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Beste tuinvrienden,
Het is nu augustus, terwijl ik dit 
voorwoord schrijf en we zitten midden 
in de vakanties. Velen zullen er nog van 
genieten, terwijl er al weer mensen 
terug zijn. Bij Floralia zijn we in deze 
periode druk bezig om de tuin mooi 
te krijgen voor de Open Dagen. Deze 
zal net als vorig jaar weer op dezelfde 
manier gehouden worden. Elders in dit 
boekje leest U daar meer over.

Jammer genoeg werkt het weer niet 
mee, ondanks de regen staan de 
bloemen er redelijk bij. Maar het 
onkruid groeit door de regen harder 
dan andere jaren. De vrijwilligers 
zullen er alles aan doen om op 11 en 
12 september de tuin er mooi uit te 
laten zien.

Het is voor ons teleurstellend dat we 
nog steeds rekening moeten houden 
met de 1,5 meter, zodat er weinig 
groepen op bezoek kunnen komen. 
Ik durf met een gerust hart te zeggen 
dat het op dit moment meer dan 
veilig is om de tuin te bezoeken. Het is 
echt de moeite waard om de dahlia’s, 
zinnia’s, diverse zomerbloeiers, 
kalebassen en pompoenen te 
zien bloeien en groeien. Ook is er 
voldoende houtwerk, nestkasten en 
voederplankjes.

Op de maandag-, woensdag- en 
vrijdagmiddag zijn er altijd vrijwilligers 
aanwezig die je te woord kunnen 
staan. Je moet eens weten hoe gezond 
en gezellig het is om buiten te werken 
met zoveel moois om je heen. Wij zijn 
al blij met 1 middag hulp per week van 
half twee tot vier uur.

Ik wacht in spanning af, de 68-jarige 
tuin moet blijven voortbestaan. 

Welkom op de Open Dagen in 
september.

Arie de Jager, voorzitter
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Europastraat 2A, Borne   Tel. (074) 266 25 04   www.tuinpracht.nl   info@tuinpracht.nl

Nieuwe Kerkstraat 31
7622 LG Borne

tel. 074 266 1682
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Op 11 en 12 september organiseren wij 
weer onze jaarlijkse open dagen, ook 
deze keer heeft het bestuur besloten af 
te wijken van de oorspronkelijke vorm 
en deze dagen in afgeslankte opzet te 
laten plaats vinden. 

Om toch enige voldoening van ons 
werk op de tuin te hebben we hiervoor 
gekozen. Deze voor ons zo belangrijke 
dagen qua belangstelling en promotie 
kunnen wij niet missen en is een doel 
om ons te tonen aan het publiek. Deze 
afgeslankte vorm betekent dat er geen 
medewerking wordt verleend aan ac-
tiviteiten buiten onze eigen vereniging 
om. Dit houdt in dat de tuin deze twee 
dagen normaal open is van 10.00 tot 
16.00 uur voor een bezoek.

Onze eigen activiteiten bestaan deze 
dagen uit het bloemschikken door 
onze dames in een speciaal daarvoor 
ingerichte partytent en een centrale 
plaats wordt opgesteld voor bloemen- 
verkoop op onze parkeerplaats, 
voorts hebben we een stand van 
onze houtprodukten zoals de nest- en 
voederkastjes en de vogelhuisjes.  
Daarnaast presenteren wij onze zelf 
gekweekte mooie kalebassen en pom-
poenen in allerlei vormen en maten.
Voor belangstellenden van de dahlia’s 
hebben we een stand voor de voor-
verkoop van de knollen.
Onze keuken is eveneens de gehele 
dag geopend en wij serveren koffie al 
dan niet met en plakje cake en voor
Lees verder op de volgende pagina >>

11 en 12 september
Open dagen
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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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de kinderen een glaasje limonade, 
bij mooi weer te consumeren op ons 
terras. Zowel het bezichtigen van onze 
tuin als het vertoeven op ons terras zal 
in goede banen worden geleid met in 
acht name van de 1.5 meter regel.

