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Voorzitter   Secretaris/Ledensecretariaat  
Dhr. Jan Workel  Mw. Marian Wilpshaar 
van Uitertstraat 14  Vierhuizenhekstraat 14 
7468 ED Enter  7447 GH Hellendoorn 
Tel. 0547-381729  Tel. 0548-654616 
e-mail: janworkel@concepts.nl  e-mail: m.p.wilpshaar@planet.nl 
 

Penningmeester  Bestuurslid  
Mw. Fokje de Vreeze  Dhr. Frits Sanders 
Schapenkolkweg 2  Wilgenlaan 18 
7431 BS Diepenveen  7642 EW Wierden 
Tel. 0570-592262  Tel. 0546-573957 
e-mail: fdevreeze@home.nl  e-mail: sand1321@kpnmail.nl 
Rek.nr. NL 23 RABO  039 68 38 766 
penningmeester NKvF regio Twente  Bestuurslid 
  Dhr. Wim Schotman   
  Brandweg 5 
  8105 SG Luttenberg 
  Tel. 0572-301644 
Redactie DE FUCHSIAGROET  e-mail:  w.schotman@hotmail.nl 
Redactieadres:               
Dhr. Jan Besselink  
De Buizerd 50  Mw. Mieke Hoogland 
7609 BG Almelo  Violierstraat 81a-31   
Tel. 0546-813012  7601 GR Almelo 
e-mail: jan_besselink@hotmail.com  Tel. 0546-539124 
www.jabes-art-fuchs-nl  e-mail: gmhoogland@zonnet.nl 
 

Mw. Annie Pluimers  Dhr. Gé Koelemeijer 
Athanasiastraat 18  Elskampweg 32 
7468 EA  Enter  8105 RL Luttenberg 
Tel. 0547-382355  Tel. 0572-301414 
e-mail: amfpluimers@gmail.com  e-mail: elskamp32@gmail.com 

 

De Fuchsiagroet verschijnt 4 x per jaar  (Febr.-Mei.-Aug.-Nov.). 
Kopie inleveren vóór 15e voorafgaande aan de maand van verschijnen. 
Overname van artikelen, mits met bronvermelding is toegestaan. 

 

Servicepunt voor meststoffen, potten etc. 
Fam. W. Schotman, Brandweg 5, 8105 SG Luttenberg 
Tel. 0572-301644 — e-mail: w.schotman@hotmail.nl  
 

Voorblad en rubriek HUMOR: Jan Besselink 
Website: www.fuchsiavrienden.nl 
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       JAARGANG 17                              Februari 2018 nr. 1 
  
Van de bestuurstafel. 
  
Nu de eerste hap van het nieuwe jaar 2018 er al weer af 
is kunnen we als bestuur ons richten op 2018.  Onze 
regio Twente-Salland wil graag een actieve en gezellige 
club Fuchsialiefhebbers zijn die kunnen genieten en 
leren van elkaars omgaan met onze fuchsia. Weten we 
wel hoeveel moois er te zien is in de tuinen van onze 
leden in Twente en Salland? Maak een wensen lijstje van te bezoeken tui-
nen, maak een bezoekafspraak en geniet. Samen met anderen op pad. Ja 
gezellig! Ook willen we dit jaar gebruiken om de contacten met buurtregio’s 
te intensiveren. We kunnen elkaar uitnodigen voor tuinentochten, busreizen 
en regioavonden met een inleider. Door het teruglopen van het ledental 
wordt het aantal leden van regio’s steeds kleiner en dat heeft tot gevolg dat 
de georganiseerde activiteiten afnemen. Alhoewel het ledental ongeveer 
stabiel blijft merkt het bestuur toch een lichte terugloop van het aantal le-
den dat de regioavonden bezoekt. Wij willen in deze graag goede en interes-
sante inleiders. Die kosten vaak meer en ook de reiskosten nemen toe. Om-
dat we kiezen voor kwaliteit hebben we besloten hier niet op te bezuinigen. 
Ook de contacten met de landelijke ledenraad en het hoofdbestuur willen 
we graag goed houden. Alleen een harmonieuze samenwerking op alle ter-
reinen is nodig om als NKvF te blijven bestaan.  
Zonder de NKvF worden wij in de regio een gezellig hobbyclubje. 
Wat kwam deze maand zoal aan de orde? We spraken over de voorbereidin-
gen voor de stekkenmarkt en de tuinentocht. Waar gaan we deze zomer 
naar toe. Wim en Carla Schotman en Frans Swaters bereiden dit voor en 
vragen de tuineigenaren. Ook zoeken wij naar een goede plek om deze dag 
af te sluiten. Voor de busreis is evenals vorig jaar een bus gehuurd bij Gebo 
Tours (rolstoeltouringcar). We bezoeken tuinen in de Achterhoek.  
Er is ons gevraagd eens te peilen of een afsluitend etentje gewenst wordt. In 
de jaarvergadering komt dit aan de orde. Het bestuur wenst u allen veel ple-
zier. 
  
