 

Het duurt nog even maar het is zo weer december met de vele feestdagen. 
Daarom alvast hele fijne feestdagen en een voorspoedige jaarwisseling in goede 
gezondheid. 
Hopelijk voor 2019 veel fuchsiaplezier. 
 

Groeten, Frits. 

 
Wilt u op de hoogte blijven……… 
van informatie die niet in DE FUCHSIAGROET wordt gepubliceerd  b.v. een onver-
wachte verandering van een ledenbijenkomst etc. meldt u dan aan voor onze e-
mailgroep:  janworkel@concepts.nl en u krijgt, via de mail, de informatie toege-
stuurd. 
Bezoek ook regelmatig onze website: www.fuchsiavrienden.nl   
maar ook onze landelijke website. www.nkvf.nl  



4 

 

Activiteitenkalender. 
19-11-2018 Ledenbijeenkomst bij de Kröl.        19.00 uur. 
   Dorpsstraat 158a, 7468 CT Enter. 
   Lezing/diavoorstelling door Geert Borgonje. 
14-01-2019 Nieuwjaarsreceptie bij de Kröl.        14.00 uur. 
   Een middag vol verrassingen. 
11-03-2019 Algemene Ledenvergadering bij de Kröl.      19.30 uur. 
18-05-2019 Stekkenmarkt. 
   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.  
21-11-2018 Brandweg 5, 8105 SG Luttenberg.      10.00 uur.  
08-02-2019 Vierhuizenhekstraat 14, 7447 GH Hellendoorn.     10.00 uur. 
  
Ledenbijeenkomst 19 november a.s. 
Beroemde tuinen en buitenplaatsen in Zuid-Engeland. 
Natuurlijk is Engeland een land met grote historie, maar ook op gebied van 
tuinen is dit land erg beroemd. Vroegere natuurvorsers als Ludlow, Sherriff, 
Farrer, Lancaster en vele anderen brachten zaden en planten naar diverse 
Botanische en particuliere tuinen toe en dit gebeurd nu nog steeds en waar  
wij als tuinliefhebber later hun voordeel mee kunnen doen. Kijk maar naar  
het huidige sortiment bomen, heesters, coniferen, tropische planten en vaste 
planten. We zien dan ook verschillende particuliere en botanische tuinen de 
revue passeren zoals; RHS Wisley garden, RHS Kew garden, RHS Hyde Hall,  
RHS Rosemoor, Eden Project, Beth Chattoo Gardens, Great Dixter, Arundel 
Castle & Gardens, Trebah Garden, Parham House, The Garden House en 
Timbers en nog anderen. Ook bezoeken we oude vissersplaatsjes en komen 
door oude dorpjes waar zoals het lijkt de tijd stil staat. Al met al voldoende 
reden om hiervan een mooie digitale lezing te maken met mooie overzicht 
maar ook dichtbij opnames van planten en rariteiten.  
Geert Borgonje. 
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Wel…….. 
Onze hartelijke felicitaties gaan uit naar allen die in de afgelopen periode een 
verjaardag of een jubileum hebben gevierd. Proficiat.  
 

en Wee……. 
iedereen die ernstig ziek is, op een operatie wachten, geopereerd zijn of met 
gezondheidsproblemen kampen wensen wij van harte beterschap en heel veel 
sterkte. 
 
In Memoriam. 
      “Het is moeilijk om te vechten wanneer een gevecht niet eerlijk is” 
 
met deze tekst werd het overlijden van de heer Theo van Lies 
uit Deventer aangekondigd. 
Op 19 juli 2018 is hij op 77 jarige leeftijd overleden. 
Na een lidmaatschap van 10 jaar is aan zijn betrokkenheid voor 
onze vereniging en aan zijn passie voor de fuchsia een einde 
gekomen. 
Ons medeleven gaat uit naar de partner mevr. Breemer, uw 
familie en vrienden en voor iedereen die hem moeten missen. 
Wij  wensen heel veel sterkte met het verwerken van dit verlies. 
                 Onuitwisbaar zijn de talloze goede herinneringen.  
        Er is niets dat voorgoed verdwijnt, als men de herinnering bewaart. 
 

