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Een aandeel in elkaar

rabobank.nl/centraaltwente

Als coöperatieve bank geloven wij in de kracht van het collectief. Samen

bereik je immers meer dan alleen. We delen kennis en stellen een deel van

onze gelden beschikbaar via sponsoring en donaties.

De Rabobank biedt de kracht van de coöperatie.

door 
samen te
werken.

Zelf meer
bereiken
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Beste bloemenvrienden,
Langzamerhand gaan we naar het einde van 2020, een jaar dat voor Floralia door 
het coronavirus niet was, waarop we hoopten. Ook wij kregen met de intelligente 
downlock te maken. De workshops gingen niet door, bezoekjes van de wandel-
groep het Dijkhuis, de groepen van de basisscholen, ik heb ze allemaal gemist. 
Maar gezondheid gaat voor alles. 

Gelukkig was niet alles negatief, want 
met vereende krachten van al onze 
vrijwillig(st)ers waren er weer volop 
bloemen. Velen zijn op de prachtige 
tuin gekomen om een bosje bloemen, 
pompoenen, kalebassen of houtwerk 
te kopen. En een bloemetje van Flo-
ralia thuis in de vaas, doet het in deze 
tijd toch zeker goed.

Ook waren de Open dagen begin 
september in beperkte vorm een groot 
succes. Op dit moment zijn we alweer 
druk bezig met het opruimen van de 
tuin. Alle eenjarige bloemen zijn reeds 
uit grond gehaald en de tuin wordt 
weer klaar gemaakt voor het komende 
seizoen.

Dan wil ik namens het bestuur ieder-
een bedanken voor alle steun dit 
jaar, natuurlijk in de eerste plaats alle 
vrijwillig(st)ers, onze sponsors, de 
leden en donateurs, de buren en de 
bijenfamilie. En niet te vergeten de 
vele klanten die bij ons een bloemetje 
kwamen kopen. 
Voor volgend jaar hoop ik dat alles 
weer bij het oude mag zijn en dat we 
dan weer op de oude voet verder kun-
nen gaan.

Ik wens iedereen goede feestdagen 
en een fijne jaarwisseling in goede 
gezondheid en graag een weerzien in 
2021.

Arie de Jager, voorzitter
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Europastraat 2A, Borne   Tel. (074) 266 25 04   www.tuinpracht.nl   info@tuinpracht.nl
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Het bloemschikken kan nog steeds niet doorgaan zoals we gewend waren, dus 
zoeken we naar mogelijkheden om een alternatief te bieden. Hier volgt een werk-
beschrijving voor een adventsstuk en een kerststuk wat iedereen eenvoudig thuis 
kan maken.

Advent

Nodig:
•  een grote platte schaal of zoals afge-

beeld een schijf van een boom.
• wat sierappeltjes 
• denneappels
•  taxusgroen, of krulconifeer of 

nobilistakjes
• 4 grote kaarsen

Schik alles zoals op het voorbeeld staat, 
u kunt zelf andere materialen toevoe-
gen. De takjes en sierappeltjes drogen 
mooi in. Mocht dat niet zo zijn kunt u 
ze vervangen door bijv. kerstballetjes 
en mos.

Kerststuk

Nodig:
• een dienblad 
• een platte cakeschaal
•  een blok oasis in de lengte gehalveerd
• nobilistakjes van ongeveer 10 cm
• handjesgroen of krulconifeer
• klimopblad
• kerstballen
• 3 hyacintenbollen 
• houdertje met waxinelichtje of kaars

Lees verder op de volgende pagina >> 

Advent- en kerststuk maken 
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   LUPINE  4
7621 AW Borne

074-2669810
www.fysiobruggink.nl

De Dorsmolen 1-6,  7623 HS Borne
T: 074-267 19 61 www.debarr ique.nl
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Laat de oasis vollopen met water en leg 
het op de cakeschaal.
Maak een onderrand van nobilistakjes, 
hou het klein. Dan een rand van klim-
op, liefst met blauwe bessen erin.
Een rand van krulconifeer langs de 
bovenrand van het oasisblok.
Zorg dat onderkant en bovenrand ge-
vuld zijn zodat je geen oasis meer ziet.
Steek satéprikkers in de 3 hyacintenbol-
len en zet ze vast in het oasisblok aan 
een kant. Aan de andere kant van het 
blok kerstballen. 
Middenin een kaars of waxinelichtje in 
een houdertje.
Als er nog oasis te zien is vul de tus-
senliggende ruimte op met klimopblad, 
nobilis of krulconifeergroen.
Zet de schaal diagonaal op een dien-
blad.

