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Spek Fuchsia's - voor
a 3600 soorten Spek Fuchsia's
a 350 soorten Pelargoniums
0 eenjarige zomerbloeiers
0 zomerbloemenpluktuin
0 groenworkshops voor groepen

een bijzonder assorti ment

We verzenden ook bewortelde stek

www. kweke rijvan derve lde. n I

www.fu chs iakweke rij. n I

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

Openingstijdeh: mrt Um juni ma tlm za 9.00 -

13.00 -

juli t/m okt wo,do 9.00

vr,za 9.00

vr , za 9.00

12.00 uur 2" Paasdag
17.00 uur 2" Pinksterdag

12.00 uur Hemelvaartsdag
17.00 uur Koninginnedag
17.00 uur geopend van

1 1.00 - 17.00 uur

Borchgraverweg 3a, 8181 RW Heerde. Tel 0578- 695727. www. kwekerijvanderuelde.nl
www.fu ch siakweke rij. n I
i nfo@kwe ke rijv a n d e ru e I d e. n I

- advertentie -

Kwekerij Zeelenberg
Sionsweg 10 - Riiswiik - Tel.015-213103 1

* Keuze vtt ruim 950 soorten fuchsia's
Leuke sortering pelurgoniums

* Violotr, vele soorten perkplanten, surfinia's,
* Vele kleuren knolbegonia's en hangbegonia's
* Grotrd, potten, mest ) eflz.) enz.
* Standaards, muurhaken, potstaanders, e.d.

Winterstulling vo or Íuchsiu's
In het vooÍ- en najaar kunt u meedoen aan gezellige workshops, bel voor meer info! !

Wij verwnden ookfuchsiastekhen door heel Nedeilandt
Kik voor verdere info en de ooeninsstiiden op orae website,

www. lw e hertJ ze el enb erg, nl
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[Mario de Cooker, voorzitter]

,: oor veel van onze leden wordt geklaagd

over de slechte zomer met lage temperaturen en veel regen, waardoor de bloei
van de fuchsiat vaak achtergebleven is. De slechte zomer: daar kunnen we hier in het zuiden

inderdaad over meepraten. Een zomer met naast veel regen ook erg veel wind, wat ook al

niet bevorderlijk is voor het verkrijgen van een prachtige onbeschadigde fuchsiaplant. Ach-
terblijvende bloei? Behalve in een incidentele situatie eigenlijk weinig van gemerkt.
Dat in deze slechte zomer de regen soms met bakken uit de hemel kwam. Daar kan ook regio

28 over meepraten.Tijdens de jubileumshow in Baarlo lieten de weergoden zich niet onbetuigd,

waardoor het aantal bezoekers ongetwijfeld wat is tegengevallen. Jammer voor deze prachtige

show waarvoor kosten noch moeite gespaard waren om alles op een boeiende manier te pre-

senteren en van dag tot dag te onderhouden. De gepresenteerde fuchsia! waren zeer goed van

kwaliteit, die hadden dus weinig te lijden gehad van het slechte weer.

Het mooie voorjaar heeft daar ongetwijfeld aan bijgedragen. De fuchsia's gingen snel aan de

groei en bloeiden soms al weken eerder dan in andere jaren. lk praat dan wel over het zuidoos-

ten van Nederland. Op een website als Buienradar is tegenwoordig de temperatuurverdeling

over geheel Nederland van uur tot uur te volgen. Er was duidelijk te zien, dat de temperaturen
in de kustzone vaak 5 à 10 graden lager waren dan in het zuiden en oosten van het land, waar-

door ongetwijfeld een verschil in bloeitijd ontstaan is.

ln mijn eigen omgeving was een aantal tuinen door de fuchsiat omgetoverd tot een overweldi-
gend kleurenpalet. Dat we deze fuchsiat bij verschillende leden konden bewonderen is te dan-

ken aan het feit dat het nieuwe bestuur van regio 29 zeer voortvarend van start is gegaan. Het
heeft een aantal activiteiten, waaronder de open tuinen, van een nieuw elan voorzien. Daardoor
komt dan weer terug wat de mensen bindt: de buderwetse gezelligheid' in de bijeenkomsten
met als centraal thema de fuchsia. Ook in de andere regiot ligt dit waarschijnlijk niet anders,

en voor veel van onze leden is dit de kern van het lidmaatschap. We zullen als hoofdbestuur

hiervoor bij een dalend ledental de goede randvoorwaarden moeten zoeken om dit ook in de

toekomst te kunnen blijven realiseren.

Met of zonder goede zome; dat is dan wat minder belangrijk.

Overleden:

September 2011

Mevrouw Noteboom, Appeltern
De heer B. Rotensen, Huizen

De heer P. Rijkoort, Huis ter Heide

De heer H. Beukers, Almelo
De heer T. Roossink, Usselo

[Tiny v.d. Sande, ledensecretaris]

Neem even contact op met het
I eden secretariaat al s:

- U gaat verhuizen,
- Uw adresgegevens niet kloppen,
- U Fuchsiana niet heeft ontvangen.

Bel 041 1-631591

of mail ironka@home.nl



[Namens de redactie Aat van Wijk]

ln augustus overleed Peter Rijkoort, eindredac- ,i' .. .. .. .i,

teur van Fuchsiana van 1986 tot 2000. Toen ik, r ;i"" ,

nu25 jaar geleden, bij de redactie kwam maakte . i r. ,, .

ik voor het eerst kennis met Peter. ln die tijd werd de kopij "' s.'r *" ir: " 1.-í 4

nog schriftelijk, geschreven of getypt, via de post aangeleverd en na 
' ' 'i.'d'ld:.

correctie en bespreking in de redactievergadering uitgetypt en verzonden naar

de drukker. ln die tijd heb ik Peter leren kennen als een zeer sympathiek redactielid die

het redactiewerk uiterst nauwkeurig verrichtte. Onvergetelijk zijn de redactievergaderingen ten
huize van Liesbeth en Peter, niet in de laatste plaats door de uitgebreide lunches die Liesbeth

met veel plezier voor ons klaarmaakte. ln dit nummer van Fuchsiana kunt u een ln Memoriam,
geschreven door Herman de Graafí lezen.

Verder treft u aan de gebruikelijke vaste rubrieken als het'Product of Holland', de'Fotopuzzel',
Andere Kuipplantenl'Botanische Fuchsiat'en andere. Hoewel de tijd van voorbereidingen voor
de winterberging er aan komt hoop ik dat u nog kunt genieten van een mooie nabloei van uw
planten en tfd vindt voor het lezen van ons'lijfblad'.
Enige tijd geleden maakten we ons zorgen over de voortgang van Fuchsiana, na het vertrek
van enkele redactieleden. Konden we in het vorige nummer al meedelen dat de redactie werd
uitgebreid met de heer Dirk van Herk nu kunnen wij u vertellen dat ook de heer Sjaak Loef zich

bereid verklaard heeft zitting te nemen in de redactie. Wanneer de ledenraad akkoord gaat is de
redactie weer compleet en het voortbestaan van Fuchsiana gewaarborgd.

ln Memoriam
Dr. PetrusJasper Rijkoort, geboren 17 november 1917,overleden 31ju|i2011.
Ondanks zijn hoge leeftijd kwam dit overlijden nog onverwacht. Peter herinner ik mij samen
met Liesbeth als gastheer en gastvrouw in hun met zon overgoten tuin aan de Cezichtslaan
in Bilthoven met natuurlijk naast veel fuchsiat allerhande andere interessante planten. We
waren daar toen om met de nieuwe beschrijvingslijst te leren werken. Overal zaten groepjes

toekomstige beschrijvers voorzien van kleurenkaarten, loeps, mesjes en meetapperatuur. Peter,

de uiterst nauwgezette, introverte, sportieve wetenschapper; gaf min of meer tegen wil en

dank leiding aan deze meute. De volhouders zouden nog vaak terugkomen op deze gastvrije

plaats, maar het merendeel van de beschrijvingen werd toch gedaan door Peter en Liesbeth op
tochten kris-kras door het hele land, waarbij Rie Dekker vaak ook van de partij was. Het echte
werk van Peter was het met behulp van de computer vastleggen en bewerken van de gegevens.

