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INLEVEREN KOPIJ

Kopij voor het OKTOBER-NUMMER van Fuchsiana dient, bij voorkeur per email verzonden,
uiterlijk woensdag  31 augustus 2011 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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Beste fuchsiavrienden: het is gelukt! 
Dankzij een geslaagde wervingsactie van Margo en Wim Vaandrager hebben 

we de heer Dirk van Herk van regio 9 bereid gevonden om de functie te gaan bekleden van 
voorzitter van de redactieraad van Fuchsiana. Dirk zal ook als a.i. vertegenwoordiger van 
Fuchsiana plaatsnemen in het hoofdbestuur. Na goedkeuring door de leden in de jaarverga-
dering van 2012 kan dan de definitieve installatie plaatsvinden.

Dirk is momenteel penningmeester van regio 9: Noord-Holland Noord. In een kennismakings-

gesprek eind juni met de huidige redactie en een vertegenwoordiging van het hoofdbestuur 

heeft Dirk te kennen gegeven dat hij er zin in heeft. Hij is na zijn pensionering gegrepen door 

het fuchsiavirus en wil zich naast zijn activiteiten voor regio 9 graag inzetten voor de NKvF op 

landelijk niveau. Hij bruist daarbij van de ideeën om de vereniging ook in de toekomst gezond 

en boeiend te houden. Dirk, welkom in het hoofdbestuur en we zien allen uit naar onze eerste 

vergadering met jou erbij.  

Weer een zorg minder. Het ging op een gegeven moment wel knellen om de opvolging van Aat 

van Wijk op tijd rond te krijgen. We kunnen ons nu gelukkig weer onbekommerd storten op de 

verzorging van onze planten.

Alhoewel onbekommerd? We hebben een zeer warm en droog voorjaar gehad, maar dat heeft 

onze fuchsia’s gelukkig weinig pijn gedaan. Eerder het tegendeel. Ik heb bij een aantal leden al 

vele fraaie, rijkbloeiende exemplaren aan de pergola zien hangen. Tot zover dus geen probleem. 

Dat kan ik niet van alle planten zeggen. Diverse planten in de tuin, zoals de hosta’s, dahlia’s, 

eupatorium en ligularia dentata hebben zwaar te lijden onder vraat van naaktslakken.

Met het bestrijden van spint of witte vlieg heb ik geen probleem. De naaktslak is voor mij echter 

net wat aaibaarder (als je dat van een slak al zou kunnen zeggen). Ik maak daarom, vooral ’s 

van de

  voorzitter[Mario de Cooker, voorzitter]

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

Overleden:

Juli  2011

De heer Rustemeijer, IJmuiden

De heer Luken, Alteveer

De heer F. Peters, Tegelen

De heer L.W. de Korver, Zwijndrecht

De heer H.G. Witting, Hilversum

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

vervolg op pag. 100
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[Namens de redactie Aat van Wijk]

De zoektocht naar een nieuw redactielid heeft succes gehad. 

Dirk van Herk is bereid om de redactie te versterken. Uiteraard zijn 

we hiermee erg blij. Toch is het voor het goed functioneren van de redactie 

gewenst dat er een derde lid bijkomt. U begrijpt het al: wie is hiertoe bereid? 

N.B. zoals in het vorige nummer van Fuchsiana reeds vermeld is de inzenddatum voor de 

kopij voor het oktobernummer vervroegd naar woensdag 31 augustus 2011.

SAMENWERKEN

Als redactie van de Fuchsiana hebben we niet alleen contacten met de regio’s in ons land, maar 

ook met buitenlandse verenigingen. De laatstgenoemde contacten bestaan hoofdzakelijk uit 

uitwisseling van de tijdschriften die de onderscheidene verenigingen uitgeven. Daardoor bestaat 

een goed beeld van de banden  die de buitenlandse verenigingen in eigen land hebben,

 Hierdoor bestaat ook informatie over de contacten die buitenlandse Fuchiaverenigingen met 

andere groenverengingen onderhouden. Ja, dit gaat nog verder. Fuchsiavereningen werken in b.v.  

Oostenrijk en Zwitserland nauw samen met andere groenverenigingen. 

Het is de redactie bekend, dat ook in ons land in verschillende regio’s een samenwerking bestaat 

tussen Fuchsiaverenigingen en andere verenigingen die zich met bloemen en planten bezig 

houden.

Dit is een goede zaak. Immers het gezegde “Samenwerken leidt tot grote daden!“ gaat in deze 

ook op. Het teruglopen van ledenaantallen in alle sectoren en de vermindering van overheids-

subsidie dwingen verengingen er toe nieuwe wegen in te slaan om hun activiteiten op niveau te 

houden.  

Onze vereniging is op basis van haar doelstelling gericht op fuchsia’s. Maar door de opkomst van 

de winterharde soorten en het gebruik van fuchsia’s in borders en perken, gaat de interesse van 

andere plantenliefhebbers steeds meer hiernaar uit. 

Vooral op regioniveau kan een samenwerken met andere verenigingen, gelijk in het buitenland 

gebeurt, voordeel opleveren. Ook is uiteraard een samenwerking op landelijk niveau denkbaar. 

De redactie meent dat zij deze informatie niet onder de korenmaat moet houden. Het gaat om 

ontwikkelingen die voor alle leden van belang zijn. Het heeft ook niet de intentie om zich te 

mengen in bestuursbeleid op landelijk of regionaal niveau. 

Maar het is voor alle liefhebbers van fuchsia’s en andere bloemen en planten het overwegen 

waard of zij van deze ontwikkeling goed garen kunnen spinnen.

van de    redactie

avonds, een aantal speciale slakkenrondjes door de tuin, en pluk ze van de planten of verwijder 

ze uit de speciaal uitgezette vochtige valletjes waar ze zich verzamelen. De volgende ochtend 

worden ze dan uitgezet bij de dijk van het Julianakanaal, waar we elke dag met onze terriërs 

een mooie wandeling maken. Vanaf begin mei heb ik op deze wijze al minimaal zo’n duizend 

naaktslakken uitgezet. Ik moet er niet aan denken hoe de tuin eruit zou zien als ik deze vrienden 

ongestoord hun gang had laten gaan. Gelukkig kunnen we de gaten die nu in de planten zitten 

nog wel een beetje verdoezelen.
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EVENEMENTEN
 4, 5, 6 en 11, 12, 13 augustus 2011 organiseert 

PASSIFLORAHOEVE een Passifl ora-, Fuchsia-, 

Aristolochia-, Hibiscus- en tropische kuip-

plantenshow. Tevens is er een grote tropische 

vlindertuin te bewonderen. Geopend van 10.00 

uur tot 16.00 uur. Entree € 5,00 volwassenen, kinderen tot 10 jaar € 3,50. Zondag gesloten.

Passifl orahoeve fam. Moerman, Oud Willigerweg 1, Harskamp. Tel. 0318 457411.

5 t/m 14 augustus 2011: Flora Ootmarsum op het terrein van het openluchtmuseum ‘Los Hoes’ in 

Ootmarsum.

