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van de

  voorzitter

Zo eind april/begin mei is de tijd van het grote sjouwen weer aangebroken. Een aantal 
fuchsia’s, met name de grotere hangers, is een maand eerder al uit de kas gehaald omdat 

ze teveel ruimte gaan innemen en een deel van het licht wegvangen. 

De zon staat begin maart nog niet erg hoog, waardoor de kans op verbranding bij het naar buiten 

brengen gering is, en als er vorst dreigt kost het niet al te veel moeite om de planten weer tijdelijk 

naar binnen te halen. Het naar buiten brengen van de andere planten vraagt op dit moment wat 

meer aandacht, omdat ze eerst enkele dagen moeten afharden op een schaduwrijke plaats. De tuin, 

inclusief terrassen, oprit naar de garage en diverse andere plaatsen waar wat schaduw te vinden is 

wordt op een tamelijk chaotisch ogende wijze gevuld met fuchsia’s, andere kuipplanten en diverse 

zaailingen van bij voorbeeld eenjarigen. Elke dag met veel bewolking of zelfs regen wordt juichend 

begroet. Het grote sjouwen kan meerdere weken (is dit een understatement?) in beslag nemen, en 

wordt daarom niet door alle gezinsleden op gelijke wijze geapprecieerd. Maar het gezegde “Wie mooi 

wil zijn moet pijn lijden” gaat natuurlijk in enigszins aangepaste vorm ook op voor onze fuchsia’s. 

Ook de in het aprilnummer van Fuchsiana beschreven fuchsia ‘Fuchsiarama ‘91’ (Stannard, 1991), 

door mij opgekweekt als struik, wordt nu naar buiten gebracht. Ik heb deze plant al in bezit sinds 

1992, en ik kan u verzekeren: het is een dijk van een plant. Hij komt moeiteloos de winter door, is een 

zeer rijke bloeier in een fraaie roze kleurstelling, kan goed tegen de zon en is tamelijk ongevoelig voor 

ziektes. Kortom: aanschaff en dus als u van triphyllahybriden houdt. 

De voorbereidingen bij diverse regio’s voor de dit jaar te houden shows zijn in volle gang. Ook 

voor de Vriendendag in september is al het nodige werk verzet. Samen met Huub Steeghs, Henk 

Hoefakker en Jo Kempe plus echtgenoot ben ik onlangs een kijkje wezen nemen op de voor dit 

jaar geselecteerde locatie: de Botanische Tuinen in Utrecht. Deze ervaring viel beslist niet tegen. De 

locatie is gemakkelijk bereikbaar en biedt ‘voor elk wat wils’ op plantengebied. Een aanrader dus, ook 

al moet u daardoor wellicht iets anders laten schieten. 

[Mario de Cooker, voorzitter]

van het leden-  secretariaat

[Tiny v.d. Sande, ledensecretaris]

Overleden:

Mevrouw Damen, Ohé en Laak

Mevrouw G. Denekamp-Streuper, Wijhe

De heer Th . Schoenmaker, Vlaardingen

Neem even contact op met het 

ledensecretariaat als:

-U gaat verhuizen,

-Uw adresgegevens niet kloppen,

-U Fuchsiana niet heeft ontvangen.

Bel 0411-631591

of mail ironka@home.nl
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  van de
bestuurstafel [Ad van der Vliet]

Aan het eind van de vorige “Bestuurstafel”, opgenomen in de Fuchsiana van april, 
is vermeld dat de vertegenwoordigingen van het hoofdbestuur die shows zullen 

bezoeken in deze rubriek worden vermeld. 
In de hoofdbestuursvergadering van 12 juni a.s. zullen de hoofdbestuursleden afspraken maken wie 

welke show zal bezoeken. 

De mooiste tijd van het jaar voor de fuchsialiefhebber is aangebroken: de planten 
staan buiten, de eerste bloemen tonen zich en wanneer het weer meezit kunnen 

we genieten, niet alleen van onze eigen tuin, maar ook die van andere liefhebbers. 
We hopen dat u naast het deelnemen aan de in dit nummer genoemde activiteiten waaronder de 

door een aantal regio’s georganiseerde fuchsiashows, ook nog in de gelegenheid bent om Fuchsiana 

te lezen. Wij wensen u hierbij veel leesplezier!

INLEVEREN KOPIJ

Om Fuchsiana bij u op tijd in de bus te krijgen dient de kopij UITERLIJK op de tijd genoemd op de 

pagina INHOUD (de eerste woensdag van de oneven maanden vóór 14.00 uur) bij ons binnen te 

zijn. Graag ontvangen wij de kopij eerder. Wanneer iedereen wacht met het inleveren van kopij tot 

het laatste moment slagen wij er niet in een en ander op tijd klaar te krijgen. Wilt u zeker zijn dat uw 

kopij op tijd bij ons binnenkomt stuur het dan rechtstreeks naar het juiste adres: redactie1@nkvf.nl. 

Wij zijn gebonden aan een maximaal aantal pagina’s per nummer. Wanneer er te veel kopij is 

schuiven wij deze door naar het volgende nummer. In dat geval krijgt u van ons hierover bericht.

[Namens de redactiecommissie Aat van Wijk]

van de    redactie

Van de BCK

De keuringsdata zijn: 24 juli, 14 augustus en 4 september 2010. De keuringen worden gehouden in: 

“De Duiventil”, Jasmijnstraat 6 in de Bilt. U kunt uw planten aanleveren tussen 8.45 uur en 10.00 

uur. De keuringen vangen aan om 10.15 uur.  Iedereen, die zijn nieuwe cultivars wil laten keuren, 

dient zich 7 dagen voor aanvang van de keuring aan te melden bij de aanmeld-coordinator van de 

BCK(=voorzitter); dit is de heer C. Wolfswinlkel tel.033-2571835 of per e-mail:

c.wolfswinkel@planet.nl

De benodigde formulieren kunt u downloaden van de NKvF-site (UTC/Keuringen) of aanvragen bij 

de secretaris van de BCK, de heer C. Verpoort, tel.0187-652250 of per e-mail:

c.verpoort9@chello.nl .

Er wordt gekeurd volgens het Keuringsreglement.
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Kalender
SHOWS

 17 t/m 25 juli 2010: Fuchsiashow van regio ‘Twente/Salland’ te Hellendoorn ter ere van het 25-jarig 

bestaan van de regio.

 22 t/m 24 juli 2010: Fuchsiashow van de regio 19, Rotterdam bij Stout’s Tuincentrum in 

Bergambacht.

 31 juli t/m 5 augustus 2010: Fuchsiashow Th eodotion van regio ‘Het Gooi, Eemland en 

Vechtstreek’. 

 2 t/m 7 augustus 2010: Fuchsiashow van regio ‘Noord-Holland Midden’ bij Tuincentrum Overvecht 

te Zaandam.

 3 t/m 5 september 2010: Mini Fuchsiashow tijdens het ‘Klompenfeest’ in het centrum van Twello. 

Gratis toegang.

EVENEMENTEN

 22, 23, 24 en  29, 30, 31 juli 2010 en 5, 6, 7 en 12, 13, 14 augustus 2010 van 10.00 uur tot 16.00 uur 

Passifl ora-, Fuchsia-, Aristolochia-, Hibiscus-, en tropische kuipplanten show op de Passifl ora Hoeve. 

Entree  € 5,00 volwassenen, € 3,50 kinderen tot 10 jaar.

 23 juli t/m 1 aug. ’10: Regio 26, Zuidoost-Brabant op ‘Bloem & Tuin’ te Nuenen(N-B). Zie ook: 

www.bloem-en-tuin.nl/bloem_en_tuin/waarwanneer.php .

 30 juli t/m 8 augustus 2010: 21e Flora Ootmarsum in Openluchtmuseum "Lös Hoes" in 

Ootmarsum.

 11 september: VRIENDENDAG 2010 in de Botanische Tuin in Utrecht.

BELGIË

 26 en 27 juni, 7 en 8 augustus 2010 van 10u tot 20u.

 9 augustus 2010 van 10u tot 18u.

Open Tuindagen bij de fam. Stals, Van de Velde,

Te bezichtigen: Fuchsia’s, kuipplanten en rotstuintjes. Ook andere evenementen zoals 

bloemencollages.

Gratis toegang + gratis koffi  e.

Burgemeester Camille Leynlaan 23 9060 Zelzate-Oost (Straat naast de brandweerkazerne+ A.11 

E.34 Antwerpen-Knokke, afrit nr. 13)

Telefoon: 09/345.70.48

 17 t/m 25 Juli 2010: Fuchsia-, kuipplanten-  en orchideënshow, Westelsebaan 108,

Averbode (Fuchsiaclub het St. Jans Belleke).

Open van 10.00 uur tot 21.00 uur.

 31 Juli en 1 augustus 2010: Fuchsia-,pot- en kuipplantenshow, Sint Bernardusabdij 1,

Hemiksem (Vriendenkring De Bellekes)

Open van 09.00 uur tot 18.00 uur.

DUITSLAND

 3 – 11 juli 2010: Fuchsiatentoonstelling van de Freundeskreis Rhein-Ruhr in de Botanische Tuin 

Duisburg.
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regio-    kalenderRegio 1, Friesland
Vanaf half juli ’10: Open fuchsiatuinen.
 28 aug. ’10: Floraliaplantenkeuring met Chinees buff et.
 11 sep. ’10: Naar de Fuchsiavriendendag in de Botanische Tuinen van Utrecht.

