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Spek Fuchsia’s – voor een bijzonder assortiment
3600 soorten Spek Fuchsia’s
350 soorten Pelargoniums
eenjarige zomerbloeiers
zomerbloemenpluktuin
groenworkshops voor  groepen      

Nieuwe catalogus, nu met 83 kleurenfoto's,verkrijgbaar 
door 5,50  over te maken op rek. nr.409667854
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INLEVEREN KOPIJ

Kopij voor het DECEMBER-NUMMER van Fuchsiana dient, bij voorkeur per email verzonden,
uiterlijk woensdag  3 NOVEMBER 2010 vóór 14.00 uur in het bezit te zijn van de redactie:

Hofakkers 24, 7861 AS Oosterhesselen (e-mail: redactie1@nkvf.nl )
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van de

  voorzitter

Soms lijkt het wel of het hebben en houden van fuchsia’s een beetje bestraft moet 
worden. De maand juli (en wellicht de gehele zomer, al zou je dat door het wispel-

turige weer in augustus niet meer verwachten) was een van de warmste van de afgelopen 
honderd jaar.
Onze fuchsia’s waren daar niet echt gelukkig mee. 

Ook bij mij in de tuin was het vaak doorbijten: we zitten hier in de zomermaanden in zo onge-

veer het warmste stukje Nederland, dicht bij de Belgische Kempen. Een aantal fuchsia’s is bij zeer 

warm weer nog wel te verplaatsen om wat extra bescherming te verschaffen, maar als het om 

bijvoorbeeld grote stammen gaat die in de volle grond of in grote potten staan is dat minder 

eenvoudig en vaak zelfs onmogelijk. De kwaliteit van veel fuchsia’s gaat dan snel achteruit. Vaak 

verbranden de bloemen of sterft zelfs een deel van de plant af. Gelukkig zijn veel fuchsia’s sterke 

planten die zich redelijk snel herstellen. En er zijn gelukkig ook cultivars die zich van de hitte 

betrekkelijk weinig aantrekken, mits ze in de volle grond of in bijvoorbeeld een aardewerken 

pot geplaatst zijn, zodat het wortelgestel niet te warm wordt. Zelf heb ik goede ervaringen met 

oudjes als ‘Checkerboard’ en ‘Rose of Castille’. De door mijzelf in de afgelopen jaren geïntrodu-

ceerde nieuwe cultivars ‘Scarlet Jester’ en ‘Nephele’ doorstaan zelfs moeiteloos, en zonder krimp 

te geven, de volle zon en temperaturen van 35ºC. 

En ook de winterharde magellanica’s komen vaak probleemloos de hitte door. Kortom: zelfs bij 

de extreme weersomstandigheden die we als gevolg van de klimaatverandering vaker zullen 

tegenkomen is er gelukkig nog steeds een ruime keuze aan betrouwbare fuchsia’s.

Elk jaar maak ik bij de start van het seizoen een selectie van fuchsia’s die ik mee zou willen 

nemen naar de Landelijke Wedstrijden van regio 8 op de Vriendendag. Die krijgen dan wat extra 

aandacht en bescherming. De laatste weken kijk ik wat mismoedig om me heen. Als gevolg van 

de hitte, gevolgd door de extreme regenval in augustus, is een aantal fuchsia’s toch niet wat ze 

zouden moeten zijn. Te snel door de geplande top in de bloei heen, te kleine bloemen, te korte 

tubus. Enfin, niet om over naar huis te schrijven. Een ware fuchsialiefhebber laat echter de moed 

niet zakken. Ik heb dat deze zomer gezien in diverse tuinen en fuchsiashows waar ondanks de 

moeilijke omstandigheden een prachtige presentatie van fuchsia’s werd gegeven. En wees eens 

eerlijk: kunt u in de komende maanden het stekken en het verzorgen van een goede winterber-

ging laten voor wat het is? Ongetwijfeld kriebelt het alweer en kijkt u verlangend uit naar het 

volgende fuchsiajaar waarvan u zeker bent dat het dit keer een echt topjaar gaat worden.

[Mario de Cooker, voorzitter]
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Lettergrootte

Zoals u gemerkt zult hebben was een deel het vorige nummer van Fuchsiana gezet in 
een te kleine letter. Enkelen van u hebben naar aanleiding daarvan terecht gerea-

geerd. Normaal gesproken ontvangen de redactieleden vooraf van de drukker een drukproef. 

Deze proef had de drukker met een onjuiste adressering verzonden en heeft de redactieleden 

niet bereikt. Daardoor heeft de redactie de te kleine druk van tevoren niet vast kunnen stellen. 

Inmiddels is hierover contact geweest met de drukker.  U kunt er verzekerd van zijn dat in het 

vervolg Fuchsiana voor een ieder weer goed leesbaar zal zijn. 

De redactie verzoekt u wel om in het vervolg, wanneer u opmerkingen heeft over de inhoud van 

Fuchsiana, zich te wenden tot de redactie. De adressen vindt u in het Colofon.

[Namens de redactiecommissie Aat van Wijk]

van de    redactie

van het leden-  secretariaat
[Tiny v.d. Sande, ledensecretaris]

Overleden:

De heer H. van der Veen, Roden 

Mevrouw L. Rijkaart van Cappellen,‘ s-Gravendeel 

De heer P. Scheer, Haastrecht

Mevrouw M. Platerink-Sommeling, Velsen-Noord

De heer De Vries, Kollum

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

Regionieuws
Waar klopt het hart van de vereniging? In de regio’s! Daarom ook is het zo belangrijk dat we van 

elkaars ervaringen kennis kunnen nemen. Dat kan via het REGIONIEUWS. In dit nummer vindt 

u slechts twee regioberichten. Wanneer meer regio’s zouden berichten van hun activiteiten kun-

nen anderen er hun voordeel mee doen. Houdt u de berichten dan wel kort.
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regio-    kalender

Regio 1, Friesland

 16 okt. ’10: Najaarsledenvergadering.

 8 jan. ’11: Nieuwjaarsreceptie.

Regio 2, Groningen

 9 okt. ’10: Najaarsvergadering in “de Broeckhof” Zuidbroek. Aanvang 13.30 uur.

 11 dec. ’10: Kaarten en sjoelen.

Regio 3, Drenthe

 9 okt. ’10: Najaarsbijeenkomst in Elp. Aanvang 13.30 uur.

Regio 4, Flevoland e.o.

 9 okt. ’10: Najaarsbijeenkomst in de Hoeksteen te Swifterbant. Aanvang 13.30 uur,

zaal open 13.00 uur.

Regio 5, Twente-Salland

 25 okt. '10: Ledenbijeenkomst bij de Kröl te Enter. Aanvang 19.30 uur.

 10 jan. '11: Nieuwjaarsreceptie bij de Kröl te Enter. Aanvang 19.30 uur. 

Regio 6, Oost Gelderland

 2 okt. ’10: Inloop-ochtend van 10 tot 12 uur bij Ineke Wisselink, Lovinkweg 24, Gaanderen.