Optie 2:
Heeft u geen cakeschaal en dienblad, 
kan dit ook op een grote ronde schaal 
gemaakt worden. Hou dan de afstand 
van de rand van de schaal en het 
oasisblok om daar de lengte van de 
nobilistakken aan af te meten. De basis 
van nobilistakken moet niet groter zijn 
dan de rand van de schaal! Werk zo 
compact mogelijk. Veel plezier ermee.

Ik wens u allen heel goede en gezonde 
kersttijd toe. En hoop volgend jaar weer 
in kleine groepjes met u op de tuin te 
kunnen bloemschikken.

Hartelijke groet,
Marjan Adams

Donatie 2021
Geachte donateur/vriend,
vrijwillige medewerker,

U heeft de laatste uitgave van ons 
clubblad over 2020 voor u liggen. 
Erg blij zijn we met onze donateurs 
c.q. vrijwillige medewerkers, zij zijn 
in alle opzichten van groot belang 
voor onze vereniging evenals hun 
jaarlijkse bijdrage. Hierdoor zijn 
wij in staat goed te kunnen func-
tioneren d.m.v. het kweken laten 
groeien en verzorgen van diverse 
bloemen en planten op een goed 
onderhouden tuin.

Wij vragen u daarom er aan te 
denken uw jaarlijkse bijdrage van 
€ 10,= voor 2021 aan ons over te 
maken.

Vanwege de corona-maatregel 
verzoek om dit over op rekening-
nummer
IBAN NL17RABO0309434599
t.n.v Bloemenvereniging Floralia.
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JACOBS
Twents Vakmanschap Sinds 1931

Slagerij                Traiteur

Autobedrijf Diepenmaat
Grotestraat 12 Borne

074-2662179

Voor bijna alle merken:

• Kleine en grote onderhoudsbeurten
• APK diesel en benzine
• Banden vervangen
•  Ruitreparatie en vervanging 

(diverse verzekeringsmaatschappijen)
• Schade taxatie en herstel
• Airconditioning servicestation 

Azelozestraat 70 Borne, tel. 074-2661419, www.slagerjacobs.nl
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Dit jaar hebben we toch onze open da-
gen op 5 en 6 september georganiseerd, 
weliswaar in een afgeslankte vorm 
met het oog op de coronamaatrege-
len. Waarom toch deze open dagen, 
het hele voorseizoen en de zomer 
werken onze vrijwillige medewerk-
ers aan het kweken en onderhouden 
van onze bloemen om deze en met 
name voor de open dagen er zo goed 
en mooi mogelijk uit te laten zien. Het 
zou teleurstellend zijn als veel van deze 
werkzaamheden voor niets zouden zijn 
geweest. Overigens is dit ook weer niet 
het geval, wij mogen ons vanaf medio 
juli ook verheugen op bezoek van onze 
klanten die op gezette tijden onze tuin 
en bloemen komen bewonderen en

veelal een boeketje komen kopen.
Onze open dagen waren deze keer ge-
richt op puur onze eigen produkten, 
zoals onze snijbloemen, de dahlia’s, de 
kalebassen en pompoenen, de chry-
santen en ons houtwerk zoals nest-
kastjes, vogel- en voederhuisjes in aller-
lei soorten en maten.   

Het uitnodigen van standhouders t.b.v. 
de streekmarktprodukten en wat daar-
bij hoort in combinatie met onze eigen 
produkten, leek ons geen goede idee 
en om enige wijze van groepsvorming 
te voorkomen zijn onze bloemschik-
stands en onze bloemenshow in de 
serre komen te vervallen.
Lees verder op pagina 15 >>

Open dagen in afgeslankte vorm
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Café | Restaurant | Speeltuin | Zalen

Bornsestraat 43, 7597 NH Saasveld, Tel. 074-3494221

www.t-anker.nl

Een complete horeca-accommodatie, 
waar het prima toeven is!