Regio 2, Groningen
 3 jul. ’10: Groenmarkt Winschoten in het Rosarium, Mr. D.U. Stikkerlaan.
 4 aug. ’10: Reis naar Ampie Bouw in ’t Harde. 
 4 sep. ’10: Herfstwandeling in de heemtuin te Muntendam.

Regio 3, Drenthe
 20 jul. ’10: Busreis naar Erve Hofman in Hellendoorn. 
 24 jul. en 7 aug. ’10: Tuinentochten.
 21 aug. ’10: Keuring wedstrijdplanten bij de familie Ter Haar, Oranjedorp. Aanvang 13.30 uur.

Regio 4, Flevoland e.o.
 17 jul.’10: Tuinenreis bij eigen leden. De dag word afgesloten met een barbecue.

Regio 5, Twente-Salland
 17 t/m 25 juli ’10: Jubileum Fuchsia festival ‘Erve Hofman’ te Hellendoorn.

Regio 6, Oost Gelderland
 17 jul. ’10: Busreis, bezoek aan de jubileum-show van regio Twente/Salland in Hellendoorn.

Regio 7, Veluwe
 12 jun. ’10: Jaarlijkse reis.

Regio 8, Zuid Gelre
 16 jun.’10: Excursie naar Gameren en Rijswijk.
 18 sep. ’10: Bijeenkomst met clubwedstrijd en lezing over succulenten in het kerkelijk centrum 

van Taborkerk, Hovystraat 2, Ede. Aanvang 14.00 uur.
Regio 9, Noord-Holland Noord
 24 jul. ’10: Naar Ambiesberg en show in Hellendoorn.
 18 sep. ’10: Bijeenkomst; sluiting stekkenwedstrijd.

Regio 11, Noord-Holland Midden 
 2 t/m 7 aug. ’10: Fuchsiashow bij Tuincentrum Overvecht te Zaandam.
 21 en 22 aug. ’10: Mini-fuchsiashow Volkstuincomplex “De Hofgeest” in Santpoort.

Regio 13, Het Gooi, Eemland en Vechtstreek
 14 jun. ’10: Ledenbijeenkomst in Hilversum. Aanvang 19.30 uur.
 31 jul. ’10 t/m 5 aug. ’10: Fuchsiashow Th eodotion te Laren.

Regio 15, Midden Nederland
 5 jul. ’10: Tuindag bij G. van Maarseveen, Maartensdijk.
 6 sep. ’10: Regiobijeenkomst.

Regio 16, Heuvelrug
 22 jul. ’10: Busreis naar show in Hellendoorn.

Aug. ‘10: Oudhollandse spellendag/keuring wedstrijdplanten.
Regio 17, Rijnland
 26 jun. ’10: Tuinentocht.
 17 jul. ’10: Busreis.
 18 sep. ’10: Najaarsbijeenkomst in Beinsdorp. Aanvang 14.00 uur.

Regio 18, Delfl and
Regio 19, Rotterdam
 21 jul. t/m/ 24 jul. ’10: Fuchsiashow bij Stout’s tuincentrum in Bergambacht.

Regio 20, Eiland van Dordrecht e.o.
 17 jul. ’10: Busreis.
 31 jul. ’10: Open tuinentocht leden.
 14 aug. ’10: Wedstrijddag.

Regio 21, Zuid-Hollandse Eilanden
 12 jun. ’10: Deelname aan ‘Klein Profi jt’.
 jul. ’10: Busreis.
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 aug. ’10:  Open Tuinen door onze leden.
Regio 23, West Brabant
 14 aug. ’10: Th emadag met keuring en dialezing.

Regio 24, Midden-Brabant
 Week 24, 25 en 26: Fuchsiaweken bij TC Overvecht te Boxtel en Tilburg.
 29 jun. ’10: Contactbijeenkomst bij de Fam. Eggenkamp, Kerkeind 27, Haaren.

Aanvang 20.00 uur.
 18 jul. ’10: Tuinentocht met aansluitend barbecue.
 21 aug. ’10: Martien de Kleintrofee. 

Regio 26, Zuidoost Brabant
 15 jun. ’10: Open tuin bij Cees v.d. Nieuwelaar, Heeze.
 23 jul. t/m 1 aug. ’10: Bloem & Tuin te Nuenen (N-B).
 23 sep. ’10: Ledenavond.

Regio 28, Noord- en Midden-Limburg
 22 juli t/m/ 31 juli 2011: Fuchsiashow Baarlo 2011, “Tuin en historie in Beeld 2011”.
 26 jun. ’10: Jaarlijkse reis.

Regio 29, Midden- en Zuid-Limburg
 1 jun. ’10: Trefcentrum Kerensheide, ledenavond .Th ema Fuchsia’s als bonsai. Aanvang 19.30 uur.

‘Teudebell’n’ (regio 2, Groningen) nr. 2: Vraagbaak voor nieuwe leden. Fuchsia Top 10. 

Plantjesbeurs in Hortus Haren.  Notulen Najaarsvergadering. Voorjaarspuzzel. Veurjoar! Fuchsia’s 

stekken.

‘De Veluwse Fuchsia-Bode’ (regio 7, Veluwe) nr. 2: Uitnodiging Algemene Jaarvergadering. 

Overhandiging fuchsia ‘Bea Wolfswinkel’ door Gertjan v.d. Brink aan Cor Wolfswinkel, met 

kleurenfoto.

‘Furore’ (regio 19, Rotterdam) nr. 1: Ledenmutaties. Fuchsiashow 22 t/m 24 juli 2010, 

Bergambacht. Regioactiviteiten 2010. Voorjaarsvergadering. Jaarverslag 2009. 

‘Bell’npraoties’ (regio 3, Drenthe) nr. 1: Verslag Nieuwjaarsbijeenkomst te Elp. Agenda Algemene 

ledenbijeenkomst. Oproep voor tuinentocht? Busreis 20 juli.  Bericht uut Coevern. Puzzel.

‘Beltsjeblom’ (regio 1, Friesland) nr. 1: Voorjaarsledenmiddag. Jaarverslag 2009. Voorjaarsfestival 

in het groen. Belevenissen tussen huis en heg. Op bezoek bij….. . Puzzel.

‘Zuid Gelre’s Fuchsiablad’ (regio 8, Zuid gelre) nr. 2: Jaarverslagen . Er is er een jarig!!!! Notulen 

Jaarvergadering. “On”kruiden 10. Wat te doen in: Maart. Botanische Fuchsia’s 20.

‘De Bel’ (regio 23, West Brabant) nr. 1: Opentuindagen 2010. De pen: Annie Kools. DVD van de 

show 2009.  Foto’s Nieuwjaarsbijeenkomst. Verzorging Bougainvillea. 

‘Bellen Pracht’ (regio 20, Eiland van Dordrecht e.o.) nr. 1: Activiteitenkalender. Uitnodiging 

Voorjaarsbijeenkomst. Fuchsia in woord en in beeld ‘Arend Moerman’. Winterharde fuchsia’s.

‘Fuchsia Proat’ (regio 26, Zuidoost Brabant) nr. 1: Jubilerende leden van onze regio. Agenda 

Jaarvergadering. Jaarverslag 2009. Nog enkele weetjes. Activiteiten en vergaderdata 2010.

‘De Bellenbode’ (regio 6, Oost Gelderland) nr. 1: Jaarprogramma.  Bestuur op zoek naar nieuwe 

mensen. Onze Kerstmiddag. Open Tuinen 2010. De hortensia in beeld. Een verleider van de nacht.

‘De Gieter’ (regio 11, Noord-Holland Midden) nr. 2: Agenda 2010. Feestje. Dagtocht? 

Stekkenmarkt. Nog wat tips. Voorbereiding voor de fuchsiashow. Informatie van de 

showcommissie. 

regiobladen
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Even
 voorstell

en

Ton van der Vorst, de maker van de nieuwe NKvF-website

Mijn naam is Ton van der Vorst, ben getrouwd en heb een dochter en zoon. Ik kom uit een 

loodgietersfamilie en ben sinds 1979 werkzaam bij defensie. Ik ben daar in aanraking gekomen met 

allerlei soorten computers. Ik heb hiermee leren programmeren en bouwen; ik was altijd al een 

vraagbaak op m’n werk en bij kennissen als er problemen waren. Tenslotte bestaat er voor elke klacht 

een oplossing, ook al is deze soms ver te zoeken. 

De laatste jaren ben ik door mijn enthousiasme me verder gaan verdiepen in allerlei 

computerprogramma’s. Zo is ook destijds mijn interesse ontstaan om webpagina’s te bouwen.

Wat is mijn binding met de NKvF? Nou heel kort…. eigenlijk niets. Ik heb namelijk niks met planten 

(sorry). Mijn vader (‘plantendokter’  Frans van der Vorst) is lid van de Regio 26 en nadat ik voor 

hemzelf ooit een website had gebouwd, volgde daarna de website van deze regio.

Tijdens een open tuin bij mij vader kwam ik in gesprek met Frans van Mameren die mij vroeg of ik 

de website van de NKvF kon vernieuwen. Op zich vond ik het wel een uitdaging en heb pas na lang 

denken toegestemd. Ik vond de site een beetje oubollig, zeer onoverzichtelijk en uit de tijd, maar ik 

ben er achteraf wel achter gekomen dat de NKvF niet zomaar 

een vereniging is, maar een zeer complex geheel met heel 

veel leuke informatie.  Zeker na alle positieve reacties over 

de site ben ik nu blij dat ik toch de uitdaging ben aangegaan. 

Ik kom dagelijks nieuwe dingen tegen en kan me helemaal 

uitleven om er iets moois van te maken.

