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Van de voorzitter
 
Beste fuchsiavrienden,
in mijn vorige voorwoord schreef ik dat we een zachte winter hadden.
Dit resulteerde er dan ook in dat mijn fuchsia’s in januari al flink waren uitgelopen en dat ik op
25 januari ongeveer 350 stekken van mijn planten heb genomen.
Dit mede omdat we als regio dit jaar weer een fuchsiaweekend organiseren in de Kasteeltui-
nen in Arcen. Daarvoor kweken de leden van onze regio zelf de planten op voor de verkoop.
Maar nu, 1 maart 2016, moest ik de flink gewortelde stekken oppotten, maar waar laat je 350
potten met fuchsiastekken? Daar nu de winter is ingetreden is er in mijn kas geen plaats
meer, dus heb ik twee slaapkamers met fuchsiaplanten. Daar was mijn echtgenote Helma niet
zo blij mee, maar ja, nood breekt wet.

 
In de vorige Fuchsiana meldden we dat de Vriendendag van dit jaar in de Kasteeltuinen van Arcen zou plaats vinden.
Door omstandigheden kan dit helaas niet doorgaan en heeft de commissie Vriendendag een nieuwe locatie gevonden
en wel in Appeltern. Ook de datum van de Vriendendag is gewijzigd. De nieuwe datum is 18 juni geworden. Verdere
informatie hierover vindt u elders in deze Fuchsiana.
 
Verder zou ik graag een oproep doen aan onze fuchsiavrienden. De redactie van de Fuchsiana zou graag uitgebreid
willen worden met een of twee leden. Houdt u van de Nederlandse taal, heeft u wat tijd over, enige computerkennis
en wilt u zich graag inzetten voor onze vereniging? Schroom dan niet en neem even contact op met Sjaak Loef. Zijn
gegevens vindt u in dit blad in het colofon op pagina 3 onder de kop hoofdbestuur.
 
Wat me zeer aan het hart gaat...
Onze secretaris, Margo Vaandrager, heeft besloten om in 2018 de functie als secretaris wegens haar leeftijd te beëin-
digen. Het is misschien wat vroeg, maar ook voor Margo zoeken we een opvolger/ster. Heeft u interesse of vragen
over deze functie meldt u zich dan bij een van onze bestuurders. Door uw inzet kunt u bijdragen aan het voortbe-
staan van onze mooie vereniging.
 
Cor van Empel.

- Advertentie -

Borchgraverweg 3a | 8181RW Heerde | Tel. 0578-695727 
www.kwekerijvandervelde.nl | info@kwekerijvandervelde.nl

Fuchsia’s & Pelargoniums
voor een bijzonder assortiment

3600 soorten Spek Fuchsia’s
350 soorten Pelargoniums
eenjarige zomerbloeiers
zomerbloemenpluktuin
groenworkshops voor groepen

We verzenden ook bewortelde
stek, kijk hiervoor op

www.kwekerijvandervelde.nl

Catalogus 2016 met vele nieuwe Fuchsia’s en pelargoniums, 
verkrijgbaar door €6,95 over te maken op iban NL31RABO0154673951

Openingstijden:

5 mrt t/m 30 juni 

1 juli t/m 29 okt

ma t/m za

wo, do
vr, za

9:00  - 12:00  uur
13:00  - 17:00  uur

9:00  - 12:00  uur
9:00  - 17:00  uur

2e Paasdag, Hemelvaartsdag, 2e Pinksterdag, Koningsdag | 11:00 - 17:00
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Op zaterdag 13 februari 2016 heeft het hoofdbestuur vergaderd en is het volgende
besproken.
 
Germ Wentink zal als webmaster de vergaderingen van het hoofdbestuur bijwonen
vanwege zijn technische kennis van de website met als doel misverstanden te voor-
komen. Door Germ wordt een uiteenzetting gegeven over de stand van zaken betref-
fende de afgeronde doelen in fase 3, welke doelen onlangs zijn gerealiseerd, en de

lopende projecten. De websitecommissie zal de ontwikkelingen verder bespreken met Germ.
 