• 2 zalen en een sfeervol ingericht café
• ruim zonneterras
• grote speeltuin

‘t Anker is het juiste adres voor
een dagje uit, een kinderfeestje, 

bedrijfs- en familiefeesten

Nieuwe Kerkstraat 31
7622 LG Borne

tel. 074 266 1682
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ALMELO
0546-85 00 99

BORNE
074-266 86 58

HENGELO
074-250 07 01

VERF, BEHANG
VLOEREN,
RAAMDECORATIE
EN GORDIJNEN

JOUW STIJL
DANKZIJ ONS

ADVIES

Aanslagsweg 20, 7622 LD  Borne, Tel.: 074 - 250 20 05
info@decohomehuls.nl, www.decohomehuls.nl
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 AUTOSCHADE
      Neem direct contact met ons op 
 
* Wij regelen de schadeafhandeling met elke verzekeringsmaatschappij 
 
* Geen vooruitbetaling van het schadebedrag doormiddel van een akte van cessie 
 
* Wij bieden zo mogelijk gelijkwaardig vervangend vervoer         
 
* Wij geven 4 jaar garantie op schadeherstel         En dat alles bij : 
 
* Veilig en vakkundig schadeherstel 
                                                                                                  
* Korting op eigen risico   
                                                                                      
 

Industriestraat 6-d 7622 AV Borne 
074-2669843  www.autoschade-fd.nl 

Uw adres voor
BORNE en OMSTREKEN

Haal- en bezorgservice!!
voor ALLES wat chemisch gereinigd,

 gewassen en/of gestreken moet worden.

Tel: 074 - 266 17 38
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Martin Welberg
ontwerper / eigenaar

Hanzestraat 3, 7622 AX Borne
Tel. 074 - 266 21 02, mobiel 06 - 4128 46 12

CONTACT
Deldensestraat 18

7621 EJ Borne
06 - 212 17 400

OPENINGSTIJDEN
Dinsdag t/m vrijdag

8.30 - 12.30 uur
13.30 - 18.00 uur

Zaterdag op afspraak 

 

  

              Aanbiedingen zijn geldig van Dinsdag t/m Zaterdag 
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Ondanks al deze maatregelen kunnen 
wij terug zien op een geslaagd week-
end met een zeer redelijk aantal be-
zoekers van ruim 700 personen, die 
zich allen prima hebben vermaakt en 
genoten hebben van onze bloemen en 
de tuin. De tuin zag er goed uit, zowel 
onze snij-bloemen als onze siertuin het 
bloeide allemaal uitbundig. Voor de 
goede orde en de coronabestendigheid 
hadden we een tuinroute uitgezet en 
bij binnenkomst ontsmettingsmiddelen 
geplaatst.
Onze snijbloemen gingen deze dagen 
gretig van de hand evenals onze dahlia’s 
en z’n knollen en bovendien deden 
onze kalebassen en pompoenen het 
goed evenals onze zelfgemaakte hout-
produkten.   

Onze keuken was deze dag beperkt toe-
gankelijk voor een kopje koffie met cake 
en derhalve diende men zelf e.e.a op 
te halen en te gebruiken op ons terras 
op gepaste afstand. Nogmaals terug- 
kijkend op deze open dagen, zijn we 
zeer tevreden mat de belangstelling die 
wij mochten ontvangen en zijn we blij 
dat we deze dagen toch doorgang heb-
ben laten vinden.

Steeds meer krijgen wij de indruk dat 
men ons beter weet te vinden, ook op 
de normale dagen in de week, en daar 
doen wij het voor en werken eraan het 
gehele jaar door met veel genoegen en 
enthousiasme.
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Composteren
Dit artikeltje is van toepassing voor niet 
particuliere tuinen, hetgeen te maken 
heeft met het huishoudelijk afval. 
Tuinafval kan prima op de composthoop 
worden gegooid, maar gooi niet 
lukraak alles in de bak, denk aan 
chrysantenloof en aardappelloof i.v.m. 
slechte verteerbaarheid en schimmels. 