Hij bewees onder andere dat het mogelijk was om met behulp van dergelijke beschrijvingen
fuchsiacultivars te determineren. En dit terwijl kenners op dit gebied zoiets voor onmogelijk
hielden. Als statisticus, voorheen werkzaam bij het KNMI in de Bilt, was hij geknipt voor dit
werk. Wel stelde hij duidelijke eisen aan de medewerkers, wat soms tot strubbelingen leidde. Hij
was echter niet tot schipperen bereid. Zo kende ik hem ook uit de periode 1986 - 199O toen hij
als opvolger van Jan Brill eindredacteur van Fuchsiana was. Hij was het ook die naast de losbla-

dige cultivarlijst met de "Cultivar lnventaris" begon. Wegens speciale verdienste jegens de NKvF

ontving hij in 2000 de Zilveren Fuchsia met Oorkonde, de hoogste onderscheiding waarover

onze vereniging beschikt.

Hoewel het aljaren stil werd om Peter, zal hij gemist worden in zijn regio, bij bijeenkomsten, op
tentoonstellingen en vooral binnen de Uitgebreide Technische Commissie. Helaas werd zijn
overlijden door vakantieomstandigheden te laat bekend. Een laatste vaarwel bij de uitvaart van
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[Mario de Cooker, voorzitter]

,,. oor veel van onze leden wordt geklaagd

over de slechte zomer met lage temperaturen en veel regen, waardoor de bloei
van de fuchsiat vaak achtergebleven is. De slechte zomer: daar kunnen we hier in het zuiden
inderdaad over meepraten. Een zomer met naast veel regen ook erg veel wind, wat ook al

niet bevorderlijk is voor het verkrijgen van een prachtige, onbeschadigde fuchsiaplant. Ach-
terblijvende bloei? Behalve in een incidentele situatie eigenlijk weinig van gemerkt.

Dat in deze slechte zomer de regen soms met bakken uit de hemel kwam. Daar kan ook regio

28 over meepraten.Tijdens de jubileumshow in Baarlo lieten de weergoden zich niet onbetuigd,

waardoor het aantal bezoekers ongetwijfeld wat is tegengevallen. Jammer voor deze prachtige

show waarvoor kosten noch moeite gespaard waren om alles op een boeiende manier te pre-

senteren en van dag tot dag te onderhouden. De gepresenteerde fuchsiat waren zeer goed van

kwaliteit, die hadden dus weinig te lijden gehad van het slechte weer.

Het mooie voorjaar heeft daar ongetwijfeld aan bijgedragen. De fuchsiat gingen snel aan de

groei en bloeiden soms al weken eerder dan in andere jaren. lk praat dan wel over het zuidoos-
ten van Nederland. Op een website als Buienradar is tegenwoordig de temperatuurverdeling
over geheel Nederland van uur tot uur te volgen. Er was duidelijk te zien, dat de temperaturen

in de kustzone vaak 5 à 10 graden lager waren dan in het zuiden en oosten van het land, waar-

door ongetwijfeld een verschil in bloeitijd ontstaan is.

ln mijn eigen omgeving was een aantal tuinen door de fuchsiat omgetoverd tot een overweldi-
gend kleurenpalet. Dat we deze fuchsiat bij verschillende leden konden bewonderen is te dan-
ken aan het feit dat het nieuwe bestuur van regio 29 zeer voortvarend van start is gegaan. Het

heeft een aantal activiteiten, waaronder de open tuinen, van een nieuw elan voorzien. Daardoor
komt dan weer terug wat de mensen bindt: de buderwetse gezelligheid' in de bijeenkomsten
met als centraal thema de fuchsia. Ook in de andere regiot ligt dit waarschijnlijk niet anders,

en voor veel van onze leden is dit de kern van het lidmaatschap. We zullen als hoofdbestuur
hiervoor bij een dalend ledental de goede randvoorwaarden moeten zoeken om dit ook in de

toekomst te kunnen blijven realiseren.

Met of zonder goede zomer, dat is dan wat minder belangrijk.

Overleden:

September 2011

Mevrouw Noteboom, Appeltern
De heer B. Rotensen, Huizen

De heer P. Rijkoort, Huis ter Heide

De heer H. Beukers, Almelo
De heer T. Roossink, Usselo

[Tiny v.d. Sande, ledensecretaris]

Neem even contact op met het
ledensecretariaat al s:

- U gaat verhuizen,
- Uw adresgegevens niet kloppen,
- U Fuchsiana niet heeft ontvangen.

Bel 04 11-631591

of mail ironka@home.nl



één van onze markantste leden bleef daardoor uit. Peter zal echter in onze herinnering voortle-
ven. Onze gedachten gaan uit naar zijn familie en vrienden.

Namens de Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden en de Uitgebreide Technische Commissie,

HJ. de GraafJ.

Regio 1, Friesland .;. 
,.. ,

. 22 okt. '11: Najaarsledenvergadering met " ' , '..

lezing over Tour Du Mont Blanc.

" 7 ian. '12: Nieuwjaarsreceptie. : ' J- ,t; ",!',r..;r.,,
Regio 2, Groningen

' 15 okt.'11: Najaarsvergadering in de Broeck
hof te Zuidbroek.

' 10 dec.'11: Kaarten en sjoelen in de Broeck-

hof te Zuidbroek.
Regio 3, Drenthe
* 8 ol«t. '1 1: Najaarsbijeenkomst in Elp met fotowedstrijd en fotopresentatie van het afgelopen

seizoen.

Regio d Flevoland e.o.
- 8 okt. '1 1: Najaarsbijeenkomst in Swifterbant.
§ nov. '1 1: Bijeenkomst in Swifterbant.
Regio 5, Twente-Salland

' 10 okt.'11: Ledenbijeenkomst bij de Kröl in Entermet dialezing door de heer Flip van de Els-

hout. Aanvang 19.30 uur.
* 7 nov.'11: Ledenbijeenkomst met lezing over Oranjerie-Kuipplanten bij de Kröl in Enter. Aan-

vang 19.30 uur.

' 16 jan.'12: Nieuwjaarsreceptie bij de Kröl in Enter. Aanvang 19.30 uur.