Bestuur en Leden regio Twente-Salland.  
   **************** 
 
Winter 
Dit seizoen heeft een eigen sfeer die wezenlijk anders is dan het bruisende 
voorjaar, het overdadige van de zomer en het mistroostige van het najaar. 
Is het de rust, het ingetogene dat de natuur uitstraalt? 
Is het betoverende van een witte sneeuwdeken die geluiden dempt en het 
landschap iets maagdelijks verleent? 
De andere seizoenen hebben hun eigen, overdadige geuren de geur van de 
winter is het ontbreken ervan, waardoor je in geen ander seizoen buiten zo goed 
een frisse neus kunt halen. 
Rondom de woning krijg je nu vogels te zien, die zich in andere jaargetijden elders 
ophouden en dan veel  schuwer zijn. 
Niettemin ervaar ik dat het vaak de kleine stukjes winter zijn die in deze tijd van 
het jaar het hart een sprongetje doen maken. 
Anne Regs        (Bron: internet). 
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Fuchsiatripje naar Hulshorst. 
Vrijdag 17 augustus hebben we samen met Manny en Koos Poffers een afspraak 
met de bij iedereen bekende fuchsialiefhebber Gerrit Jan van den Brink en zijn 
vrouw Stijnie om eens naar hun fuchsia’s te komen kijken. 
Om 9.30 zijn Riet en ik  in Hellendoorn om daar snel even door de tuin te gaan, 
natuurlijk is alles zoals altijd hier, ondanks de bijzonder warme en droge zomer 
mooi om te zien.  
En dan rijden we via Zwolle naar Hulshorst, onderweg bij Zwolle nog een  
halfuurtje file, maar verder een mooi ritje. 
Als we in Hulshorst uit de auto stappen en bij Fam. v.d. Brink het erf op  
wandelen vliegen ons de zwaluwen over het hoofd, aan de gevel hangen enkele 
nesten waarin nog late jongen zitten die gevoerd worden. 
Na een bijzonder hartelijk welkom kijken we eens om ons heen, waarna ik bijna 
een keer met mijn ogen knipper, verbaasd over het aantal fuchsia’s. 
In het eerste gedeelte van de tuin staan, onder een paar enorme eiken, naar mijn  
inschatting wel honderden stamfuchsia’s waartussen op standaarden nog vele 
potten met hang, halfhang en staande soorten staan, hoogstwaarschijnlijk ver 
over de duizend stuks. Er wordt door de specialisten Gertjan, Manny en Koos na-
tuurlijk meteen met elkaar gesproken over de vele verschillende soorten en krui-
singen, en over de specifieke eisen van de soorten. Halverwege de tuin wandelen 
we door een tuin die door Stijnie onderhouden wordt, waarbij duidelijk wordt dat 
zij een ander beeld van tuinieren heeft, een mooie verwilderde tuin met vele 
soorten vaste planten. 
Achterin de tuin is er nog een enorme winteropslag waar op de bodem nu een 
aantal hele grote stamfuchsia’s staan die bijna niet te verplaatsen zijn.  
Deze winteropslag wordt in het winterseizoen afgedekt met dikke  
polystyreenplaten en damwanden. 
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Als we verder door de tuin dwalen zien we in een kas ook nog allerlei andere 
soorten en planten o.a. Geranium’s,  Pelargonium’s,  Streptocarpus in allerlei  
varianten. Tijdens een kop koffie en een broodje praten we verder met deze  
begeesterde fuchsialiefhebber Gertjan en Stijnie.  
Daarna vertrekken we en dan komt het idee op om nog even te kijken bij de 
Fam. Schurink in Heerde, zo gezegd zo gedaan en gelukkig zijn ze thuis en zijn  
we welkom. 
Door omstandigheden wordt het aantal kuipplanten in deze tuin wat beperkt, 
maar nog steeds is het een schitterende tuin met heel bijzondere kuipplanten. 
Dan met het pontje van Wijhe de IJssel over en richting Hellendoorn waar we 
onder het genot van een kopje koffie de dag nog eens doornemen, waarna wij 
naar Borne vertrekken. 

Menno de Jager. 

 

Bestuur en redactie wensen U sfeervolle 

en gezellige feestdagen in gezelschap van 
allen die U dierbaar zijn. 