Belangrijk bij een composthoop is de 
verhouding koolstof/stikstof. Bruin 
afval zoals droge bladeren, zaagsel, stro 
en snoeihout is koolstofrijk en groene 
afval stikstofrijk en vochtig. Tuinafval op 
de composthoop is voedsel voor micro- 
organismen, zij zorgen voor de afbraak. 
Om zich goed te kunnen ontwikkelen 
en voortplanten hebben ze stikstof 
nodig in een verhouding van 25/50 ltr. 
Dus veel meer stikstof dan koolstof. 
Begin het vullen van de composthoop 
altijd met een laagje takken als dat 

mogelijk is, dit bevordert de beluchting. 
Verder geldt voor het materiaal hoe 
kleiner hoe makkelijker verteerbaar.  
Indien de composthoop niet in een 
keer kan worden opgezet t.g.v. gebrek 
aan materiaal, dient deze regelmatig te 
worden omgezet. Wil je de beplanting 
in de tuin en het groeiproces zoveel 
mogelijk onder controle houden, 
dan is het verstandig de wortels van 
wortelonkruiden en de zaden van 
zaadonkruiden niet op de composthoop 
te gooien. Wortelkruiden kunnen zich 
vanuit hun wortels vermeerderen. 

Om goed te kunnen composteren 
zullen in de composthoop broeipieken 
van 60-70 gr C bereikt moeten worden. 
Bij onkruidzaden is het belangrijk dat 
ze hun kiemkracht niet behouden, 
vandaar ook die hoge temperatuur. 
Hoe krijg je de composthoop zo warm 
dat zaden en ziektekiemen er niet in 
blijven zitten, hiervoor zijn een aantal 
voorwaarden van belang, ten eerste 
de juiste verhouding van bruin en 
groen, ten tweede goede beluchting, 
ten derde geen grote stukken, ten 
vierde niet te droog of te nat, ten 
vijfde regelmatig omzetten. Enig 
GFT toevoegen t.b.v de bacterien en 
enzymen voor het meewerken aan 
een goede start helpt mee aan het 
composteren. Eventueel in de zomer 
afdekken met landbouwplastic help 
tegen de verdamping.   
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Wat mag wel op de composthoop 
gegooid worden is tuinafval, snoeiafval 
(versnipperd), onkruid (zonder wortels 
en zaden), eventueel onbehandeld 
karton, bloemen en onbehandeld 
hout in de vorm van zaagsel. Wat 
mag er niet op, is zo weinig mogelijk 
aarde, zieke planten, wortels van 
wortelonkruiden zoals zevenblad en 
mest van vleesetende dieren. Op deze 
wijze kun je prima composteren, het 
kost even wat tijd en aandacht maar 
dan krijg je ook resultaat.

Openingstijden tuin 

Eind oktober 2020 tot begin mei 
2021 is de tuin gesloten voor be-
zoekers.

Onze normale werkmomenten
(als het weer het toelaat) zijn dan:
maandag 13.30 tot 16.00 uur 
woensdag 13.30 tot 16.00 uur 
vrijdag 13.30 tot 16.00 uur

Mocht u in deze periode toch ver-
legen zitten om een vogelhuisje of 
een nestkastje, dan kunt hiervoor 
op deze momenten altijd terecht.
Tijdens de bloeiperiode zijn wij de 
gehele week geopend van 13.30 tot 
16.00 uur, behoudens de zaterdag, 
dan zijn wij geopend van 10.00 tot 
16.00 uur.
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NIEUWE 
 MEGASTORE

MEER DAN 1250 M2

CARNAVALS-
PLEZIER!

WWW.CARNAVALSLAND.NL
HOFSTRAAT 3, CENTRUM BORNE

Maree & Maree v.o.f. Bungalowverhuur
Bungalowpark “De Oude Willem” Drenthe

Meer informatie?
Voor meer informatie kunt
u vrijblijvend terecht bij:
A.J.A. Maree
Tilgrupweg 54
8439 SR Oude Willem
(gem. Westerveld)
Telefoon 0521-387488
Fax 0521-388025
www.deoudewillem.nl 
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Meidoornhof 103, Borne
Telefoon 06-54697817

www.recordszonwering.nl

stationsstraat 44, 
7622 lx borne
t.	074 - 266 11 80  
www.deboerwonen.nl

meubelen 

vloeren

raambekleding since 	1961  
in

 
het

 
hart

 
van

 
twente
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Nieuwe Kerkstraat 33
7622 LG Borne