Regio 6 Oost Gelderland

" 1 okt. '11: Traditionele inloopochtend bij lneke Wisselink van 10 tot 12 uur.
- 29 okt. '1 1: Bingo middag in de zaal van De Radstake, Heelweg. Aanvang 14 uur.
. 17 dec. '1 1: Kerstbijeenkomst in de zaal van De Radstake Heelweg. Aanvang 14 uur.

Regio Z Veluwe
* 8 okt.'1 1: Lezing over vlinders en libellen in zaal Regenboogkerk Epe. Aanvang 14.00 uur.
. 19 nov. '1 1: Bijeenkomst met Stamppotbuffet in zaal Regenboogkerk Epe. Van 10.00 uur tot

p|m.15.00 uur.

Regio & Zuid Gelre
12 nov. '1 1: Lezing over het houden van orchideeën door de heer Nieuwenhuis in "Ons HLlis"

Hovystraat 2, Ede. Aanvang 14.00 uur.

" 14 jan. '12: Nieuwjaarsbijeenkomst met diaklankbeel4 verzorgd door de heer Wijdeveld in

"Ons HLlis" Hovystraat 2, Ede. Aanvang 14.00 uur.

Regio 9, Noord-Holland Noord
, 22 okt.'l 1 : Bijeenkomst.
- 10 dec. '1 1: Bijeenkomst.
. 20 jan.'12: Nieuwjaarsbijeenkomst.
Regio 11, Noord-Holland Midden
- 12 nov. '1 1: Bijeenkomst.



. 17 dec. '11: Workshop Kerststukjes maken.

Regio 13, Het Gooi, Eemland en Vechtstreek
. 18 okt.'1 l: Ledenbijeenkomst Hilversum. Aanvang 19.30 uur.

Regio 20, Eiland van Dordrecht e.o.

' 29 olc. '1 1: Najaarsbijeenkomst.

Regio 21, Zuid-Hollandse Eilanden
. 29 okt. '11: Najaarsbijeenkomst in t Centrum te Rhoon om 14.00 uur - uitslag wedstrijd-

plant- uitslag fotowedstrijd
Regio 23, West Brabant
. 8 okt.'11: Snoei-ochtend.
. 13 okt. '11: Najaarsbijeenkomst.

Reg;io 24, Midden.Brabant
. 8 ol«t. 'l 1: Snoeiochtend bij de fam. Eggenkamp, Kerkeind 2T,Haaren.Aanvang 10.00 uur.

' 13 okt.'11: Najaarsbijeenkomst.

Regio 26, Zuidoost Brabant
. l0 nou'11: Ledenavond.

Regio 2& Noord- en Midden-Limburg
. 3 okt.'1 1: Najaarsbijeenkomst in"Zalzershoaf" te Hout-Blerick.
.15okt.'11:Tweedepotgronddagtussenl0enlluurbijHollandpotgrondinCrubbenvorst

en bij Sophia Coolen in Altweerterheide.
Regio 29, Mldden- en Zuid-Limburg

" ( okt. '112 Ledenbijeenkomst. Aanvang 19.30 uur.
Ë 29 nov.'11: Ledenbijeenkomst. Aanvang 19.30 uur.

,lrrid frelr*'s Fuchstahlad' (regio 8, Zuid Gelre) nr.

4: Agen da2011t2d12. Clubwedstrijd 201L Bota-

nische Fuchsia's - 28. Verslag bijeenkomst 14 mei
201L Onze tuin "zomer" klaar maken. Socrates en de scheerling.

Op zoek naar fuchsiat in Vietnam.
'Rijnlands Regionieuws' (regio 17, Rijnland) nr. 4: Activiteitenkalender 2011. Wedstrijdstek en na-
jaarsbijeenkomst. Wel en Wee. Stekkenmarkt 7 mei. Woensdag 11 mei hanging baskets maken.
'Teudebell'n' (regio2, Groningen) nr. 4: Agenda 2011. Plantenkeuring en Herfstwandeling 2011.

Feest en Bloemenshow mededelingen. Zummer. Teudebell'n zomeÍpuzzael 2. Stekkenmarkt20ll.
'De Veluwse Fuchsia-Bode'(regio Z Veluwe) nr. 4: Fotot van onze busreis 18 juni 2011. Dit smaakt
naar meer. Open tuinen 2011. Leden wel en wee.
'De Fuchsiagroet'(regio 5, Twente-Salland) nr.3: Activiteitenkalender. Welkom in onze regio. Verslag

algemene ledenvergadering. Het eerste lustrum van onze Stekkenmarkt. Fuchsia info uit de Hortus-
krant.
'Peel- & Maasfuchsia'(regio 2& Noord- en Midden Limburg) nr.4: Onze Najaarsbijeenkomst. Pot-
gronddag. Nieuwe leden. Tuin en Historie in Beeld (fotoreportage). Baolderse Kook. Fuchsialied.
'Zuid 6elret Fuchsiablad' (regio & Zuid Gelre) nr. 5: Agenda 2011l2}12.Clubwedstrijd 2011.Le-
denmutaties. Botanische fuchsial 29. "On"kruiden 16 - Zilverschoon. Open tuindagen met fuchsia's.

Verzorging Solanum.
'Fuchsiaweelde' (regio 9, Noord-Holland Noord) nr. 1: Bijeenkomst 3 september 2011. Agenda
seizoen. Aan- en afrneldingen lidmaatschap. Open tuindagen. Uitje 2012. Show van26 julitlm2
augustus 2012. Mijn tuin.
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Wat een zomer! Rond 15 augustus ontwaarde ik bloeiende herfsttijloos

(Colchicum autumnale) in mijn tuin. Wel een beetje "los" van de tijd, maar al

eerder viel ons op in de Venneperhout, waar we dagelijks met onze witte herder Mer-

lin wandelen, dat daar veelvuldig aangeplante berken herfstkleuren vertoonden en flinke bladval.

Colchicums worden trouwens voor hun bloei niet gestuurd door de daglengte, want na het verdwijnen

van het blad in het voorjaar leeJt de plant geheel ondergronds en wordt'getriggerd" door temperatuur

en mogelijk vocht. Er was meer maar dat heeft u natuurlijk zelf ook wel gezien, zeker als u de vakantie

in eigen land of in de buurlanden consumeerde. lk denk dan aan vroegaanwezige paddestoelen en

al in juli op reis gaande trekvogels. Veelal kon men horen dat we toch wel een schitterend voorjaar

hadden. Dat klopt, want in onze Nationale Bloemententoonstelling KeukenhoJ was het ruim een week

voordat de tentoonstelling sloot op met de bloei van de aangeplante hyacinthen, tulpen en narcissen.

Ook toen bleek een bezoek nog steeds de moeite waard, dankzij het prachtige park dat extra opgeluis-

terd werd met bakken door koelinggeremde bloembollen en uiteraard de binnenshows, waarvan de

lelieshow geldt als één van de grootste van de wereld. Je moet daar alleen wel tegen de overmaat aan

bedwelmende geuren kunnen. Natuurlijk gingen we nog even kijken naar de aanplant uit 1999 van F.

magellanica alba. Vanuit de grond ontwikkelden ze zich uitstekend en ze zullen nu zeker volop bloeien.