16 en 17 september 2011: Herfstfair bij Kwekerij Van der Velde, met op zaterdag de Landelijke Wed-

strijden van de NKvF

ZWITSERLAND
Van 30 augustus tot 10 oktober 2011: Fuchsiatentoonstelling in de Botanische Tuin van St. Gallen met 

rondleidingen, lezingen en presentaties.

BELGIË
Open Tuin bij de familie Stals 

13 en 14 augustus 2011 van 10 uur tot 20 uur.

15 en 16 augustus 2011 van 14 uur tot 18 uur.

Te bezichtigen: Fuchsia’s, kuipplanten en rotstuintjes, ook andere evenementen zoals bloemen-

collages.

Gratis toegang en gratis koffi  e.

Adres: Stals, Van de Velde

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

Kalender

Regio 1, Friesland

 6/7 aug. '11: Open fuchsia thema tuinen 

Friesland zuid. Th ema: poëzie.

 16 aug. ’11: Bootreisje langs schitterende 

tuinen.

 3 sep. ’11: Floralia plantenkeuring met 

aansluitend een feestelijke barbecue.

Regio 2, Groningen

 20 aug. ’11: Plantenkeuring en rondleiding in de Hortus te Haren.

Regio 3, Drenthe

 20 aug. ’11: Keuring wedstrijdplanten bij de familie Ter Haar, Oranjedorp. Aanvang: 13.30 uur.

regio-    kalender
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 8 okt. ’11: Najaarsbijeenkomst in Elp met fotowedstrijd en fotopresentatie van het afgelopen 

seizoen.

Regio 4, Flevoland e.o.

 8 okt. ’11: Najaarsbijeenkomst in Swifterbant.

Regio 5, Twente-Salland

 10 okt. ’11: Ledenbijeenkomst bij de Kröl in Enter met dialezing door de heer Flip van de 

Elshout. Aanvang 19.30 uur.

Regio 6, Oost Gelderland

 7 tot 14 aug. ’11: Achterhoekse Fuchsiaweek. Open tuindagen inclusief jaarlijkse op-

kweekwedstrijd. Bij Ineke Wisselink in Gaanderen. Open van 10 tot 22 uur.

 1 okt. ’11: Traditionele inloopochtend bij Ineke Wisselink van 10.00 tot 12.00 uur.

 29 okt. ’11: Bingo middag in de zaal van De Radstake, Heelweg. Aanvang 14.00 uur. 

Regio 7, Veluwe

 31 aug. ’11: H. v.d. Beek Trofee  bij fam. D. Davelaar in Voorthuizen. Keuring wedstrijdstek 

‘Twell’s Klumpke’.  Aanvang 19.30 uur.

 8 okt. ’11: Lezing over vlinders en libellen in zaal Regenboogkerk, Epe. Aanvang 14.00 uur.

Regio 8, Zuid Gelre

 10 sep. ’11: Clubwedstrijd en lezing over ziekten en plagen door de heer J. v.d. Hoek in “Ons 

Huis” Hovystraat 2, Ede. Aanvang 14.00 uur.

Regio 11, Noord-Holland Midden

 17 sep. ’11: Bijeenkomst met keuring wedstrijdplant.

Regio 13, Het Gooi, Eemland en Vechtstreek 

 6 aug. ’11: Open tuinen en BBQ.

 20 aug. ’11: Keuring wedstrijdstek in Huizen. Aanvang 10.30 uur.

 18 okt. ’11: Ledenbijeenkomst Hilversum.  Aanvang 19.30 uur.

Regio 16, Heuvelrug

 20 aug. ’11: Oudhollandse spellendag/keuring wedstrijdplanten.

Regio 17, Rijnland

 17 sep. ’11: Najaarsbijeenkomst in Beinsdorp. Aanvang 14.00 uur.

Regio 20, Eiland van Dordrecht e.o.

 12 en 13 aug. ’11: Open tuin fam. Verschoor.

 20 aug. ’11: Wedstrijddag.

 29 okt. ’11: Najaarsbijeenkomst.

Regio 21, Zuid-Hollandse Eilanden

 29 okt. ’11: Najaarsbijeenkomst in ’t Centrum te Rhoon om 14.00 uur: uitslag wedstrijdplant, 

uitslag fotowedstrijd.

Regio 23, West Brabant

 20 aug. ’11: Martien de Kleijn trofee.

 8 okt. ’11: Snoei-ochtend.

 13 okt. ’11: Najaarsbijeenkomst.

Regio 24, Midden-Brabant

 20 aug. ’11: Martien de Kleijntrofee. 8 okt. ’11: Snoei-ochtend.

 8 okt. ’11: Snoeiochtend bij de fam. Eggenkamp Kerkeind 27, Haaren. Aanvang 10.00 uur.

 13 okt. ’11: Najaarsbijeenkomst.
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Regio 26, Zuidoost Brabant

 22 sep. ’11: Ledenavond.

Regio 28, Noord- en Midden-Limburg

 10 sep. ’11: Tweede contactmorgen met o.a. beoordeling van de wedstrijdplant.

 3 okt. ’11: Najaarsbijeenkomst in “Zalzershoaf” te Hout-Blerick.

 ? okt. ’11: Tweede potgronddag. 

Regio 29, Midden- en Zuid-Limburg

 4 sep. ’11: Inloopzondag IVN Stein met als thema ‘Fuchsia’s’. Tevens ledenbijeenkomst en 

plantenwedstrijd. Aanvang 10.00 uur.

 4 okt. ’11: Ledenbijeenkomst. Aanvang 19.30 uur.

‘De Fuchsiagroet’ (regio 5, Twente-Salland) nr. 2: Een bedankje. Activiteitenkalender. Contributie. 

Stekkenmarkt. Winterharde fuchsia’s. Tuinentocht. Busreis dinsdag 26 juli 2011.

‘Bellenpracht’ (regio 20, Eiland van Dordrecht e.o.) nr. 2: Activiteitenkalender. Opkweek wedstrijd-

dag. Te koop. Fuchsia in woord en beeld ‘Hulshorst Bloei’. Fuchsiapuzzel. Open tuinentocht.  Busreis 

20/7. 

‘De Vier Jaargetijden’ (regio 13, Het Gooi, Eemland en Vechtstreek) nr. 2: Uitnodiging ledenbij-

eenkomst. Agenda 2011. Op bezoek bij…. Lali Bernadas i Alvarez. Open  tuinen dag met afsluitend 

barbecue. Ineke’s tuindagboek. Bakerpraatjes  Waarheden.

‘De Veluwse Fuchsiabode’ (regio 7, Veluwe) nr. 3: Verslag voorjaarsvergadering 19 maart 2011. Acti-

viteitenkalender. Phlox- en Salviadagen 2011. Leden Wel en Wee. Open tuinen 2011.

'’t Stekkie’ (regio 21, Zuid-Hollandse Eilanden) nr. 2: Borduurpatronen. Notulen van de Algemene 

Ledenvergadering. Activiteiten 2011. Overzicht Open Tuinen 2011. ….. even voorstellen. Busreis. 