Jan Workel, voorzitter 
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Activiteitenkalender. 
12-03-2018 Algemene Ledenvergadering bij de Kröl,                    19.30 uur. 
   Dorpsstraat 158a, 7468 CT Enter. 
12-05-2018 Stekkenmarkt bij Frans en Ciska Schuurman,        13.30 uur. 
   Almelosestraat 80, 7636 RN Agelo.         
28-05-2018 Ledenbijeenkomst bij de Kröl. Dialezing        19.30 uur.
    “Waar komen onze planten vandaan”  
30-06-2018 Busreis. Wij bezoeken De Krosenbrink in Barchem,  
   D’n uuthook en De Valk in Ruurlo en als afsluiting een 
   Bezoekje aan de fam. Elsman (fuchsiakweker) in Wichmond. 
   Vertrektijd bij AC Restaurant, A1, Holten.        09-00 uur. 
21-07-2018 Tuinentocht. Gegevens in de volgende DE FUCHSIAGROET. 
24-09-2018 Ledenbijeenkomst bij de Kröl. Lezing        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. 
09-02-2018  Wilgenlaan 18, 7642 EW Wierden.       10.00 uur.  
30-03-2018 Brandweg 5, 8105 SG Luttenberg.      10.00 uur. 
01-06-2018 Vierhuizenhekstraat 14, 7447 GH Hellendoorn.     10.00 uur. 
     
 
Wel…….. 
Onze hartelijke felicitaties gaan uit naar allen die in de 
afgelopen periode een verjaardag of een jubileum hebben 
gevierd. Proficiat.  
Bijzondere felicitaties gaan ook uit naar Jan en Hermine Workel 
zij hebben op 26 oktober 2017 hun 50jarig huwelijksfeest gevierd.  
Alsnog van harte en wensen jullie nog heel veel jaren in goede gezondheid. 
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 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 gewenst. 
In het bijzonder de heer Gé Koelemeijer, wij wensen hem, ook namens de 
redactie van harte beterschap. 
 
In memoriam Engelien Workel- Bebseler        
  

Nog nauwelijks beseffend wat dit verlies betekent, 
hebben we totaal onverwacht afscheid moeten nemen 
van Engelien Workel, de echtgenote van ons lid 
Hendrik Workel uit Hengevelde. Naast haar gezin 
hebben wij als familie, de gemeenschap Hengevelde en 
de fuchsiavereniging een bijzondere vrouw verloren.  
Wij hebben ons medeleven laten zien bij de 
afscheidsviering en de crematieplechtigheid die op dinsdag 21 november 
2017 in Haarlo plaats vond. 
Engelien was in hart en nieren een gemeenschapsmens. Zo werd ze het 
afgelopen jaar vrijwilligster van het jaar. Alhoewel ze fuchsia’s mooi vond en 
ze graag in de tuin had, liet ze het tuinwerk over aan haar man Hendrik. U als 
leden kennen Engelien vast wel van de tuinentochten en de fuchsiashows. 
Bij Lubbers, Erve Hofman en de Wendezoele was ze vaak een van de 
drijvende krachten in de keuken. Dat verzorgende werk deed ze graag. 
Daarvoor kon je altijd een beroep op haar doen. Het woord nee heb ik 
weinig van haar gehoord. Haar beminnelijke karakter, haar hulpvaardigheid 
en liefde voor onze hobby zal ons altijd blijven verbinden. Wij wensen 
Hendrik, de kinderen en kleinkinderen de kracht toe om na zo’n groot verlies 
samen verder te gaan. 
Namens alle leden van de regio Twente-Salland, 
 