Voor onze Juchsia's was het warme droge voorjaar denk ik, niet echt voordelig. Het zonder bladschade

afharden van de "binnen" opgekweekte planten vroeg om wat veel plaatsen in de schaduw. De zomer

met lage temperqturen en veel vocht, waarvan fuchsia's houden, moest veel goedmaken. Dat lukte ge-

deeltelijk waar hagel en windstoten niet hun tol eisten, maar toch hoorde ik veel klachten dat de bloei -
zeker niet alleen bij fuchsia's- wat achterbleef. Nu maar aJwachten wat de voortzetting van de zo vroeg

begonnen herJst 2011 nogte bieden heeJt. ln het septembernummer van Groei & Bloei vond ik onder de

rubriek "G&B beantwoordt uw tuinvragen" een mooiefoto van een bloeiende tak van F. paniculata. De

vragensteller had geen enkele notie over wat voor plant het nu wel ging. Dat doet pijn. Hebben we niet

vanaf de oprichting van onze NKvF door het hele land grote tentoonstellingen gehad, waar vele duizen-

den tuinliefhebbers kwamen en waar eigenlijk altijd een aantal "seringbloeiende" fuchsia's, waaronder

F. paniculata, door hun grootte en hun afwijkende habitus de show stalen? Hebben we al diejaren

niet genoeg aan de weg getimmerd, zeker ook vanuit de regjonale verenigingen, om de Juchsia een zo

groot mogelijke bekendheid te geven. lk weet het, door vergrijzing werd het allemaal wat mindet; Maar
toch. Croei & Bloei antwoordde correct dat het ging om een rijkbloeiende kuipplant en wilde fuchsia
genaamd F. paniculata, geschikt voor de halfschaduw en met eetbare bessen en dat het jammer is dat
de plant maar mondjesmaat verkrijgbaar is. Helaas volgde geen verwijzingnaar de gelukkigin ons land

nogfunctionerende fuchsiakwekerijen voor liefhebbers, maar die moeten echt belangstellende tuinlieJ-

hebbers toch wel via het internet kunnen vinden.

Lisse, 29 augustus 201 1, HJ. de Craaff.



"TUIN EN HISTORIE IN BEELD,,

Na 2 maanden hard werken werd op 22 juli,te ca.17:20 uur, de tuinshow van regio28, Noord-
en Midden Limburg geopend. Onder begeleiding van schutterij "St. Antonius en St. Petrus",

begaven de genodigden zich naar het bordes van kasteel "De Berckt" waar de openingscere-

monie - het overhandigen van de sleutel van de toegangspoort door het koningskoppel van

de schutterij - door deputé Noël Lebens plaats vond.
Verder werd het woord gevoerd door de heer Cor van Empel, voorzitter van het organisatie-

comité, de heer Mario de Cooker; voorzitter van de NKvE de heer Paul Nagels, eigenaar van

kasteel "De Berckt" en mevrouw Sophia Coolen, voorzitter van onze regio. De openingscere-

monie werd besloten met een saluutschot uit het kanon van de schutterij.

Hierna volgden twee toch wel emotionele momenten:
. de naamgeving aan de nieuwe fuchsiacultivar'Jan Teunissen"; hij was de grote animator

achter al onze vorige shows. Hierbij waren al zijn naaste fumilieleden aanwezig.
. voor de leden, die de afgelopen jaren overleden zijn, werd een minuut stilte in acht geno-

men. Hierbij werd de Last Post geblazen.

Nadat iedereen in de gelegenheid was gesteld om de tuin te bewonderen werd de avond be-

sloten met een barbecue, aan de leden aangeboden door het regiobestuur voor het vele werk
dat men de afgelopen maanden verricht had.

Vanaf zaterdagz3juli 10:00 uur was de

tuin toegankelijk voor het publiek. Er

was een mooie wandelroute door de

tuin aangelegd, die steeds weer voor
verrassingen zorgde. De grote afbeel-

ding van kasteel en binnentuin "De

Berckt", mooi aangevuld met maquet-
tes en omzoomd door borderplanten
riep herinneringen op aan de show van

1997. Daarnaast het prachtige prieeltje
met beeldentuin dat ons herinnerde
aan de show te Baexem in 2005. ln de

kuipplanten hoek stonden vele werktui-
gen - zoals een boerenkar - en gereedschappen tussen de bloemen waarvan een groot aantal

door onze leden ter beschikking werden gesteld. De route voerde ook door de loods waar een

drietal regionale musea een deel van hun collecties tentoonstelden. Prachtig waren de minia-
tuur werktuigen en gereedschappen van het Peel- en Maasmuseum. De orchideeën en bonsai

vormden een mooie variatie met de tuinplanten. Prachtig was de afwerking van de bloemper-
ken en de borders met graszoden en Maaskeien.

Op weg naar de uitgang trof men de plantendokter aan die spreekuur hield en instructies gaf

over het hebben en (be)houden van fuchsiat.
Dagelijks vonden in het prieel activiteiten plaats: o.a. muziek, dansen, handwerken,

kantklossen, spinnen en een modeshow van oude klederdrachten (ong en oud) plaats die zich

in een warme belangstelling mochten verheugen.

Ondanks het minder goede weer mochten we toch ruim 6.000 bezoekers begroeten. De
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topdag was zondag 31 juli met ruim 1100

bezoekers; zondag 24 juli was met ca. 400

de dag met het geringste aantal personen

die de kassa passeerden.

Maandagmorg€h, 1 augustus te 1 1:00 uur
was het een drukte van belang bij de toe-
gangspoort. De gereserveerde (bestelde)

planten konden die dag worden afgehaald.

Tevens konden alle vulplanten tegen een

schappelijk prijsje worden meegenomen.

En daar werd gretig gebruik van gemaakt.

Die middag werd begonnen met het opruimen van de tuin. Weer eens bleek dat veel han-

den licht werk maken. Woensdagmiddag 3 augustus zat de klus erop en dat was toch sneller

gebeurd dan het inrichten van de tuin.
(fotot: Marc van Hulsen)

PR-Commissie "Tuin en Historie in Beeld"

,'., 
Fuchsien kalender'

::' Deze kalender, in het Duits, is uitgegeven door Erika en

Winfried Jeziorowski,Worrachstrasse 3,D - 66606 St. Wendel-Winter-
bach. De kalender begeleidt de fuchsialiefhebber door het jaar 2012. Het is een

weekkalender op A5 formaat. Zoals u op bijgaande fotot kunt zien bevat de linkerpagina het
kalenderdeel met maanstanden en een foto van de fuchsia van de week. Op de rechterpagi-
na staan verzorgingstips, de fuchsia van de week en verschillende wetenswaardigheden met
betrekking tot de fuchsia. Aan het eind van de kalender staat een korte inleiding over het
'tuinieren met de maan'. De kalender ziet er zeer verzorgd uit en is voor zover ik kan nagaan

iets totaal nieuws voor een bescheiden prijs van € 11,90. Portokosten €3,00. De kalender is te
bestellen via e-mail: erika@jezi.de. lnternet: www.fuchsienjezi.de.



Ander* kuipplantsn { ï 2}
Een fuchsia is eigenlijk ook een kuipplant: t winters vorstvrij overwinteren. Daarom is het niet
zo verwonderlijk dat veel fuchsialiefhebbers er ook andere kuipplanten op nahouden.

CESTRUM solanaceae
Een plantengeslacht met ongeveer 200 soorten uit Midden- en Zuid-Amerika en behoort tot de

familie van de nachtschade-achtigen.