 30 okt. ‘10: Bingo-middag, zaal Radstake, Heelweg. Aanvang 14.00 uur.

 20 nov. ’10: Bijeenkomst in het kerkelijk centrum, Hovystraat 2, Ede. Lezing door de heer L. 

Vos over fl ora en fauna van de Veluwe. Aanvang 14.00 uur.

 18 dec. ’10: Kerstmiddag in zaal Radstake, Heelweg. Aanvang 14.00 uur.

Regio 7, Veluwe

 2 okt. ’10: Lezing.

 13 nov. ’10: Stamppotbuff et.

 8 jan. ’11: Nieuwjaarsreceptie.

 12 feb. ’11: Lezing over irissen en lelies.

 19 mrt. ’11: Voorjaarsvergadering.

Regio 8, Zuid Gelre

 20 nov. ’10: Flora en fauna op de Veluwe door de heer Vos uit Heveadorp. “Ons Huis”, Ede.

 15 jan. ’11: Nieuwjaarsbijeenkomst met lezing.

 26 mrt. ’11: Jaarvergadering. 

 14 mei ’11: Barbecue met spelelement.

Regio 9, Noord-Holland Noord

 6 nov. ’10: Bijeenkomst.

 18 dec. ’10: Bijeenkomst.

 15 jan. ’11: Nieuwjaarsbijeenkomst.

 19 feb. ’11: Jaarvergadering.

 26 feb. ’11: Potgrond ophalen.

 9 apr. ’11: 1e Uitje activiteitencommissie.

 7 mei ’11: Bijeenkomst/stekkenwedstrijd/stekkenruilen c.q. verkopen.

133

Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden



Regio 13, Het Gooi, Eemland en Vechtstreek

 19 okt. ’10: Ledenbijeenkomst te Hilversum. Aanvang 19.30 uur.

Regio 15, Midden Nederland

 1 nov. ’10: Regiobijeenkomst.

Regio 16, Heuvelrug

 November ’10: Najaarsbijeenkomst.

 Januari ’11: Nieuwjaarsreceptie.

 Februari ’11: Stamppotbuffet.

 Maart ’11: Busreis naar Ector. 

 April/mei ’11: Voorjaarsvergadering.

Regio 17, Rijnland

 22 jan. ’11: Winterbijeenkomst te Beinsdorp met een spreker.

 19 mrt. ’11: Voorjaarsledenvergadering te Beinsdorp.

 7 mei ’11: Stekkenmarkt bij tuinXtra.

 11 mei ’11: Hanging baskets maken bij de familie De Groot.

 26 jun. ’11: Tuinentocht.

 16 jul. ’11: Busreis.

 17 sep. ’11: Najaarsbijeenkomst in Beinsdorp.

Regio 19, Rotterdam

 9 okt. ’10: Najaarsbijeenkomst bij Volkstuinvereniging ‘De Amateur’.

Regio 20, Eiland van Dordrecht e.o.

 2 okt. ’10: Snoeidemonstratie.

 30 okt. ’10: Najaarsbijeenkomst.

Regio 21, Zuid-Hollandse Eilanden

 23 okt. ’10: Najaarsvergadering in ’t Centrum te Rhoon. Aanvang 14.00 uur.

Regio 24, Midden-Brabant

 2 okt. ’10: Snoeiochtend bij Mia en Jan Megens te Gemonde.

 7 okt. ’10: Najaarsbijeenkomst met Gerard Rosema over Veredelen.

Regio 25, De Kempen

 29 okt. ’10: Najaarsvergadering.

 7 jan. ’11: Nieuwjaarsvergadering.

Regio 26, Zuidoost Brabant

 11 nov. ’10: Ledenavond.

Regio 28, Noord- en Midden-Limburg

 4 okt. ’10: Najaarsbijeenkomst bij Zalzershoaf te Hout-Blerick. Aanvang 19.30 uur.

 16 okt. ’10: Potgronddag op de bekende adressen.

 30 okt. ’10: Extra contactmorgen in verband met de voorbereidingen voor de show in 2011.
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‘De Bellenbode’ (regio 6, Oost Gelderland) nr. 2: Tuinentocht en opkweekwedstrijd. Namen van 

planten voor de Achterhoek Trofee. De busreis gaat naar Twente!! Lente weekend Eibergen. Stek-

kenbeurs.

‘De Veluwse Fuchsiabode’ (regio 7, Veluwe) nr. 4: Opentuindagen regio 7, Veluwe. ‘Jor-

ge’(kleurenfoto). Verslag busreis 12 juni 2010. Camellia cuspidata. Activiteitencentrum.

‘Peel- & Maasfuchsia’ (regio 28, Noord- en Midden Limburg) nr. 4: Voorbereiding show “Tuin en 

Historie in Beeld”.Stekmorgen en wedstrijdplant 2011. Geduld beloond. Regio activiteiten.

‘De Fuchsiagroet’ (regio 5, Twente-Salland) nr. 3: Van de bestuurstafel (over de show in Hellen-

doorn). Activiteitenkalender. Winterberging van uw fuchsia’s. In gesprek met … Riny Trachter.

‘Zuid Gelre’s Fuchsiablad’ (regio 8, Zuid Gelre) nr. 5: Een verleider van de nacht. Verslag open 

tuinen en shows 2010. Botanische fuchsia’s 23. “On”kruiden 13 – Reigersbek. Snoeien. Het lieve-

heersbeestje.

‘Teudebell’n’ (regio 2, Groningen) nr. 5: Vraagbaak voor nieuwe leden. Notulen Algemene le-

denvergadering regio Groningen van 17 april 2010. Teudebell’n Herfstpuzzel. Voorjaar tijdens de 

Kerstdagen. 

‘Rijnlands Regionieuws’ (regio 17, Rijnland) nr. 5: Activiteitenkalender 2011. Verslag busreis 17 

juli 2010. Wel en Wee. Een bezoekje aan Laren. Lieve Fuchsiavrienden. Voor u gelezen. 

regiobladen

''Vanessa’ Foto: Jo Ridder
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Fuchsia’s in aquarel – 58 

‘Karen Marie’

Holmes 1998 GBR.