Jan Workel, voorzitter 

 
DE WITTE FUCHSIA. 
Een waterval aan bloempjes valt gestaag naar beneê. 
Het is de witte Fuchsia, die bloeit zo heel tevreê. 
dan ziet ze eruit als een ballerina in de wind 
Fuchsia….. Je moest eens weten hoe mooi ik je vind 
Nieuwe knopjes, zij dienen zich al weer aan: 
nog heel eventjes en ik kan opnieuw aan het genieten gaan! 
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Ook hartelijke felicitaties voor onze Jubilarissen  met het: 
12 ½ Jarig lidmaatschap van de NKvF.  
Dhr. G.J. Kreijkes, De Karakiet 10, 7671 LA Vriezenveen. 
Dhr. F.A. Nijboer, Braakstraat 2-1, 7581 EZ Losser. 
Mw. A. Remmers, Wielewaalstraat 8, 7471 HD Goor. 
Dhr. F. Sanders, Wilgenlaan 18, 7642 EW Wierden. 
Dhr. H.J. Schutten, Otto Klempererstraat 43, 7558 EL Hengelo(O). 
Dhr. C.J. Tijs, van der Kettenstraat 5, 8105 AK Luttenberg. 

Zilveren Fuchsiaspeld voor 25 jaar lidmaatschap van de NKvF.  
Dhr. B.G.J. Bruins, Oude Benteloseweg 1, 7491 EW Delden. 
Dhr. H.J. Edelijn, Lage Gaardenstraat 96, 7772 CN Hardenberg. 
Mw. A. v.d. Linden, Zwanebloem 3, 7772 MT Hardenberg. 
Dhr. G. Mentink, F. van Blankenheims 33, 7415 VS Deventer. 
Dhr. G.M. Poorthuis, Paradijsstraat 14, 7571 CT Oldenzaal. 
Mw. F. de Vreeze, Schapenkolkweg 2, 7431 BS Diepenveen. 

30 Jaar lidmaatschap van de NKvF. 
Dhr. R.N. de Jong, Oldenzaalsestraat 298, 7523 AH Enschede. 
Dhr. G. Stoelhorst, Tolweg 8, 7475 BJ Markelo. 
Dhr. J.G. Wuite, De Reiger 16, 7671 WN Vriezenveen. 

35 Jaar lidmaatschap van de NKvF. 
Mw. H. Bosch, Pothuislaan 24, 7602 XP Almelo. 
Mw. J. Nijholt-Bootsma, Zwaluwstraat 1, 7491 CV Delden. 
  