Onze jaarlijkse bloemenshow in de 
serre evenals de verloting en het 
gewicht raden van een van onze 
grootste pompoenen zullen dit jaar 
niet plaats vinden. 
Circa 500 dahlia’s zijn op de tuin 
gepoot en zullen tijdens deze open 
dagen in volle bloei staan, belang-
stellenden kunnen slechts op deze 2 
dagen knollen bestellen. Deze knollen 
worden eind oktober gerooid, schoon 
gemaakt, gelabeld en gesorteerd op 
bestelling en in december klaargezet 
voor het ophalen na telefonische 
melding.
Ook zijn deze dagen alle door ons 
gekweekte chrysanten te bewonderen 
in zoverre zij al tot bloei zijn gekomen. 
Onze snijbloemen zijn dan in vol- 
doende mate aanwezig zodat een 
mooi gemengd boeketje gemaakt kan 
worden.

Ondanks de afgeslankte vorm van deze 
open dagen kan er toch e.e.a. bekeken 
worden en zorgen wij er voor dat alles 
er spik en span uitziet zodat het een 
gezellig evenement wordt. Houdt u er 
rekening mee dat een boeketje dahlia’s 
door ons pas geplukt mag worden 
zondagmiddag na 2 uur.

Graag tot ziens op onze open dagen!

IN MEMORIAM

Henk Hendriksen
Op 29 juni ontvingen wij het 
droeve bericht dat ons tuinlid 
Henk Hendriksen is overleden. 
Henk heeft zich vele jaren, bijna 
20 jaar actief ingezet voor onze 
tuin en vele werkzaamheden en 
functies uitgevoerd en was zeer 
betrokken bij de tuin. In zijn tijd 
als bestuurslid was hij belast met 
de functie van penningmeester die 
hij met veel toewijding en precisie 
uitvoer-de. Henk was een echte 
tuinman, wist van de hoed en 
de rand, mocht graag een beetje 
experimenteren en was breed 
inzetbaar. Het Laatste jaar en na 
het overlijden van zijn vrouw ging 
het met zijn gezondheid achteruit 
en miste hij ook de tuin.

Wij wensen zijn kinderen en 
verdere familie veel sterkte bij het 
dragen van dit verlies.
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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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De herfst komt weer in het land
De herfst komt binnenkort weer in ‘t 
land en zal voor je het weet zich nes-
telen in alle tuinen. Gebruik die laatste 
zonnige en droge dagen dus om je tuin 
herfstklaar te maken. Doe je nu alle 
klusjes die moeten gebeuren, dan kan 
je nadien nog genieten en met een 
gerust gevoel de winter afwachten. 
Volg deze 9 tips en je tuin zal je dank-
baar zijn!

1. Snoei heesters en heggen
Geef heesters, struiken en heggen een 
goede snoeibeurt (afhankelijk van de 
soort mag je tot wel driekwart weg-
snoeien). Zo voorkom je dat heesters 
en struiken verwilderen en openvallen 
en hou je ze jong en fris. Ook hagen 
moet je natuurlijk in vorm houden. 
Zorg bij haagplanten er voor dat de 
bovenkant open is tijdens de winter 
zodat er voldoende licht en frisse lucht 
bij de heg kan, anders kan er rotting 
optreden. Maak je geen zorgen, tegen 
het voorjaar groeit je haag weer terug 
mooi dicht.

Maak het jezelf gemakkelijk en gebruik 
altijd scherp snoeigereedschap. Met 
botte snijvlakken breng je je planten 
ook onnodig extra snoeischade toe. 
Wacht ook niet te lang om dit te doen: 
hoe kouder het als is wanneer je 
snoeit, hoe minder nieuwe knoppen 
je zal krijgen in het voorjaar. Heb je 
rozenstruiken staan? Dan kan het zijn 
dat ze nog deels in bloei staan.

Bij deze laatbloeiers is het voldoende 
om de uitgebloeide stengels en 
ongewenste of zwakke scheuten af te 
knippen. Zijn ze uitgebloeid, dan kan je 
ze wel meer terugsnoeien. 

2. Geef je gazon nog een liefdevolle 
beurt
De herfst is niet het favoriete seizoen 
van je gazon: veel regen en kou en 
maar weinig zon. Bovendien zijn die 
mooie herfstbladeren aan de bomen 
wel mooi, maar eens ze op je gazon 
liggen doen ze meer kwaad als goed. 
Verzamel dus regelmatig de bladeren 
zodat er geen bruine plekke ontstaan 
en mos begint te groeien. Tegen eind 
oktober maai je je grasmat best een 
laatste keer af, maar zet je grasmaaier 
op een iets hogere stand, tot zo’n 5 cm 
hoog. De iets langere sprieten nemen 
zo zon weg van potentieel onkruid en 
mos.