Uiteraard sta ik voor alles open. Dus als er suggesties zijn kan 

dit altijd via mijn aanspreekpunt (Hans Jonker) doorgespeeld 

worden. Tenslotte bepaalt het bestuur wat er geplaatst gaat 

worden.

Voor de rest wens ik iedereen een geweldige fuchsiatijd en 

veel plezier met de site.

Ton van der Vorst (webmaster).

‘Van Buis en Bloem’ (regio 16, Heuvelrug) nr. 32: Uitnodiging stekkenmarkt. Regio agenda. Vraag 

en aanbod. Wel en Wee. De puzzel. Opkweken van fuchsia’s. Verslag Nieuwjaarsbijeenkomst. 

‘’t Vrindje’ (regio 24, Midden Brabant) nr. apr.: Activiteiten Agenda 2010. Uitnodiging 

ledenvergadering 22 april. Botanische Fuchsia’s – 8. Verslag Jaarvergadering 2009.

‘Rijnlands Regionieuws’ (regio 17, Rijnlans) nr. 2: Activiteitenkalender 2010. Busreis. Tuinentocht. 

Open Tuin. Voor u gelezen: reken af met luizen. April (gedicht Ike van Rees-Bakker).

‘Noord-Holland Noord’ (regio 9, Noord-Holland Noord) nr. 5: Agenda seizoen 2010 – 2011. Van 

de evenementencommissie. De opendagen. Meer bekendheid geven aan onze vereniging. 

‘Zuid Gelre’s Fuchsiablad’ (regio 8, Zuid Gelre) nr. 3: Verslag Jaarvergadering 2010. ”On”kruiden 

11: Fluitekruid. Botanische Fuchsia’s 21.  De wet van het minimum.  Wat te doen in: mei; juni.
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FUCHSIAVRIENDENDAG 
11 SEPTEMBER IN DE BOTANISCHE TUIN UTRECHT

Beste leden,

De voorbereidingen voor onze fuchsiavriendendag zijn zo goed als rond en wij willen u graag in de 

gelegenheid stellen om u op te geven voor deze dag.

Voor de regio’s is dit een mooie gelegenheid om er met de leden een uitstapje van te maken.

Enkele regio’s hebben dit al te kennen gegeven.

Het tuingedeelte bij de kassen (zie foto boven) zal in het teken staan van Zuid-Amerika 

aangekleed met botanische fuchsia’s, omzoomd door ongeveer 15 stands, met de onderwerpen 

aangegeven in het programma hieronder.

Er zal twee keer een rondleiding zijn door de botanische tuin verzorgd door mensen van de tuin.

In de Fuchsiana van augustus zal een routebeschrijving komen naar de botanische tuin van 

Utrecht.

ENKELE HUISHOUDELIJKE MEDEDELINGEN
Iedereen moet zich opgeven vóór 1 augustus, ook niet leden (bij opgave graag vermelden of je lid 

of niet-lid bent )

Ook a.u.b. opgeven van welke regio.

Regio’s die met de bus komen moeten zich ook bij ons opgeven vóór 1 augustus (leden en niet-

leden graag apart vermelden).

U kunt zich opgeven per e-mail  of telefoon, bij 

Gerard Rosema e-mail : grosema@WXS.nl   tel: 0348-442965  of bij

Huub Steeghs    e-mail: huub.steeghs@hetnet.nl tel: 077-4672339.

Bij aankomst in de tuinen  moet u zich melden bij de inschrijvingsstand NKvF 

Leden (met ledenpas) krijgen dan een blauwe kaart en gaan hiermee naar de kassa, 

U krijgt daar  een gratis entreekaart, aangeboden door de botanische tuin 

Niet leden krijgen een groene kaart en betalen aan de kassa € 5,-

Regio’s die met de bus komen, melden zich ook aan de inschrijvingsstand en ontvangen daar 

blauwe en groene kaarten

Elders in dit blad vind u informatie over de wedstrijd voor planten en voor de fotowedstrijd.

Dus, mensen, hebt u op zaterdag 11 september zin naar Utrecht te komen, geef je dan op tijd op 

bij bovenstaande adressen.

Wij hopen 11 september heel veel leden en niet-leden te begroeten en er dan samen een mooie 

vriendendag van te maken.

Gerard Rosema  Huub Steeghs

Programma Fuchsiavriendendag 2010

Lezingen en presentatie’s zijn in de zaal de Wachtendorff

10.15 uur  Opening voorzitter  Mario de Cooker

10.20 uur Hartstochtelijk de natuur beleven  Corry Schenk en

 Op de Veluwe 1e gedeelte  Co de Boswachter

11.20 uur Lezing Botanische Fuchsia’s  Henk Hoefakkers 
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12.20 uur  Lezing over het leven van de bij  Louis v.d Goor en Jac Coolen

13.20 uur Hartstochtelijk de natuur beleven Corry Schenk en 

 Op de Veluwe 2e gedeelte met afsluiting  Co de Boswachter  

 Jachthoorngeschal

14.20  uur Dia presentatie Europese tuinen   Flip van Elshout

15.30 uur Prijsuitreiking Landelijke wedstrijden   Jo Kempe Regio 8

16.00 uur Prijsuitreiking foto-wedstrijd Henk Takken

16.15 uur Sluiting door de voorzitter Mario de Cooker

Op deze dag aanwezig als standhouders en presentaties

Inschrijving/ PR stand  bij ingang  

Botanische Groep Henk Hoefakkers,  Bert Gregoire,  Tiny v.d.Sande,  

  Piet  v.d.Sande en Herman de Graaff

Winterharden Groep  Broer de Keijzer en Guus Möhlmann e.a.

Plantendokter  Frans.van der Vorst

Stekken Jan v.Nuenen

Aat van Wijk Fuchsia-aquarellen

Flip van de Elshout diapresentatie Europese tuinen

Jan Workel  keuringen

Jo Kempe e.a.  regio 8 landelijke wedstrijd

Veredeling Fuchsia’s  Jan de Groot en Gerard Rosema 

Fuchsialore Mevr. Leuthardt

Foto-wedstrijd  Henk Takken

Servicepunt Riet en Piet Romijn

Bibliotheek    Fons en Joke Koek

Biologische bestrijding Andries voor den Dag

Mevr B.v.Heusden  met geborduurde fuchsiakaarten e.a 

Dhr. J.Cornet   zilversmid

Dhr. J.de Vries   standaards en ophangbeugels

Holland Potgrond Limburg Geerten v.v.Eldik - alles wat met potgrond te maken heeft 

  Kokosmengsels, Substraten, Paperpots, Perspotten, Blokken en

  Teeltsystemen

Presentatie over het leven  Corry Schenk en Co de Boswachter

op de Veluwe

Over het leven van de bij Louis van de Goor en Jac Coolen

Wijzigingen voorbehouden 
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Deze winter ben ik door de taxuskever mijn plant "Mariska van der Kolk' kwijt geraakt.

Om mijn eigen collectie weer compleet te maken, ben ik op zoek naar stekjes van deze plant. 

Wie kan mij helpen?

Jan de Groot

tel. 0525-682564

Landelijke Wedstrijden 11 september 2010.

Reeds in de Fuchsiana van april 2010 hebben we aandacht besteed aan de Landelijke Wedstrijden 

die dit jaar, evenals vorig jaar, tijdens de Vriendendag van de NKvF worden gehouden.

Inmiddels hebben we de locatie bekeken. Moesten we vorig jaar een fl ink eind lopen alvorens de 

inschrijfstand kon worden bereikt, nu kunt u met uw auto rijden tot bij de inschrijfbalie! Weliswaar 

kunt u daar niet parkeren, maar in ieder geval behoeft u niet met uw planten te sjouwen! Wat dat 

betreft is er dus geen enkele belemmering om aan de wedstrijd mee te doen. Een nauwkeurige 

routebeschrijving zal door de heer Huub Steeghs worden verzorgd. Om verder het terrein van 

de Botanische Tuinen te bezichtigen dient u, zoals alle andere bezoekers, de offi  ciële ingang te 

gebruiken.

De wedstrijdcommissie streeft er naar om de inschrijving van de wedstrijdplanten zo snel mogelijk 

te laten verlopen. Uw hulp is daarbij nodig! Zorg dan ook, dat u uw ledenpas bij de hand heeft, 

zodat uw persoonlijke gegevens nauwkeurig kunnen worden vastgelegd. Het is bovendien heel 

handig de naam van uw wedstrijdplant op een briefj e aan te leveren. Ook over die naam kan dan 

geen misverstand bestaan en een vlotte afhandeling wordt hierdoor bevorderd.

Als de inschrijving vlot verloopt kunnen ook de juryleden snel aan de beoordeling beginnen. En…

hoe sneller deze beginnen des te eerder deze ook klaar is. Dat betekent dan, dat u eerder toegang 

tot de wedstrijdplanten heeft om deze te bezichtigen. Helaas heeft de ervaring geleerd, dat het 

publiek toelaten tot de wedstrijdplanten voordat deze beoordeeld zijn niet mogelijk is. Men gaat 

planten verhangen/verzetten/verdraaien/enzovoorts. 

Wij vertrouwen er op, dat u allen meehelpt om deze wedstrijden weer tot een succes te maken. Wij 

rekenen op een royaal aanbod!

Inleveren bekers uiterlijk vóór 15 juni a.s.

Regio 8, Zuid Gelre.

Lezers

 Vragen
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Erve Hofman is een uit de 15e eeuw stammende oude boerderij en in Saksische stijl gebouwd en 

was eeuwenlang de centrale plaats in  de Marke van het kerkdorp Hellendoorn.