Sommige kunnen wel 3 tot 5 m hoog worden. Afhankelijk van de wintertemperatuur kunnen ze

van het vroege voorjaar tot de nazomer bloeien.

De bekendste is de C. elegans met zijn rood
purperen bloemen.

Overwinteren
Hoewel de Cestrum wel een enkele graad vorst
kan verdragen kan hij bij de eerste vorst beter
naar binnen; een plaats in het licht bij 1 2 tot 15

graden en zeer gering water is dan aan te beve-

len. Bij het binnenhalen kan de Cestrum stevig

gesnoeid worden. Komt hij in de winterberging
warmer te staan dan 15 tot 20 graden, dan

bloeit hij het hele jaar door, mede naar gelang

van het watergegeven. Maar de plant kan voor
ons beter een rustperiode krijgen door heel

weinig water te geven.

De C. kan eventueel ook in het donker staan bij

een temperatuur van 0 tot 5 graden en volledig
droog.

Verzorging
De Cestrum is een wat rommelige struik die ook in het voorjaar nog gesnoeid kan worden; de

bloei is dan wat later. Deze plant kan jaarlijks worden overgepot in standaard potgrond. Daarbij

kunnen ook de wortels wel wat gesnoeid worden. ln mei kan de Cestrum naar buiten op een

plaats in een niet te hete zon.

De plant vraagt tijdens de bloei rijkelijk water en wekelijks mest. Ceef hem wel wat ruimte, want
de takken gaan wat hangen door de bloemen die op de toppen en oksels verschijnen. Snoei niet
te veel tijdens de bloei; dit belemmert de voortgaande bloei.

Men kan ook een kroonboom kweken: ga dan te werk als bij een fuchsia. Het wordt dan wel een

echte windvanger.

Na de bloei ontstaan bessen, maar die zijn net als de hele plant giftig.

Vermeerderen
Vermeerderen kan op 2 manieren. Door een half verhouten kopstek in het voorjaar onder glas

te plaatsen bij een temperatuur van22 tot 25 graden.

Ook zaaien in het voorjaar is mogelijk ook onder glas bij dezelfde temperatuur.

Frans van der Vorst.
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f. jfuKntzii, tsretdlano, ffierry eKa&m í 982.
Sectie Jimenezia.

Deze species werd oorspronkelijk beschouwd als een kleine vorm van F. orborescens

en door Woodson en Schery beschreven als F. arborescens senst (1 959). ln 1967 bracht
Alfonso Jiménez Mufios de plant onder aandacht van Breedlove c.s. en 15 jaar later
volgde de erkenning en beschrijvingals F. jimenezii, tot nu toe de enige vertegenwoor-
diger van de nieuwe naar deze species genoemde sectie Jimenezia. Qua eigenschappen

lijkt F. jimenezii zowel op soorten van de sectie Schufia met de kleine bloemen in einde-

lingse trossen, als op de sectie Encliandra met okselstandige kleine bloemen waarvan de

meeldraden om en om teruggebogen in de bloembuis zijn. De enige vorm die wij nu in

Nederland hebben wijkt af van het ideaalbeeld, omdat de bloemtrossen met maar een

paar eigenlijk te rode bloemetjes te beperkt in omvang zijn. Ook zijn de planten wat ge-

makkelijker te houden dan planten van die soort, die eerder in Europa waren. Zodoende
bestaat er twijfel of onze huidige F. jimenezii niet een kruising is van de echte species met
een Encliandrasoort, die in hetzelfde gebied voorkomt. Het is aan de Botanische Croep
om door zelfbestuiving van de planten en bestudering van het zo verkregen nageslacht

hier een uitspraak over te doen. F. jimenezii komt zeldzaam voor in natte vegetatie van

nevelbossen op hoogten van 1.5 tot 2 km.Ter plaatse is de temperatuur hoog met een
jaargemiddelde van 27 graden C., wat zeker in de zomerperiode ook geldt voor de lucht-
vochtigheid. De daglengte zo dicht bij de evenaar is met omstreeks 12 uur bijna constant,
wat betekent dat de plant dagneutraal is en constant doorbloeit, ondanks een drogere
periode in de winter. Dit alles maakt het begrijpelijk dat de cultuur in ons klimaat moei-
zaam is. Mia Goedman geeft in "Botanische Fuchsiat" een paar behartigenswaardige tips:

De temperatuur in de winter moet boven de 10 C. blijven. De plant moet via de'bm-
gekeerde schotel methode" voorzien worden van een hoge luchtvochtigheid (ik prefe-

reer een bakje met op de bodem steeds vochtig turfmolm of cocopeat). De wortels die
mogelijk onder uit de pot groeien mogen niet in het water komen. De potgrond moet
goed doorlatend zijn (bijv. orchideeëngrond). Spaarzaamheid met bemesting is geboden.

Dat onze F. jimenezii-planten het zelfs zonder deze voorzorgen redelijk doen is helaas een

aanwijzing dat we met een hybride te maken hebben. ln 1987 behaalde Maarten Appel
het Cetuigschrift van Verdienste van de VKC met de kruising F. thymifolia x F. jimenezii,

die onder de naam 'Lunters Margit' in onze cultivarlijst staat.

H.l. de Graaff.
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'Wfur^d, dp §raff 2 oo ['lrW,. AFS nr:4882.
'Cerhardat Panache' x'Cerhardal Panache'.

Deze F1 van 'Gerhardat Panache'stamt in feite af van de species F. poniculata, F. trip-
hylla en F. magdalenae. Bij de ouders overheersen in de bloemen de dominante roze-lila
kleuren van F. paniculata, maar bij deze zelfbestuiving kregen de recessieve kleuren van

F. triphylla en F. magdalenae hun kans. Het geheel leidt tot een plant met nectarine-
kleurige bloemen en dat verklaart meteen de naam. De inbreng van F. paniculata toont
zich vooral in de habitus van de plant en de min of meer opstaande bloemen in scher-

men. Ook vallen de kroonblaadjes van deze pantrihybride bij het verbloeien af, wat een

typische eigenschap van de Schufia-sectie is. De opgaande plant is redelijk zelfuertal«
kend, maar toppen in het vroege voorjaar levert een nog overvloediger bloei op. De

plant verdraagt volle zon, wat de bladkleur beter tot zijn recht doet komen. Rie Dekker
schrijft in onze losbladige cultivarlijst: "zeer fraaie plant met mooie schakering tussen

het donkere blad, de roze bloemtrossen en de rode bladnerven". Bij mijn weten werd
'Nectarine' nooit voor veredeling gebruikt, wat me niet verwondert, want ik trof nooit
stuifmeel of rijpe bessen aan bij mijn exemplaren. Ondanks het voorouderschap van
twee in de winter wat problematische species ( F. triphyllo en F. magdalenae) leverthet
overwinteren van 'Nectarine'geen enkel probleem op.