Fuchsia met enkele, fraai gevormde bloemen. De plant moet regelmatig getopt worden om er een 

struik of boompje van te kweken. De plant verdraagt zon.
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Aat van Wijk

F. garleppiana
Een botanische fuchsia, species, behorend tot de sectie Hemsleyella. Knolvormend. In het wild voor-

komend in de vochtige wouden van Bolivia op een hoogte van 2500 tot 2950 m hoogte.
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Het jaar 2010. 45 jaar geleden werd onze NKvF opgericht. Verder is het 

een heel gewoon jaar vergeleken met die begintijd met gewoon weer een echte 

lange, gelukkig niet zo erg koude Hollandse winter, met net als toen heel gewoon een ver-

regende zomervakantie. Met voor fuchsia’s meestal prettige temperaturen en voor hun verzorgers 

weinig overwerk waar het watergeven betreft. Wel een voordelige zomer voor roest, maar wie 

maalde daar 45 jaar geleden om? Die voor fuchsialiefhebbers zo frusterende  aantasting bestond 

hier toen nog niet. Zodoende een jaar voor nostalgie en vooral blz. 127 uit de vorige Fuchsiana 

was voor mij een “trigger” om die tijd weer in herinnering te brengen:  de Engelse fi rma Wills uit 

Southampton. Mijn eerste fuchsia werd voor me meegebracht door mijn tante Tine van de ten-

toonstelling op het landgoed Elswout bij Haarlem. Het was ‘Nina Wills’, naar mijn herinnering met 

veel kleine rose bloemetjes. Ik heb haar lang gekoesterd, maar net als mijn tante Tine, veel eerder 

lid van onze vereniging dan ik, is ze me ontvallen. ‘Nina Wills’ was uiteraard gekocht bij de stand 

van de fi rma Wills die daar uitpakte met een heleboel voor Nederland totaal nieuwe cultivars en 

species. Dat was niet zo moeilijk want voor 1970 hadden we hier nog maar een paar honderd 

verschillende variëteiten, terwijl het nu niet ongewoon is dat een kweker hier er enige duizenden 

weet aan te bieden. Wills en ook Blackwell zijn voor mij nog steeds haast legendarische namen uit 

dat toch wel mysterieuze fuchsialand aan de andere kant van de Noordzee, waar wij Nederlanders 

altijd een haat-liefde verhouding mee hebben gehad. Denk maar aan de Engelse oorlogen, maar 

ook aan onze stadhouder Willem III die met de Engelse koningin Mary huwde en de wijkplaats die 

onze latere koning Willem I en koningin Wilhelmina er vonden toen ons land door Napoleon en 

later Hitler werd bezet. Op plantengebied is Engeland denk ik ongeëvenaard en het is dan ook niet 

vreemd dat daar de bakermat van onze liefhebberij lag. De kortelings gestopte fi rma Blackwell 

herinner ik me vooral van een verkoopshow in die beginjaren in een tuincentrum in Aalsmeer met 

een prachtige kleurencatalogus, die waarschijnlijk nog veel oudere leden in hun bezit zullen hebben. 

Wat daar niet allemaal stond, je keek je ogen uit, maar er hing wel een prijskaartje aan. Nergens 

zijn jonge fuchsiaplanten zo goedkoop als in ons land. We zijn nu eenmaal een zuinig volk. Wat 

hogere prijzen zouden echter wel bijdragen tot het behoud van onze nog overgebleven kwekers. 

Terug naar de fi rma Wills. Bij de tentoonstelling in en om het Glazen Huis in het Amstelpark in 

1977 was er een minishow van die fi rma, die inmiddels was overgegaan in handen van Mr. James. 

Boze tongen beweerden dat die meer geïnteresseerd was in dwergkonijnen dan in fuchsia’s. Hij was 

echter wel bereid een aantal Hollandse kweekproducten naar Engeland mee te nemen om ze daar 

te laten keuren en mogelijk op de markt te brengen. Dat keuren leverde weinig op. De tijd dat de 

Britten enthousiast waren over onze aanwinsten moest nog komen. Van mij werd ‘Joker’ gezien als 

een belofte voor de toekomst, terwijl ‘Machu Picchu’, die echt de wereld veroverde, afgedaan werd 

als een niemendalletje, dat teveel leek op ‘Tangerine’. De zusterzaailing ‘Je Maintiendrai’, die hier 

later afgekeurd werd, werd echter zonder ruggespraak door de fi rma Wills geïntroduceerd in Enge-

land om later zonder “Getuigschrift van Verdienste” op de Nederlandse markt te komen. Persoon-

lijk vond ik dat geen ramp, omdat ik nooit begrepen heb waarom juist deze goed herkenbare echte 

hanger niet in staat was de gunst van de keuringscommissie te verwerven. Naar ik hoorde vonden 

de keurende dames de kleuren te hard. Kort daarna was de fi rma Wills alleen nog een mooie herin-

nering, zoals nu ook Blackwell en al die andere vertrouwde adressen.

Lisse 30-9-2010.

H.J. de Graaff .

CLXIXproduct of 

   Holland
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‘Mary’, Bonstedt 1897 Deu. AFS nr: -

F. triphylla x F. boliviana. 

Hoewel F. triphylla zeer waarschijnlijk door de Engelsman Philip Miller uit zaad, verzameld 

door dr. William Houstoun, al enige jaren vanaf 1731 als eerste fuchsia in Europa gekweekt is, 

duurde het tot 1895 dat de eerste triphylla-hybride door de Britse fi tma Veitch & Son op de 

markt werd gebracht. Deze ‘Superba’ had dezelfde ouders als de Duitse ‘Mary’ van de verede-

laar Bonstedt. Rond die tijd, het eind van de negentiende eeuw en het begin van de twintigste 

kwam er een hele reeks triphylla-kruisingen op de markt, vooral van Duitse veredelaars. Het 

ging daarbij om een heel nieuw type fuchsia’s vergeleken bij al die magellanica-achtige culti-

vars die in de eeuw daarvoor waren ontstaan.  Mogelijk daarom nam men het niet zo nauw 

met de soms maar geringe verschillen tussen die nieuwe introducties. Het resultaat is dat het 

nogal moeilijk is om de verschillende triphylla-hybriden uit die tijd op naam te stellen. Zo 

hebben we in Nederland zowel een steriele als een fertiele ‘Th alia’ en onze cultivar-inventaris 

vermeldt er ook nog één van Turner uit 1855, terwijl pas in 1873 de ouderplant F.triphylla 

werd herondekt en naar Engeland kwam. Zoek het maar uit! John Wright stelde ooit, en 

wel op de eerste bijeenkomst in Hilversum, waar sprake was van Eurofuchsia, dat de kans 

dat bij honderd jaar geleden geïntroduceerde cultivars nog het juiste naametiket zou staan 

gering was. Met ‘Mary’zit het trouwens wel goed. John zelf kreeg als eerste opdracht voor zijn 

fuchsiaonderzoek in Reading om door specieskruisingen de oorsprong van onze cultivars te 

achterhalen. De kruising F.triphylla x F.boliviana bleek vrijwel identiek met ‘Mary’, ook waar 

het de zo karakteristieke bladeren betrof.

Voor een triphylla-hybride stelt ‘Mary’geen hoge eisen, hooguit een wat warmer plekje in de 

kas. Op een niet te zonnige plaats in de border met wel veel  licht, bloeit de plant met rode 

trossen buisbloemen tot laat in het seizoen. Volgens de boeken zou de Amerikaan Schneider 

in de jaren tachtig met stuifmeel van ‘Mary’ een zestal nieuwigheden hebben ontwikkeld. 