Fotowedstrijd. Uit de ledenraad. Wedstrijdplant.

‘De Bel’ (regio 23, West-Brabant) nr. 2: Foto’s van de Voorjaarsvergadering. Opentuindagen 2011. De 

doorgeefpen van: Jopie en jan Mulder. Uitnodiging reis. Voorjaarsvergadering 9 april 2011. 

‘Bell’npraoties’ (regio 3, Drenthe) nr. 2: Kweekwedstrijd 2011. Baskets maken bij fam. Hommes. 

Busreis 12 juli 2011. Baskets opmaken bij Hendrik Jan Gommer. Bericht uut Coevern.

‘De Gieter’ (regio 11, Noord-Holland Midden) nr. 3: Agenda 2011. In Memoriam Wim Rustemeijer. 

Gezocht! Dagtocht regio 11. Zou dit dan eindelijk de oplossing zijn? De aardvlo. De wedstrijdplant. 

Fuchsia’s water geven via druppelbevloeiing.

‘Peel- & Maasfuchsia’ (regio 28, Noord- en Midden Limburg) nr. 3: Bestuursmededelingen. Onze 

websites. Notulen van de Algemene Jaarvergadering 2011. Regioactiviteiten. In Memoriam Fred 

Peters. Wedstrijdplant ‘Dollarprinzessin’. 

‘Fuchsiaproat’ (regio 26, Zuidoost Brabant) nr. 2: Busreis. Open tuinen. Agenda. Bloem & Tuin 15 

t/m 24 juli. Opbouw en aanleveren showplanten. Voor u gelezen.

‘De Bellenbode’ (regio 6, Oost Gelderland) nr. 2: Jaarprogramma. Onze opkweekwedstrijd tijdens de 

fuchsiaweek. Notulen Jaarvergadering 14 april 2011. Waar wij ons presenteerden. Lief en leed. 

‘’t Vrindje’ (regio 24, Midden Brabant) nr. juli: Van uw voorzitter. Activiteiten agenda 2011; noteer 

op uw kalender. Botanische fuchsia’s 13. Barbecue. Potgrond. Cleopatra leeft. Najaarsbijeenkomst.

regiobladen
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LANDELIJKE FUCHSIAWEDSTRIJDEN 

ZATERDAG  17 SEPTEMBER 2011

 “In samenwerking met kwekerij Van der Velde, Borchgraverweg 3a te Heerde

 en de Winterharde Studiegroep van de NKvF”

Alle NKvF-leden en overige belangstellenden zijn van harte welkom.

Kom genieten van de aangeboden planten voor de wedstrijden. Ook uw planten zijn daarbij 

welkom.

Ze zullen worden beoordeeld door een deskundige jury. Neem de uitdaging aan en

DOE MEE AAN DE WEDSTRIJDEN!!!!

Er zijn vijf verschillende categorieën, waarvan onderstaand de verkorte reglementen.

Jhr. Ir. N.J. van Suchtelen trofee.

Er zijn geen beperkingen voor wat betreft soort cultivar, ouderdom, potmaat, vorm, kleur, 

enzovoorts.  

Newmancup.

Bestemd voor de mooiste buisvormige fuchsia, waarvan de lengte van de bloembuis zich ten 

opzichte van de sepalen verhoudt als 3:1. Voor wat betreft soort cultivar, ouderdom, potmaat, 

kleur, enzovoorts gelden geen beperkingen. Bij verschil van mening of de plant binnen deze 

categorie valt, beslist de keuringscommissie.

Mia Goedman trofee

Wedstrijd om de mooiste Botanische fuchsia.Er gelden geen beperkingen voor wat betreft 

ouderdom, potmaat, kleur, enzovoorts.

Arends trofee

Wedstrijd om de mooiste dubbele hangfuchsia. Potmaat 26 cm. Voor soort cultivar, ouder-

dom,  potkleur, enzovoorts gelden geen beperkingen. Ook muurhangers zijn welkom.

NKvF-bokaal

Fuchsia’s van Nederlandse origine. Deze originaliteit zal worden vastgesteld aan de hand van 

de officiële Cultivarlijst. Er worden geen beperkingen gesteld aan potmaat, kleur en vorm van 

de plant.

Alle planten dienen gezond, zonder ongedierte en in schone pot te worden aangeleverd.

Planten inleveren: 17 september  2011 van 09.30 uur tot 12.00. 

Denk om lijstje met plantennamen en toon uw ledenpas. 

Prijsuitreiking: 15.30 uur.

Planten afvoer: 16.30 uur.

Inlichtingen Hans van Aspert, tel.nr.026-3512122  
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Een nieuwe rubriek waarin we u op de 

hoogte brengen van producten die eventueel 

van belang kunnen zijn voor onze hobby. We spreken geen 

oordeel uit over deze producten. We trachten een korte toelichting 

te geven en verwijzen naar adressen voor meer informatie.

Combipot.

De heer Antoon van Mullekom uit Wijchen heeft een bloempot ontwikkeld met een zelf-

regulerend bewateringssysteem. Voor mensen die weinig tijd hebben om planten te verzor-

gen zou deze pot ideaal zijn. Ook tijdens de vakantie is deze pot een uitkomst. Tijdens de 

afwezigheid krijgen de planten automatisch de juiste hoeveelheid water toegediend. Op deze 

vinding is octrooi verleend. Voor meer informatie zie: www.combipot.nl

Magnetische bloempot Twinzz

Twinzz is een nieuw ontworpen magnetische bloempot die uit twee helften bestaat; de ene 

helft komt aan de buitenkant van het raam, de andere helft aan de binnenkant. Supersterke 

magneten houden de bloempot stevig op zijn plaats. 

De stijlvolle Twinzz is een geheel nieuw concept voor de oude, vertrouwde pot. De bloempot 

is gemaakt van kunststof in de kleuren rood, wit en antraciet grijs. De bloempot is 140 mm 

hoog en heeft een diameter van 220 mm. De kant die tegen het glas aan komt is bekleed met 

een rubberlaagje om afschuiven tegen te gaan

Voor meer informatie zie: www.ladypenelope.nl 

Product

 
nieuws

Landelijke  Wedstrijden 2011.

Zoals u al eerder heeft kunnen lezen worden dit jaar de landelijke wedstrijden gehouden 

in combinatie met de Herfstfair bij Kwekerij Van der Velde. Zo blijft in ieder geval de con-

tinuïteit gewaarborgd. Hopelijk kunnen wij veel planten inschrijven. De deelnemers aan de 

wedstrijden betalen geen entree. Voor overige belangstellenden geldt een toegangsprijs van € 

2,50, waarvoor dan tevens een gratis kop koffie wordt aangeboden. Laat u dus niet weerhou-

den om deze wedstrijden en de Herfstfair te bezoeken. Als de weergoden ons dan ook nog 

goed gezind zijn wordt het vast weer een aantrekkelijke fuchsiahappening!