H.l. de Graaff.
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§*ssffw ffiffiM*fum&ffiffi#wre6 wffiffire ffiffi ffiffi§ §$mffi&

veredelaar M. de Cooker

Enkel - Opgaand
Zaadgever: Rogier de Cooker

Stuifmeelgever: (Checkerboard x Machu Picchu) x (Checkerboard x Machu
Picch u)

#m*j* ffim**w - keuringsn r. 11O1O3l NKvF-nummer 4912 - 72 punten -
veredelaar J. de Groot
Enkel - Halfhanger

Zaadgever: Patricia van Mossel

Stuifmeelgever: F. pilaloensis

ffikmx"§mfu - keuringsn r. 110108/ NKvF-nummer 4916 - 73 punten -
veredelaar M. de Cooker

Enkel - Opgaand

Zaadgever: (Göttingen x Our Ted) x (Cöttingen x Our Ted)

Stuifmeelgever: Del icate Wh ite

ffim§phuqpfum - keuringsn r. 110105/ NKvF-nummer 4913 - 84 punten -
veredelaar M. de Cooker

Enkel - Opgaand

Zaadgever: Remem beri ng Clai re

Stuifmeelgever: on bekend

Lmmdgmwffi ffiua§mfu#$s* - keuringsn r. 110107/NKvF-nummer 4915 - 75

punten - veredelaar CJ. van den Brink

Dubbel - Opgaand

Zaadgever: Lena Lan kman

Stuifmeelgever: Sl eedoorn



Ywmmdm ffiffiffi{*ffiqmffiffi#wrum wffiffi ffi ffi ffiffi§ ëffiffiffieeffiffi&&ffi

&mru#§$m Wmm - keuringsnr.ll)2}l/ NKvF-nummer 4931-75 punten -

veredelaar GJ.Kreijkes Dubbel - Halfhanger-

Zaadgever: Danny Kaye

Stuifmeelgever: Deep Purple

Af;*xamdra fo§m§ms - keuringsn r. 11O2O4l NKvF-nummer 4g2g -71pun-

ten - veredelaar B.\V. van der Putten.

Enkel - Opgaand

Zaadgever: zaailing van lvana van Amsterdam
Stuifmeelgever: onbekend.

'* ffi§mm*er*ffiffid, - keuringsnummer 1102O8/NKvF-nummer 4g3O - 75

punten - veredelaar CJ. van den Brink

Enkel - Opgaand

Zaadgever: Mrs. Lovall Swisher.

Stuifmeelgever: Pink Bon Accord

Sapph* P*'Bffiffi§& - Keuringsn r. 110210/NKvF-nummer 4928 - 81 punten -

veredelaar M.de Cooker.

Enkel - Halfhanger

Zaadgever: { ( Cöttingen x Our Ted) x (Cöttingen x Our Ted )} x F. splendens

tetraplord.
Stuifmeelgever: (Checkerboard x Machu Picchu) x (Checkerboard x Machu
Picchu.)

Keuringsresultaten 1e BCK keuring van 2011

Op de eerste keuring van 201 1 werden in totaal 20 planten ter keuring aangeboden.

Hiervan werden 7 planten voor de nieuwighedenkeuring aangeboden waarvan er 5 genomineerd
werden.
Drie planten werden aangeboden voor keuring op Nieuwheid en Winterhardheid. Hiervan is een

plant genomineerd als nieuwe cultivar en als mogelijk nieuwe winterharde cultivar. De twee anderen

zijn niet genomineerd als nieuwe cultivar maar wel voorlopig genomineerd als mogelijke nieuwe
winterharde cultivar.
Alle andere planten die ter keuring aangeboden werden, waarbij drie planten waren die al eerder

door de BCK en VKC genomineerd of goedgekeurd zijn, werden goed bevonden als mogelijk nieuwe
winterharde cultivar.
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ln totaal zijn 14 planten in aanmerking gekomen als mogelijk nieuwe winterharde cultivars. De publi-

catie van fotot en gegevens van deze planten gebeurt pas in 201 5 als de resultaten van de beproeving

op winterhardheid zijn voltooid.

Namens de BCK. Martien A. Soeters.

ffimffimmffiffiffiffixm ffinsmks$mk #&.

Deze keer nemen we twee hele kleine secties onder de

Kierschlegeria. Beide secties omvatten maar één soort.

des. Maar het zijn wel heel aparte soorten.

!oep. En wel de sectie Jimenezii en

De Fuchsia jimenezii en Fuchsia lycioi-

Een heel onbekende fuchsia is de Fuchsia jimenezii. Het is

de enige soort binnen de Sectie Jimenezia en is vernoemd

naar Alfonso Jimenez Munoz, een Costa-Ricaans botani-

cus. Dennis Breedlove, Paul Berry en Peter Raven hebben

hem deze naam gegeven en in 1982 beschreven.

Hij komtzeldzaam voor in de Midden Amerikaanse

landen Panama en Costa Rica in de natte vegetatie van

de altijd groene mistbossen op een hoogte van 1.500 tot
'1.900 m.

Aan deze groeiplaats kun je dus zien dat hij het best groeit

in een luchtige bosgrond (zegmaar een orchideeënpot-
grond). Hieronder Iigt vaak een rotsachtige onderlaàg, waar

het water over afstroomt. Maar ook, dat hij verlangt naar

een heel hoge luchtvochtigheidsgraad. Dat bereik je bijvoor-

beeld met de omgekeerde schotelmethode. lk doe zelf grove

boomschors onder in de pot, en dat deel staat in het water.

De potgrond dus net niet. En dat gaat perfect. De vernieu-

wing van takken en blad valt in de periode december tot
mei en dat gaat dus hee! lastig in de kas. Het is dan vaak of te

koud, of te nat, of ineens veel te heet door de voorjaarszon. Het blijft daarom een beetje een

zorgenkindje.
De plant heeft donkergroene tegenoverstaande ovale

blaadjes en kleine rozerode tot rode bloempjes die in

kleine, opstaande tuiltjes aan korte bloemsteeltjes zitten.

Juist door deze tuiltjes lijkt deze soort het meest op een

'mini'-arborescens. Dat vind je dan ook terug in de oude
naam voor deze soort: Fuchsia arborescens sensu ofwel
gelijkend op Fuchsia arborescens.Jimenez was de eerste

die hem als een andere soort beschouwde.

De Fuchsia jimenzii die nu bij ons in omloop is is over

F. jimenezii

F. jimenezii

F. jimenezii



het geheel wat donkerder en wat minder pluimig dan de oorspronkelijk beschreven soort.
Waarschijnlijk een andere herkomst.
Al met al dus geen gemakkelijk plantje, maar wel de moeite waard als hij goed in bloei staat.

Fuchsia lycioi'des is ook al zo'n bijzondere fuchsia. Al-
lereerst door het beperkte gebied waar hij voorkomt:
een stukje langs de kust van Centraal Chili. De naam

Kierschlegeria werd voor het eerst gepubliceerd door
Edouard Spach in 1835 als een aparte soort binnen de

sectie Fuchsia, maar al gauw werd het de naam van

een aparte sectie. we moeten aannemen dat de heer

Spach een van zijn kennissen, genaamd Kierschleger;

vernoemd heeft.

Fuchsia lycio'ides werd al in 1800 zo genoemd en be-

schreven door Henry C. Andrews. Hij noemde hem

zo vanwege zijn sterke gelijkenis met een boksdoorn
soort, Lycium afrum. De gelijkenis was zelfs tweele-

dig.Ten eerste de doornachtige uitsteeksels op de

stam van Fuchsia lycio'ides en ten tweede de op elkaar

lijkende bessen van deze twee soorten.