Het najaar is ook de beste moment 
om nieuw gras in te zaaien: de grond 
heeft nog wat zomerwarmte in zich en 
er valt voldoende regen waardoor de 
jonge wortels niet uitdrogen. Dus heb 
je kale plekken in je gazon, bestrooi ze 
dan nu met graszaad. Zorg er wel eerst 
voor dat de grond daar goed belucht 
is. Grotere plekken kan je ook altijd 
even verticuteren. Maak na het zaaien 
de grond vochtig en zorg ook dat het 
nadien niet uitdroogt.
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3. Bereid je vijver voor
De temperaturen zakken wel, maar het 
duurt nog wel een tijdje voor je vijver-
water echt afkoelt. Zolang vissen naar 
de oppervlakte komen kan je ze blijven 
voeren, maar met mate. Zo hou je hun 
conditie op peil totdat de winter komt. 
Hou wel op tijd groot onderhoud tus-
sen je waterplanten. Zorg b.v. dat ze 
niet teveel wateroppervlak bedekken. 
De afgestorven waterplanten moeten 
ook weggehaald worden, anders 
zinken ze en rotten dan op de bodem. 
Zorg wel dat je vissen nog een plekje 
hebben om te schuilen. Je kan des-
noods de meeste afgestorven bladeren 
verwijderen, maar de stengels nog 
laten staan tot je ze in het voorjaar 
vervangt door jonge planten.
Hou ook afgevallen bladeren uit je 
vijver. Op tijd een afdeknet spannen 
is de gemakkelijkste optie. Heb je die 
niet tijdig hangen, vis de bladeren dan 
op met een schepnet. 

Anders zullen ook zij zinken en rotten 
en je vijverbiologie uit evenwicht 
brengen. Ligt er al een laag op de 
bodem? Verwijder die dan met een 
schepnet of een vijverstofzuiger. 
Vijverpompen kan je in de loop van de 
herfst demonteren.
Denk ook alvast vooruit hoe je je vijver 
wilt overwinteren: met ijsvrijhouders, 
verwarmers, ...

4. Planten & verplanten
De herfst is hét moment om planten 
te planten, verplanten of stekken. 
De grond is nog relatief warm van 
de zomer, dus ze kunnen nog rustig 
wennen aan hun plek en nieuwe 
wortels vormen. De grond droogt door 
regelmatige regen ook niet meer uit 
en de temperaturen zijn nog relatief 
zacht, een ideale combinatie dus. Ook 
voorjaarsbloeiende bloembollen zoals 
o.a. tulpen, blauwe druifjes en krokus-
sen plant je best al in het najaar. Zet 
ze uiterlijk in oktober in de grond, dan 
hebben ze nog tijd om aan te sterken 
voor het écht koud wordt. 

Vaste planten die te groot zijn ge-
worden kan je nu afsteken om dan te 
verstekken. Heb je geen plek voor een 
extra exemplaar in je tuin, dan kan je 
ook stekjes weggeven of uitwisselen 
met vrienden en familie. 
Zeker bij bodembedekkers is het 
handig om ze te stekken, zo groeit de 
bodem in het voorjaar sneller mooi 
dicht. 

Lees verder op pagina 15 >>
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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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5. Je eigen wintermoestuin(tje)
Hou je wel van verse groenten uit 
eigen tuin? Dat kan ook in de herfst! 
Groenten zoals andijvie, winterpeen,
spinazie en veldsla kunnen nog perfect.
Ook tuinkers kan je in het najaar 
zaaien en na enkele weken verschijnen 
de eerste stengeltjes al die je kan 
verwerken in allerlei gerechten. Er zijn 
ook een heel aantal soorten, zoals look 
bijvoorbeeld, die je nu al plant zodat 
je ze volgend jaar kan oogsten. Let wel 
op dat je slakken nog steeds onder 
controle houdt! 