De boerderij is volledig intact en de tuin leent zich uitstekend voor onze feestelijke show. 

Honderden verschillende fuchsia’s, kuipplanten, dahlia’s, geraniums, succulenten omringd door 

oude werktuigen maken van onze show een geweldige happening.

Tijdens de opening worden twee nieuwe fuchsia’s gedoopt. ‘Henkelly’s Hellendoorn’ wordt door 

de burgemeester van Hellendoorn in ontvangst genomen en ‘Johanna van Buren’ door een lid van 

de familie.

(Johanna van Buren geboren in 1881 te Hellendoorn overleden in 1962,

zeer bekend door haar gedichten in de streektaal). De nieuwe fuchsia’s zijn van 17 t/m 25 juli te 

bewonderen op onze show, waard om te bezoeken voor een b(l)oeiend dagje uit.
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product of 

   Holland

We leven in een tijd waarin we over alles en nogwat geïnformeerd worden. Kopen we potplanten 

dan staat daar in veel gevallen op dat die niet voor consumptie geschikt zijn, ook al zijn er bij 

waarvan de vruchten, zoals bij citrussoorten en passifl ora’s, wel degelijk eetbaar zijn. Bij echte 

voedingsmiddelen worden we weer te pas en te onpas gewezen op de uiterste houdbaarheidsdatum. 

Onze fuchsialiefhebberij gaat al zo’n twee eeuwen mee en onze vereniging dit jaar 45 jaar. Al zijn dat 

geen consumptieartikelen, toch zou het fi jn zijn als daar een uiterste houdbaarheidsdatum op zou staan. 

Dat zou ons weerhouden van het defaitisme dat hier en daar de kop op steekt. Ik weet dat het aantal 

leden van de NKvF behoorlijk is teruggelopen onder andere door vergrijzing, ik weet dat bijvoorbeeld 

de oh zo nuttige Beschrijvingsgroep van onze UTC problemen heeft om medewerkers te vinden, ik weet 

dat in mijn eigen regio er stemmen opgaan om in verband met een gebrek aan bestuursleden er maar 

mee te stoppen. Maar ik weet ook dat de fuchsia’s nog even mooi zijn  al ziet de vereniging geen kans 

meer dat door een vijfj aarlijkse nationale tentoonstelling aan den volke te tonen, wat vroeger met veel 

minder leden wel lukte. Trouwens in de bloeitijd van mijn regio werd die gerund door Antoon Bremer 

op zijn eentje, met voor de vrijwel  jaarlijks terugkerende  Fuchsiade-tentoonstellingen bij Jaap Kooy wat 

assistentie van mij. 

Zelf heb ik als reactie besloten de collectie van mijn eigen inbreng in het Hollandse product  weer 

zoveel mogelijk te completeren. Ooit probeerde ik van elk van mijn introducties drie planten aan te 

houden (twee voor het verlies), maar dat bleek op den duur (het werden er steeds meer en ik heb wèl 

een uiterste houdbaarheidsdatum) niet meer mogelijk. Vroeger troostte ik me met de gedachte dat de 

Britten, verzamelaars als ze zijn, ze nog wel zouden hebben. Nu daar echter de één na de andere bekende 

kwekerij is verdwenen, is dat een illusie en moet ik het bij onze Nederlandse kwekers zoeken, waarvan er 

gelukkig nog een redelijk aantal over zijn.

Zo kwam ik een paar weken geleden voor de eerste keer bij de ”Kwekerij Van der Velde” in Heerde, de 

opvolger van Cees Spek. In hun collectie vond ik gewortelde stekken van 15 verloren gegane planten in 

een collectie van 3600 cultivars en species. Dat is wel even zoeken, maar er waren erbij die ik al bijna 

was vergeten. Natuurlijk zijn de cultivars die je kwijt raakt ook niet de gemakkelijkste. Hoewel  Heerde 

voor mij een hele reis is heb ik ook de beste herinneringen aan het bedrijf van Cees Spek. Ik bewonder 

de jonge mensen die in deze tijd de moed hebben gehad in zijn voetsporen te treden met een vrijwel 

even groot bedrijf wat op mij een uitstekende indruk maakte. Hun goed ogende planten zijn volmaakt 

alfabetisch gerangschikt en elk potje heeft een eigen naametiket. Het geheel is verdeeld in een aantal 

categorieën, naar potgrootte, maar ook in “topfuchsia’s”, het hele sortiment en species, wat het zoeken 

vergemakkelijkt. Trouwens ik kan melden dat mijn aangeschafte stekken het uitstekend doen. Lang 

geleden was het in Nederland haast onmogelijk een uitgebreide collectie fuchsia’s op te zetten. We hadden 

een paar kleine kwekers zoals “Kooyman Fuchsia’s” in Voorschoten en op de jaarlijkse stekkenmarkt 

werden de door liefhebbers ingebrachte stekken bij de verkoop, die aanvankelijk meer op een veldslag 

leek, vaak nog beschadigd door de hebberigheid. Ik houd van nostalgische plaatjes, maar laat dit 

niet terugkomen. Laten we met z’n allen heel zuinig zijn op de kwekers die we nog hebben. Zij hebben 

natuurlijk ook ons nodig, maar onze liefheberij kan alleen goed functioneren dankzij hen. 

Lisse, 3 mei 2010 

H.J. de Graaff .

CLXII
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Fuchsia’s in aquarel – 56 

‘Naaldwijk 800’

Krom, NLD 1998  NKF 3862

Zaailing van ‘Insa’.

Mild bloeiende fuchsia die goed vertakt en fl ink kan groeien. Geschikt om er een boom van te 

kweken. Mooie combinatie van de enkele, robijnrood/donker paarse bloemen en sierlijk blad. De 

fuchsia is gepresenteerd in 1998 ter gelegenheid van het 800-jarig bestaan van Naaldwijk.
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Aat van Wijk

‘Zaandijk’

Krom, NLD.

Sierlijke fuchsia met enkele roze/witte bloemen. De plant heeft betrekkelijk klein blad en is geschikt 

als hanger en vraagt een plaats in halfschaduw.
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Welke mogelijkheden heeft een regio bij de organisatie van een show.

Als een regio een show wil organiseren komen allerlei zaken om de hoek kijken. Mogelijk is niet bekend wat 

er allemaal al geregeld is en welke mogelijkheden er zijn via de NKvF. Omdat het van belang kan zijn dat 

u hier wel van op de hoogte bent worden hier een paar aspecten uitgelicht, het fi nanciële aspect en het 

verzekeringsaspect.

Het fi nanciële aspect

Bij het opzetten van een show kunnen regio's voor fi nanciële problemen komen te staan als de opstartkosten 

het vermogen van de regio te boven gaan. Dit zou in kunnen houden dat een show niet opgezet kan worden bij 

gebrek aan startkapitaal terwijl de verwachting is dat de show voldoende oplevert om alle kosten te dekken.

Om dit op te vangen is een activiteitenfonds ingesteld. Uit dit fonds kan een renteloze lening worden verstrekt 

aan regio’s om liquiditeitsproblemen bij de opzet van een evenement te voorkomen. In het Huishoudelijk 

Reglement is het volgende geregeld:

Artikel 58 Uitgaven 

- Als de begrote kosten van een activiteit uitgaan boven het eigen vermogen van de regionale vereniging, kan er 

een lening uit het activiteitenfonds worden aangevraagd. 

- Aanvragen moeten worden gericht aan het hoofdbestuur, vergezeld van een begroting en een toelichting, 

alsmede een overzicht van de vermogenstoestand van de betreff ende regionale vereniging. 

- Het hoofdbestuur beoordeelt de aanvraag, kan desgewenst nader informatie inwinnen en stuurt vervolgens 

een gemotiveerd advies aan de ledenraad, die een beslissing neemt. 

- Op aanvragen tot € 450 kan het hoofdbestuur zelfstandig beslissen. 

- Er kunnen geen bijdragen worden toegezegd, die de omvang van het fonds te boven gaan. 

- Het hoofdbestuur kan eveneens zelf voorstellen doen om bepaalde activiteiten vanuit het fonds te 

ondersteunen.

Artikel 59 Terugbetaling 

- Indien een lening van het activiteitenfonds is ontvangen, dient de organiserende regionale vereniging binnen 

6 maanden na afl oop van het evenement de lening terug te betalen. 

- Als de regionale vereniging niet in staat is de lening direct af te lossen, kan een betalingsregeling worden 

getroff en. 

- De ledenraad kan, op voorstel van het hoofdbestuur, besluiten om een lening geheel of gedeeltelijk om te 

zetten in een gift. 

Het verzekeringsaspect

De NKvF heeft voor alle leden een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten die o.a. de volgende, relevante, 

schade dekt: 

- personenschade met letsel, al of niet de dood ten gevolge hebbend, met daaruit voorkomende schade

- zaakschade met beschadiging, vernietiging, verloren gaan van voorwerpen van anderen

Doordat deze verzekering voor de hele vereniging is afgesloten is de premie aanmerkelijk lager dan dat iedere 

regio dit afzonderlijk moet doen. Wel is het zo dat, indien van toepassing, eerst de aansprakelijkheidsverzekering 

van de “veroorzaker” moet worden aangesproken. Iedere regio heeft na het afsluiten van deze verzekering in 

1985 een kopie van de polis ontvangen. Als deze niet meer in de regio aanwezig is kunt u een nieuwe kopie 

opvragen bij de penningmeester van de NKvF

Verder heeft vrijwel iedere gemeente een collectieve vrijwilligersverzekering afgesloten. Het doel van deze 

verzekering is dat de risico’s voor de vrijwilliger zo goed mogelijk zijn afgedekt en vrijwilliger zijn we allemaal 

binnen onze vereniging. 