Een jubileum. 
Onlangs kregen we een speciale uitnodiging voor de Nieuwjaarsreceptie van de 
regio Twente-Salland in verband met het feit dat we reeds 35 jaar lid zijn  van de 
Kring. 
Aanleiding om eens in het “fuchsia-archief” te duiken en te kijken hoe het alle-
maal begon! 
Het blijkt dat we reeds in 1978 de eerste fuchsiastekken kregen van een collega 
uit Aalten, die een grote collectie fuchsia’s in zijn tuin had. Wij woonden destijds 
in Silvolde en mijn collega kwam regelmatig bij ons aan huis en hielp waar nodig 
met de verzorging van het stekgoed. Van drie soorten kunnen we ons de naam 
nog herinneren, nl. Chang , Swingtime en Waternymph.  
Na onze verhuizing naar Twente leek het er op dat de virusbesmetting niet kon 
doorzetten, maar niets was minder waar. Binnen de korst mogelijke tijd was een 
hoek van de tuin volledig bezet met fuchsia’s. Toen we in de nazomer van 1982 
nog eens op bezoek gingen in Aalten kwamen we met een grote hoeveelheid  
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stekken terug, die nog dezelfde avond werden opgepot en de daarop volgende 
winter was een hoek van de eetkameer veranderd in een fuchsiakwekerij.  
De oudere planten waren ingekuild in de tuin en zo kon het gebeuren dat we in 
mei 25 planten in de volle grond konden plaatsen. Van een volledige besmetting 
met het fuchsiavirus was bijna sprake. Helemaal besmet raakten we na een be-
zoek aan de schitterende tentoonstelling in Bredevoort. Hier werden 4000 plan-
ten getoond van maar liefst 1100 verschillende soorten. We werden op 12 au-
gustus 1983 lid van de Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden.  
Via de collega in Aalten en aankopen bij ter Heegde in Hengelo stonden er in 
1984 reeds 30 verschillende soorten in onze tuin. In oktober van dat jaar brach-
ten we een bezoek aan kasteel Warmelo in Diepenheim, waar tuinbaas Derksen 
bezig was zijn fuchsia’s klaar te maken voor de winterberging. Van hem kregen 
we stekken van ruim 20 soorten, die ’s avonds direct werden opgepot. Boven-
dien kregen we via een buurvrouw nog een aantal stekken uit de tuin van kasteel 
Twickel. Zo is onze collectie met vallen en opstaan reeds uitgebreid naar ruim 50 
planten. De overwintering geeft echter steeds de nodige zorgen, eerst inkuilen 
later in een het nachthok van de volière en tenslotte vanaf 1993 in een kas met 
een elektrisch kacheltje. Ook met de stekgrond en de potgrond hebben we lang 
geëxperimenteerd om tenslotte uit te komen bij commerciële stekgrond en Lent-
se potgrond via Theo Jeukens. Ook hebben we bij Jeukens vaak een aanvulling/
vervanging van soorten kunnen realiseren. Bovendien hebben we bij hem het 
systeem van semi-hydro geleerd, hetgeen we nog steeds toepassen bij onze 
hangpotten. 
In de loop der jaren is onze collectie uitgebreid naar ruim 100 soorten, waarvan 
altijd 20 – 25 soorten hangers en halfhangers. Ongeveer 10 jaar geleden zijn we 
in onze voortuin overgestapt op winterharde soorten. En zo hebben we anno 
2018 nog steeds ruim 100 verschillende soorten verdeeld over 50 winterharden, 
25 hangers/halfhangers en ruim 25 struiken en boompjes voor in de volle grond. 
Op het moment dat we dit schrijven is onze kas derhalve gevuld met ruim 50 
planten. We beginnen vanaf half februari met het stekken van al onze hangers/
halfhangers. 
Hoe een paar stekjes van een collega al niet kan uitgroeien tot een echte hobby.   
De Twentse Zwaluwen.  
  

Etentje…….. 
Op de Nieuwjaarsreceptie is door onze voorzitter de vraag ge-
steld of er interesse is om de busreis (30 juni a.s.) af te sluiten 
met een etentje. Tijdens de Algemene Ledenvergadering in maart 
komt deze vraag weer aan de orde of dit uw voorkeur is of dat u 
hier geen interesse aan heeft.  
U heeft nog even de tijd om hierover na te denken. 
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Uitnodiging  voor de ALGEMENE LEDENVERGADERING 
op maandag 12 maart 2018 Aanvang: 19.30 uur. Plaats: Café de Krol in Enter.  
Agenda 
1.      Opening door de voorzitter: mededelingen. 
2.      Ingekomen stukken: verslag van de kascommissie.      
3.      Uitgaande stukken: geen.  
4.      Notulen van de ledenvergadering op 13-03- 2017.  
          (zie De Fuchsiagroet mei 2017) 
5.      Jaarverslag 2017 van de secretaris (zie Fuchsiagroet februari 2018). 
6.      Financieel verslag penningmeester over het verenigingsjaar 2017 
         Bespreking verslag van de kascommissie.   
7.     Vaststelling begroting 2018. 
 8.    Benoeming leden van de kascommissie:  
           - Mevrouw C. Schotman treedt af. 

- De heer H. Veldkamp blijft nog een jaar lid. 
- Mevrouw B. van Heusden wordt lid. 
- Benoeming reserve lid. 

9.     Bestuursverkiezing: 
        De heer Frits Sanders is aftredend en herkiesbaar. 
Op schriftelijke voordracht van 10 of meer leden kunnen tegenkandidaten wor-
den ingediend. Het is een vereiste dat  deze brief uiterlijk 24 uur voor de aanvang 
van de ledenvergadering bij de secretaris aanwezig is. 
10.  Bespreking agenda algemene ledenvergadering van de NKvF op zaterdag 7 

april 2017 in Eemnes. Te bespreken: verhoging contributie met € 0,50 m.i.v. 
2019. Vacatures in het hoofdbestuur. 