De Universiteit van Wageningen heeft, op initiatief van de Koninklijke Bibliotheek, een selectie gemaakt van Neder-
landse websites om deze te bewaren voor toekomstig onderzoek. De website www.fuchsiavereniging.nl zal als digitaal
erfgoed worden gearchiveerd en duurzaam opgeslagen. De Koninklijke Bibliotheek geeft aan dat de website van de
NKvF behoort tot ‘s werelds grootste verzameling van informatie aangaande de fuchsia. Op 19 februari is een aan-
vang gemaakt met het archiveren en het duurzaam opslaan.
 
Het hoofdbestuur heeft de concept-jaarverslagen doorgenomen. Met enkele tekstuele aanpassingen kunnen de jaar-
verslagen naar de ledenraad.
 
De penningmeester heeft, ondanks de vragen die in november 2015 zijn gesteld aan de tussenpersoon, nog steeds
geen antwoord ontvangen betreffende een artikel in de polis van de aansprakelijkheidsverzekering. Ook is nog geen
reactie ontvangen over de mogelijkheden tot het afsluiten van een rechtsbijstandsverzekering. Hij heeft nogmaals een
verzoek gedaan via een e-mail. Er kan nog geen definitief stuk worden verstuurd omtrent verzekeringen bij shows in
de regio’s. Het vorig jaar verspreide stuk bleek bij nader inzien niet te kloppen door foutieve informatie van de tus-
senpersoon betreffende de dekking bij schade aan geleend materiaal.
 
De penningmeester heeft van vele regio’s de financiële jaaroverzichten ontvangen en heeft deze verwerkt in een
overzicht. Het kan door de regio’s worden gebruikt als leidraad. Het hoofdbestuur betreurt dat er nog steeds regio’s
zijn die de financiële jaaroverzichten niet aanleveren.
 
De secretaris geeft aan dat haar zittingstermijn eindigt in 2018. Vanwege haar leeftijd zal zij zich niet meer herkies-
baar stellen. Het hoofdbestuur besluit hiervan mededeling te doen in de ledenraad om gezamenlijk te zoeken naar
een opvolger(ster).
 
Door Huub Steeghs wordt een uiteenzetting gegeven over de mislukte onderhandelingen met de beheerder van de
Kasteeltuinen in Arcen. De Vriendendag zal niet in de Kasteeltuinen worden gehouden. De NKvF is benaderd voor
deelname aan een grote tuinbeurs genaamd Fleurig, georganiseerd door de Tuinen van Appeltern vanaf 12 juni tot en
met 19 juni. Het hoofdbestuur besluit op korte termijn de onderhandelingen te starten. De Vriendendag zal dan mo-
gelijk plaatsvinden op zaterdag 18 juni 2016.
 
Het hoofdbestuur bespreekt welke onderwerpen worden genoteerd voor de jaarvergadering van de ledenraad voor
zaterdag 2 april a.s.
 
Op de vraag voor een kandidaat-redactielid voor Fuchsiana heeft nog niemand gereageerd.
 
Het hoofdbestuur heeft de op- en aanmerkingen op het Huishoudelijk Reglement, uitgebracht in de ledenraad van 7
november 2015, doorgenomen. De aanpassingen worden verwerkt in een concept en ingebracht in de ledenraad van
2 april 2016.
 
Leen Klok, notulist.

Bestuursmededelingen
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Begin januari heb ik een aantal takken van mijn walnoot
afgehaald en dat moet midden in de winter gebeuren,
net als bij druiven. Wanneer je dit later doet bestaat de
kans dat ze gaan bloeden en hieraan kunnen ze zelfs
doodgaan. Toch was mijn walnoot aan één tak gaan
bloeden en dat heb ik, omdat het toen zo vaak regende,
wat te laat ontdekt. Ik heb het bloeden gestopt door over
het stompje (het is nog een jonge boom) een bakje met
snelcement te plaatsen en nu maar afwachten of ik er
nog op tijd bij was.
 