Desgevraagd werd dit vaderschap door een aantal topveredelaars uit Nederland en Engeland 

naar het rijk der fabelen verwezen. Net als bij mensen is het bij fuchsia’s geen probleem de 

moeder aan te wijzen, waar het de vader betreft is dna-onderzoek nodig om echt zekerheid 

te krijgen.

H.J. de Graaff .
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‘Mary’ Foto: Aat van Wijk
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'Sparky’ Foto: Aat van Wijk
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‘Sparky’, Webb 1994 UK AFSnr: - 

Afstamming niet gepubliceerd.

Mr. P.Webb bracht via het bekende en inmiddels gestopte bedrijf van Mike Oxtoby, zelf 

bekend van een aantal interessante introducties, in 1995 met deze aanwinst zeker een 

belangwekkende nieuwigheid op de markt. Zegt u zelf: een kleinbloemige dwerg met min 

of meer opstaande roodpurperen  bloemetjes, die dan ook nog van het triphyllatype zijn , 

is zeker een buitenbeentje. Je kunt je afvragen , zeker ook als je de kleine donkerolijfgroene 

bladeren met een dieprode onderkant ziet, of F.triphylla tot de voorouders behoort en als je 

daarbij naar de opstaande in kleine trosjes staande bloemetjes kijkt, doet dat weer aan een 

ouder van de Schufi a-sectie denken, wat ook weer de paarse tinten in bloembuis en kelk zou 

kunnen verklaren. Maar het blijft gissen, zelfs voor iemand die al jaren met F. trihylla x pani-

culata kruisingen gewerkt heeft. Echt belangrijk is het niet, want ondanks vele pogingen van 

verschillende veredelaars waaronder ik zelf om zaad van ‘Sparky’ te oogsten, was er tot 2006 

nog geen enkele nakomeling bekend.

‘Sparky’is opgaand en geschikt om opgaande dwergvormen te kweken. De plant vraagt een 

plekje in gefi lterd licht. Voor de zekerheid is in de winter een behandeling als triphylla-hybri-

de het wijst.

 Spark betekent vonk of fl onkering.

H.J. de Graaff 
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Succesvolle tentoonstelling 

“Fuchsia’s in de Zomerzon”

van regio 13, Het Gooi, Eemland en Vechtstreek

De fuchsia’s zijn weer terug naar de eigenaars en alle kraampjes zijn weer afgebroken. Het ter-

rein van Theodotion in Laren ziet er weer net zo uit als voorheen. Maar wat kijkt iedereen van  

Regio 13 toch met heel veel plezier terug op de tweejarige tentoonstelling!

Het kon ook bijna niet mooier. Het thema dat was gekozen ” Fuchsia’s in de Zomerzon” sloot 

prachtig aan bij deze zonnige zomer. 

Een groot aantal enthousiaste fuchsialiefhebbers is lange tijd bezig geweest met de voorberei-

dingen van de tentoonstelling. Want niet alleen zorgden de fuchsialeden voor veel bloeiende 

fuchsia’s, ook moest er een zomerse sfeer in de tuin van Theodotion gecreëerd worden.

Op verschillende plaatsen waren taferelen te zien die met de zomer te maken hebben: kampe-

ren, een stukje strand, surfen, spelen in de zandbak enz. Daar omheen en langs de paden was 

een grote hoeveelheid fuchsia’s 

neergezet. 

Er zijn erg veel bezoekers geweest in 

de week van 31 juli t/m 5 augustus. 

Vaak kwam men met de auto en 

op zaterdag kwam er zelfs een hele 

bus met leden van een Fuchsiaver-

eniging uit het Westland op bezoek. 

Maar ook heeft een groot aantal 

fietsers een tussenstop gemaakt bij 

de tentoonstelling. 

Heel veel leden hadden zich opge-

geven om op deze tentoonstelling 

te komen helpen of toegezegd 

aanwezig te zijn met een kraampje 

voor de verkoop van zelfgemaakte 

produkten. De drukst bezochte kraam was die met de verkoop van fuchsiaplanten en -stekken. 

Vooral de wat oudere planten vlogen weg. 

Veel bezoekers bleken zelf een fuchsia te hebben of ze te verzamelen. Met veel enthousiasme 

konden de rondlopende leden van de regio antwoord geven op hun vragen en wat meer vertel-

len over hun fleurige hobby. 

Uitrusten kon men in de koffiehoek of op de verschillende bankjes die er door de tuin heen 

stonden. Even bijkomen en op je gemak al het moois op je af laten komen!

De volgende fuchsiatentoonstelling is pas over drie jaar, bij het 25-jarig bestaan van de regio 

Het Gooi, Eemland en Vechtstreek. 

Ans van Egdom.
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FLORA Ootmarsum

Ook dit jaar werd in Ootmarsum een Florashow gehouden. Na de jubileumshow van vorig jaar zijn 

de organisatoren onvermoeid aan de slag gegaan. Op de bekende locatie, het Openluchtmuseum, 

werd weer een bloemenshow gepresenteerd. 

De show die dit jaar aan het publiek werd getoond, was een echte bloemenshow die niet alleen uit 

fuchsia’s bestond. Niettemin was zij het aanzien waard. 

Er werd op de bekende locatie, het openluchtmuseum in Ootmarsum, een show gegeven met een 

scala aan bloemen. 

Eerder schreven wij in dit blad dat het een hele opgave is om jaarlijks op eenzelfde locatie een pre-

sentatie met bloemen te maken, die weer aantrekkelijk is. Ook dit jaar zijn de organisatoren daar 

mijns inziens in geslaagd. 

Men moet een show als deze niet vergelijken met 

wat een vorig jaar werd geboden, maar haar op eigen 

merites bekijken. En dan moet de conclusie zijn, dat 

het weer een lust voor het oog was..  

Een aantal onderdelen in deze show waren deze keer 

opvallend. Dit was vooral de dahliashow die door de 

Dahliavereniging uit Almelo werd gepresenteerd. Zij 

was zeer fraai in opzet en afwerking. 

Ook waren er andere onderdelen, zoals diverse kuip-

planten waaraan men niet mocht voorbijgaan. Door 

hun grootte en veelal opvallende bloemen zijn zij 

een klasse apart. 

De fuchsia’s die werden getoond waren vooral de oudere soorten, die men toch steeds weer graag 

ziet. Dat de planten er, ondanks het voor deze planten niet optimale weer, zo fris bijstonden ver-

dient een compliment. 

Kortom de show heeft ons enige aangename uren bezorgd en wij geven de organisatoren hiervoor 

een compliment. De tijd aan deze show hebben zij goed besteed.  

Ad v.d. Vliet. 

Andere kuipplanten (7)
Een fuchsia is eigenlijk ook een kuipplant: ’s winters vorstvrij overwinteren. Daarom is het niet zo verwon-

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

LANTANA

De Lantana behoort tot de familie van de Verbenacea, waar hij goed op lijkt. De Nederlandse naam is 

wissel- of verkleurbloem, vanwege het verkleuren van de bloemen tijdens de bloei. Deze plant komt voor 

in diverse kleuren: wit, rose, oranje, geel en paars.