Regio 8, wedstrijdcommissie.
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35 jaar lid in 2011

De heer H. v. Dijk Velp

De heer H. de Haas  Neede

Mevrouw W. Laus Minnertsga

De heer A. Moerman Vlaardingen

Mevrouw A. v. Reeden-Broer Arnhem

De heer P. Schouten Baarn

Mevrouw P. Venema-Hollestelle Westzaan

De heer A. v. Wijk Oosterhesselen

30 jaar lid in 2011

Mevrouw I. Agnes-v.g.d’Ablaing Zwijndrecht

De heer G.v.d. Brink Zwijndrecht

De heer A. Coppelmans Wintelre

De heer W. Denekamp Wijhe

Mevrouw J. Heinstman Nijverdal

De heer C. Kabel Zaandam

De heer Th . Korsten Maasbree

De heer F. Kroon Leiden

De heer N.v.d. Kroon Oude Meer

De heer J. Lavrijsen Reusel

Mevrouw J. Lutters Moordrecht

De heer H. Meuleman Vaassen

Mevrouw C.v.d. Sande-v. Aarle Best

Mevrouw H. Soer-Haar Hoogeveen

De heer C. Steenbergen Wageningen

De heer J. v. Stralen Heerhugowaard

De heer J.v.d. Veen Hilversum

Mevrouw W. Verhagen Hoek van Holland

25 jaar lid in 2011

De heer C. Aerts Etten Leur

De heer P.J. Belien Heemstede 

De heer J.C.L. v. den Berg      Landgraaf

Mevrouw G. Bouman-Timmer Boekelo

Mevrouw G. v. Breugel-Sijnstra Ruurlo

Mevrouw C. Daniels-Stam Purmerend

De heer A.M. Franck Noordwijkerhout

Mevrouw J.C. Huisman-Dekker Wormerveer

De heer H.P.L. Joosten Deurne

Mevrouw P.H.M. Jütten-Degenkamp Holtum

De heer A.G. de Keijzer Wamel

Mevrouw G. Klompen-Zegveld Roggel

De heer P.J. v. Kruijsdijk Bladel

De heer G. Lindeboom Hengelo

De heer J. Lokhorst Gieten

Mevrouw D.G. Plakman—Vriesman Heerhugowaard

Mevrouw M.A. Rijkaart van Capellen ’s-Gravendeel

Mevrouw H.J.M. Salari-Sengers Rumpt

De heer E. Scharf Eindhoven

Mevrouw A. Smeenk Lichtenvoorde

De heer A. Smits Rhenen

De heer W.S. de Vries Lemmer

Mevrouw J. v.d. Veen-v.d. Ploeg Roden

De leden die 25 jaar lid zijn hebben ondertussen felicitaties en het zilveren fuchsiaspeldje ontvangen.

Mocht iemand het speldje nog niet hebben ontvangen, neem dan a.u.b. even contact op met Tiny v.d. Sande 0411-

631591

Jubilarissen
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‘Croix d’Honneur’, De Graaff 1990 NL AFS-nr: 2864  

‘Zulu Queen’ x ‘Golden Glow’

Deze hybride tussen aubergine en oranjerood biedt een opvallende mengeling van tinten 

roodpurper. Het oranje van ‘Golden Glow’ is niet terug te vinden maar heeft uiteraard 

wel bijgedragen tot het kleureff ect dat in onze losbladige lijst fraai genoemd wordt. ’Croix 

d’Honneur’ stamt uit de tijd dat we met de eerste aubergine aanwinsten (‘Zulu Queen’ 

is een kruising van ‘Rosea’ met F. excorticata uit 1987) gingen proberen wat verder nog 

mogelijk was. Het uitsplitsen van de kleuren tot bijvoorbeeld een aubergine bloembuis 

en kelk en een oranjerode kroon zat er helaas niet in en zoals we langzamerhand weten 

ligt dat ook niet zo simpel. Uit een interview van Leo Boullemier met voor mij de groot-

ste veredelaar van de Verenigde Staten uit het laatste kwart van de vorige eeuw, Mrs. An-

nabel Stubbs, bleek dat die combinatie ook één van haar doelen was. 'Croix d'Honneur' 

lijkt me geen echte stap naar dat doel, omdat de plant in de inmiddels 21 jaar van haar 

bestaan nog geen nakomelingen van enige waarde heeft voortgebracht. De bloemvorm 

met de vrijwel horizontaal gespreide smalle kelkbladen heeft me tot de naam 'erekruis' 

geïnspireerd. Hoewel de plant slechts één bloem per bladoksel produceert is ze zo bloei-

rijk dat het haast lijkt op een trosbloeier. Dat komt door de korte stengelleden en het 

feit dat er per stengelknoop vaak meer dan twee bladeren worden gevormd. Ook doet 

zich het verschijnsel voor dat de bladeren die in de groeifase gevormd worden forser 

en breder zijn  en dichter op elkaar staan dan die aan het gedeelte van de plant waar de 

bloemen ontstaan. 'Croix d' Honneur' groeit als een lage, brede, zelfvertakkende struik en 

is ook te gebruiken als een stijve halfhanger. Voor een plant van het aubergine genre, kan 

‘Croix d’Honneur’ vrij veel zon en warmte verdragen.

H.J. de Graaff . 
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‘Croix d’Honneur' Foto: Hans v.d. Post
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'Delta's Parade’ Foto: J.C. Rijkers
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“Delta’s Parade’ ,Vreeke/van ’t Westeinde 1991 
NL AFS-nr:3206 ‘Lechlade Magician’ x ‘Fey’ 

Deze kruising, vrijwel uit dezelfde tijd als ‘Croix d’Honneur’, vertoont meer punten van 

overeenkomst. Ook hier is de moederplant een hybride van F. excorticata en blijft ook 

in de volgende generatie de aubergine kleur behouden. Vader ‘Fey’ is verantwoordelijk 

voor de dubbele bloem, die relatief klein is. Net zo goed is bij mijn weten ‘Delta’s Parade’ 

niet gebruikt voor verdere veredeling. Helemaal verwonderlijk is dat niet omdat juist 

in die tijd de jury van de VKC-nieuwighedenkeuring de kleur aubergine in de ban deed, 

zogenaamd omdat er al zoveel van die kleur was. ‘Delta’s Parade’ is één van de 30 intro-

ducties van de heren Vreeke en Van ’t Westeinde in samenwerking binnen de kwekerij 

“Westhof” uit het zeeuwse ’s-Heer Arendskerke, die helaas al weer jaren met de fuchsia-

tak is gestopt. Eerdere introducties van dat bedrijf kwamen van Rina Felix, de tweede 

echtgenote van de heer Van ’t Westeinde sr. Zij gebruikte ”Delta” als voorvoegsel bij een 

aantal van haar introducties. Pas later, na haar overlijden, werd ”Delta’s”  in alle gevallen 

gebruikt. Zoals van een introductie door een kwekerij te verwachten is, is ‘Delta’s Parade’ 

sterk groeiend en rijk tot zeer rijk bloeiend. Van nature is de plant fors opgaand en goed 

vertakkend. Volle zon is minder geschikt voor het behoud van de delicate bloemkleur.

H.J. de Graaff .
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Andere kuipplanten (11)
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.