Als uw regio een show organiseert kan het beste bij de gemeente, waar de show wordt gehouden, worden 

geïnformeerd naar de mogelijkheden. Het is niet nodig dat u als regio zelf een verzekering afsluit omdat u dan 

dubbel verzekerd bent terwijl bij calamiteiten maar eenmaal wordt uitgekeerd.

Cor Boom
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F.l ehmannii, Munz 1943 

Sectie Fuchsia.

Deze botanische fuchsia werd vernoemd naar de Hamburgse professor J.G.C. Lehmann (1792-

1860). De plant groeit in Zuid-Ecuador en komt daar voor langs stroomversnellingen (hoge 

luchtvochtigheid) en wegbermen (meer licht) op de oostelijke hellingen van de Andes op hoogten 

tussen 1600 en 2250 meter. De opgaande struiken hebben door de vele kleine zijtakjes een bossig 

karakter en kunnen tot 2 meter hoog uitgroeien. Zowel het donkergroene blad als de overwegend 

oranje bloembuis en kelk zijn glanzend. Omdat de eisen die F.lehmannii stelt andere zijn dan die 

van onze gewone cultivars, geldt deze species als vrij lastig. Het belangrijkste verschil ligt in de 

warmtebehoefte. Zelfs in het najaar als er voor de meeste fuchsia’s nog geen vuiltje aan de lucht is, 

kunnen koudere nachten de plant de das om doen. Tijdens de winter in de kas zou 10 graden Celcius 

ideaal zijn, maar met een temperatuur van minimaal 5 graden en veel licht lukt het ook wel, net 

als dat meestal lukt met andere koukleumen als F. triphylla en F. pringsheimii. Qua potgrond stelt F. 

lehmannii ook hoge eisen. De grond moet goed doorlatend, maar ook vochthoudend zijn. Goede 

resultaten worden bereikt met anthuriumgrond, maar voor een grote plant loopt dat wel in de 

papieren. Normale fuchsiapotgrond met bijmenging van gecomposteerde boomschors kan uitkomst 

bieden. Altijd voorzichtig zijn en dat vooral in de koudere perioden van het jaar, met overbegieting en 

overbemesting. F.lehmannii is sinds 1989 in ons land, opgekweekt uit zaad uit het wild ons geschonken 

door Paul Berry. De enige die volgens mijn gegevens F.lehmannii voor veredeling gebruikte was Ron 

Schwab die in 1995 met ‘Geertje Schwab’ (F. venusta x F. lehmannii) het Botanisch Getuigschrift van de 

VKC behaalde. De schitterende oranje bloemkleur van deze species verdient op dit gebied meer.

H.J. de Graaff .
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'F. lehmannii' Foto: Jos Wagemans
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'Schöne Helena' Foto: Aat van Wijk
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‘Schöne Helena’, Ganzhorn 1994 Deu. AFS.nr: -

Afstamming niet gepubliceerd.

Dat mijn keuze ondanks het ontbreken van veel gegevens toch op de beschrijving van deze cultivar 

viel is uitsluitend te danken aan de bloemkleur, grofweg wit met paars tot blauwviolet. Nog steeds, 

zelfs na de ontwikkeling van aubergine uit de Nieuw-Zeelandse species en het voorhanden zijn 

van species uit de Hemsleyella-sectie met paarsblauwe tinten in bloembuis en kelk en genetisch 

in de afwezige kroonbladen is blauw in ons cultivarsortiment zeldzaam, zeker in combinatie met 

contrasterend wit. Ik kan u helaas niets vertellen over de Duitse veredelaar van ‘Schöne Helena’ 

die naar ik inschat een nieuwe ster aan het veredelingsfi rmament is, in een tijd waarin het lijkt 

dat het Duitse aandeel in deze tak van sport minder aan slijtage onderhevig is dan in Nederland. 

Het is jammer dat gegevens over de afstamming ontbreken, omdat die juist interessant zouden 

kunnen zijn voor verdere veredeling in deze richting. Juist de lichtgrijze kleur van het stuifmeel 

doet vermoeden dat er ergens een voorouder uit de Skinnera-sectie meespeelt. De groeiwijze van 

‘Schöne Helena’ is opgaand en de plant ontwikkelt zich het best in gefi lterd licht, wat zeker de 

bloemkleur ten goede komt. De zonnewarmte heeft helaas nu eenmaal de neiging het zeldzame 

blauw in de bloemkleur snel te laten verkleuren naar gewoon roodpaars.

H.J. de Graaff .
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De veredeling van de fuchsia – 7, Kruisingen tussen 

botanische soorten.

1. Inleiding

Het kruisen tussen botanische soorten is een spannende aangelegenheid. We proberen dan soorten te 

combineren, die in de natuur niet de kans hebben gehad om elkaar te bestuiven of te bevruchten. Ze groeien 

meestal in een totaal ander land of zelfs een totaal ander werelddeel. En wat mogen we verwachten als de 

kruising, die we voor ogen hebben is geslaagd? Het afgelopen jaar heb ik wat kruisingen uitgeprobeerd met 

mijn Fuchsia pringsheimii (zie Fuchsiana …) Ik heb onder andere mooie plantjes gekregen uit de volgende 

twee kruisingen:

F. pringsheimii x F. juntasensis  en  F. pringsheimii x F .campos portoi.

F. pringsheimii behoort tot de sectie FUCHSIA en groeit in de Dominicaanse Republiek. Dit is een klein 

onooglijk plantje met zeer kleine blaadjes, maar zeer grote fraaie rode bloemen, met grote kroonbladeren.

F. juntasensis behoort tot de sectie HEMSLEYELLA en groeit in Bolivia. Dit is een wilde groeier, zeer 

dominant, heeft lila bloemen met lange buis, zonder kroon.

F. campos portoi groeit in Brazilie en behoort tot de sectie QUELUSIA. Het is een vrij klein struikje met kleine 

bloemen die rood paars bloeien. Deze soort is redelijk winterhard.

U kunt zich voorstellen, dat ik niet kan wachten tot de eerste bloemen verschijnen. Welke kleur zullen ze 

hebben. Hebben ze een lange buis, hebben ze een kroon en is die dan net zo groot als van de moeder F. 

pringsheimii ? En als er bloemen aankomen is dit plantje dan vruchtbaar? Als veredelaar wil je namelijk altijd 

weer een stap verder! Eén plantje vertoont nu de eerste knoppen.

Het maken van soortkruisingen is spannend, maar kan ook zeer frustrerend zijn. De drie gekozen ouders 

hebben alle drie 44 chromosomen, een belangrijk gegeven en zeker geen toeval.  Uit het volgende kan dat 

duidelijk worden.

2a. Kruisingen tussen twee soorten met 22 chromosomen

Dit leidt meestal tot grote teleurstellingen voor wat de fertiliteit betreft. Als de kruising al lukt dan kan het 

natuurlijk toevallig  een prachtige plant opleveren , maar men kan er niet verder mee kruisen. Ik ken slechts 

één uitzondering en dat is de soortkruising F. x speciosa, een kruising tussen F. fulgens en F. splendens. Deze 

beide soorten zijn zeer verwant, ze behoren tot dezelfde sectie namelijk sectie ELLOBIUM en hebben allebei 

22 chromosomen. Met F. x speciosa valt prima te kruisen, maar dat is echt een uitzondering.

F. splendens F. fulgens F. x speciosa
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Een beter voorbeeld is een kruising van Jan de Boer, ‘Straat Malakka’. ‘Straat Malakka’ is een kruising tussen F. 

procumbens (22 chrom.) en F. dependens (22 chrom.). Deze is echter volledig steriel en dat klopt met de regel: 

kruising tussen twee soorten met 22 chromosomen levert altijd een zeer steriel product op! 

Andere voorbeelden van steriele kruisingsproducten zijn bv. ‘Ulean Pipes’ (F. paniculata x F. sancta rosae), ‘First 

Succes’ (F. splendens x F. paniculata), ‘Lechlade Tinkerbelle’ (F. arborescens x F. thymifolia) en nog vele anderen. 

Vaak is het zo dat je helemaal geen zaad krijgt uit een dergelijke kruising en als je al zaad krijgt kiemt het niet.

2b. Kruisingen tussen een soort met 22 chromosomen met een soort met 44 chromosomen.

Ook bij deze combinatie zul je meestal bedrogen 

uitkomen. Het resultaat van een dergelijke 

kruising heeft namelijk 33 chromosomen. Dat 

betekent bijna altijd een steriel kruisingsproduct.

Neem bijvoorbeeld de volgende kruising, die ik 

zelf heb gemaakt: 

F. splendens (22 chromosomen)  x F. juntasensis (44 

chromosomen).

Het kruisingsproduct ligt zo’n beetje tussen de 

beide ouders in (zie foto’s). Ik heb deze plant al 

jaren, maar zonder stuifmeel en zonder zaad!!

2c. Kruisingen tussen twee soorten met 44 chromosomen.

Kruisingen tussen twee  soorten met 44 chromosomen leveren meestal geen problemen op. Het 

kruisingsproduct heeft dan 44 chromosomen, van beide soorten 22, die tijdens de meiose goed kunnen paren.

Zo leveren kruisingen tussen soorten met 44 x 88  -  66 chromosomen ook geen problemen op.