Oorspronkelijk komt de Lantana uit de Amerikaanse tropen en kan daar wel 2 tot 3 m hoog worden. In 

veel warme landen is deze plant eerder onkruid dan een sierplant. 

Hij laat zich in vele vormen kweken.
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Overwintering

Laat de Lantana zo lang mogelijk buiten staan. Houd de weersverwachting dan goed in de gaten, want een 

graadje vorst kan al funest zijn. Snoei hem voor het naar binnen halen niet te kort, want de takken ‘slinken’. 

Dat kan problemen geven in het voorjaar. Laat per tak ongeveer 3 ogen staan.

De Lantana overwintert het beste in het licht bij een temperatuur van minimaal 10 graden. Laat de potkluit 

niet uitdrogen. Mocht aan het einde van de winter toch sprake zijn van bladverlies, nevel regelmatig de 

stam tot er weer nieuwe groei ontstaat.

Verzorging

In het vroege voorjaar, begin maart, wordt een jonge plant overgepot en daarna om de 2 tot 4 jaar. Bij de 

echte oudjes kan zelfs volstaan worden van eenmaal in de 5 tot 

10 jaar. Gebruik goed doorlatende potgrond. Een tussenvorm 

bij het verpotten is het slechts vernieuwen van de bovenste 

grondlaag.

In het voorjaar kan het snoeien pas echt plaats vinden. In deze 

tijd van het jaar is het geen probleem om op één oog te snoeien. 

De Lantana is een harde groeier en zal vele malen getopt moe-

ten worden –later op 2 ogen- om er een mooie struik van te 

maken.

Tijdens de groei vraagt de Lantana om veel water en mest.

In mei naar buiten en afharden. Pas dan even op voor felle zon, 

want het blad kan dan zilverkleurig uitslaan, wat duidt op verbranding. Eenmaal buiten gewend is een 

plaats in de volle zon aan te bevelen. Bij warm weer rijkelijk water geven en wekelijks mest. Eenmaal in de 

maand een handje culterra erbij kan geen kwaad: wie hard werkt moet ook goed eten. 

Mocht de Lantana bij warm weer ’s middags slap gaan hangen, geef dan een flinke scheut lauw water; dan is 

binnen 5 minuten het resultaat al merkbaar.

Net als bij veel andere planten is het weghalen van de zaadbollen belangrijk voor een doorgaande bloei. 

Zijn er kleine kinderen in de buurt dan is dit des te belangrijker, omdat het zaad giftig is.

Wordt de plant door de snelle groei te bossig, knip dan rustig de takken tot de helft terug; de Lantana 

herstelt zich snel.

Vormgeving

Vanaf de stek of zaailing is het gemakkelijk een struik, zuil of kroonboom te vormen. Ook een etage-boom 

is geen probleem. We gaan, bij welk model ook, te werk als bij de fuchsia. Let er wel op dat de Lantana als 

stek al snel in bloei komt; in de beginfase zullen de knoppen dan verwijderd moeten worden. Voor een 

mooie struik of boom heb je wel een jaar of 2-3 nodig.

Vermeerderen

De Lantana laat zich het hele jaar door makkelijk stekken in stekgrond. Neem een kopstek, zet die voorzien 

van stekpoeder in een kweekkasje met een bodemtemperatuur van 20-25 graden. (Bij een verse kopstek is 

stekpoeder niet nodig.) Ook kunnen we in het voorjaar het zaaien toepassen; het grote nadeel daarbij is dat 

we niet zeker zijn van de kleur van de latere bloemen.

Tip

Zet de grove zaden eerst 24 uur in warm water voor ze aan de grond toe te vertrouwen. Dit geldt ook voor 

andere zaden die nogal groot zijn; bijvoorbeeld Thunbergia (‘Susanna met de mooie ogen’.)

Ziekten en plagen

In het algemeen geeft de Lantana weinig problemen. Hij wil nog wel eens gevoelig zijn voor witte vlieg. Een 

plaats in de wind voorkomt deze aantasting meestal. Is er toch sprake van dit hinderlijk insect spuit dan 

met water, waarin een poosje geplette knoflook getrokken heeft. Het helpt goed, maar de reuk is niet altijd 

zo aangenaam.

Frans van der Vorst.
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Zoek de juiste drie namen uit de volgende zes:

1. ‘Isis’ 

2. ‘Hiawatha’

3. ‘Devonshire Dumpling’

4. ‘Damiate’

5. ‘Tuonela’

6. ‘Beacon’

Uw oplossing vóór woensdag  3 november 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 56:

1. ‘Kath van Hanegem’

2. ‘Straat Soenda’

3. ‘Summerdaff odil’

Opvallend was, dat dit keer er slechts twee goede oplossingen werden ingezonden en beide oplos-

singen kwamen van buitenlandse leden!!!

Uit de goede oplossingen bepaalde het lot (kop of munt dit keer) als winnaar:

Jo Mombert, Bredene, België.

fotopuzzel 57

1. 2. 3.

146

                           no 5  oktober 2010



147

Fuchsiashow van  Regio 19 – 
Rotterdam in Bergambacht.

Op donderdag 22 juli j.l. om12.30 uur werd 

de fuchsiashow door mevrouw Margo Vaan-

drager, secretaris van het Hoofdbestuur van de NKvF, na een gloedvolle rede geopend.

Het was voor de derde keer dat een show door onze regio in Stout’s Tuincentrum te Bergambacht 

werd georganiseerd. De voorgaande keren beschikten we over een bescheiden ruimte in de kas van 

het tuincentrum. Gelukkig stond er nu meer ruimte tot onze beschikking, zodat de planten beter 

tot hun recht konden komen.

Met behulp van veel rondhout en touw werden stellingen samengesteld, die zigzaggend door 

de beschikbare ruimte werden neergezet. Aan deze stellingen konden de hangers opgehangen 

worden, terwijl aan de voet van de stellingen de fuchsia struiken en stammen in groepen werden 

gepresenteerd. Met behulp van balen stro, opgestelde fonteinen en diverse ornamenten werd het 

geheel verder aangekleed, waardoor er een mooi arrangement werd verkregen.

Bij de entree stond een aantal meer dan vijftien jaar oude, bijna twee meter hoge fuchsia’s de be-

zoekers te verwelkomen, hetgeen menige bezoeker een bewonderende uitroep ontlokte.

Direct bij binnenkomst hingen zeer grote fuchsia’s hun diverse bloemenpracht te tonen.

Er was een grote verscheidenheid aan fuchsia’s, zoals een groep triphylla’s, een aantal grote weelde-

rig bloeiende F. arborescens en een groepje andere botanische fuchsia’s, om zo maar enkele van de 

vele tentoongestelde fuchsia’s te noemen.