11.  Vaststelling afvaardiging van regio 05 naar de ledenraad van de NKvF: Het 
bestuur stelt voor de heer Jan Workel af te vaardigen. Als zijn vervanger 
wordt mevrouw Marian Wilpshaar voorgedragen. 

12.  Bespreking plannen en suggesties voor het nieuwe verenigingsjaar 2018-2019  
            a.  Bezoeken open tuinen in onze regio, regio 06 en landelijk  
            b.  Vriendendag  NKvF op zaterdag 25 augustus 2018 bij Kwekerij  
                 Zeelenberg in Dongen en boottocht door de Biesbosch.  
            c.  Stekkenmarkt zaterdag 12 mei 2018 in Ootmarsum bij Ciska en 

         Frans Schuurman. 
   d.  Bezoeken kwekers: bv Gommer, Van de Velde, Lokhorst en Lavrijssen.  

            e.  Potgrondactie (Jan). 
            f.  Dialezingen (graag suggesties). 
            g.  Bustocht zaterdag 30 juni naar de Achterhoek (met bezoek aan kwekerij 
                 Elsman in Wichmond) Is er interesse voor een afsluitend etentje?   
            h. Tuinentocht zaterdag 21 juli (werkgroep).  
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13.   Pauze met lotenverkoop ( prijsjes van leden zeer welkom). 
14.   PowerPoint/diapresentatie door Frans Swaters. 
15.   Rondvraag en sluiting. 
16.   Verloting. 
17. Iedereen gaat naar huis met een fuchsiastek van een nieuwe cultivar. 
Verloting. 
Wilt u voor de verloting iets beschikbaar stellen, meldt u dit dan één 
week voor de ALV aan onze penningmeester, tel. 0570-592262. 
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw bijdrage en medewerking.  
  
Stekkenmarkt/ruilbeurs op zaterdag 12 mei 2018. 
Ook dit jaar wordt voor 16de keer onze stekkenmarkt ge-
organiseerd. 
Al een aantal jaren wordt de tuin van Frans en Cisca 
Schuurman aan de Almelosestraat 80, 7636 RN in Agelo 
beschikbaar gesteld voor onze regio. 
De tuin ligt aan de voet van de Kuiperberg voor Ootmar-
sum (vanuit de richting Almelo) in het prachtige Twentse 
landschap. Wilt u stekken etc. aanbieden dan wordt u van-
af 13.00 uur verwacht. 
De beurs begint om 13.30 uur voor belangstellende en ver-
zamelaars die hun collectie fuchsia’s/planten willen aanvullen. 
Wij hopen dat u, net als in de vooraf gaande jaren, met grote getalen aan-
wezig zult zijn. Familie, vrienden, buren etc. zijn ook van harte welkom. 
De koffie staat klaar en bij slecht weer is alles overdekt!!!. 
  
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 lente zijn die in deze tijd 
van het jaar het hart een sprongetje doen maken. 
Anne Regs        (Bron Internet) 
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Jaarverslag  over 2017 van de  Regio 05 Twente-Salland   
 