Kruisingen 22 x 88 - 55 chromosomen. In de praktijk levert dat goede resultaten op, zonder dat je dat zou 

verwachten. Voorbeeld daarvan is nr. 83-5 van Henk Waldenmaier, waar heel veel nieuwe rassen uit zijn 

ontstaan. Ook Edwin Goulding maakte doelbewust veel gebruik van cultivars, waarvan hij wist, dat ze 55 of 77 

chromosomen bezitten, en ook weer met goede 

resultaten. Een goede theoretische verklaring is 

hier helaas niet voor te geven.

Samenvattend kunnen we stellen, dat kruisingen 

tussen twee soorten met 22 chromosomen 

en kruisingen, waarvan de ene soort 22 en de 

andere 44 chromosomen heeft, de meeste 

problemen geven in het vervolgtraject. Alle 

andere combinaties geven meestal fertiele 

kruisingsproducten, waar we verder mee kunnen 

kruisen.

Gerard Rosema.

Links F. splendens, de moederplant, rechts de vaderplant F. 

juntasensis en in het midden de hybride, maar nu van de 

bladeren.

Links F. splendens, de moederplant, rechts de vaderplant F. 

juntasensis en in het midden de hybride.
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Zoek de juiste drie namen uit de volgende zes:

1. ‘Taco’

2. ‘Big Slim’

3. ‘Svenny’

4. ‘Vobeglo’

5. ’Poermenneke’

6. ‘Lambada’

Uw oplossing vóór woensdag  7 juli 2010 zenden: 

óf per briefkaart aan:

A. van Wijk, Hofakkers 24, 7861 AS Oosterhesselen of per e-mail aan redactie1@nkvf.nl 

Eén inzending per lid, via post of via de website

Onder de inzenders van de juiste oplossing wordt een cadeaubon van € 10,00 verloot.

Deze puzzel wordt in directe samenwerking met de websitecommissie uitgebracht. Dat betekent 

dat óf: u speelt mee via dit blad, waarbij u de juiste drie namen per briefkaart inzendt, of u bekijkt 

alles nog eens goed op www.nkvf.nl en maakt daar uw keuze.

Oplossing fotopuzzel 54:

1. ’Tuinen van Appeltern’

2. ‘Obcilin

3. ‘Ghislaine’

Uit de goede oplossingen bepaalde het lot als winnaar:

Mevrouw J. Verloop, Oud-Beijerland.

fotopuzzel 55

1. 2. 3.
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Regio Friesland

Naam Adres Woonplaats Telefoon Tijdperk

Fam. Postema Joh. Kuikenstraat 5 St. Annaparochie 0518-402002 17 en 18 juli. Na afspraak

Dhr R. Winkel K. Annesstraat 38 Oude Bildtzijl 0518-421661 17 en 18 juli

Marcel Teitsma Van Wijngaardenstraat 10 St. Jacobiparochie 0518-491153 17en 18 juli

Fam. Faber Berltsumerdijk 8 Beetgum. 058-2532027. 24 en 25 juli. Na afspraak

Fam. Dusselaar Buterhoeke 53 Berlikum. 0518-461485 24 en 25 juli. Na afspraak

Fam. Kuiper Schoterlandseweg 35 Oudehorne 0513-541417 24 en 25 juli. Na afspraak

Dhr W. Groenewoud Harddraversdijk 39 Drachten 06-47001428 24, 31 Juli en 7 augustus

Dhr W. de Vries Yntemastraat 4 Hemelum 0514-581766 31 juli

Fam. v.d. Wal Noardermar 10 Molkwerum 0514-681248 31 juli

Fam. v.d. Schaaf Noordersingel 21-B Burgum 0511-461829 31 juli en 1 augustus

     vanaf 13.00 tot 18.00 uur.

    ** Zie voetnoot onder! 

Fam. Diever Idzardaweg 51D Ter Idzard. 0561-688494 7 en 8 augustus.

Fam. Woudstra Idzardaweg 33 Ter Idzard. 0561 688335. 7 en 8 augustus.

Fam. Klijnstra Krukmanslaan 36 Oranjewoud. 0513-633351 7 en 8 augustus.

Fam. Zwanenburg Jan Jonkmanweg 3 De Knipe. 0513-688540 7 en 8 augustus. Na afspraak

Dhr R. Rodermond Nije Buorren 23 Rottevalle 0512-341904 13,14 en 15 aug 

**Tijdens het open tuinen weekeind bij de fam. v.d. Schaaf Noordersingel 21-B te Burgum is een imker aanwezig.

Hij zal uitleg en informatie geven over het hebben en houden van bijenvolken.

Regio 2, Groningen.
Dirk en Nieske de Winter Talmaweg 39 9981CW Uithuizen  17, 18 en 24, 25 juli.i 

Regio 7, Veluwe
Fam. Hendriksen Oud Milligenseweg 55 Garderen 0577-461652 23+24 juli

Fam. Van Lagen Vierhouterweg 92 Elspeet 0577-491798 23+24 juli+14 aug

Fam. V.d. Berg Roggeweg 31 Elspeet 0577-491179 23+24 juli

Fam. G.J.v.d.Brink Varelseweg 22 Hulshorst 0341-451280 28+29 juli+of op afspraak

Fam. Wolfswinkel Nijkerkerstraat 24 Hoevelaken 033-2571835 30+31 juli

Fam. V.d. Biezenbos Reigerlaan 18 Nijkerk 033-2458529 30+31 juli

Fam. Davelaar Overhorsterweg Voorthuizen 0342-478214 30+31 juli

Fam. Meulenman Jonas weg 19 Vaassen 0578-573533 14 aug.

Fam. De Jong Welgelegenweg 9 Apeldoorn 055-3668239 14 aug.

Fam. J.v.d. Brink Apeldoornseweg 30 Hattem 038-4443965 op afspraak

Regio 8, Zuid Gelre
Fam. E. v. Pol Laarweg 84 Harskamp: 0318 456339  15, 22 en 29 en op de 17, 24 en

    31 juli van 10.00 - 17.00 uur.

Fam. A. Maassen Kanoweg 123 Ermelo 06 51 775502 24 en 31 juli. van 10.00 - 17.00 

uur.

   0341 266299 

Regio 13, Het Gooi, Eemland en Vechtstreek 
Fam. Uit den Bosch Berkenhof 8 Kortenhoef  12 juli t/m 17 juli van 10.00- 

17.00 

 

Regio 20, Eiland van Dordrecht e.o. 

Fam. Golverdingen Hugo de Grootstraat 32 Gorinchem 0183-622817 7/8 2010 van 10.00-16.00

    na telf. afspraak:

Fam. v.d. Waal Lagendijk 359 2988 AC Ridderkerk 0180-426475

Fam. van Ginkel Spijkse Kweldijk 25 4161BP Heukelum 0183-562876

Fam de Korver Da Costastraat 17 3331EC Zwijndrecht 078-6121993

Fam. Damsteegt Joh.Seb. Bachstraat 10 2983AB Ridderkerk 0180-416232

Open
  

tuinen
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Regio 3, Drenthe.

De regio beslaat de gehele provincie Drenthe.

Het bestuur van de regio bestaat uit 6 personen met de volgende functies: 

voorzitter en ledenraad vertegenwoordiger, secretaris, penningmeester, algemeen lid en 

algemeen lid + redactie Bell’npraoties. De laatste functie verzorgt de schakel tussen bestuur en de 

redactie Bell’npraoties. De redactie bestaat uit 3 personen.

Sinds de algemene ledenvergadering van 2009 zijn we als bestuur weer compleet en dat is wel anders 

geweest. Ook bij ons slaat de vergrijzing toe en vooral het binnenhalen van jongere leden lukt tot 

nog toe niet goed, maar we blijven optimistisch.

Onze bijeenkomsten houden we in de Koekoekshof in Elp. Dit is voor de leden de meest centrale 

plaats in Drenthe. Zo beginnen we in de maand januari met de nieuwjaarsbijeenkomst, waar we 

onder het genot van zelfgemaakte nieuwjaarsrolletjes en koffi  e elkaar het beste toewensen voor 

het komende jaar. Meestal worden er foto’s van bijzondere 

tuinen vertoond met onze nieuw aangeschafte beamer, of 

we nodigen iemand uit die een interessante lezing houdt.

Vooraf aan de voorjaarsvergadering houden we een 

stekkenverkoop van nieuwe fuchsia’s. Tijdens deze 

vergadering en de najaarsbijeenkomst houden we een 

verloting. De opbrengst helpt ons de verdere onkosten te 

compenseren. In de voorjaarsvergadering delen we in de 

pauze wedstrijdstekken uit, die bestaan uit een opgaande en 

een hangende fuchsia. Op het derde weekend van augustus 

organiseren we de keuring van de wedstrijdplanten. We 

proberen altijd een deskundige jury uit te nodigen, die bepaalt wie de wisselbekers mee naar huis 

mag nemen. Dit gebeurt op de locatie bij de fam. ter Haar in Oranjedorp.

In de maand juli organiseert Liny ter Veld de jaarlijkse busreis, die dit jaar als reisdoel heeft de 

jubileum- show van Twente/Salland te Hellendoorn en de kijktuinen in Nunspeet. Het lukt Liny 

altijd weer om de bus vol te krijgen, door ook niet leden te benaderen.

In 2001 hebben we een fuchsiashow in Schoonoord 

georganiseerd bij het openlucht museum Ellert en 

Brammert en in 2006 in Havelte bij de fam. Hoeksema. 