ASCLEPIAS  of zijdeplant

De Asclepias is afkomstig uit Noord- en Zuid-Ameri-

ka en er zijn meer dan honderd soorten.

De bekendste voor ons is toch wel de Asclepias cu-

rassavica met zijn geel rood oranje kleine bloemen 

die in trossen bloeien. Op het eerste gezicht lijkt de 

bloeiwijze op de oranje Lantana, niet te verwarren 

met de knolzijdeplant Asclepias tuberosa, een knol-

vormende vaste plant, wordt ongeveer 1 m hoog,

hij bloeit het eerste jaar  in juli/augustus tot de win-

ter en kan 1 m hoog worden. Het tweede jaar bloeit 

hij eerder, maar de bloei is dan wel minder.

Overwinteren

Als het koud wordt gaat de Asclepias naar binnen 

op een lichte plaats bij een temperatuur  tussen 

10 en 15 graden. Geef dan geen mest meer en zeer 

weinig water, maar laat de plant niet uitdrogen.

Snoei nu niet te stevig; dat doen we liever in het 

voorjaar. Pas op voor het witte vocht dat uit de wond komt; dat is giftig. Men kan het ‘bloeden’ 

stoppen door as of houtskool op de wond te smeren.

Verzorging

In februari/maart kan de Asclepias eventueel worden overgepot in goed doorlatende potgrond 

met toevoeging van 20% klei of leem.

Als de plant begint uit te lopen, knip dan net boven een uitgelopen tweede oog de tak er af 

voor het maken van een struik.

Wil men een kroonboom kweken ga dan te werk net zoals bij een stek van een fuchsia.

De plant kan in de volle zon; wel wat beschut voor felle wind. Tijdens de bloei veel water geven 

en wekelijks opgeloste mest.

Haal de uitgebloeide bloemen er uit voor een verdere goede bloei.

Als men straks wil vermeerderen door zaaien laat dan 1 of 2 bloemen staan; die geven dan lange 

witte proppen vol met zaad. Haal de prop er dan wel af net voor hij open springt, want het zaad 

heeft pluisjes die dan door de wind worden weggeblazen; laat dan het zaad drogen.

Bij de Asclepias fruticosa of ballenplant gaat het niet om de kleine witte bloemen, maar om de 

blaasachtige zaadballen. Die vormen zich als de bloemen zijn uitgebloeid. Sommige mensen 

spuiten die in met lak en gebruiken die bijvoorbeeld als decoratie in de kerstboom. 

De verzorging van deze plant is hetzelfde als de hiervoor besproken soort. Men kan Asclepias 

fruticosa wel beter elk jaar opnieuw zaaien.  (Vanaf het tweede jaar zit er geen model meer in.)
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EUREGIONALE SAMENWERKING

Euregionale bijeenkomst op 27 April 2011

Doel: Het polsen van de noodzaak van Euregionale samenwerking.

Deelnemers:

Fuchsienfreunde Grenzland Duitsland

Maaslandse Fuchsiavrienden België

NKvF regio 29 Nederland.

Deze door regio 29 georganiseerde bijeenkomst had een informatief karakter. Iedere deelne-

mende vereniging presenteerde zich met opgave van aktiviteiten, ledenaantallen, contributies, 

enz. Wij als regio 29 liggen compleet ingeklemd tussen Duitsland en België.

Alle drie de verenigingen kampen met teruglopende ledentallen en het wordt steeds moeilij-

ker om op termijn nog als eenling iets te organiseren.

Hierover waren allen het eens en dus kwamen er zeer positieve reacties om samen iets te gaan 

doen. Wel blijft iedere vereniging zelfstandig en autonoom voortbestaan.

Op bijgaande foto ziet U de voorzitters van de drie deelnemende verenigingen en wel vlnr op 

de foto De heer Jozef Corten, Maaslandse Fuchsiavrienden, Frau Hildegard Roegels-Graf, Fuch-

sienfreunde Grenzland, Frans Boers, NKvF regio 29.

De NKvF regio 29 zal via ondergetekende de activiteiten gaan coördineren,

organiseren en activeren.

Een vervolg bijeenkomst is gepland op 5 augustus 2011 in Mönchen Gladbach, Duitsland.

Wij zullen U geregeld op de hoogte houden van deze ontwikkelingen, die misschien voor 

andere grensregio’s ook perspectieven bieden.

Een eerste concrete afspraak is gemaakt voor onze open Fuchsiadag op 4 september 2011. Op 

deze dag zullen wij ons als samenwerkingsverband aan het publiek presenteren.

Als U nog een busreis moet plannen noteer dan deze dag in Uw agenda.

Een nader programma hiervan zullen wij nog presen-

teren.

Math Meijers

Secretaris NKvF Regio 29, Midden- en Zuid-Limburg. 

Vermeerderen

Door kopstek  onder glas  op 20 tot 25 graden  in  het voorjaar. 

Zaaien gaat zeer gemakkelijk: vanaf januari tot maart onder glas op 20-25 graden. Deze zaailin-

gen kunnen in juli al bloeien.

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

1. ’De Groot’s Dream’ 

2. ‘Delta’s Bride’

3. ‘Mien Kuijpers’

4. ‘Comperen Goudvink’

5. ‘Delta’s Dream’

6. ’Bart Comperen’

Uw oplossing vóór 30 augustus 2011 zenden: 

- óf per briefkaart aan A. van Wijk, Hofakkers 24, 7861 AS Oosterhesselen 

- óf per e-mail aan aatvanwijk@planet.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, óf u bekijkt alles 

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

Oplossing fotopuzzel 61:

1. ‘Fokko’s Katrientje’

2. ‘Impudence’

3. ’Rose van de Berg’

Onder de goede inzendingen hebben we geloot. Als winnaar van puzzel 61 kwam ‘uit de bus’: 

J.W. Voortman, Hellendoorn.

fotopuzzel 62

1. 2. 3.

113

Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden



Fuchsia’s in aquarel – 63  

‘Flamme von Anor’

Burkhart DEU 2004

‘Danny Kaye’ x ‘Rohees New Millennium’

Robuuste opgaand groeiende fuchsia met vrij grote, gevulde bloemen. Forse, hartvormige bladeren 

met getande rand. De plant verdraagt zon. ‘Flamme von Anor’ betekent letterlijk: ‘Vlam van de zon’ 

en is een term uit het boek ”In de ban van de Ring” van Tolkien
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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.