In het jaarverslag zet de secretaris de belangrijkste gebeurtenissen van 
het afgelopen jaar nog eens op een rijtje. De leden kunnen zo beoordelen 
of er voldoende activiteiten zijn ontwikkeld. Komt dit overeen met de 
wensen van de leden? In de jaarvergadering hoort het bestuur uw 
oordeel. “Wat is er mooier dan een tuin vol Fuchsia’s?” zal menigeen van 
ons dit jaar bij zich zelf gedacht hebben, toen we deze zomer bezig waren 
met de tuinentocht in het midden van Twente.  
Op het jaar  2017 kunnen we terug zien als een succesvol fuchsiajaar. Ook 
onze regio als vereniging bloeide weer. Het aantal leden op 31 december 
2017 bedroeg 123 waarvan 13 donateurs. Op verzoek van leden is het 
programma zo ingevuld dat het informatieve en het leerzame goed 
gecombineerd werd met het recreatieve.  
Voor elk wat wils was het devies. 
Tijdens de traditionele nieuwjaarsreceptie, waarin we de jubilerende 
leden in het zonnetje hebben gezet, konden we genieten van de 
conferencier Karel van de Kate uit Haaksbergen met zijn sketches. Ook de 
redactie van de Fuchsiagroet en de beheerders van het servicepunt en de 
website werden bedankt voor hun inzet voor de regio. De georganiseerde 
potgrondactie begin februari werd een succes. Samen kochten we 8 
pallets. De organisatie verliep soepel.  
Op 13 maart hielden we onze ledenvergadering. De jaarrekening 2016 en 
de begroting 2017 werden besproken en akkoord bevonden. De heer J.H. 
Workel werd voor 4 jaar herbenoemd en tevens herkozen als voorzitter.  
Bij kwekerij Van de Velde kochten we een 50 tal stekken van nieuwe 
fuchsia’s. Elk lid kreeg er een mee naar huis. Op 15 mei genoten we van 
de presentatie van de heer Boersma uit Emmeloord. Hij nam ons mee 
naar een aantal Duitse tuinen met prachtige borders. De stekkenmarkt op 
20 mei bij Frans en Cisca Schuurman thuis in Ootmarsum was een succes. 
Er was een mooi aanbod van allerlei soorten planten, knollen en stekken.  
De fuchsiastekken waren zeer gewild en vlot verkocht.  
Op zaterdag  3 juli vond de jaarlijkse busreis plaats. We gingen naar de 
Tuinen van Dedem, fuchsiakwekerij  Zeelenberg met showtuin en kwekerij 
en de tuinen van d’Alde Konincshof .  
Op 22 juli namen een groot aantal leden deel aan de tuinentocht in het 
Twentse deel van onze regio. De tuinen lagen er prachtig bij en de 
gastvrije ontvangst viel erg in de smaak. Het gezellige en goed verzorgde 
buffet in het Trefpunt in Enter sloot deze geslaagde dag af.  
Duidelijk is dat  onze regio een gezellige en hechte club is.   
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In de eerste vergadering van het nieuwe seizoen op 25 september werden 
we verrast door de geweldige presentatie van Piet “Panthus” Zonneveld 
over zijn agapanthussen. In onze tuinen zullen er komende zomer vele te 
bewonderen zijn. Op 13 november kwam Anton ten Have. Hij nam ons 
mee door de kasteeltuinen in Oost Schotland.  
Het jaar 2017 bracht voor een aantal van onze leden ook veel gezondheids-
problemen. Het bestuur (vooral Marian) heeft namens u deze zieken be-
zocht en een goed herstel gewenst. Helaas moesten we ook afscheid ne-
men van onze leden de heer Marsman, mevrouw Grietje Bouman en  
mevrouw Engelien Workel, de echtgenote van ons lid de heer Hendrik 
Workel. 
De familie Schotman beheerde op actieve wijze weer het door ons zeer  
gewaardeerde servicepunt. 
Het bestuur kwam dit jaar 6 keer bijeen om de regioactiviteiten voor te  
bereiden. We kunnen terugzien op een actief en bloemrijk fuchsia jaar. 
Het bestuur was als volgt samengesteld:  
      Jan Workel         voorzitter   aftredend 2021 
  Marian Wilpshaar  secretaris   aftredend 2020 
 Fokje de Vreeze  penningmeester  aftredend 2020 
 Frits Sanders  lid   aftredend 2018 
 Wim Schotman  lid   aftredend 2019 
31 december 2017 
Jan Workel, voorzitter   
Marian  Wilpshaar, secretaris. 
  
Welkom in onze regio. 
Dhr. H.J. Meenhuis, Lizy Ansinglaan 24, 7606 JB Almelo. 
Wij hopen u op onze diverse activiteiten te mogen begroeten samen met 
uw partner of huisgenoot/te en wensen u veel fuchsia plezier. 
  
Verschil van mening…….???? 
F.argentus is eigenlijk een foute naam.  
Het is namelijk een F.procumbens var.argentus. F.procumbens is die krui-
pende fuchsia uit Nieuw Zeeland met kleine opstaande gele bloemetjes en 
opvallend blauw stuifmeel. Dat heeft var.argentus ook maar het blad is 
grijs en vaak met een wit-crème rand. Het is geen gekweekte variëteit 
maar een verloop van de gewone F.procumbens waar mee is door gestekt. 
Vaak zie je zelfs weer een tak met groen blaadjes  verschijnen.  
Er is ook nog een bonte vorm vanuit Engeland. F.procumbens var.wirral. 
De blaadjes zijn dan grijs met crème en rozerood.  
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In gesprek met  Annie en Theo Zegger. 