Zoals elk jaar hadden we een wedstrijdplant beschikbaar, maar speciaal voor deze show waren er 

twee planten gekozen, de hanger ‘Mancunian’ en de struik ‘Frau Ida Noack’. Veel van onze leden 

hadden extra hun best gedaan om mooie planten op te kweken en voor de wedstrijd in te sturen. 

Deze wedstrijdplanten werden in een speciaal hoekje getoond.  Mevrouw Margo Vaandrager trad 

als keurmeester op, hetgeen zij met veel verve en tot tevredenheid van de winnaars deed.

Door de speelse, zigzaggende opstelling was het voor de gasten leuk wandelen langs de fuchsia’s, 

om daarna in de ruimte met een zitje te kunnen genieten van de catering.

Er was veel belangstelling voor de stand van de NKvF, niet alleen voor de diverse  artikelen van 

onze vereniging, maar ook kwamen de gasten met veel vragen over het wel en wee van de fuch-

sia’s. Er was steeds een groot aantal leden van onze regio aanwezig om de bezoekers te woord te 

staan en te helpen bij het maken van een keuze uit de vele stekken en bloeiende planten.

Deze stekken, maar ook de grote, volop bloeiende planten, waren door onze leden zelf beschikbaar 

gesteld voor de verkoop. Er werd veel verkocht, wat een welkome aanvulling opleverde voor de 

regiokas. 

De show duurde tot zaterdag 24 juli en werd door een 

groot aantal bezoekers bezocht. De bezoekers toonden 

hun enthousiasme en bewondering voor de prachtige 

planten die in de show aanwezig waren. Ook was er een 

vijftal bezoekers, dat zich direct opgaf om lid te worden 

en dat is heel positief, omdat ons ledental aardig aan het 

afnemen is.

Al met al kan gezegd worden dat door het enthousiasme 

van onze leden het voor iedereen een geweldige show 

is geworden. Daarvoor is een groot compliment aan onze leden en in het bijzonder aan allen die 

voor planten hebben gezorgd en hebben bijgedragen aan de show.

Tineke en Dick van der Linde. 

regio- 

 
shows
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Zilveren Jubileum Show regio Twente-Salland een succes.

Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de regio Twente-Salland organiseerde deze ervaren 

regio een prachtige fuchsia show in Hellendoorn. Als lokatie koos men voor ‘Erve Hofman’, een uit 

de 15e eeuw stammende boerderij in Saksische stijl gebouwd en thans als museum een trekpleister 

voor de omgeving. De kwaliteit van de fuchsia’s was zeer goed, zeker wanneer we de omstandig-

heden vóór de tentoonstelling in aanmerking nemen. Vaak werd dan ook de kreet gehoord: “Hoe 

krijgen ze zo mooi, je zou de mijne eens moeten zien!” 

Tijdens het originele openingsfestijn werden twee nieuwe fuchsia’s ten doop gehouden: ‘Henkelly’s 

Hellendoorn’ , gekweekt door Henk Spierings en ‘Johanna van Buren’ gekweekt door GertJan van 

de Brink. De planten werden tijdens de opening van de show aangeboden, respectievelijk aan de 

burgemeester van Hellendoorn, de heer Van Overbeeke en Frits van Buren.  Johanna van Buren 

was een dichteres uit Hellendoorn die gedichten schreef in de Twentse spraak. Het huis waar zij 

woonde wordt thans bewoond door de familie de Groot. Zij maakte het mogelijk dat ook de tuin 

ervan door de bezoekers van de show bezocht kon worden.

Deze zilveren show werd geopend door de vele genodigden, die vooraf een zilveren roos aangebo-

den kregen door meisjes in klederdracht. Deze rozen kon men vervolgens steken in de haag van 

het pad dat naar het tentoonstellingsterrein leidde. Harry Nijhuis, voorzitter van de regio bena-

drukte de goede samenwerking die leidde tot het tot stand komen van deze show. Samenwerking 

is voorwaarde voor een 

toekomst van onze mooie 

hobby. Dit werd nog eens 

benadrukt door Mario de 

Cooker, voorzitter van de 

NKvF die vervolgens een 

gequilt Twente-Salland 

vaandel onthulde.

Maar liefst vierduizend be-

zoekers telde men aan het 

eind van de show! Dit suc-

ces was niet alleen te dan-

ken aan de vele reclame die 

men gemaakt heeft maar 

voor een groot deel ook aan 

de prachtige omgeving, de 

kwaliteit van het gebodene, maar ook aan de prettige sfeer die er heerste. Er werd veel geboden 

gedurende de tien dagen van de show. Naast de fuchsia’s waren vele kuipplanten te zien, waren er 

demonstraties van bloemsierkunst, stofversieren, kaarten maken, quilten, aquarelleren, klompen-

maken, midwinterhoornblazen, houtsnijden, enz. Enkele leden van de regio zorgden ervoor dat 

er elke dag accordeonmuziek te horen was. Een verrassend nieuwtje voor de fuchsialiefhebbers 

was de fuchsia ‘Helderns Nieuwtje’, een bijna gele fuchsia, al doet de fles ‘Helderns Liqueur’ van 

distilleerderij Hellendoorn, die ernaast getoond werd, vermoeden dat hier iemand aan het werk 

geweest is die niet geheel nuchter was. 

Een goed verzorgde catering zorgde ervoor dat bezoekers op het terras gezeten konden nagenie-

ten van al het schoons dat de regio Twente-Salland  bood. 

De ‘fuchsiawereld’ kan trots zijn op de leden die zo veel tijd en energie hebben besteed om onze 

gezamenlijke hobby te promoten!

Aat van Wijk.
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Tuinenreis Engeland 

2010. 

Na een voor sommige mede-reisgenoten wat 

woelige nacht op zee arriveerden wij zon-

dagmorgen 20 juni 2010 met de Pride of Hull 

in Hull. Weliswaar iets later dan gepland, maar het programma van de eerste dag heeft daar niet 

onder geleden. De weersomstandigheden waren plezierig: droog en zonnig, met een temperatuur 

van zo´n 18° graden. 

Na ons bezoek aan de eerste tuin, Newby Hall Gardens, wachtte ons een bezoek aan de eerste 

particuliere tuin, Yorke House van Anthony en Pat Hutchinson in Nidderdale, die ons werkelijk 

hartverwarmend onthaalden, compleet met koffie en/of thee met cake, gebakken door de 90-ja-

rige moeder resp. schoonmoeder van het echtpaar, die afgezien van haar hoge leeftijd ook nog zeer 

slechtziend was. Het echtpaar was geen moeite teveel, hun tuin was prachtig. 

Daarna begeleidde Mrs. Hutchinson ons naar de op loopafstand gelegen tuin van haar “buur-

vrouw”, Low Hall van Mrs. Pamela Holliday te Dacre Banks. Deze krasse 81-jarige dame onthaalde 

ons op haar beurt op een prachtige tuin en na onze rondgang werd de hele groep van 21 personen 

(+ buschauffeur Kees-Jan) uitgenodigd in haar antieke woonhuis en kon daar genieten van heer-

lijke hapjes en (fris)drankjes.  