Aat van Wijk

‘Sparky’

Webb GB 1994

Kleinbloemige fuchsia van het triphylla type. Het bronsgroene blad past goed bij de purperrode bloe-

men. De plant verdraagt zon. ‘Sparky’ betekent: ‘sprankelend’.
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Uit Fuchsiana 'ín de picture' in de vorige afl evering van ons blad vernam ik de 

uitspraak van een lid dat: “de inhoud van Fuchsiana verslechtert, dat er te vaak artikelen 

worden herhaald en er weinig vernieuwingen in het blad staan”. Voorwaar geen malse kritiek! Na bij-

na 30 jaar deze rubriek te hebben verzorgd heeft het schrikbeeld in herhalingen te vervallen regelmatig 

bij mij gespeeld. Tenslotte is het onderwerp ‘fuchsia’s met alles daar omheen’ betrekkelijk beperkt. Dat 

merk je vooral bij de tegenwoordige regionale bijeenkomsten, waar het programma vaker niet dan wel 

met fuchsia’s van doen heeft. Ik denk dan aan nieuwere leden, die weliswaar helaas tot de zeldzaam-

heden behoren en die niet meer zoals vroeger via de regio instructie krijgen over bijvoorbeeld stekken, 

bemesten, snoeien, winterberging enz. En echt geen lid geworden zijn voor een lezing over stinseplanten 

in de Vechtstreek, hoe interessant ook. De verontschuldiging dat er tegenwoordig uitstekende fuchsia-

boeken zijn, zelfs in onze eigen taal, vind ik wat goedkoop. Ik weet dat ik in deze afl evering van mijn 

Product in herhaling zal vervallen, zeker voor wat oudere leden, maar het gaat over een voortschrijdend 

proces met aandacht voor wat vooraf ging en dus eerder aan bod kwam. Denkt u maar aan het vervolg 

van een detectiveverhaal op de TV, waar na een week de belangrijkse punten uit het voorgaande de 

revue passeren om er weer in te komen. Het gaat over de geschiedenis tot heden van de witte triphyl-

lahybride. Het begint met ‘Challenge’, Reiman 1983. Drude Reiman was in die tijd vrijwel de enige die in 

staat was F. triphylla jaar in jaar uit in leven te houden. Als ik bij haar kwam ging ik beslist even naar 

die wonderplanten kijken. Het betrof vrij zeker de variëteit uit de Herrenhäuser Gärten. Ze was ook bezig 

die te kruisen met F. magellanica alba, een waar priegelwerk met bloemetjes die regelmatig afvallen. En 

zie, uit het met moeite verkregen zaad groeide een wat bleek plantje met bijna witte triphyllabloemetjes. 

Verder was het plantje identiek aan de moeder en net zo lastig te houden. Drude was niet te overtui-

gen dat ‘Challenge’ niet het gevolg was van de door haar bedoelde kruising, maar was ontstaan door 

zelfbestuiving, waarbij toevallig bij zowel de eicel als de pollenkorrel het kleurgen voor oranjerood door 

mutatie ontbrak. Zo kwam de recessieve eigenschap “wit” tevoorschijn. Als de door haar bedoelde krui-

sing gelukt zou zijn, was het resultaat nooit wit geweest maar vrij zeker roodpaars. ‘Challenge’ mag u 

verder vergeten, want die is de weg gegaan van alle te moeizame kruisingsproducten en dat was beslist 

niet omdat er geen belangstelling was voor deze echte nieuwigheid! Nakomelingen zijn er ook niet van. 

De volgende in het verhaal is ‘Our Ted’, Goulding 1987. Tijdens de NT’90 te Ruurlo ontmoette ik Edwin 

Goulding bij het showgedeelte met nieuwe Nederlandse aanwinsten, die toen voor een aanzienlijk deel 

nog echt nieuw waren. Daar hingen ook mijn vroegste aanwinsten op het gebied van pantri-hybriden 

‘Chaos’ en ‘Christ Driessen’. Edwin als collegaveredelaar, wilde daar uiteraard graag de afstamming van 

weten. Hijzelf publiceerde de afstamming van zijn introducties pas in zijn latere boeken. Zonder moeite 

kwamen we tot een ruil en zo hoorde ik dat de afstamming van ‘Our Ted’ berustte op de door mij 

verwachtte zelfbestuiving en wel van de triphylla-hybride ‘Th alia’. Dat klopte helemaal met mijn theorie 

over het ontstaan van ‘Challenge’. Helaas is ook ‘Our Ted  ’een te moeizame cultivar om veredelingsresul-

taten mee te boeken en dat brengt ons naar de volgende afl evering. Een nieuwe uitdaging biedt mogelijk 

het kruisingswerk van Hans van der Post. Hij haalde de Herrenhäuser Gärten-variant van

F. triphylla weer van stal en kweekte daar als het ware een nieuwe ‘Challenge’ mee, die in tegenstelling 

tot de eerste, goed zaad en stuifmeel produceert. Zeker met behulp van de nieuwe F. triphylla-vormen, 

die door de Botanische Groep uit zaad dat we kregen van Paul Berry werden gekweekt, zijn daar 

sterkere witbloeiend F. triphylla-planten mee te kweken, die vervolgens door kruisingen met bijv. ‘Our 

CLXXIVproduct of 

   Holland
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Ted’, de problemen met wite triphylla-hybriden tot het verleden kunnen laten behoren. Leden, die ik heb 

verveeld met mijn herhalingen, bied ik hierbij mijn nederigste verontschuldigingen aan. U kunt in ieder 

geval gelukkig zijn met een goed geheugen. Mijn verhaal leidde echter wel degelijk naar een vernieuwende 

blik op de toekomst.

Lisse, 4 juli 2011

H.J. de Graaff.

De omgekeerde wereld…

Mijn vrouw Annie heeft de pot omgedraaid en er in januari een stek 

in geplant.

Toen het stekje goed doorworteld was en stevig vast zat in de pot 

heeft ze de pot omgekeerd. De stek groeide daarna heel goed door. 

(Deze potten zijn te koop in de vakhandel).

Fuchsia groeten Annie en Michel  Wijnands

Fuchsia ‘Wilson’s Pearls’

Mario de Cooker

In de Fuchsiana van juni 2011 is een van de kleurenplaten gewijd aan de fuchsia ‘Wilson’s 

Pearls’. Het is een uitstekende keuze geweest om deze fuchsia nog eens in het zonnetje te 

zetten. Het is een mooie halfhanger, die overvloedig en continu bloeit en uitermate be-

trouwbaar is. Ik heb deze cultivar inmiddels 20 jaar in de tuin hangen en kan hem iedereen 

van harte aanbevelen.

Met de laatste zin van de beschrijving “Als kruisingsouder heeft de plant tot op heden nog 

geen status verworven” doet Herman deze cultivar echter wel enigszins tekort. Het is een 

van mijn ‘huisleveranciers’ van stuifmeel, die het (half)hangende karakter goed aan de na-

komelingen doorgeeft. Het is de vader van mijn introducties ‘Frozen Tears’ (1992), ‘Merel’ 

(1993) en ‘Remembering Claire’ (2008), fuchsia’s die hun sporen inmiddels wel verdiend 

hebben. Verder is ‘Wilson’s Pearls’ nog de vader van mijn introducties ‘Forever Blue’ (1993) 

en ‘Delicate Purple’ (2004). Ook deze fuchsia’s hebben hun weg in de fuchsiawereld wel 

gevonden. Daarom t.a.v. ‘Wilson’s Pearls’: ere wie ere toekomt; deze fuchsia is een produc-

tieve vader.

Lezers schrijven

Lezers schrijven
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Botanische Fuchsia’s - 3.
Een van de meest in de belangstelling liggende secties voor de fuchsialiefhebbers is de 

sectie Schufia.