Helaas hebben we door wisselende weersomstandigheden 

te weinig bezoekers gehad en daarom was dit ook niet 

kosten dekkend.

De open tuinen dagen staan momenteel op een laag pitje, 

maar in de afgelopen jaren waren dit altijd gezellige dagen.

Verder hebben we nog een aantal dames dat het 

servicepunt beheert en dat ook bij iedere bijeenkomst 

aanwezig is. 

Onze regio heeft te maken met een teruglopend ledenaantal, maar er is en blijft toch een vaste 

groep mensen waar we altijd een beroep op kunnen doen. Door een goed programma te maken, 

proberen we het de leden zo aantrekkelijk mogelijk te maken om de bijeenkomsten te bezoeken. 

Inmiddels zijn er weer tips binnen gekomen om nieuwe leden aan te trekken, zodat onze regio nog 

lang kan blijven bestaan. 

Het bestuur wenst iedereen voor dit jaar weer een prachtig fuchsia jaar. 

Arie Scholten, algemeen bestuurslid.

regio's doen

hun verhaal
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Fuchsiashow regio 11, Noord-Holland Midden.

Van 2 t/m 7 augustus houdt regio 11 zijn vijfjaarlijkse fuchsiashow. Onze vorige show was een buitenshow 

en helaas behoorlijk verregend. Daarom hebben wij nu gekozen voor een show in een tuincentrum, 

overdekt en toch in de buitenlucht. Aan een zijde is onze showruimte namelijk open. Ideaal als het weer 

wat minder is en bij mooi weer toch buiten.

Op maandagmiddag 14.00 uur wordt de show officieel geopend. Door wie is nog een verrassing. Van 

dinsdag tot en met zaterdag is de show van 9.00 tot 18.00 uur, op donderdagavond zelfs tot 21.00 uur 

geopend. De toegang is gratis.

U bent van harte welkom.

Wilt u er een dagje uit van maken? In de omgeving van Zaandam is van alles te doen, bij voorbeeld de 

Zaanse Schans, het Tsaar Peterhuisje etc. Amsterdam is vlakbij en ook het Noordzeestrand is dichtbij en 

een bezoekje waard.

Henk Niesten.
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45 jaar lid van Nederlandse Kring Fuchsianavrienden 

Mevr. Mieke Meursing Saanichton Canada 

Dhr. M. Zwijnenburg Den Burg R.9

40 jaar lid

Mevr. M.v. Oirschot Hilvarenbeek R.25

25 jaar lid

Dhr. D.v. Assen De Valom R.1

Mevr. T.Luchtenveld-de Vries Nijeholtpade R.1

Dhr. G.v.d. Schaaf Burgum R.1

Mevr. W.P. Wijnstok-Spikker Leeuwarden R.1

Mevr. T.Witvoet-de Jong Leeuwarden R.1

Dhr. A.H. Bos Losser R.5

Mevr. Dissel-Oude Nijeweme Denekamp R.5

Mevr. G. Hemmink-Ponsteen Nijverdal R.5

Mevr. L.v. Hulten Haaksbergen R.5

Dhr. J. Workel Enter R.5

Dhr. H.A. Everink Lievelde R.6

Dhr. A. Ruiterkamp Vorden R.6

Dhr. F.A. Hurenkamp Apeldoorn R.7

Dhr. C.B. Jansen Herveld R.7

Mej. E. Penterman Apeldoorn R.7

Dhr. H.v. Aspert Arnhem R.8

Mevr. J.H. Helden-v.d. Pfl ug Arnhem R.8

Dhr. A. Aaij Nieuwe Niedorp R.9

Dhr. C.B. Bremmers Alkmaar R.9

Dhr. W. de Vries Heerhugowaard R.9

Mevr. A. Huisman-Piel Purmerend R.11

Dhr. J. Korteweg Landsmeer R.11

Dhr. D. Krom Wormerveer R.11

Mevr. T.C. Uit den Bogaard Soest R.13

Dhr. H.G. Witting Hilversum R.13

Mevr. A. v.’t Hoenderdaal Doorn R.15

Dhr. J.E. Takkenberg Bilthoven R.15

Dhr. J.A. Engelaar Doorn R.16

Dhr. W. v. Rotterdam Elst R.16

Dhr. G.P. v. Meekel Vijfhuizen R.17

Dhr. W. de Vos Lisse R.17

Mevr. E.v. Herk Krimpen a.d. IJssel R.19

Dhr. J. Neeleman Bergschenhoek R.19

Mevr. H. v.d. Heuvel-v.d. Velde Geervliet R.21

Mevr. J.A. Verloop-Vermaat Oud Beijerland R.21

Jubilarissen

2010
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Mevr. G. Grootenboer-v. Helden Breda R.23

Dhr. J.v. Grinsven Boxtel R.24

Dhr. S. Paaijmans Oisterwijk R.24

Mevr. T.v.d. Sande Liempde R.24

Dhr. H. Spierings Sint Michielsgestel R.24

Mevr. M.v. Eijk-Lavrijsen Reusel R.25

Dhr. A. de Laat Diessen R.25

Dhr. J.P. Geenen Waalre R.26

Dhr. P.A. v. Liempt Nuenen R.26

Mevr. H. Maas Geldrop R.26

Dhr. J.v. Nunen Nuenen R.26

Mevr. S. Raaijmakers Helmond R.26

Mevr. A. v. Velzen-Princen Eindhoven R.26

Dhr. M.v. Heesen Berghem R.27

Dhr. H. Steeghs Sevenum R.28

Mevr. A. Willems-Verheyen Kessel R.28

Dhr. J. Vroomen Maastricht R.29

De leden die 25 jaar lid zijn hebben ondertussen felicitaties en het bijbehorende zilveren 

fuchsiaspeldje toegezonden gekregen.

Mocht iemand het speldje nog niet hebben ontvangen, neem dan a.u.b. even contact op met Tiny 

v.d. Sande: 0411-631591.
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Andere kuipplanten (5)

Een fuchsia is eigenlijk ook een kuipplant: ’s winters vorstvrij overwinteren. Daarom is het niet zo 

verwonderlijk dat veel fuchsialiefhebbers er ook andere kuipplanten op na houden.

ERYTHRINA CRISTA GALLI COMPACTA of te wel KORAALBOOM

Niet alleen de plant zelf met zijn mooie koraalrode lepelbloemen, maar ook de Latijnse naam is op zich 

al indrukwekkend. Hij is oorspronkelijk afkomstig uit tropisch Amerika

Als je een Erythrina gaat kopen doe dit dan alleen in een betrouwbaar tuincentrum en dan alleen als hij 

in bloei staat. Is het bijvoorbeeld een zaailing dan kan de bloei nog wel eens achterwege blijven. Deze 

plant is echt iets voor de liefhebber die wel eens wat anders wil. Toch is het beslist een gemakkelijke 

kuipplant; pas alleen op voor de stekels die aan de onderkant van de bladeren zitten. De bloemknoppen 

verschijnen op de nieuwe takken.

overwinteren

Het blad gaat vallen bij de eerste nachtvorst en dan gaat de plant naar binnen. Probeer de kluit dan zo 

droog mogelijk te krijgen, anders kan wortelrot optreden. Knip de struik terug op 5 cm boven de kluit. 

Omdat de koraalboom in de winterberging geen blad meer heeft kan hij in het donker bij ongeveer 5 

graden worden weggezet.  Water geven is dan nauwelijks nodig.

verzorging

De wortelkluit kan het beste eind februari in goed doorlatende en voedzame grond worden opgepot. 

Zet de plant dan warmer en in het licht. Geef pas weer water als de nieuwe scheuten beginnen uit 

te lopen. Tijdens de bloei geven we rijkelijk water en wekelijks mest. Zet hem in de volle zon op een 

beschutte plaats. We moeten hem wel de ruimte gunnen; de takken kunnen wel 1 tot 3 meter lang 

worden; steunen met stokken is aan te bevelen. De bloeitijd valt normaal in juni-juli; bij een tweede 

bloei augustus-september.

Als de koraalboom is uitgebloeid, snoei de takken dan terug tot onder het restant van de bloemen. Bij 

aanhoudend mooi weer zal hij opnieuw knop zetten en bloeien.

vormgeving

Bij het wegzetten kan hij zowel vlak boven de grond als wat hoger worden teruggesnoeid. In dat laatste 

geval krijg je na een paar jaar de vorm van een knotwilgje. Komt de koraalboom in dat geval buiten te 

staan, dan ontstaat er wel vaak een probleem bij winderig weer: de takken kunnen dan afbreken.

Geven we de voorkeur aan een korte struik dan knippen we bij een jonge plant op 20 cm de top eruit. 

Smeer de wond even in met boomhars en laat hem dan rustig het hele seizoen doorgroeien.

vermeerderen

De koraalboom kan ’s zomers gestekt worden 

bij 25 graden bodemwarmte. Dat kan het beste 

met een zgn. hieltje. Dat is het verdikte gedeelte 

onderaan de zijtak die aan de oudere tak zit. 

Deze methode wordt veel toegepast bij moeilijk 

te stekken planten. De stek met stekpoeder in 

zanderige grond plaatsen bij kamertemperatuur.