6. Denk aan de vogels & egeltjes
Het is misschien nog wat vroeg, maar 
als je nu al nestkastjes ophangt dan 
kunnen de vogels alvast wennen aan 
hun nieuw winterverblijf. Zo hebben ze 
zeker al een gereserveerd plekje tegen 
het broedseizoen. Binnen in vogel-
kastjes mag het niet te koud en niet 
te warm worden. Een houten huisje 
heeft idealiter een dikte van ongeveer 
anderhalve centimeter. Zorg ook dat er
geen volle zon recht in kan schijnen of
regen in kan vallen. Je richt de opening 
dus best naar het noordoosten of zuid-
oosten. Let bij het kiezen van een 
plekje dat katten of andere roofdieren 
er niet bij kunnen. Vogelhuisjes 
bestaan in allerlei modellen en maten. 
Vermijd wel de felgekleurde exem-
plaren, die vallen extra snel op bij 
roofdieren; natuurlijke kleuren zorgen 
voor beter camouflage. 

Egels zijn iets meer verlegen tuin- 
bezoekers. Nochtans moeten ook zij
een goede vetvoorraad aanleggen voor

de winter en hebben ze daar meer en
meer moeite mee. Zeker in bebouwde
gebieden is het lastig om genoeg 
voedsel te vinden door alle afgesloten 
tuinen. Wil je ze een handje helpen, 
zorg dan dat ze tot in je tuin geraken: 
een (kleine) opening in je haag of 
schutting opent voor hun een nieuwe 
wereld. Heb je een composthoop of 

nog opgestapeld snoeiafval ergens, 
laat die dan gerust liggen: ze zoeken 
daar vaak beschutting onder. 
Heb je een vijver of iets anders waar 
ze zouden kunnen in sukkelen, zorg 
dan dat je b.v. een plank er schuin 
in legt zodat de egels er uit kunnen 
kruipen. Hou je wel van egelbezoek? 
Leg dan ergens katten- of hondenbrok-
ken, muesli, fruit, pindakaas of spe-
ciaal egelvoer neer. Egels zijn slimme 
beestje die onthouden waar er eten te 
vinden valt, dus dan is de kans groot 
dat ze regelmatig terugkomen. Geef 
ze absoluut geen melk, daar krijgen ze 
verteringsproblemen van!
Lees verder op pagina 18 >>
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7. Zorg voor kleur & fleur
Je hebt een heel aantal najaars- 
bloeiers en ook winterbloeiende 
planten: chrysanten, viooltjes, winter-
heide, helleborussen,... Maar ook an-
dere planten kunnen voor kleur zorgen 
dankzij felle bessen of bladeren zoals 
sierkolen, bergthee, skimmia, schoon-
vrucht, vuurdoorn... of met interes-
sante takken zoals die van kornoeljes 
of zilverstruikjes. Vanaf september zijn 
er ook pompoenen in allerlei maten en 
soorten beschikbaar. Schik ze samen 
met ander sierfruit in een hoekje of op 
je tuintafel. 

8. Verhuis de ‘koudeschijters’ naar 
binnen
Niet alle planten zijn even goed be-
stand tegen de herfst en winter. De 
kans is groot dat je tijdens het voor-

jaar een aantal leuke planten hebt 
gezet, maar die volgend jaar compleet 
verpieterd zullen zijn. Je kan er altijd 
nieuwe kopen natuurlijk, maar je kan 
ze ook naar een beschutte plek verhui-
zen. Doe dit dan zeker voor de eerste 
vorst! Laat je niet verrassen, zelfs in 
de herfst kan er plots een verrassend 
koude nacht tussen zitten! Vanaf er 
dus kans is op vorst haal je ze best 
binnen, maar overdrijf ook niet: hoe 
langer ze zonder risico buiten kunnen 
blijven, hoe beter.

Waar je ze het beste zet, hangt af van 
soort tot soort. Planten die sowieso 
in de winter hun bladeren laten vallen 
mag je op een donker plekje zetten tot 
de eerste zonnestralen in het voorjaar. 
Planten die het hele jaar door groen 
zijn hebben logischer wijze ook binnen 
zonlicht nodig en zet je dus best voor 
een raam. Planten die van origine uit 
zuiderse of tropische gebieden komen 
zoals tuinpalmen hebben niet enkel 
licht maar ook warmte nodig. Hen kan 
je best gezellig mee in de living zetten.