Het gebied waar Fuchsia lycio'ides voorkomt ontvangt
jaarlijks maar 150 - 450 mm. regen en in de droge tijd
is het zelfs een woestijnachtig klimaat, maar dan wel

een rotswoestijn.Zo vlak langs de kust, ook met veel

wind vanaf de oceaan. F. lycioi'des

Deze soort vormt een rechtopgaande struik, hij vertakt niet lekker en wordt op den duur
een beetje knoestig. Vroeg in het voorjaar loopt hij al uiC met dicht met lichtgroene blaad-

jes bezette jonge takjes. In de loop van het seizoen

worden die blaadjes wat donkerder en harder en

vallen voor een deel af. Het begin van de bladsteel

blijft dan aan de plant zitten en vormt de karakte-

ristieke "doorntjes".

Het is een rijk bloeiende plant met kleine rozerode

bloempjes. Hij wordt bestoven door een kleine koli-
brie die op zijn beurt ook grotendeels afhankelijk is

van F .lycio-

ides. Over-

dag waait
het vanuit zee heel erg waardoor deze kolibrie geen

nectar kan verzamelen. Dit moet dan I morgens

vroeg of in de namiddag gebeuren als de wind even

gaat liggen. Overigens komen er planten met twee-
slachtige bloemen voo6 maar ook met vrouwelijke en

mannelijke bloemen, die wel kleiner zijn. Dan zijn er

nog 3 varianten te onderscheiden, te weten: Fuchsia

F. lycio'ides

F. lycioi'des

F. rosea
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lycio'ides var. parvrflora, Fuchsia lycioi'des var. spinosa en

F uchsi a ly ci oi'des var. ly ci oi'des.

Er zijn ook natuurlijke kruisingen gevonden van Fuch-

sia lycio'ides met Fuchsia magellanica, want Fuchsia

magellanica komt ook in deze gebieden voor. Door
een foutieve publicatie in 1 807 ging deze kruising

ook heel lang door voor Fuchsia lycioi'des tot in 1984

de echte Fuchsia lycio'ides via de Botanische tuin van

Wageningen in het bezit van de Botanische Groep

kwam. Fuchsia'Rosea'is een schitterende rijkbloeiende

kruising van Fuchsia lycioïdes x Fuchsia magellanica. Fuchsia'Chilco' heeft wat forsere bloe-

men. Dat is een kruisin gvan Fuchsia magellanica x Fuchsia lycio'ides var. spinosa. Dan is er ook

nog een Fuchsia'Thilco', dat is dezelfde kruising maar dan met Fuchsia lycioïdes var.lycioïdes.

Henk Hoefokker

F. chilco
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De bekende verzamelbanden voor Fuchsiana blijven leverbaar voor onze leden, ondanks
het feit dat het servicepunt is opgehouden te bestaan. Omdat de verzamelbanden niet

buiten de vereniging om verkrijgbaar zijn heeft het hoofdbestuur besloten met de ver-

koop hiervan door te gaan als service aan onze leden.

De verkoop loopt vanaf nu via de bibliotheek. Om dit goed te laten verlopen verzoe-

ken wij u bestellingen door te geven aan de ledenraadvertegenwoordiger van uw regio.

Hij of zij kan de bestelling dan voor u doorgeven aan de bibliotheek waarna de verza-

melbanden worden meegenomen naar de eerstvolgende ledenraadvergadering. De

penningmeester zal dan zorgen dat ook de rekening aanwezig is zodat deze door het
regiobestuur betaald kan worden aan het hoofdbestuur. Vervolgens kunt u binnen uw

regio afrekenen. De regio kan het bijvoorbeeld via het regionale servicepunt laten lopen.

Hiermee wordt de werkw'rjze voortgezet die vaak gehanteerd werd voor de bestellingen

uit het servicepunt.

Voor deze werkwijze is gekozen om te voorkomen dat de bibliotheek met contant geld

moet gaan werken voor het afrekenen van individuele bestellingen. Uiteraard zou een

mogelijkheid zijn de leden die een bestelling plaatsen zelf een rekening te sturen. Dit zou

inhouden dat de kosten voor de vereniging stijgen en wij administratiekosten in rekening

zouden moeten gaan brengen voor elke individuele bestelling. Wij hopen dat op deze

wijze te kunnen voorkomen.

Cor Boom, penningmeester
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Fuchsia's in aquarel r 64

'DeGtoott Dr€am'

De Groot NED 1997 NKF 3713
'Maori Pipes' x onbekend.
Opgaande fuchsia met enkele bloemen aan afstaande steel. Bloei zeer mild. De plant is zelfvertakkend
en vraagt een plaats in gefilterd licht. Winterhard.



Aat van Wijk

: - :' -
'summerdaftdil'

De GraaffNED 1999 NKF 3951

'Panache'x'Panache'.

Plant met afstaande, enigszins opgerichte, enkele bloemen. Zeer sierlijk. De groeiwijze is rechtop. De
plant is zeer geschikt als perkplant in gefilterd licht. De vorm van de bloemen doet enigszins denken

aan narcissen, vandaar de naam.
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Zoek de juiste drie namen uit de volgende zes:

1 . 'Dollarprinzessin'

2.' Cannen burch Floriant'
3.'Swingtime'
4.'Deep Purple'

5. 'La Rosita'

6.'Boy Marc'

Uw oplossing vóór 2 november 2011 zenden:
- óf per briefkaart aan A. van Wijk, Hofakkers24,7861AS Oosterhesselen
- óf per e-mail aan aatvanwijk@planet.nl
Eén inzending per li4 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 bla{ 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.

Oplossi n g fot opuzzel 62:

1.'Mien Kuijpers'
2.'Comperen Coudvink'
3iDeltat Dream'

Onder de goede inzendingen hoefden we dit keer niet te loten: ze waren er niet!!! Vooral de fuchsia
'Mien Kuijpers'werd door u niet herkend. Daarom ditmaal een wat gemakkelijke(?) opgave.

p1*
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Onder die titel,'FUCHSIA'S - danseressen in het plantenrijki besteedt de Botanische Tuin

van St. Callen (Zwitserland) gedurende twee periodes,van 'l juni tot 29 juli en van 30 au-
gustus tot 9 oktober; aandacht aan de fuchsia. Er is

gedurende deze tijd een binnententoonstelling in de

oranjerie van de tuin en buiten heeft men een grote
collectie winterharde en botanische fuchsia's.

Vooral de tentoonstelling in de oranjerie vraagt

nogal wat van de organisatie: regelmatig moeten

planten vervangen worden. Hiertoe beschikt men

in een tunnelkas over een groot aantal 'reserveplan-

ten'. Zoals u op bijgaande foto kunt zien staan in de

oranjerie de planten op verhogingen waardoor de

bezoeker een goede indruk krijgt van het karakter

van de planten.

Bij de entree van de oranjerie staat een door kun-

stenaar Stefan Kreier ontworpen beeld "Fuchsia

gigantissima" (zie foto), waardoor de aandacht on-
middellijk op de binnententoonstelling van fuchsial
wordt gericht.

Cedurende de gehele periode van de tentoonstel-
ling vinden er vele activiteiten plaats, als rondleidingen, cursussen, lezingen, plantenbeur-
zen, enz.