Gisteren heb ik een aantal trays met die leuke kleine
viooltjes gekocht. Ze zijn er in steeds meer kleuren. Ik ga
hiermee een aantal plantenzakken vullen. Ja, u leest het

goed, dit zijn zakken die je op
kunt hangen. Je vult de zakken
met aarde en de plantjes moet je
dan door vrij kleine gaten in de
aarde zien te krijgen. Ik zet de
plantjes meestal eerst in een
emmer met water en haal alle
aarde tussen de wortels uit want
anders zijn de kluitjes te groot
voor de gaten. Elk tuincentrum
verkoopt ze tegenwoordig, maar
dan reeds gevuld. Binnen een
paar weken is dat één grote bloe-
menzee die bloeit tot eind mei. En

dan komen de fuchsia’s.
 
Mijn fuchsiastekken groeien als kool en ik heb al een aan-
tal malen flink moeten spuiten tegen luis en witte vlieg.
Maar een aantal stekken hoefde ik niet meer te spuiten
want die waren tot op de nerf toe opgegeten. Een paar
dikke rupsen waren de boosdoeners. Ik heb er 2 gevon-
den maar ik denk dat ik er één (of meer) gemist heb,
omdat het bladeren vreten nog steeds, maar wel minder,
doorgaat. Ook mijn lidcactus moest eraan geloven en zit
nu ook vol met half aangevreten bladeren.
 
Morgenavond is de eerste vergadering van onze regio. Ik
heb al wat leuke spulletjes bij elkaar gezocht voor de lo-
terij. Er komt een spreker die gaat vertellen over orchi-
deeën, alle activiteiten van het komende jaar worden be-
sproken en ingepland. De wedstrijdstek wordt weer uit-
gedeeld. Ook zal er wel weer een verkoop van jonge
stekken zijn van een aantal leden zodat ik waarschijnlijk
wel weer met meer plantjes thuiskom. Ieder jaar neem ik
me voor dat niet te doen maar elk jaar kan ik me dan
toch niet goed inhouden, hoewel het wel veel minder is
geworden. Ik moet het maar accepteren.
Die eerste vergadering kun je toch zien als het startsein
voor het nieuwe seizoen en daar heb ik nu al weer zin in.
Veel leesplezier.
 
Ria Nauta.

Voor het eerst dit jaar heb ik een beetje lentegevoel.
Hoewel het nog steenkoud is, dit tweede weekend in
maart, schijnt de zon en uit de wind is het goed toeven.
Het is helemaal geen lange, strenge, koude winter ge-
weest, zoals een aantal jaren geleden toen de planten
pas eind mei naar buiten konden, maar ik ben het toch
wel zat. Ik wil mijn zomerkleding tevoorschijn halen, mijn
planten buiten zetten, de zomerbanden weer onder de
auto laten zetten en natuurlijk zaaien en bolletjes plan-
ten. Maar toch, ik zit nu buiten, weliswaar met een jas
aan en tegen de schutting aan gedrukt, maar het is heer-
lijk. Ook de poezen verdringen zich voor het raam op de
vensterbank om een plekje in de zon te bemachtigen.
Helaas hebben een paar planten hiervoor het veld moe-
ten ruimen die ik straks weer zal moeten oprapen. Zo
hoef ik mijn Bonsai eigenlijk nooit te knippen, een soort
natuurlijke bladval en snoei.
 
In de tuin bloeien bijna alle voorjaarsbloeiers tegelijk.
Ik kan me niet herinneren dat ik sneeuwklokjes, krokus-

sen, narcissen en tulpjes tegelijkertijd
heb zien bloeien.
Maar ook bloeien mijn anemonen al
(niet mijn bosanemonen) en staat mijn
Japanse azalea al dik in de knop. De vo-
gels zijn druk in de weer met het bou-
wen van nesten en vliegen af en aan.
Dus ik ben niet de enige met het voor-

jaar in het hoofd. Ik heb net toch maar even de rozen en
hortensia’s gesnoeid hoewel ik het nog wel een beetje te
koud vond, maar ze waren al zo aan het uitlopen.
 