9. Ga de strijd aan tegen groene 
aanslag & mos
Vochtig weer en weinig licht? Dat zijn 
ideale omstandigheden voor algen en 
mos! Het laatste wat je wil is een win-
ter lang op groene terrastegels, oprit 
of tuinmeubelen moeten zien. Boven-
dien kan dat ook verraderlijk glad 
worden. En zijn allerlei bestrijdings-
producten en huis-en-tuin-middeltjes 
die dat klusje een pak gemakkelijker 
maken. 
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De vlinder afgebeeld op de voorkant 
van dit boekje is een foto van een van 
de meest opvallende voorjaarsvlinders, 
de citroenvlinder.

Vanaf de eerste zonnige dagen in maart
zie je, vooral de felgele mannetjes, 
volop patrouilleren. Vrouwtjes zijn 
onopvallender, zowel in gedrag als in 
kleur. Ze zetten nu hun eitjes af, 
misschien wel bij u in de tuin. Als u 
tenminste vuilboom in de tuin hebt.

De vrouwtjes van citroenvlinder zijn 
groenwit van kleur en lijken vanuit 
de verte wel op een koolwitje. Ze zijn 
alleen duidelijk groter en hebben geen 
enkele zwarte tekening op de vleugels. 
Op dit moment zijn de vrouwtjes 
nog volop te zien, terwijl er steeds 
minder mannetjes zijn. Deze hebben 
gepaard en sterven nu. De vrouwtjes 
gaan de komende tijd nog door met 
het afzetten van eitjes. Ze doen dat 
op de jong ontluikende bladeren van 
hun waardplant. Het zijn wegedoorn 
(Rhamnus cathartica) en vuilboom 
(Rhamnus frangula) waarop de rupsen 
helemaal zijn gespecialiseerd. Zonder 
een van beide kan een citroenvlinder 
zich niet voortplanten. Wegedoorn 
komt met name in de kuststrook voor 
en in het binnenland is vuilboom, die 
ook sporkehout genoemd wordt, de 
enige waardplant.

Vuilboom komt veel voor in de 
ondergroei van bossen, maar ook in 
tuinen past hij prima. Het is een flinke 
struik, maar erg groot wordt hij niet, 
dus ook in een kleine tuin is er plaats 
voor. Het is niet alleen de waardplant 
voor citroenvlinder, maar in het 
voorjaar zetten ook boomblauwtjes 
er hun eitjes op af en hun rupsen 
leven in de bloemknoppen. Vuilboom 
heeft heel erg veel bloemen en dat 
maakt hem ook tot een belangrijke 
nectarbron. Ook voor bijen en andere 
insecten is het een enorm belangrijke 
plant.

Een ei-afzettend vrouwtje van 
citroenvlinder kun je herkennen aan 
haar zoekende vlucht. Ze fladdert 
op en neer door je tuin en rond de 
vuilboom. Regelmatig gaat ze ook even 
zitten en van dichterbij zie je dan dat 
ze haar achterlijf kromt. Als dat net 
even wat langer het geval is kun je vast 
en zeker een eitje vinden.

Lees verder op pagina 25 >> 

Citroenvlinder
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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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Tuintips september
Dit is een goede periode om een 
nieuw  gazon in te zaaien.
Ga uw gazon bemesten met winter-
bemesting.
Coniferen planten, onkruid wieden.
Bewaaraardappelen altijd donker, 
droog en bij een temperatuur tussen 
de 4 en 8 graden
Perzik kan best iets onrijp worden 
geplukt; het suikergehalte neemt 
nog toe tijdens het narijpen.
Compost is ideaal voor het verbe-
teren van de grond. Maak twee com-
postbakken, zodat u het afval regel-
matig van de ene naar de andere bak  
kunt overhevelen. Dat versnelt het 
composteringsproces.
Pluk fruit vooral bij droog weer en 
pas op het moment dat de ochtend-
dauw is verdwenen. Is het warm 
weer, leg de geplukte vruchten dan 
zo snel mogelijk na het plukken in de 
schaduw.
Het drogen van groenten en fruit 
gaat sneller wanneer u deze bestrijkt 
met citroensap of zout.
Droog zwarte bessen in hun geheel.