Zelf had ik het voorrecht aanwezigte
zijn bij de officiële opening op 1 juni
j.l. en mijn fuchsia-aquarellen tentoon
te stellen en mijn werkwijze te de-

monstreren. lk was aangenaam verrast

op de website van de DFC (Deutsche

Fuchsien Cesel lschaft): www.deutsche-
fuchsien-ges.de onder Forum - Fuch-

sialore, een uitgebreid verslag met
fotol aan te treffen van mijn manier

van werken, gemaakt door mevrouw
Claudia Denter.

Over belangstelling voor onze 'lieve-

lingsplant'de fuchsia heeft men beslist niet te klagen. Velen vonden al een weg naar deze

prachtige botanische tuin. Opmerkelijk is het dat in Zwitserland de botanische tuinen vrij
toegankelijk zijn! Op die manier kunnen velen kennismaken met de fuchsia.

Aatvan Wijk.



,,,,,'w* Regio 23, West Brabant.

: Hierbij een kort verslag van de busreis op 14 juli door de familie Bilderbeek:

"De jaarlijkse busreis ging dit keer naar het boerenbondsmuseum in Cemert, waar we

onrvangen werden met koffie en appeltaart. Na de koffie werden wij in drie groepen verdeeld

en kregen we een rondleiding of wel een reis terug in de tijd. Voor

velen was het bekend vanuit hun jeugd, maar het ging ook verder

terug in de tijd van bittere armoede. Pater v.d. Elsen en enkele anderen

zagen de ellende en hebben veel gedaan om het te verbeteren. Hij

richtte onder andere de N.B.C.op om kennis te vergaren om hierdoor

het boerenbedrijf te ontwikkelen. Na de rondleiding kregen we een

boerenlunch met warme verse worst en was de armoede vergeten. Na

de Iunch volgde een huifkartocht in de spetterende regen; paarden

ploeterend over modderpaden. Bij terugkomst hebben we nog de ten-

toonstelling over pater V.d. Elsen bekeken en daarna gingen we weer in de bus op weg naar Casteren

voor een heerlijk diner. Ondanks de regen was het toch een geslaagde dag".

Themadag op 20 augustus bij Truus Backer met een BBQ. Er waren

60 leden aanwezig, die om half twee hun wedstrijdplant konden

inleveren om 4 uur gevolgd door de BBQ. Maar eerst werden de

planten gekeurd. De 1e prijs ging naar Lena Franken, de2e prijs naar

Mart Coppens en de 3e naar lrene Martens. De balkonprijs is gewon-

nen door Kees Boerhof. De voorzitter vroeg aan het eind of iedereen

het naar de zin had en daar kwam een volmondig ja op, van iedereen.

Ook vroeg hij of het voor herhaling vatbaar was. Ook daar was ieder-

een het mee eens. Het was een gezellige en fijne dag

Els Visser

Kraanvogel 8

487258 Etten-Leur

076 5013727

Amelie Vos toont trots

fuchsia'Amelie Vos'.

no 5 Oktob er 2011
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Nogmaals, (tot slot):'Blue Sara'.

Ons lid, de heer Tonny van Leeuwen, heeft naar aanleiding van de'kwestie'Blue Sa-

ra'l'Delta! Sara'contact opgenomen met de firma Easy Plant. Zoals inmiddels bekend

kan zijn heeft deze firma naar verondersteld werd de fuchsia'Deltat Sara', gekweekt door
Vreeke/Van t Westeinde uitgebracht onder de naam 'Blue Sara'. Hij ontving van Easy Plant

een reactie in de vorm van de volgende E-mail :

"From: Easy Plant

Sent: Tuesday, July 19,2011 12:01 PM

To: Tonnv van Leeuwen

Subject: Re: blauwe fuchsia Delta! Sara

lk ben ondertussen zelf ook gaan navragen, was er echt van overtuigd dat we de Blue

Sarah hadden. Deze is toch de Delta, echter Easy Plant heeft een andere naam gegeven.

Wat betreft de kleur: deze kan zo blauw zijn is mij verteld. De kleur is afhankelijk van de

hoeveelheid UV straling, bij warmer weer is hij paarse6

Excuses voor de late berichtgeving.

Vriendelijke groeten,

Rian Lindhout
Easy Plant

easvplant@easvplant.n I

www.easvplant.nl "

Hierbij een foto van een geheel andere plant. Nu eens geen fuchsia maar een plant die het
heel goed doet in de tuin en wel 1,80 meter hoog wordt. Je kunt er ook zaad van winnen.
Fazanten zijn gek op de fraaie bessen, vandaar de Nederlandse naam Fazantenbes.

John Hartkamp.

ln een van de vorige jaargangen van Fuchsiana is deze

Leycesteria beschreven en van tekeningen voorzien in

de rubriek'Fuchsio'ides! Een reeks met planten die op

fuchsi a gelijkende bloemen bezitten.

Redactie.
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De tuin, van maand tot maand

Het boek'De tuin van maand tot maand' is een met veel fotol geïllustreerd uiterst praktisch boek
voor creatieve tuiniers zonder poespas. Ceen verheven verhalen over uitzonderlijke plantencombi-

naties welke voor de gemiddelde tuinliefhebber toch niet te realiseren zijn, Nee, een boek met voor
iedere maand de juiste tips om een jaar rond lekker in de tuin te kunnen werken en van het resultaat
te genieten. Ook leuk zijn de vele suggesties om met materialen uit de tuin prachtige decoraties te
maken welke perfect aansluiten bij het betreffende jaargetijde. Het boek is een aanrader voor tuiniers
die graag gericht in de tuin willen werken en af en toe de tijd nemen om in hun groene oase weg te
dromen.

Dominicus Bergsma.

Auteurs:
Omvang:

Formaat:

Uitgeverij:

ISBN:

Prijs:

BOEKBESPREKINC

WEIDEVOGELS

Auteur: Astrid Kant
Omvang: 172 paginat

Formaat: 24 x 28 cm

Uitgeverij: Roodbont

Eva De Ceyter & Tine Verdickt
176 paginat
195 bij 240 mm.
Lan noo

978 90 209 95763

€ 19,95

ISBN:

Prijs:

978-90-87 40-080-4

€ 29,95

Dit prachtig uitgevoerde boek is een must voor iedereen die geïnteresseerd is in het behoud van onze
weidevogels. Het biedt een schat aan kennis, noodzakelijk voor het beheer van het Nederlandse land-
schap. De schrijfster; Astrid KanC zit al meer dan 20 jaar in een schuilhutje te midden van de weidevo-
gels. Dat garandeert heel veel praktische kennis van de weidevogels en de omstandigheden waaronder
weidevogels in ons land verkeren.

Het boek behandelt onder andere stap voor stap het broedgedrag van de weidevogelg waardoor
bescherming eenvoudiger wordt voor boeren en de duizenden vrijwilligers.
Het boek volgt de seizoenen. Daarbij komen ook anderen dan de schrijfster aan het woord die betrok-
ken zijn bij het beheer van het voor weidevogels zo karakteristieke weidevogellandschap.

Een prachtig uitgevoerd boek in kloek formaat dat in de boekenkast van de natuurliefhebber niet mag

ontbreken!

Aat van Wijk.