Van de redactie
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Fotowedstrijd Vriendendag

In Memoriam Louis Hasselmann
 
Op 17 januari jl. is ons lid en oud-voorzitter Louis Hasselmann overleden.
Louis, wij herinneren jou als een voorzitter die stond voor regio 28, jouw inzet voor de vere-
niging en voor de diverse shows, zeker die in Klooster Maria Bosch in jouw geliefde Baexem.
Dit gaf jou steeds energie om je in te zetten voor de fuchsiavereniging.
Jammer was het dan ook dat je door ziekte deze taak niet meer kon vervullen.
Wat was je trots dat er een fuchsia naar je werd vernoemd. Daardoor blijft jouw naam in de
fuchsiawereld altijd bestaan, de Louis Hasselmann, een rijk bloeiende makkelijke plant.
Vele leden waren dan ook aanwezig bij de uitvaartdienst om je een laatste groet te brengen.
Louis, het was een voorrecht jou als actief lid en voorzitter in ons midden te mogen hebben.
Louis, bedankt voor alles wat je voor regio 28 hebt betekend.
Echtgenote Toos en zoon Lodewijk, heel veel sterkte met dit verlies.
 

Bestuur en leden van regio 28, Noord en Midden-Limburg.

Dit jaar wordt de Vriendendag aanmerkelijk vroeger gehouden dan gebruikelijk. Dit heeft tot gevolg dat ook de in-
zendtermijn van foto's voor de jaarlijkse fotowedstrijd vroeger is en dat u deze oproep eerder in Fuchsiana aantreft.
 
Het hoofdbestuur nodigt u uit om in het kader van de Vriendendag deel te nemen aan de fotowedstrijd. De Vrienden-
dag zal gehouden worden op zaterdag 18 juni 2016 in de Tuinen van Appeltern.
 
U kunt maximaal twee foto’s per categorie inzenden in de volgende twee categorieën:
Close-up fuchsiabloemen,
Fuchsia’s algemeen.
 
Als u mee wilt dingen naar één van de prijzen kunt u uw foto’s uiterlijk 15 mei 2016 aan onderstaand e-mail adres op-
sturen. Als u nog analoog fotografeert, graag het negatief en een afdruk inzenden. Vergeet niet uw naam en adres en
de naam van de fuchsia of het onderwerp te vermelden. We begrijpen dat de uiterste inzenddatum erg vroeg is om
mooie foto’s te maken. Uiteraard kunt u altijd putten uit uw fotoarchief van voorgaande jaren.
 
Wij laten van alle foto’s afdrukken maken op het formaat 20x30. De afdrukken kunt u na afloop van de Vriendendag
meenemen of ze worden u later toegestuurd.
 
Ieder jaar blijkt dat foto’s na het afdrukken niet allemaal hetzelfde afdrukformaat hebben. Dit wordt veroorzaakt door
de ingestelde beeldverhouding op uw camera. Om de foto’s op het juiste formaat afgedrukt te krijgen is het van groot
belang uw camera, indien mogelijk, in te stellen op beeldverhouding 2:3. Raadpleeg voor het instellen van deze
beeldverhouding de gebruiksaanwijzing van uw camera.
 
De ingezonden digitale fotobestanden kunnen door de NKvF voor verenigingsdoeleinden, zoals plaatsing in Fuchsiana
of op de website, worden gebruikt. Door deelname verklaart u hiermee akkoord te gaan.
 
Mijn adresgegevens zijn:
C.J.G. Boom
Henry Dunantstraat 19
2861 VD  Bergambacht
penningmeester@nkvf.nl
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Botanische fuchsia's - 30: Sectie FUCHSIA (Restgroep)