Frans van der Vorst
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‘Tuintechnieken Encyclopedie’

Auteur:  Th e Royal Horticultural Society

Omvang: 480 pagina’s

Formaat: 216 x 280 mm; gebonden met stofomslag en leeslint

Uitgeverij:  Terra/Lannoo

ISBN:  978 90 8989 015 3

Prijs: € 39,95

Een omvangrijk boek dat in tien hoofdstukken alle basisvaardigheden voor het tuinieren 

behandelt: Siertuinen, fruit kweken, tuinieren in potten, tuinieren onder glas, planten 

vermeerderen, groente en kruiden kweken, de basis van het tuinieren, natuurlijk tuinieren, de 

watertuin, het gazon. De deskundigen van de Royal Horticultural Society staan garant voor 

deskundige adviezen over bijna alle denkbare tuinonderwerpen. Van hoofdstuk 1: ‘De basis 

van het Tuinieren’ tot hoofdstuk 10: ‘Planten vermeerderen’ worden deze onderwerpen zeer 

uitgebreid behandeld. Zo is het hoofdstuk 9: ‘Tuinieren onder glas’ onderverdeeld in: kassen 

en inrichting; kweken onder glas; planten aanbinden; bakken en cloches; de onverwarmde 

kas; de koude kas; de warme kas; hygiëne en onderhoud; plaagdieren in de kas en ziekten in 

de kas. De door Hanneke van Dijk in het Nederlands vertaalde tekst is prettig leesbaar en met 

de talloze foto’s en meer dan 2000 (!) gekleurde tekeningen een bijna onmisbaar hulp voor de 

tuinliefhebber.

Aat van Wijk.

‘Mooie dame in koffi  edrab’

Auteur:  Emile Bode

Omvang: 206 pagina’s, pocket

Formaat: 141 x 215 mm

Uitgeverij: House of Knowledge Publishing

ISBN: 978 90 851 09 075

Prijs: € 12,95

De treff ende ondertitel van deze verzameling columns die Emile Bode voor de Telegraaf 

schreef luidt: ‘vrolijk het tuinjaar door’. Deze ondertitel schetst duidelijk de sfeer van dit boek. 

De schrijver werd van tuinhater tuinliefhebber nadat hij verhuisde naar een woonboerderij 

in de Betuwe. Op onderhoudende en humoristische toon beschrijft hij deze ontwikkeling. De 

verhalen zijn buitengewoon toegankelijk en geven terloops de tuinliefhebber waardevolle tips en 

informatie. Het boek is voorzien van tientallen foto’s uit zijn eigen tuin. 

Aat van Wijk.

boekbespreking
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Regio 8, Zuid Gelre 
De eerste bijeenkomst na het zomerreces zal worden gehouden op zaterdagmiddag 18 september en wordt 

verzorgd door de heer Uittenbroek uit Reeuwijk die een lezing komt houden ondersteund met dia’s over 

o.a  succulenten. Tevens vindt de clubwedstrijd plaats. De bijeenkomst wordt gehouden in het kerkelijk 

centrum van Taborkerk, Hovystraat 2 in Ede en begint om 14.00 uur. De zaal is open om 13.30 uur. 

Regio 23, West-Brabant

Op 10 april hielden wij onze voorjaarsvergadering in het Lies. Onze leden kregen bij binnenkomen koffi  e 

met een appelfl ap en daarna opende Jos, onze voorzitter de vergadering. Deze verliep vlot. De leden 

konden zich al opgeven voor de verrassingsreis op 26 mei. Jeanne en Els werden in de bloemetjes gezet, 

omdat zij al twaalf en een half jaar in het bestuur zitten. ‘s-middags kwam de Hr. Geert van Eldik van v./d. 

Knaap BV uit Grubbenvorst die een lezing hield over potgrond. De leden kregen na afl oop 3 stekjes en een 

pot mee om op te kweken voor de wedstrijd , de planten worden dan 14 aug., gekeurd bij de ledenmiddag 

die gehouden wordt bij Truus Backer. Het was een leerzame middag en een gezellig samenzijn.

Els Visser.

Regio 29, Midden- en Zuid-Limburg

De jaarvergadering van 13 april jl. werd druk bezocht. De jaaroverzichten  werden doorgenomen en de 

controlecommissie had veel lof voor de secretaris/penningmeester mevrouw Jutten. Als secretaris trad ze 

na 14 jaar terug en als penningmeester blijft ze nog maximaal een jaar actief. Als dank voor haar langdurige 

vele goede werkzaamheden bood de voorzitter haar namens de leden een enveloppe met inhoud aan en 

liet deze vergezeld gaan van een mooie bos bloemen. Helaas heeft zich nog steeds niemand gemeld ter 

versterking van het bestuur. Mevrouw Lieke Muyris (journaliste) gaf een prachtige lezing over haar reis 

door de natuur van Australië. De lezing werd ondersteund met een fraaie powerpoint presentatie. De 

jaarlijkse tombola met nieuwigheden van de fa. Michiels was er weer, de wedstrijdplanten werden ook weer 

uitgedeeld. De inlevering en keuring is op 7 september a.s. De volgende ledenavond is op 1 juni. Het thema 

van deze avond is: ‘Fuchsia’s als bonsai’. U kunt dan uw fuchsia (‘s) meebrengen met een bonsai-schotel of 

-bakje en uw plant zal dan als bonsai de avond verlaten. Onze jaarlijkse busreis gaat zaterdag 11 september 

(bij voldoende deelname) naar de vriendendag van de NKvF in Utrecht. Nadere gegevens volgen.

Maak voor foto’s van uw tuin ook gebruik van onze website. Bekijk hem regelmatig, het is dik de moeite 

waard.

Beste leden, laat het huidige bestuur van jullie regio niet in de steek en meld je als bestuurslid. Het bestuur 

wenst iedereen een prachtige en mooie fuchsiazomer.

Hans Jonker.

Regionieuws
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In verband met de opheffing van het servicepunt zullen de nog aanwezige 

artikelen tegen gereduceerde prijzen worden verkocht. Hieronder vindt u hetgeen 

op de Vriendendag te koop is.

ARTIKEL VERKOOP Verk.prijs 

RINGBAND CULTIVARLIJST  1,50 

CULTIVARLST LOSBL+BAND+AANV.1-2-3  4,00 

CULTIVARLST LOSBL+BAND+AANV.4-5-6  3,00 

AANVULLING 1  0,50 

,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,,  2  0,50 

,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,,  3  0,50 

,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,,  4  0,50 

,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,,  5  0,50 

,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,,  6  0,50 

VERZAMELBAND V FUCHSIANA  5,50 

JAARSTICKERS GRATIS BIJ VERZ.BAND

500 Fuchsia’s te Kijk’  5,00 

Het Nieuwe Fuchsia Handboek’, NKvF  5,00 

Botanische Fuchsia’s’, Mia Goedman  2,50 

Fuchsia’s’, Herman de Graaff  3,00 

Fuchsia’s stap voor stap’, C. Gubler  5,00 

de Fuchsia’, Aat van Wijk  2,50 

DEENS HANDWERKPAKKET  5,00 

FUCHSIA KOLIBRI B  2,00 

WANDKLEED KLEIN  3,00 

BORDUREN A   2,50

BORDUREN B   2,50 

BORDUREN C   2,50 

BORDUREN D   2,50 

STROPDAS   0,50 

INSIGNE   0,50 

REVERSPELD “VERGULD”  1,00 

,,  ,,  ,,  “VERZILVERD”  1,00 

,,   ,,    “VERZILVERD”  2,50 

VINGERHOED  FIONA  1,50 

HYAWATHA   1,50 

BEL/CAP   1,50 

 VLAG KLEIN GROEN  5,00 

LUSETIKETTEN   1,50 

STEEKETIKETTEN  0,85 

PEN WATERVAST  2,20 

FUCHSIA PEN   0,20

SNOEISCHAAR   4,00 

ZWARTEPOT  9 CM.  0,05,,    

11 ,,  0,06 

,,   15 ,,  0,07 

,,   17 ,,  0,10 

,,   19 ,,  0,12 

,,    21,,  0,15 

,,   24  ,,  0,25 

,,   27 ,,  0,35 

,,   20 LTR  0,90 

DEENSE POTTEN  1,00 

HYDROPOT 20 CM.  2,80 

TERRA COTTA POT  1,50 

 PLANTSTOKKEN 150 CM.  0,60 

MESTSTOF 20-20-20  2,50 

,, ,, ,,  20-05-30  2,50 

,, ,, ,,  30-10-10  2,50 

,, ,, ,,  09-45-15  3,20 

ADMIRE   12,50 

LOSSE GROENE HANGERS  0,25
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wij verzenden ook stekken ! 

opendeur week:

Zaterdag 17 t/m Zondag 25 Juli 

fuchsia’s en pelargoniums   
 

België 

tel 0032 3 482 25 62  - gsm 0032 474 440 706           

Kruisstraat 51  - 2500 Koningshooikt - Lier

MEER DAN 2.500 SOORTEN FUCHSIA’S, 80 SOORTEN PASSIEBLOEMEN EN

EEN UITGEBREID ASSORTIMENT PERK- EN TERRASPLANTEN.

VANAF 1 JUNI IS ONZE UNIEKE FUCHSIATUIN TERUG OPEN!!
OPEN-DEUR-WEEK VAN ZATERDAG 17 TOT EN MET ZONDAG 25 JULI .

Openingsuren: Elke dag van 9 tot 18 uur
Gesloten van zondagmiddag tot maandagmiddag

Tip: ons bedrijfsbezoek is uitstekend te combineren met een dagje uit in West-Vlaanderen

Oosternieuwkerksestraat  5 -  8890 Moorslede -  Tel . :  (0032) 051 77 11 42
Fax: (0032) 051 77 25 46 - E-mail: info@denachtwaker.be - Internet: www.denachtwaker.be

Fuchsia’s
De Nachtwaker
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