Zo begon onze eerste tuinenreis van Garden Tours, geboekt via Flip v.d. Elshout/NKvF.

De volgende dagen en tuinen deden niet onder voor die van de eerste dag, het weer werd met de 

dag zonniger en warmer, we maakten een ritje met de North Yorkshire Moors Railway, en brachten 

op de laatste dag nog een middagbezoek aan de stad York. 

En toen wachtte ons weer de nachtelijke terugreis over zee, dit keer met de Pride of Rotterdam.  

De zee was gekalmeerd en we kwamen voorspoedig en 

op tijd weer aan in Rotterdam.

Wij zijn nog maar zo´n 2 jaar lid van de NkvF en we 

hebben werkelijk zeer genoten van deze tuinenreis naar 

Yorkshire, niet in het minst natuurlijk door het mooie 

weer, maar zeer zeker ook door en met onze reisgenoten 

en wellicht mede omdat de groep toch voornamelijk 

één grote gezamenlijke interesse heeft: alles wat groeit 

en bloeit en fuchsia´s in het bijzonder. 

Wij - als nieuwkomers – werden en voelden ons hele-

maal opgenomen in de groep en wij weten zeker dat we 

wat dit betreft ook kunnen spreken voor de andere vijf 

nieuwkomers op deze reis.

Sjaak en Jannie Loef, Waddinxveen.
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MIJN MANIER VAN SNOEIEN

Hierbij maak ik onderscheid in de planten die ik snoei.
 1e eenjarige planten.

 2e oudere planten.

 3e triphylla,s

 4e planten waarvan een van de ouders F. magdalenae is.

 5e planten waarvan ik weet dat ze een zwak wortelgestel hebben.

 5e botanische planten.

 6e planten waarvan we in het voor jaar stekken willen nemen.

 EENJARIGE PLANTEN.

Deze snoei ik het liefst twee weken eerder, half september.

Ik snoei ze niet te ver en laat dan ook minstens 1/3 deel van de plant en alle blad wat er nog aan 

zit zitten. Ook geef ik ze nog wat stikstofmest (chilisalpeter) om de groei er weer in te krijgen. Het 

mooist is het als ze de kas in gaan wanneer de nieuwe groeipunten zichtbaar zijn. Laat ze zolang 

mogelijk buiten staan, hier staan ze wel kouder maar luchtiger, dan is er minder kans van botrytis 

op de wonden. Zorg er wel voor dat ze niet te nat worden. Snoei ze in het voorjaar als de groei er 

weer goed in zit, dit is ongeveer eind maart begin april, terug tot tussen het eerste en het tweede 

bladpaar van de takken die we in het najaar hebben gesnoeid.

Ik hoor u al zeggen: “zonde van de mooie uitlopers”, maar zo krijgen we wel een plant die mooi 

compact is en niet een plant waar je aan de onderzijde helemaal doorheen kan kijken.

Van het snoeihout waar de mooie uitlopers aan zitten kunnen we nog stekken nemen.

 OUDERE PLANTEN.

Deze snoei ik de eerste week van oktober. Veel van deze planten staan bij mij in de volle grond. Ik 

snoei  deze planten en laat ze dan nog minstens EEN week staan tot dat het bloeden is opgehou-

den. Als je ze meteen oprooit wordt veel van het water dat in de plant zit opgebruikt zonder dat 

het aan gevuld kan worden omdat de wortels teveel beschadigd zijn.

Bij mij worden oudere planten teruggesnoeid tot tussen het eerste en het tweede bladpaar (oog) 

van het jonge hout van dat jaar, (daarom top ik in het voorjaar ook altijd de nieuwe uitlopers NA 

HET TWEEDE bladpaar), dus snoeien tussen de vertakking en het eerste bladpaar (oog) van het 

jonge hout, en laat het blad dat er dan nog aan zit WEL zitten dit valt er meestal vanzelf af na een 

week of twee. Zo beschadig je de nieuwe ogen die er onder zitten niet. Zo houd je mooie com-

pacte planten die weinig ruimte innemen in de kas en kunnen ze jaren mee.

 TRIPHILLA’S

We praten over OUDERE PLANTEN. Jonge planten behandel ik als beschreven staat bij eenjarige 

planten. Deze snoei ik in model maar ik  zorg er wel voor dat er minstens twee bladparen van het 

jonge hout aan de plant blijven zitten. Dus tussen het tweede bladpaar en de vertakking. Nu laat 

ik ze nog ten minste een week buiten staan op een droge plaats om de wonden in te laten drogen 

om botrytis te voorkomen. Tevens geef ik nog een keer stikstof mest (Chilisalpeter) om de groei 

er weer in te krijgen. In het voorjaar top ik ze na het derde bladpaar. Zorg ervoor dat deze planten 

licht en warm staan, 10 gr. C. Bijvoorbeeld boven in de kas.
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PLANTEN WAARVAN EEN VAN DE OUDERS F.magdalenae IS.

Voorbeelden hiervan zijn de WALZ MUZIEK instrumenten en er zijn er meer (zie  de cultivarlijst). 

In eerste instantie behandel ik ze hetzelfde als triphylla’s. Ik zorg er wel voor dat ik een goede stek 

heb die ik eind augustus genomen heb. Wil dit niet dan moeten deze planten zonder snoeien de 

kas in. Meestal verlangen deze planten dan ook de lichtste en de warmste plaats in de kas. In het 

voorjaar als de groei er goed in zit snoei ik ze terug zo als bij triphylla’s beschreven staat.

PLANTEN MET EEN ZWAK WORTELGESTEL.

Voorbeelden hiervan zijn ’La Campanella’, ‘Aunty Jinks’ en zaailingen hiervan, ook zaailingen, van 

‘Rosea’, ‘Foline’ en ‘Foolke’. Van deze planten neem ik meestal stekken en gooi de oude planten 

weg. Dit is de makkelijkste manier. Wilt u deze planten toch overwinteren, snoei ze dan niet te ver 

terug en zet ze dan in kleine potten en zorg er voor dat ze beslist niet te nat staan, dus zeer zuinig 

met water. In het voorjaar snoei ik ze terug zo als bij eenjarige planten beschreven staat. Ook bij 

deze planten is het raadzaam om de temperatuur niet beneden de 10 graden te laten zakken.

 BOTANISCHE FUCHSIA’S

Deze behandel ik als planten waarvan een van de ouders F. magdalenae is.

 PLANTEN WAARVAN WE IN HET VOORJAAR STEKKEN WILLEN NEMEN.

Het gaat hierbij dan om oudere planten. Aan de andere, boven beschreven planten, zit meestal wel 

genoeg stekmateriaal dat we anders toch weggooien. Snoei enkele takken niet zover terug zoals be-

schreven staat bij oudere planten, maar snoei deze terug tot aan het tweede bladpaar na de eerste 

vertakking van dat jaar, en laat het blad zitten. In maart zullen hier dan mooie stekken aan zitten. 