Wat nu nog rest zijn een paar soorten die niet binnen de
eerder genoemde groepen van de Sectie FUCHSIA vallen:
F. triphylla, F. pringsheimii, F. aquaviridis, F. hypoleuca
en F. subparamosa.
De eerste twee zijn "buitenbeentjes" omdat ze allebei te-
traploid zijn in plaats van diploid zoals alle andere leden
van de Sectie FUCHSIA. Het zijn juist de twee die op Haïti
voorkomen en niet op het vasteland van Zuid-Amerika.
Zowel Munz als Paul Berry vinden het onderbrengen van
deze twee soorten bij deze sectie op zijn minst discuta-
bel.
De andere drie zijn nog niet zo lang geleden ontdekt en
beschreven en behoren zeker tot de sectie FUCHSIA;
F. aquaviridis behoort zeker tot de loxensis-groep. Van de
andere twee is niet duidelijk tot welke groep ze behoren.
F. triphylla was de allereerste fuchsia-species die werd
beschreven. Charles Plumier vond hem in Hispaniola aan
het eind van de 17e eeuw. Hij beschreef hem in 1703 als
“Fuchsia triphylla, flore coccineo”. Toen de Botanische
Nomenclatuur werd gestandaardiseerd in 1753 door Carl
Linnaeus werd de naam ingekort tot Fuchsia triphylla. De
naam triphylla verwijst naar het aantal van drie bladeren
per internode, wat vaak het geval is bij deze soort. Maar
tweetallig komt bijna net zo veel voor en ook viertallig
komt wel voor.

Fuchsia triphylla "Herrenhausen"             Foto: Henk Hoefakker

Het is een opgaand struikje van 0,3 – 2,0 m hoog met
opgaande tot wat afhangende takken. De bladeren zijn
tegenoverstaand, soms drietallig en kunnen tot 10 bij 4
cm groot worden met spitse punten. Van boven zijn ze
mat middel- tot donkergroen en licht behaard, van onde-
ren zijn ze bleekgroen, behaard en met een purperen
gloed. De bloei staat meestal in trossen aan het eind van
de steel, met ook nog blaadjes tussen de bloemen. Ze
zijn oranje tot koraalrood en kunnen wel 5,5 cm lang
worden. Deze bloem heeft een typische opgeblazen
bloembuis. Hij komt dus van Haïti, Dominicaanse Repu-
bliek. Het is daar een struikje op de open berghellingen,
vochtige stroken en aan de randen van de bossen op
1.100 – 2.000 m hoogte.

F. pringsheimii is gevonden door de Duitse botanicus Ig-
natz Urban in 1899 en later door Paul Berry uitgebreid
beschreven. Ignatz Urban noemde de soort naar de bota-
nische weldoener Nathaniel Pringsheim, die de reizen van
Baron Henrik F.A. Eggers, een Deens soldaat en botani-
cus, sponsorde. Deze Henrik heeft deze mooie soort voor
het eerst gevonden en wel op de hoge toppen van Cen-
traal Hispaniola in de Caribische zee in 1887.
Dit is een opgaand tot klimmend struikje van 0,5 – 2,0 m
hoog met opgaande takken. Hij heeft kleine smal lancet-
vormige tot elliptische, tegenoverstaande tot drietallige
blaadjes tot 35 x 15 mm groot die van boven glanzend
donkergroen zijn en van onderen heel licht groen met
wat purper. De bladrand is bijna glad tot sterk getand.
Hij bloeit uit de bladoksels aan het einde van de twijgen.
Het zijn bijna onwerkelijk grote, hangende bloemen tot
5,5 cm maar ook behoorlijk wijd. Ze zijn oranje tot hel-
rood van kleur en maken t.o.v. het plantje altijd een forse
indruk. Ook deze komt van de West-Indische eilanden.
Hij groeit op Haïti op een hoogte van 1.400 – 2.500 m,
dus net wat hoger dan F. triphylla.
In het overlapgebied zijn ook natuurlijke kruisingen ge-
vonden.

Fuchsia triphylla PB 7760-6                     Foto: Henk Hoefakker

Fuchsia pringsheimii                               Foto: Gerard Rosema
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F. aquaviridis is in 1968 gevonden door Paul Berry. Hij
heeft hem in 2007 beschreven. Paul Berry heeft deze
soort ingedeeld bij de loxensis-groep.