De slechts twee soorten en één ondersoort omvattende sectie springt er qua vormgeving 

en uitstraling dan ook op een geweldige manier uit. Een oude naam voor deze fuchsia’s is de 

seringbloemige fuchsia (Fuchsia syringaeflora of Fuchsia arborescens var. syringaeflora). En 

deze naam geeft precies weer, wat voor bloem hij heeft en ik denk dat ook bijna iedereen 

hem wel kent.

Het zijn forse struiken, of kleine bomen, die van nature voorkomen van Centraal Mexico tot 

halverwege Panama. En voor de puzzelfanaten: de sectie naam Schufia is een anagram van 

de naam Fuchsia. Onder deze naam, ‘Schufia’, heeft Edouard Spach deze groep oorspronke-

lijk als een apart geslacht beschreven (Schufia arborescens). 

De eerste soort is Fuchsia arborescens wat de boom-

vormige fuchsia betekent. Hieruit blijkt al dat het flinke 

struiken kunnen worden. Het kan zelfs een klein boompje 

worden van wel 8 m. hoog. Deze soort komt uit Mexico. 

Hij is in 1825 beschreven door John Sims. Hij heeft lange, 

elliptische, wat hardere, gladde en een beetje glanzende 

donkergroene bladeren met gave randen (ruim 10 cm 

lang en 4 cm breed tot wel 15 bij 8 cm.). De tweeslach-

tige bloemen zijn klein, 

maar ze zitten in plui-

men bij elkaar en juist daardoor is het een opvallende ver-

schijning. De bloemen zijn lilapaars. De bessen beginnen 

klein en donkerrood, maar worden bij het rijpen groter en 

bijna zwart met een wasachtig laagje, waardoor ze er be-

rijpt uitzien. Ook dan is het een heel mooi gezicht zolang 

de merels niet zijn wezen buurten. Bij grotere planten zijn 

vaak de bovenste pluimen al in besvorm maar onderin 

bloeit hij dan nog volop.

Fuchsia paniculata is de andere soort in deze sectie. 

Deze soort werd voor het eerst beschreven door John 

Lindley in 1856. Hij komt voor van Zuid-Mexico tot 

Panama. Paniculata is afgeleid van het engelse woord 

‘panicles’ wat bloempluimen betekent. Hij lijkt heel veel 

op de vorige soort. Maar in tegenstelling tot F. arbores-

cens die alleen maar tweeslachtig voorkomt, is F. panicu-

lata in tweeslachtige vorm bekend en in een vrouwelijke 

vorm. De jonge bladeren van F. paniculata beginnen 

veel lichter groen en blijven wat zachter. Ze zijn tussen F. paniculata Reiman

F. arborescens

F. arborescens
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de nerven wat opgebold. De bladrand is licht gezaagd. 

De bloempluimen zijn over het algemeen wat groter 

en voller en meer paarsroze van kleur. In de handel is 

meestal F. paniculata te koop, zelfs als ze F. arborescens 

worden genoemd zijn het vaak paniculata’s.

Op de lijst van de Botanische groep staan meerdere 

namen genoemd maar dat zijn eigenlijk gewoon 

verschillende zaainummers van dezelfde soort uit 

verschillende herkomstgebieden. Ze verschillen onder-

ling wel behoorlijk van bladgrootte, groeikracht en 

bloeirijkdom. 

Een subspecie van de F. paniculata is de F. pani-

culata ssp. mixensis. Voorkomend in het over-

gangsgebied van F. arborescens en F. paniculata. 

Voorheen werd deze soort F. arborescens ‘Zem-

poalt’ genoemd. De bloemen hadden de meeste 

kenmerken van F. arborescens. Maar hij is inge-

deeld bij F. paniculata omdat ook ssp. mixensis in 

twee geslachtsvormen voorkomt. De bladeren zijn 

donkergroen, ruwachtig en behaard en veel groter 

dan bij de andere twee soorten. De bloemen staan 

in grote vertakte pluimen en zijn paarsrood van 

kleur. Aangezien er een ondersoort F. paniculata ssp.mixensis 

bestaat, moet de oorspronkelijke soort F. paniculata eigenlijk F. 

paniculata ssp. paniculata gaan heten.

Al deze soorten zijn vrij gemakkelijk te houden 

maar kunnen erg groot worden. Ze vragen best 

wat ruimte, water en voeding. Stekken bloeien 

meestal het eerste jaar al wel. Maar oudere plan-

ten bloeien op overjarig hout of pas later in het 

seizoen. 

Door hun grootte en schitterende bloei zijn het 

vaak de aandachttrekkers op shows.

Henk Hoefakker 

F. paniculata 'Finca Pirineos' 

F. paniculata 'Las Margueritas' 

F. paniculata ssp.mixensis
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Regio 8, Zuid Gelre.
 

Op de eerste bijeenkomst van het nieuwe seizoen komt de heer Jim 

v.d. Hoek, werkzaam bij Bayer, op zaterdagmiddag 10 september a.s. ons iets ver-

tellen over ziekten en plagen in de planten en hoe je die kunt bestrijden. Ook zal hij ingaan 

op de bemesting van de planten evenals de grondsamenstelling. Het bestuur hoopt op een goede 

bijeenkomst, waar men ook met vragen e.d. terecht kan.

De volgende bijeenkomst vindt plaats op zaterdagmiddag 12 november a.s. De heer Nieuwenhuis 

van de Orchideeënvereniging komt ons dan het een en ander vertellen over het houden van orchi-

deeën. Onder onze leden zijn ook een aantal leden die orchideeën houden. Dus een goede gelegen-

heid om deze bijeenkomst te bezoeken. U kunt dan ook uw vragen kwijt en eventueel opnieuw uw 

licht opsteken.

Op zaterdagmiddag 14 januari 2012 vindt de nieuwjaarsbijeenkomst plaats. De heer Wijdeveld uit 

Veenendaal hebben we bereid gevonden om voor ons een diaklankbeeld op deze middag te verzor-

gen. Het bestuur hoopt evenals in het verleden op een goede bijeenkomst.

Alle bijeenkomsten worden gehouden in “Ons Huis”, kerkelijk centrum naast de Taborkerk, Hovys-

traat 2 in Ede. De aanvang van de bijeenkomsten is om 14.00 uur.

Zaal open om 13.30 uur.

Met vriendelijke groet,

Johan van Elst, secretaris.

Regionieuws

Regio 13, Het Gooi, Eemland en Vechtstreek.

De jaarlijkse busreis van 20 mei jl.

Na de laatste opstapplaats Amersfoort, vertrokken we met een bijna volle bus richting Delft. De reis 

verliep vlot en om 10.30 uur zaten we aan de koffi  e met gebak in de Botanische tuinen. De groep 

werd in tweeën gesplitst en door twee enthousiaste gidsen werden we door de tuinen en de kassen 

geleid. We troff en het, want het was mooi weer. Daardoor was het in de kassen wat benauwd. De 

mensen die niet zo goed tegen deze warmte konden bleven lekker op een bankje buiten zitten. Na de 

gidsen bedankt te hebben voor de prettige rondleiding maakten we vanuit de tuinen een rondvaart 

door de grachten van Delft.