Een Nieuw Jaar vol momenten van stil ge-
luk, uitbundige creativiteit van een betove-
rende schoonheid en een bloeirijk jaar. 
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Hoe overleeft een fuchsia een hete zomer? 
 

Dat was me het zomertje wel! En dat is me de herfst nog steeds. 
Als we dit schrijven is het half oktober en hebben we ons rondje 
door Twickel gefietst in een shirt met korte mouw bij een tem-
peratuur van 25 °C. En gisteren was de cross van de Military Boe-
kelo onder de meest extreme weersomstandigheden sinds de 
oprichting in 1970. 
Terug kijkend op dit groei en bloeiseizoen moeten we constate-
ren dat onze planten er zeer uiteenlopend op hebben gereageerd.  
De hangers die we in semi-hydrocultuur houden, en die dus altijd 
kunnen beschikken over voldoende water, hebben het volledig 
laten afweten. Wat er nu nog aan de pergola hangt is een trooste-
loos geheel en de eerste planten hebben we 3 weken geleden al teruggesnoeid 
en in de kas gezet. De rest zal spoedig volgen, zodat binnen afzienbare tijd het 
terras zal worden omgetoverd tot een violenshow. Ook wel mooi en kleurrijk 
gedurende de winterperiode. 
In de volle grond is het beeld totaal anders.  
De winterharden zijn wat laat op gang gekomen maar hebben zich vervolgens 
uitstekend gehouden en bloeien nog volop. Klaarblijkelijk hebben deze diep 
wortelende planten steeds voldoende water kunnen opnemen. 
De niet winterharde planten hebben het eerst bijzonder moeilijk gehad maar 
staan op dit moment vrolijk te bloeien. Er zijn een beperkt aantal gesneuveld, 
maar de rest doet het nog goed en geeft nog redelijk wat kleur aan de tuin. 
Trouwens de dahlia’s doen ook nog steeds hun uiterste best om een bijdrage te 
leveren aan een kleurrijke tuin en met succes.  
Wat daarnaast opvalt is dat we dit jaar een goede fruitoogst hebben. Het klein 
fruit heeft het bijzonder goed gedaan, zoals de rode en de blauwe bessen. Maar 
ook de framboos heeft zich van de goede kant laten zien. En dan de druif, die 
heeft ons dit jaar verrast met een dubbele oogst. Reeds in augustus hebben we 
volop druiven kunnen eten en tot onze grote verbazing konden we in de twee-

de week van oktober nog een keer enkele trossen oogsten. 
De peer (Gieser Wildeman) heeft zo uitbundig gedragen dat we 
de takken moesten ondersteunen om ongelukken te voorkomen. 
Vorige week hebben we alles geplukt en we genieten er nu dage-
lijks van. De pruim was dit jaar geen groot succes, maar de perzik 

was meer dan voortreffelijk in zijn opbrengst.  
Maar de klapper van het jaar was de appelboom. Waar vorig jaar de oogst door 
de late nachtvorst volledig was mislukt hebben we dit jaar een topoogst. 
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 Reeds vanaf begin augustus eten we volop appelmoes en vorige week hebben we 
een deel van de oogst laten persen tot appelsap. Wat nu nog aan de boom zit 
begint zodanig af te rijpen dat ze ook als handappel prima te eten valt. 
De fruitboer bij ons op de markt heeft deze herfst een grote concurrent aan onze 
fruitteelt en hij dreigt regelmatig met de zaag langs te komen.       
En zo zie je maar weer de natuur regelt de zaken allemaal zelf en de mens staat 
met veel verbazing toe te kijken.  
 

De Twentse Zwaluwen.     
   
 
 
Bloembakken vullen. 