Figuur 1:
 
Fuchsia aquaviridis. A. Groeiwijze van de plant met links
boven detail van bladoppervlak met beharing. B. Knoop
met steunblaadjes. C. Bloem bij open gaan. D. Bovenaan-
zicht van de bloem. E. Posities van de kelk, de kroon en
de meeldraden ten opzichte van elkaar. F. Top van de
stijl met stempel. G. Lengte doorsnee van het vruchtbe-
ginsel met onderste deel van de bloembuis.
(Uit: Paul Berry: Southern Ecuador as a Hotbed of spe-
cies evolution in Fuchsia (ONAGRACEAE): Fuchsia
aquaviridis, a new species in the fuchsia loxensis species
groep).
 
Het is een goed vertakkend struikje, ongeveer 0,8-1,20 m
hoog. De takken zijn dicht bebladerd; de internodiën zijn
5-20 mm lang. Bladeren tegenoverstaand of in kransen
van 3 of 4. De bladeren zijn langwerpig elliptisch, 30-60
mm lang en 20-25 mm breed. Zie voor meer details fi-
guur 1. De bloemen worden gevormd tussen de bovenste
bladoksels, 2 tot 3 per bladpaar. De bloemen zijn egaal
rood van kleur, ongeveer 20-30 mm lang.
Deze species, die nog niet zo lang in Nederland is, is ge-
noemd naar Dave Green en Eileen Waters (zijn tweede
vrouw), die samen veel tochten hebben gemaakt en in
totaal 65 verschillende fuchsiasoorten hebben gevonden.
Aqua is water en viridis is groen. Dus beide achternamen
zijn erin verwerkt. Helaas is Dave Green in 2013 op
70-jarige leeftijd overleden.
 
F. hypoleuca is in 1925 door Johnston gevonden, hij gaf
hem deze naam maar hij werd eerst bij F. loxensis onder-
gebracht. Het is een locale soort die bij Loja in Ecuador is

gevonden. De bladeren zaten onder een witte beharing,
wat de naam verklaart, maar later bleek dat een schim-
mel te zijn. Hij is in 2004 beschreven door S. León-Yánez
en N. Pitman. Het is dus een zeldzame struik in een be-
perkte regio op een hoogte van 2.000 – 3.000 m in de
Andeswouden.
F. subparamosa of F. subparamosis is ook gevonden door
Dave Green en samen met F. aquaviridis door hem op de
Hampton Court Flower Show van 2010 geïntroduceerd als
nieuwe species.
Aan het beschrijven van de Fuchsiasoorten is hiermee
een einde gekomen. We hebben ze allemaal gehad. In 30
deeltjes, 6 nummers per jaar, dus vijf jaar soortbeschrij-
vingen. En dan is de koek op.
We hopen dat er nog weer eens een nieuwe soort wordt
gevonden. Ik hoop dat uw belangstelling voor de “wilde”
fuchsia’s is gewekt en dat u ook eens een rasechte fuch-
sia tussen uw bastaarden zet.
Als Botanische Groep zijn wij er in geïnteresseerd welke
soorten bij de fuchsialiefhebbers aanwezig zijn. Dan kun-
nen wij in kaart brengen welke soorten echt gevaar lopen
om uit Nederland te verdwijnen.
Als u daaraan wilt meewerken graag een mailtje met uw
soortenlijst naar henkhoefakker@kpnmail.nl.
 
Henk Hoefakker.

F. pringsheimii                                      Foto: Henk Hoefakker
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1. Inleiding.
 
Onder winterharde fuchsia’s worden fuchsia’s verstaan
die in de tuin in de volle grond goed gedijen en na de
winter gewoon weer uitlopen. Ik spreek daarom liever
van tuinfuchsia’s. Eigenlijk zijn het vaste planten en be-
handel je ze ook als vaste planten. Het overleven in de
tuin is behalve afhankelijk van de temperatuur in de win-
ter en/of de nachtvorsten in het voorjaar, ook afhankelijk
van een heleboel andere dingen zoals standplaats, grond-
soort e.d.
In de aanloop naar het nieuwe fuchsia-seizoen schaft u
misschien ook wel een paar winterharde fuchsia's aan.
Dan kunt u een paar praktische tips over hoe u met (win-
terharde) tuinfuchsia’s moet omgaan wel gebruiken.
 