U kunt ze later verwerken in een 
appeltaart of cake. Bijzonder lekker 
is wanneer u de gedroogde bessen 
eerst in rum of jenever.
Teveel bramen geplukt? Geen nood, 
bramen kunt u prima invriezen.
Hazelnoten blijven maandenlang 
goed als ze op zolder in een laag 
worden uitgespreid op een rek van 
fijn gaas.
De bewaarappels en -peren die u 
oogst, kunt u het beste opslaan in de 
schaduw van een vruchtboom. Door 
de nachtelijke kou en dauw krijgt het 
fruit meer aroma en wordt de smaak 
voller.
Zijn zonnebloemen in de vaas ver-
welkt? Giet er wat heet water bij en 
ze fleuren weer op.
Zonnebloem heeft een behaarde 
steel, waardoor er water omhoog 
kan “kruipen” en uit de vaas kan 
sijpelen. Zet de bloemen dus niet te 
diep in het water.
Als u afgevallen vruchten buiten 
bewaart, zult u zien dat er diverse 
soorten vlinders op afkomen.
Uien en bonen die direct na de oogst 
goed worden gedroogd, kunnen 
maandenlang worden bewaard

Vervolg Citroenvlinder

Ze zetten hun eitjes af op de net ontluikende bladeren, vaak als ze nog 
dubbelgevouwen zijn. De rupsen die uit de eitjes komen hebben dan lekker vers 
en mals blad om van te eten.  Nu kun je in je tuin zowel eitjes als rupsen vinden. 
In de komende weken zullen de rupsen een aantal maal vervellen en in juni 
verpoppen ze ergens aan de plant. In juli verschijnen de verse citroenvlinders, 
maar in de zomer zijn ze veel minder opvallend dan in het voorjaar.
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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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Oproep

Onze tuin wordt gedragen door de 
inzet van een aantal vrijwilligers, van 
deze vrijwillige medewerkers(sters) 
zijn wij geheel afhankelijk, hun inzet 
en deskundigheid maken de tuin van 
wat deze nu is. Het probleem doet 
zich echter voor dat door het ouder 
worden van deze mensen het op ter-
mijn steeds moeilijker wordt de werk-
zaamheden op de tuin te verrichten. 
Deze situatie is heden van toepassing 
op onze tuin, nog niet direct het ge-
brek aan vrijwilligers, maar de werk-
zaamheden welke door hun uitgevoerd 
moeten worden.

Juist de voorbereidende werkzaam-
heden op de tuin om te komen tot 
een volledig bloeiend geheel, wat 
uiteindelijk de bedoeling is, komen 
wij mensen te kort, mensen die willen 
meewerken aan het gereed maken van 
de bedden, zaaien, poten, schoffelen, 
onderhouden en wat dies meer zij, 
daar hebben wij behoefte aan.

Dus onze oproep, houdt u van 
tuinieren, heeft u de beschikking over 
enige vrije tijd, meld u dan aan als 
vrijwillige medewerker (ster) van onze 
tuin.

Onze activiteiten omvatten een scala 
aan werkzaamheden op het gebied van
kweken en verzorgen van bloemen.

Mochten wij op termijn geen aanwas 
van nieuwe werkende leden op de tuin 
kunnen verwelkomen, zal het voort-
bestaan van onze bloemenvereniging
ernstig in gevaar komen. Floralia een 
mooie vereniging met een mooie 
tuin, het zou jammer zijn als deze 
68-jarige vereniging zou verdwijnen. 
Dus mensen als u dit leest en u bent 
enigszins geïnteresseerd, kom een 
kijkje nemen en draai eens een middag 
mee, zodat u enig idee op doet van 
ons werk.
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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

Clubblad 
Redactie
A. Boks
G. Bouwknegt

Fotografie
J. Stegink

Lay-out clubblad
Creatieve Vitamines

Inleveren copy
g.bouwknegt@kpnplanet.nl
Inleveren copy voor uiterlijk 
19 november 2021.

Belangrijke data:
Open Dagen 2021
11 en 12 september

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

Bloemenvereniging Floralia Borne

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

Mocht u in deze periode toch verlegen zitten om een vogelhuisje of een 
nestkastje, dan kunt hiervoor op deze momenten altijd terecht. 
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Las Carretas
Marktstraat 1
7622 CP Borne
074-2667303

www.lascarretas.nl
info@lascarretas.nl



interieurbouw

projectinrichting

meubelen

keukens

van 
ontwerp 

tot 
realisatie

Showroom  Gunnerstraat 18 b, Weerselo  www.steggink-interieurs.nl

inloopkasten

vloeren

raambekleding

kamer & suite