Wat zijn jullie favoriete fuchsia’s?? 

Terwijl ik dit verhaal schrijf voor De Fuchsiagroet dwa-
len mijn ogen ongecontroleerd naar buiten. Het  be-
denken van de antwoorden op de gestelde vragen 
houdt even op. Buiten is het miezerig en nat weer. 
Echt weer om binnen te blijven en mij maar vol over-
gave te storten op het beantwoorden van de gestelde vragen. De tuin is een 
trieste aanblik. Maar het is niet anders als andere jaren. Morgen begin ik de 
rotzooi van het afgeschoten vuurwerk op te ruimen en bedenk ondertussen 
waar de mooie Remembering Claire’s en  de Pink Marshmallow’s moeten staan. 
Wij (Annie en ik) verschillen nogal eens van mening. Zij houdt  van kleinbloemi-
ge, terwijl ik liefhebber ben van mooie grootbloemige. In het algemeen hebben 
wij geen uitgesproken voorkeur voor bepaalde soorten. Maar hier komen we 
meestal wel uit. 
 

Overwinteren?? 
De planten overwinteren in een bloemenkas. In deze kas heb ik een keldertje 
gemetseld van 100x220x60 cm. Deels gaan hier de lage en hoge stammen in. 
Maar ook enkele hangers. Samen zijn dat wel de meeste planten. Een ander 
deel blijft in de potten staan. Dat zijn vooral de planten die ‘s winters  moeilijk 
in de kelder overwinteren,  o.a. de Windhapper. We proberen de temperatuur 
middels een elektrisch kacheltje zo rond de 7 graden te houden. We hebben  de 
kas met dubbel noppenfolie geïsoleerd. Naast de fuchsia’s staan er natuurlijk 
ook geraniums en ander niet winterharde planten. 
  

Hoe moet jullie tuin er uit zien?? 
Als credo geldt dat de fuchsia beslist niet mag overheersen. Elke plant moet tot 
zijn recht komen. Dat lukt niet altijd, maar doorsnee genomen zijn we tevreden. 
Niet winterharde planten die na aankoop volgens ons niet in de tuin passen 
mogen ’s winters in de tuin overwinteren. U begrijpt het. In het voorjaar nemen 
we hiervan afscheid. Als het nodig is geven we in het najaar vaste winterharde 
planten een ander plekje of indien nodig worden ze gerooid en verdwijnen naar 
het stort. Een tuin moet elk jaar een verassing zijn; niets mag overheersen on-
der het motto: less is more. 
  

Wat vinden jullie ervan om bij andere mensen in de tuin te kijken?? 
Allereerst onze complimenten voor de mensen die de jaarlijkse tuinentocht or-
ganiseren. Zij slagen er elk jaar weer in een diversiteit aan tuinen samen te stel-
len. Petje AF! 
We doen graag ideeën op en zijn altijd enthousiaste deelnemers  aan de  
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tuinentocht. We letten dan vooral op aanleg en de keuze van planten. Ook kijken 
wij rond in tuincentra en bij kwekers. We ontdekken dat er zich veel 
creatievelingen onder de tuinlefhebbers bevinden. Ook het bezoeken van grote 
parktuinen vinden we mooi. Er is in Nederland nog heel veel moois te zien. 
 

Hoelang  zijn jullie met fuchsia’s bezig?? 
Ik kan hierop alleen maar een antwoord geven bij benadering. Mijn allereerste 
fuchsia heb ik gekregen op mijn verjaardag. Het was een stammer; een WALZ 
Jubelteen. Hij (Zij) is niet erg oud geworden, maar we zijn wel aan de fuchsia’s  
blijven hangen. Mijn oudste fuchsia is een stammer; een Cardinal. Ik weet dat die 
21 jaar oud is. Om bij benadering een antwoord te geven op Uw vraag schat ik 
het in op zo’n 25 jaar. Ons hoogtepunt was dat we op een zeker moment ruim 
200 fuchsia’s hadden, maar die periode ligt al ver achter ons.  
Met vriendelijke groeten: Annie en Theo Zegger 
Hengevelde, 1 januari 2018. 
 