Nu de fuchsia en één jarigen minder mooi worden, of zelfs afgestorven zijn, 
wordt het tijd deze te vervangen door andere planten b.v. in een bloemenbak. 
Allereerst denk je dan aan winterviolen, die nu weer volop verkrijgbaar zijn in 
diverse kleuren. Plant ook eens kleinbloemige violen, die veel rijker bloeien. 
Winterheide is ook een plant die de hele winter kleur geeft , meestal paars, wit  
of roze.  
Groenblijvende planten zijn er genoeg,  
bijvoorbeeld Leucothoe Zeblid “Druifheide” met 
mooie herfstkleur. Pernettia “Parelbes” met alle 
kleuren bessen is ook leuk om in een bloembak 
te zetten. Maar ook groenblijvende varens zijn 
er geschikt voor, zoals Polystichum setiferum 
“Herrenhausen” en de tongvaren dit zijn zachte 
naald varens. 
Gaultheria’s “Bergthee” worden veel gebruikt 
om de mooie bessen en bladkleur.  
Sommige siergrassen zijn ook mooi in de winter, zoals Festucaglauca “Blauglut” 
wordt ook blauw schapengras genoemd. Plant eventueel wat vroegbloeiende 
bollen, zoals Narcis Februari Gold. Erg mooi is een Skimmia, plant ook eens een 
witte, Skimmia White Dwarf, die kunt u later ook in de tuin zetten. Mogelijkheden  
genoeg om de winter te genieten van uw tuin, balkon of terras. 
Auteur: Krijn Spaan  
Is al meer dan 50 jaar kweker en hovenier in Kortenhoef. 
www.krijnspaan.nl 
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De verborgen stadstuin van Harry Pierik.  
Een prachtige Dialezing van de ledenbijeenkomst op maandag 24 september jl. 
Harry Pierik is tuinontwerper en kenschetst zijn tuinen als tuinen om in te 
dromen, tuinen die verrassend en spannend, rustgevend en harmonieus zijn. 
Tuinen die zowel een levend schilderij zijn als praktisch. Tuinen die het landschap 
binnenlaten of juist lelijke voorwerpen aan het oog onttrekken. Verdiepte en 
geheimzinnige paden slingeren in vloeiende lijnen door het gras, onder oude 
fruitbomen en langs diverse borders die als eilandjes en schiereilandjes van 
weelderige bloembedden als veldboeketten uit donkere achtergronden op 
doemen uit het gras. Deze eilandjes geven het effect van een caleidoscoop, 
terwijl je er door en om heen loopt wisselen de perspectieven en coulissen in 
een ietwat tropische sfeer. 
Tuinen van tijdloze schoonheid waar je het hele jaar niet op uitgekeken raakt. Als 
je 's zomers vanaf de straat, de tuin inloopt, lijkt het alsof je je op een open plek 
in het bos bevindt in plaats van ergens midden in de stad. Binnen in de 
verborgen tuin ben je buiten. Door het assortiment aan planten en hun 
onderlinge rangschikking is een sfeer oproepen van varen valleien, tropische 
tuinen en nevelige hellingen. 
Bloei in alle seizoenen, bij matige of strenge vorst, altijd vloeiende lijnen en 
boeiende vormen. Evenwicht tussen al dan niet berijpte bladverliezende en 
wintergroene heesters. 
In opdracht van de stad Zwolle heeft hij in de binnenstad ruim veertig 
geveltuintjes ontwerpen. Deze groene stroken zijn ingericht tegen gevels van 
allerlei stegen en straatjes in het Broerenkwartier en dan met name aan 
weerszijden van de Diezerstraat en op het Eiland. 
Geveltuin op het noorden, zijn ingericht met o.a. Mahonia, grassen, longkruid en 
winterharde fuchsia’s. 
Elk perk is zorgvuldig gecomponeerd, vol details, altijd eenheid, alle seizoenen 
mooi en met een natuurlijke uitstraling. Soortenrijkdom is het toverwoord, 
uiteraard ook goed voor bijen, vlinders en andere insecten. 
Stedelijk beheerder beplanting van de gemeente Zwolle, Tsjerk Jelsma, bedacht 
voor dit project de naam Secret Garden, wat staat voor het verrassingselement 
van deze onderling verschillende geveltuinen op soms totaal onverwachte en 
verborgen plekken. 
Een verrassende avond vol met leerzame aspecten. 
De Verborgen Stadstuin is voor het publiek op bepaalde tijden open. 
Assendorperstraat 178 
8012 CE, Zwolle. tel. 038-4220564 
Voor informatie: e-mail. mail@tuinharrypierik.nl - www.tuinharrypierik.nl 