Telefoon 074-266 88 18
Volg ons op facebook: dezuivelhoeveborne

• Kaas • Noten & Zuidvruchten • Vlees
• Wijnen • Broodjes

• Geschenken • Bonbons

De delicatessewinkelDe delicatessewinkel
van het oostenvan het oosten

Deldensestraat 74
7621 EK Borne

074-2668467

(6 dagen per week open)

                       De Bleek 4 
                    7622 LJ  Borne 
                     074-2662947 
           www.uwvleeshouwer.nl 

           info@uwvleeshouwer.nl 

               UW VLEESHOUWER                     
                ALDWIN   NIJHUIS       
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Even op adem komen onder de eiken
van een historische plek

Hertmerweg 37, 7626 LV Hertme
Telefoon 074 - 266 36 01 of mobiel 06 - 5550 44 70

E-mail: info@raboscheele.nl
www.raboscheele.nl
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Algemene
ledenvergadering
Maandag 25 januari 2021 o.v.b.

De algemene ledenvergadering 
over het boekjaar 2020 is gepland 
onder voorbehoud op maandag 25 
januari 2021, aanvang 19.30 uur.
De notulen van de algemene 
ledenvergadering van januari kunt u 
vinden in het boekje Floralia nr. 1. 
Indien de ledenvergadering door-
gaat worden deze notulen aan het 
begin van de vergadering ook uit-
gedeeld. 

Hoe zet ik mijn
bloemen op een vaas?
 
Haal beschadigd blad weg. Ook het 
blad wat in het water komt te staan. Dit 
gaat namelijk rotten.
Snij de stelen schuin af. Gebruik hier-
voor een scherp aardappelschilmesje 
dat u alleen voor de bloemen gebruikt! 
Snijden is beter dan knippen. Met knip-
pen knijpt u als het ware de haarvaatjes 
van de steel dicht. Deze kunnen hier-
door niet goed water opnemen.
Zet bloemen in een schone vaas of 
emmer. Deze kunt u het beste schoon-
maken met chloor, zodat alle bacteriën 
dood zijn. Geen metaalachtige vazen of 
emmers want in combinatie met sni-
jbloemenvoedsel geeft dit roestvorm-
ing. Zet de bloemen in een vaas met 
handwarm water (niet ijskoud of warm) 
en ververs het regelmatig. Gebruik ook 
snijbloemenvoedsel dat voor alle bloe-
men bruikbaar is.

Fijne feestdagen
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horlogerie - goud - zilver

Erich Assink & Zn.
Deldensestraat 16a Borne

074-2661322

Grotestraat 58-66 - 7622 GM Borne - telefoon 074 259 67 53
www.velthofveevoeders.nl
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Adverteerders bedankt!
Ook dit jaar hebben wij weer de steun mogen ontvangen van onze adverteerders.
Zij maken het mogelijk d.m.v. een advertentie in ons clubblad dat wij deze vier 
maal per jaar kunnen uitbrengen. Dit willen wij graag blijven doen, zodat al onze 
leden en donateurs op de hoogte blijven van wat er zo al speelt in onze vereniging.
Wij zijn onze adverteerders daar zeer erkentelijk voor en hopen dan ook dat zij hun 
bijdrage in ons clubblad willen continueren voor de volgende jaren, zodat wij ons 
blad kunnen blijven uitbrengen. KOOP BIJ ONZE ADVERTEERDERS.

Absoute Uitvaartverzorging
ADS schoonmaakgroep
Alkoof Interieurs 
’t Anker Horeca
Erich Assink Juwelier
Bal’s Vis die meer dan lekker is
De Barrique Slijterij
De Boer Meubels & Interieur
Brama Rijwielhandel
Bruggink Fysio- en Manuele Therapie
Carnavalsland Het hele jaar feest!
Diepenmaat Autobedrijf 
Efdé autoschade
Flink Schoenmakerij Sleutelservice
HE-AS Lingerie, bad- en nachtmode
Huls Deco Home Kleur & Interieur
Jacobs Slagerij Traiteur
’t Heukske Cafetaria
Peter Korf, stomerij-wasserij
De Krey’nhook Bloemenzaak
Kokerik Catering
Las Carretas Mexican Restaurant
Lemerij Verhuur
Letterboer Computers
Maree & Maree Bungalowverhuur
Morselt Mode
Nieuwkamp Natuursteen 
Aldwin Nijhuis Uw Slager
Nijhuis Tuinpracht Hovenier