Tijdens deze tocht werden ons weer veel interessante feiten en gebeurtenissen over de rijke historie 

van Delft verteld.

De koffi  e-met was inmiddels gezakt en vanuit de boot liepen we met z’n allen over de brug naar het 

restaurant waar een uitgebreide lunch voor ons klaar stond. Na de lunch konden we op eigen gele-

genheid de historische gebouwen van Delft gaan bekijken en heerlijk in de zon op een terrasje nog 

wat drinken.

Daarna stond een bezoek aan een fuchsiakwekerij op het programma. 

Dus vertrokken we richting Rijswijk naar kwekerij Zeelenberg.

Als je daar binnen komt zie je eerst de éénjarigen, daarna staan de grotere fuchsia’s opgesteld en ten 

slotte arriveer je bij de stekken. Alles zag er keurig verzorgd uit en Yvonne met haar medewerkers 
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Regio 29, Midden- en Zuid-limburg.

STEKKENVERKOOP bij IVN-Steinerbos 2011

Onze secretaris was in zijn schrijven in april bezorgd om het aantal 

leden die stekken en andere planten zouden leveren voor onze stekkendag. Die 

zorg bleek achteraf niet nodig geweest want de deelname van de leden was overweldi-

gend!

In de schaduw van het prachtige Steinerbos was het een genot om te vertoeven bij zomerse tempe-

raturen. De publiciteit bereikte een hoogtepunt toen Math Meijers hoog gezeten op de “tribune” van 

het theater live in de radio-uitzending van L1  de luisteraars aanmoedigde om vooral naar Stein te 

komen.

Het aanbod van planten was geweldig en er werd gezocht en geselecteerd om dat plantje dat ont-

brak in de huiscollectie te kunnen bemachtigen. De “verkopers” achter de tafels werkten zich uit de 

naad om de klanten het gezochte te kunnen leveren!

Een speciaal dankwoord voor de dames Annie Wijnands en Petra Pinckaers is hier wel op zijn plaats! 

Ook de leveranciers van al dat mooie spul moeten wij hier vermelden, het zijn de volgende leden en 

hun familieleden: Mathoul, Aarts, Lousberg, Meijers, Alofs, Gelissen, Godschalk, Wijnands, De Coo-

ker, Puts, Ritzerveld, Wackers, Driessen, Jetten, Boers, Heynen, Pinckaers, en Stevens. 

Het bestuur heeft genoten van het aangeboden plantenspul en vooral ook van het aantal bezoekers 

en de verkochte aantallen fuchsia’s en andere kuipplanten. Het aantal verkochte planten zal ergens 

tussen de 450 en 500 stuks bedragen. Tevens hebben zich nog twee nieuwe leden aangemeld en daar 

zijn we heel blij mee! 

Uit de reacties van bezoekers was duidelijk af te leiden dat ook zij genoten hebben van alle moois 

aan planten en de locatie van IVN Stein. Een dank je wel aan de organisatie van IVN is hier dan ook 

op zijn plaats. De niet verkochte planten zijn door bestuursleden en medewerkerkers mee naar huis 

genomen om ze goed te verzorgen, ze eventueel te verkopen te gunste van onze vereniging en anders 

te worden verloot in de tombola tijdens de ledenbijeenkomst van 7 juni!

Wij zijn als bestuur zeer in onze nopjes met de deelname van onze leden en we kunnen er op ver-

trouwen dat regio 29 weer op de goede weg is om als gezellige club van fuchsiavrienden verder te 

gaan.

Ik hoop ook dat mijn oproep voor versterking van ons als bestuur nu resultaat zal hebben, dus laat 

eens wat van jullie horen; wij zoeken met name iemand die ons secretariaat wil beheren, voor onder-

steuning zullen wij uiteraard zorgen!

Na onze juni bijeenkomst zijn we alweer dicht bij onze ge-

plande busreis, we kijken als bestuur er naar uit!

Frans Boers,

Voorzitter regio 29

stonden klaar ons te helpen, de lijstjes met de namen van de bij ons ontbrekende fuchsiastekken af te 

werken. Je riep een naam en zij zocht deze snel voor je op.

Na de koffi  e bij Zeelenberg vertrokken we met een bus vol geladen weer voldaan en tevreden terug 

kijkend op deze prachtige dag naar huis.

Janneke Langbroek.
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boekbespreking

boekbespreking

MEIDEN IN DE MOESTUIN.

Auteur: Alex Mitchel

Omvang : 141 blz.

Formaat: 240 x 190 mm 

Uitgeverij: Kosmos uitgevers, Utrecht

ISBN: 9789021548623

Prijs: € 14,95

Het voorliggende boek is geschreven voor de jonge vrouw die haar eigen groente en fruit wil telen. 

Daarbij geldt dat het erop gericht is, dat zij niet het hele weekend in de aarde wil wroeten. 

Het boek heeft een fl eurig aanzien. Het is overzichtelijk ingedeeld en leest gemakkelijk. Het is begrijpe-

lijk geschreven. 

De jonge vrouw, die in groenten telen haar ontspanning wil zoeken, heeft in het boek een betrouw-

bare gids, die bovendien nog recepten voor lekkere maaltijden biedt. Maar zij zal in alles wat zij doet 

ervaring moeten opdoen.

Het boek dat voor genoemde groep is geschreven zal ook haar ev. partner die enige interesse heeft in 

tuinieren, ongetwijfeld boeien.  De schrijver, Alex Mitchel die in het boek haar ervaring heeft verwerkt, 

is er in geslaagd een breed terrein op populaire wijze te belichten. 

Meiden in de moestuin, moet U als U tuinieren leuk vindt, zeker kopen. U zult er geen spijt van krij-

gen. Sterker nog U zult het na aankoop niet meer willen missen. 

Ad v.d. Vliet.     

Kleine tuin, grote ideeën.

Auteur: Andy Sturgeon 

Omvang:    160 pagina’s 

Formaat:    210 bij 260 mm.

Uitgeverij:  Terra

ISBN:  978 90 8989 271 3

Prijs: € 19,95

Vertaald en bewerkt door: Hanneke van Dijk & Gerrie de Jong Zwier

In het boek ‘Kleine tuin, grote ideeën’, gaat de bekende Britse schrijver en tuinontwerper Andy Stur-

geon in op de veranderde wensen voor het optimaal gebruik van de (soms) kleine buitenruimte. Om 

tot een goed tuinontwerp te komen dient u zich eerst af te vragen: wat is het hoofddoel van de tuin. 

Dat kan zijn: eten en gasten ontvangen in een sfeervolle buitenruimte, tot bezinning komen in weelde-

rig groen met veel privacy, een kindvriendelijke tuin of een combinatie van verschillende wensen. Als 

u uw doel heeft bepaald, biedt het boek u een keur van oplossingen op maat. Een goede leidraad dus 

om tot een persoonlijk ontwerp te komen.  

Dominicus Bergsma. 