mailto:mail@tuinharrypierik.nl
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Hartelijk Gefeliciteerd. Regio Twente-Salland valt weer in de prijzen. 
Op onze traditionele vriendendag bij kwekerij Zeelenberg in Dongen,  
25 augustus jl. zijn onze fuchsiavrienden, Manny en Koos Poffers en  
Gerrit Kreijkes weer met prachtige 
prijzen thuis gekomen. 
In de categorie Arends trofee: 
2de prijs -  Amazing Marjolein  
Gerrit Kreijkes.        
In de categorie  
Jhr. Van Suchtelen trofee: 
3de prijs - Die Schöne Wilhelmine – 
Manny Poffers. 
In de categorie Newman Cup: 
3de prijs - Icicles Chandelier –  
Koos Poffers. Alle drie van harte  
proficiat voor deze prachtige  
prestatie.                                                         Proficiat namens bestuur en leden. 

 
           
    Van bloei tot rust         De hitte van de zomerdagen 
           werd met wat sproeien goed verdragen 
                  in een kleine rijke tuin. 

 

                   Vooral de fuchsia toont weelde 
              die geen momentje ons verveelde, 
               slechts haar stam is donkerbruin. 
 

                    Zo rijk aan groen, steeds nieuwe knoppen! 
               Kleurrijke bloemen aan de vele toppen. 
 

                    Uitbundig staan de bellen te stralen.  
                                       Wat een gulheid, wel maanden voort….. 
          een dansje, dat ons steeds bekoort. 
 

                               Wordt het kouder, dan pas naar binnen 
          Zij mag als moederplant beginnen: 
                Een telg, die zeer sterk blijkt in haar soort. 
 

                       Want weinig water, rust en de schaar, 
                                                      maken haar klaar voor volgend jaar. 
                                                  Willemien Waterreus, Sept 2018 
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In gesprek met…. Henk Schutten. 
 

Wat zijn jou favoriete fuchsia’s??  
Alle Fuchsia's zijn voor mij mooie fuchsia's. Ik heb 
geen voorkeur voor specifieke fuchsia's. 
Ik heb ongeveer 25 soorten. Een deel van deze  
fuchsia's wordt door Hydro korrels omgeven in een 
trog. Dit bevalt goed de planten drogen minder snel 
uit. Tevens heb ik 6 soorten "Agapanthus" planten. 
 

Overwinteren!! 
Alle planten overwinteren in de broeikas. Ik verwarm de broeikas met een ka-
cheltje om de planten "vorstvrij" te bewaren. 
 

Hoe moet voor jou een tuin er uit zien?? 
Mijn tuin is niet zo groot, maar wel fleurig en kleurig en goed onderhouden. 
 

Wat vind jij ervan om bij andere leden in de tuin te kijken??  
Tuinen dag in juli is altijd een leuke dag. Je steekt er veel van op. Zijn altijd 
mooie tuinen om te bekijken. 
 

Hoelang ben jij al bezig met het houden van fuchsia’s?? 
Ongeveer zo'n 35 jaar, het is een prachtige hobby. 
 
Henk Schutten 
 

 

Potgrond bestellen. 
Evenals andere jaren kunt u ook nu weer potgrond  
bestellen. 
De leverancier Bas van Buren heeft ons laten weten dat bij 
de productie van de potgrond dit jaar een fout is gemaakt 
bij het zeven. Deze fout zal dit jaar niet gemaakt worden. 
Zij staan in voor een beter product. 
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. 
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Kerstroos—Helleborus. 
 