Oude Luttikhuis Interieur
Plus Huls van den Nieuwboer
Plus Robert Wallerbosch
Gebr. Pol Garage Tankstation
Rabobank 
Rabo-Scheele Pleisterplaats
Records Biljarts – Zonwering
John Speckman Herenkapsalon
Step one Triathlon Walk and Run
De Tuinfee
Velthof Voeders & Ruitersport
Martin Welberg Meubel & Interieur-
vormgeving
Werth Tandartspraktijk
Léon Wigger Dakwerken
Zuivelhoeve
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Hoogwaardige voetanalyses en het beste schoenadvies op maat:  Step One laat LEKKER lopen

Bij elke loopstijl en voet hoort een andere 
schoen! Een op maat aangemeten (sport)
schoen stelt de sporter in staat optimaal 
te presteren met voldoende bescherming 
tegen eventuele blessures, ongeacht op welk 
niveau de sport wordt beoefend. Step One 
adviseert over deze ideale (sport)schoen op 
basis van een accurate meting en analyse 
van de stand en afwikkeling van uw voeten. 
Bovendien omvat Step One brede kennis van 
sportpodologie en voert aanpassingen uit 
aan schoenen en zooltjes.

Bel NU voor het
maken van

een afspraak:

074-266 10 62

info@step-one.to

HEAS
Lingerie, bad en

nachtmode
Grotestraat 205a
7622 GH Borne

telefoon 074-2665260
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WWW.MORSELTMODE.NL

PAUL & SHARK | CAST IRON 
VANGUARD | PME LEGEND 
TOMMY HILFIGER | G-STAR 

CAVALLARO | STATE OF ART 
DENHAM | MEYER | REPLAY
JOSH V | CATWALK JUNKIE 
MAISON SCOTCH | YDENCE 

GROTESTRAAT 199-205 BORNE & BISSCHOPSTRAAT 5-7 OLDENZAAL

• Gespecialiseerd in modieus slaapcomfort en bedtextiel
•  Ruim assortiment in diverse slaapkamermeubelen 

(ook afwijkende maten)
•  Testkelder met een grote keuze in matrassen en bodems 

w.o. ergonomisch en medische uitvoeringen
• Ruime keuze in tapijten, gordijnen en overige raamdecoraties
• Persoonlijke aandacht, goede service

Openingstijden:
Maandag 13.30 - 18.00 uur
Dinsdag t/m vrijdag
09.00 - 12.30 uur en 13.30 - 18.00 uur
Vrijdag koopavond tot 21.00 uur
Zaterdag 10.00 - 17.00 uur INTERIEURS B.V. BORNE 

Hofstraat 23, Borne, tel. 074-2662275
(maandagmorgen gesloten, vrijdag koopavond)
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Twickelerblokweg 8, 7621 GK Borne
www.floralia-borne.nl

Correspondentieadres
Ringoven 26, 7621 GN Borne
Rabobank NL17 RABO 0309 4345 99
KvK 40075813 

Bestuur 
Voorzitter
A. de Jager, 074-2667143 

Waarnemend secretaris / penning-
meester
H. de Vries, 074-2662519 

Lid
I. Warmerdam
I. Hoge
R. Vos
M. Borgman

Secretariaat
vacant

Openingstijden
Tijdens de bloeiperiode geopend de 
gehele week van 13.30 tot 16.00 uur, 
behoudens de zaterdag, dan zijn wij 
geopend van 10.00 tot 16.00 uur.

Eind oktober tot begin mei is de tuin 
gesloten voor bezoekers.
Onze normale werkmomenten 
(als het weer het toelaat) zijn dan:
maandag: 13.30 tot 16.00 uur
woensdag:  13.30 tot 16.00 uur
vrijdag:  13.30 tot 16.00 uur

Clubblad 
Redactie
A. Boks
G. Bouwknegt

Fotografie
J. Stegink

Lay-out clubblad
Creatieve Vitamines

Inleveren copy
g.bouwknegt@kpnplanet.nl
Inleveren copy voor uiterlijk 
1 februari 2021.

Belangrijke data onder voorbehoud:
Algemene ledenvergadering
25 januari 2021

Workshop bloemschikken
In verband met de coronamaatregelen 
gaat deze niet door.
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