Fuchsia Uit Wikipedia, 
Fuchsia of bellenplant is een geslacht van honderden soorten uit de 
teunisbloemfamilie (Onagraceae). De meeste soorten zijn struiken en komen van 
nature in Zuid-Amerika voor maar enkele soorten zie je ook noordelijker in 
Midden-Amerika tot Mexico en van Nieuw Zeeland tot Tahiti.  
Fuchsia magellanica komt zuidwaarts voor in het gematigde klimaat tot de punt 
van Vuurland, zijn tropisch of subtropisch. De meeste soorten zijn niet groter dan 
20-40 cm. De Nieuw-Zeelandse soort Fuchsia excorticata (Maori: 'kotukutuku') 
vormt een uitzondering. Dit is een boom die 12-15 m hoog kan worden. De 1-25 
cm lange bladeren van de fuchsia zijn tegenoverstaand of staan in kransen van 
drie tot vijf bladeren. De langwerpige bladeren zijn meestal getand, hoewel 
enkele soorten gaafrandige bladeren bezitten.  
Sommige soorten fuchsia’s zijn bladverliezend en anderen zijn groenblijvend. De 
bloemen hebben een zeer decoratieve klokvorm.  
Veel soorten bloeien langdurig gedurende zomer en herfst. Tropische soorten 
bloeien het hele jaar. De bloemen bestaan uit vier lange, slanke kroonbladeren en 
vier kortere en bredere kelkbladeren. Bij veel soorten zijn de kroonbladeren 
helderrood en de kelkbladeren paars (kleuren die de kolibries aantrekken die in 
Zuid-Amerika de bestuiving verzorgen). De kleuren variëren over een breed 
spectrum van wit tot donkerrood, paarsblauw en oranje. De vrucht is een 0,5-2,5 
cm grote, een donkerrode eetbare bes die veel kleine zaden bevat.  
Fuchsia's zijn populaire tuinplanten, hoewel alleen sommige als Fuchsia 
magellanica eeuwen geleden geïntroduceerd zijn in diverse landen, komt in 
Ierland en het zuidwesten van Groot-Brittannië ook een verwilderde vorm voor.  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Geslacht_(biologie)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Soort
https://nl.wikipedia.org/wiki/Teunisbloemfamilie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zuid-Amerika
https://nl.wikipedia.org/wiki/Midden-Amerika
https://nl.wikipedia.org/wiki/Mexico_(land)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tahiti
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gematigde_klimaat
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vuurland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tropisch
https://nl.wikipedia.org/wiki/Subtropisch
https://nl.wikipedia.org/wiki/Boom_(plant)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Blad
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bladverliezend
https://nl.wikipedia.org/wiki/Groenblijvend
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bloem_(plant)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kroonblad
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kelkblad
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kolibries
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bestuiving
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bes_(botanisch)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zaad_(plant)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ierland_(eiland)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Groot-Brittannië
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ierland_(eiland)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Groot-Brittannië
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Jan van harte gefeliciteerd met je 50ste HUMOR. 
We zijn zeer content met je inzet en vinden het geweldig dat je door al die 
jaren iedere keer weer een thema vind voor DE FUCHSIAGROET die aan elke 
verwachting voldoet. Geweldig! Wij hopen dat je dit nog lang vol mag hou-
den.  
Namens het bestuur en leden. 
Gé-Annie-Mieke. 

Fuchsia Weekend bij Epric. 
Op vrijdag 9 en zaterdag 10 maart 2018 zijn er meer dan 150 soorten Fuchsia 
stekken te koop voor het luttele bedrag van 50 eurocent per stuk.  U bent 
van harte welkom van 10.00—17.00 uur. 
U vindt Epric aan het Nieuwediep 9a, 6851 GB Huissen, Nederland. 
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                                Keuze uit 400 soorten fuchsia’s 
   Hang- balkon-                      1000 soorten Pelargoniums 
   en plantenbakken                   30 soorten Passiflora’s 
            voor                               250 soorten Brugmansia’s 
semi-hydrocultuur          1200 soorten Hibiscus 

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

e
Paasdag, 2

e
 Pinksterdag, Hemelvaartsdag, 

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

Bezoek ook onze website op www.kwekerijgommer.com met meer 
dan 2200 foto’s 
 
Vossebelt 41 A – 7751 SW  Dalen              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/
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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 

     