De mooiste bloemen in hartje winter.  
Als de hele tuin in winterslaap is, tovert de kerstroos met diepgroen blad en 
stralende witte bloemen een grote glimlach op je gezicht. 
Het blijft spectaculair, een tuinplant die schitterend sneeuwwit bloeit in de 
winter. De kerstroos heet officieel Helleborus niger. Van november tot en met 
maart trakteert de plant je op knoppen en grote, platte witte bloemen met een 
prachtige kroon als hart. De bladeren zijn donkergroen met soms een wat grijze 
waas en voelen een beetje leerachtig. Sneeuw of vorst doen de kerstroos niets. 
De plant laat bij vorst weliswaar alles hangen, maar komt vanzelf weer overeind 
als de temperaturen weer omhoog gaan. Intussen blijft kerstroos bloeien, zowel 
in de volle grond als in potten en bakken. Stoere tante! 
De botanische naam van de kerstroos is Helleborus. Naast 
de witte versie, waarvan de bloemen richting voorjaar bij 
wijze van voorpret al een groene zweem krijgen, zijn er ook 
andere kleuren, zoals die van de Helleborus orientalis. 
Deze tuinplant is ook wintergroen, maar dan met bloemen 
van wit, geel en abrikoos tot roze, donkerpaars en 
gespikkeld. Alleen de witte versie draagt vanwege de 
bloeiperiode de naam 'kerstroos'. 
HERKOMST                            
In het wild groeit de kerstroos in de bergachtige gebieden 
van Centraal en Zuid-Europa en Klein-Azië. De eerste 
bekende vermelding van de plant stamt uit 1400 voor 
Christus, toen ziener/arts Melampus erover schreef. De 
plant reisde met landverhuizers mee naar de Verenigde Staten, waar de plant als 
winterbloeier symbool staat voor pionieren en overleven. 
De naam Helleborus komt van het Griekse 'helein' (doden) en 'bora' (voedsel), 
een waarschuwing dat de plant giftig is. 
Grappig: ondanks de naam komt kerstroos uit de ranonkelfamilie. 
Volgens een oude legende zou de eerste kerstroos in Bethlehem zijn ontsproten, 
uit de tranen van een arme herder. Hij had geen geschenk voor het kindje Jezus 
en kon zo toch bloemen geven. 
Helleborus speelt een rol in vele volksverhalen. In de middeleeuwen strooiden 
mensen de bloemen op de vloer van hun huizen om boze geesten weg te 
houden. Ze zegenden hun dieren met kerstroos, maar geloofden tegelijkertijd 
dat heksen de plant gebruikten voor hun banvloeken en dat tovenaars zich 
ermee onzichtbaar maakten. 
    ********** 
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!! ACCEPTGIRO !! 
Zoals u weet is in de Fuchsiana van december een acceptgiro bijgevoegd 
voor betaling van uw contributie. Namens het bestuur, maar vooral van onze 
penningmeester, wordt u vriendelijk maar toch dringend verzocht om deze 
voor de jaarwisseling te betalen. De bijdrage van het hoofdbestuur lopen we 
mis door de te late betalingen. Contributie betalen is niet één van de leukste 
dingen maar wel noodzakelijk. Vergeet vooral niet uw lidmaatschap nummer 
te vermelden bij internet bankieren. 
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                               Keuze uit 500 soorten fuchsia’s 
   Hang- balkon-     600 soorten Pelargoniums 
   en plantenbakken   120 soorten Passiflora’s 
            voor                 250 soorten Brugmansia’s 
semi-hydrocultuur  500 soorten Hibiscus 

                             300 soorten kuip- hang- en terrasplanten 
 
          Tevens alle benodigdheden en planten voor hanging baskets,  
  waaronder Surfinia’s, Verbena’s, Million Bells, Bacopa, Lobelia, enz. enz.  
                
 
                 2

e
Paasdag, 2

e
 Pinksterdag, Hemelvaartsdag, 

                 Goede vrijdag en Koningsdag geopend. 
 
         Maandag – Dinsdag gesloten i.v.m. Internetverkoop. 
 
  
 

Bezoek ook onze website op www.kwekerijgommer.com met meer 
dan 2200 foto’s 
 
Vossebelt 41 A – 7751 SW  Dalen              Geopend Woensdag van 
Tel. 0524-519064                                  09.00 tot 18.00 uur. 
b.g.g. 0524-523395                                     Donderdags tot 21.00 uur 
               Vrijdag en Zaterdag van 
                                                                     09.00 tot 18.00 uur. 
E-mail: gommer.hj@hetnet.nl                      Zondags gesloten 

http://www.kwekerijgommer.com/


    

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

   Voor al uw borduurwerk, namen en logo’s op sport en werkkleding. 

   Ook maken wij cadeaumanden van geborduurde textiel, handdoeken, 

   boekomslagen etc. met geborduurde teksten of persoonlijke  

   afbeeldingen.  
 

              Neem voor vragen contact op met Beps Borduurstudio. 

          Oude Haaksbergerweg 47, 7471 LJ Goor  -  Tel. 06-44174106 

     

Tuin fam. Harms  Vriezenveen. 