Als de stekken genomen zijn dan worden deze takken verder terug gesnoeid tot tussen het eerste 

bladpaar of oog en de vertakking.

Hans v Aspert

Hazenpad 6

6823LH Arnhem

Tel 026 3512122 .
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Regio 8, Zuid Gelre.

Zaterdagmiddag 20 november vindt de volgende bijeenkomst van 

regio 8, Zuid Gelre plaats in het kerkelijk centrum, Hovystraat 2 in Ede. Voor 

deze middag is uitgenodigd de heer L. Vos uit Heveadorp. Deze zal ons het een en ander 

laten zien over de fl ora en fauna op de Veluwe. Het belooft een boeiende lezing te worden. Dus 

worden dan ook alle leden van harte uitgenodigd om deze bijeenkomst te bezoeken. De zaal is open 

om 13.30 uur. Aanvang van deze bijeenkomst is om 14.00 uur.

Johan van Elst, secretaris regio 8, Zuid Gelre.

Regio 23, West Brabant.

Op 26 mei j.l. was onze busreis. Dit stukje is een verkort verslag van de familie Wisse uit Roosendaal.

De reis op 26 mei was een verrassingsreis. Helaas moest onze voorzitter zich afmelden wegens fami-

lieomstandigheden.

Naar waarheen, dat was een verrassing. Wij wisten van niets, 

maar gelukkig, de chauff eur vertelde ons iets dat hij eigenlijk 

niet mocht vertellen. Wij gingen naar de Kaasboerin in Gro-

ningen. Dat had gekund, maar is Groningen niet wat ver voor 

een busreis van een dag, daar geloofden wij niet in. Het werd 

niet Groningen maar richting België, naar Postel. Daar kregen 

we koffi  e met appelgebak bij de Kaasboerin. Daarna de bus 

weer in met Els de gids. Zij zou ons vertellen over de acht 

zaligheden, dit zijn acht dorpen die eindigen met “sel” in hun 

dorpsnaam: Eersel , Netersel, Steensel, enz. enz. Zij vertelde 

alles over kerkjes, pleintjes en kleine beeldjes. Doorgereden 

naar een chocolaterie met de naam Winters. Ontvangen met koffi  e en een heerlijke bonbons, uitleg 

gehad hoe de ‘pralinekes’ werden gemaakt. Van de cacaoboon tot chocolade. Het leuke van dit alles 

was dat er enkele mensen van ons mee mochten helpen om ook een paar creatieve exemplaren van 

chocola te maken en dat ging ons goed af. Terug naar de Kaasboerin. Daar stond een goede lunch op 

ons te wachten. Na de lunch weer de bus in met onze Belgische gids Els, die ons naar een struisvogel-

bedrijf bracht. Het ging over zware eieren, pluimen, biefstuk en we mochten de dieren voeren. Hierna 

ging de reis weer verder. Weer door dorpjes met een verhaal erbij door Els. Dit was een leerzaam dor-

penreisje. De bus ging terug naar de Kaasboerin waar we mochten genieten van een goed driegan-

gendiner. Buikje vol, terug in de bus en naar huis. Het was een gezellige verrassingsreis en volgend jaar 

zien we maar weer wat er dan voor een reis is.

In de maanden juli zijn er weer open tuindagen geweest die door onze leden goed bezocht zijn. 

Enkele leden hebben zich verdienstelijk gemaakt bij verschillende tuincentra en de boerendag in 

Rijsbergen.

Onze zomeractiviteit was op 14 augustus bij Truus Backer. De leden konden hun wedstrijdplant inle-

veren die door een jury gekeurd werd. Er was een dialezing door Frans v.d. Braken over het biologisch 

leven in de tuin. Deze was geweldig met zeer mooie en bijzondere dia’s en werd door Frans met veel 

humor van commentaar voorzien. Het was zeer de moeite waard. Na de lezing was er de prijsuitrei-

king  van de wedstrijdplanten. De 1e prijs was voor Irene Martens, de 2e voor Jo de Ridder en de 3e 

voor Ad de Bodt. Een zeer geslaagde middag.

Wij hopen dat op onze najaarsbijeenkomst, 2 okt. a.s. in het Lies we veel van onze leden kunnen 

verwelkomen. Iedereen nog een goede nazomer toegewenst en tot 2 oktober.

Els Visser

Regionieuws
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‘Tuinplanten Combineren’

Door:  Florentine van Eeghen en Cora Koning

Uitgeverij:  Terra 2010

Formaat:  250 x 250

Afwerking:  Paperback met fl appen

Aantal pagina’s:  144

ISBN:  978-90-8989-057-3

Prijs:  € 19,95

Dat een plant in de natuur nooit alleen groeit, zoals op de fl aptekst van dit fraaie boek wordt 

vermeld, is buiten kijf. Maar wat doen we ermee? Planten beïnvloeden elkaar. Is het niet direct, 

denk aan schaduw, verdringen door een agressieve groeiwijze, dan wel indirect doordat ze door 

vorm of kleur elkaars schoonheid kunnen beïnvloeden. 

Het combineren van planten is te leren. Fotografe Cora Koning en schrijfster Florentine van 

Eeghen laten zien door middel van schitterende foto’s en door een goed leesbare tekst hoe u 

planten combineren kunt waardoor  een harmonieus geheel ontstaat.

De planten zijn ingedeeld in zeven tuinseizoenen. Talloze tips zorgen er voor dat de beginnende, 

maar ook ervaren  tuinier vol vertrouwen aan de slag kan gaan.

De werkelijk zeer fraaie lay-out van het boek zorgt er voor dat u, wanneer de omstandigheden 

buiten u dwingen binnen te blijven, u volop kunt genieten (en dromen) van het schoons dat de 

goede combinatie van planten u kan bieden.

Aat van Wijk.

boekbespreking

   Kwekerij Zeelenberg 
Sionsweg 10 – Rijswijk – Tel.015-2131031                                                        
 

 
 
 
 
 
 
 

Afgelopen winter lang en koud geweest? 
Bij ons in de kas staan uw planten op hun plek! 

Winterstalling voor Fuchsia’s en Kuipplanten 

In december kunt u weer heel gezellige KERST-workshops volgen, bel voor meer info!! 
 

* Keuze uit ruim 950 soorten fuchsia’s 
  ruim 150 soorten pelargoniums 
* Violen, perkplanten, surfinia’s, knolbegonia’s en  
    nog veel meer! 
* Grond, potten, mest, enz., enz. 
* Standaards, muurhaken, potstaanders, e.d. 

Wij verzenden ook fuchsiastekken door heel Nederland! 
Kijk voor verdere info en de openingstijden op onze website,    
      www.kwekerijzeelenberg.nl 
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'Hidden Treasure' Foto: Flip vd Elshout