2. Uitgangsmateriaal en planttijd.
 
De beste planttijd voor tuinfuchsia’s is eigenlijk het vroe-
ge voorjaar, na de IJsheiligen. Dat is dan ook de beste
tijd om ze aan te schaffen. De planten kunnen dan goed
uitgroeien en een flink wortelstelsel vormen. Dat is es-
sentieel om de winter goed door te komen. In het voor-
jaar lopen ze namelijk uit het wortelstelsel weer uit.
Bij aanschaf van een tuinfuchsia is dus een voldoende
groot wortelstelsel een voordeel. Tweejarige planten zijn
daarom het meest geschikt. Plant u toch eenjarige plan-
ten, dan kunt u deze het beste in oktober uit de border
halen, ze oppotten en een winter vorstvrij laten overwin-
teren. Ze kunnen vervolgens na half mei weer worden
uitgeplant. De planten dienen 10 cm dieper geplant te
worden dan normaal, in een kuiltje (zie tekening). Na het
planten een flinke gietbeurt geven!

 
De kuiltjes kunnen dan in de herfst wor-
den aangevuld/aangeaard, zodat de wor-
telstok diep in de grond zit.
Indien u pas in september één of meer-
dere tuinfuchsia’s koopt adviseren we u
het volgende: Zet de plant(en) met pot

en al in de volle grond. Dek de planten bij nachtvorst af
bijvoorbeeld met een emmer. Als de winter invalt haalt u
de planten met pot en al uit de grond en zet ze vorstvrij
in schuur of garage. In de winter af en toe wat water
geven. In het voorjaar plant u ze dan zonder pot op de
bestemde plek in de border en behandelt ze verder zoals
in dit artikel aangegeven.
 

3. Standplaats.
 
Winterharde fuchsia’s houden van een zonnige stand-
plaats. Om na de winter snel uit te lopen hebben de plan-
ten behoefte aan warme voetjes. Ze lopen dan eerder uit,
worden groter en bloeien vroeger. U kunt zo langer van
de bloei genieten, die meestal tot aan de vorst aanhoudt!
Zet een tuinfuchsia niet op plaatsen waar dahlia’s in de
grond hebben gestaan! Tuinfuchsia’s zijn namelijk erg ge-
voelig voor de verwelkingsziekte, die wordt veroorzaakt
door de schimmel Verticillium dahliae.
 

Winterharde fuchsia's

4. Bodemeisen.
 
Winterharde fuchsia’s gedijen het beste op een normale
humeuze, diep losgemaakte grond met een zuurgraad
tussen de 5,5 en 6,5. Dus spaarzaam met kalkhoudende
meststoffen de bodem verzorgen!
 

5. Bemesting.
 
Winterharde fuchsia’s moeten niet te sterk worden be-
mest. Om het uitlopen vanuit het wortelstelsel in het
vroege voorjaar te bevorderen is een klein handje kunst-
mestkorrels (bijvoorbeeld 18-18-18) voldoende. Veel
mest geeft namelijk een te weelderige vegetatieve groei
(veel blad) en weinig en late bloei.
 

6. Watergift.
 
In het begin van het seizoen niet te vaak water geven.
De wortels moeten zelf het water dieper in de grond zoe-
ken. In een hete periode is het beter eenmaal in de 2
weken alles een keer goed nat te maken (liefst 's mor-
gens vroeg) dan iedere dag een beetje. In een warme
droge periode blijft de bloei wel vaak achter. Licht onder
de planten door broezen bevordert dan de bloei. Boven-
dien gaat dit een spintaantasting tegen.
 

7. Winterbescherming en snoeien.
 
Goed afdekken met bladeren en/of compost is aanbeve-
lenswaard en beschermt tegen ernstige vorstschade. Bij
jonge planten is het echt noodzakelijk.
Het is ook mogelijk om als onderbegroeiing groenblijven-
de vaste planten aan te planten zoals: Vinca minor, Pa-
chysandra, Waldsteinia ternata, Polsterphlox en laagblij-
vende, bodembedekkende cotoneaster-soorten. Of pro-
beer Fuchsia procumbens eens!
Voor de winter de takken niet afsnoeien. Een beetje fat-
soeneren mag wel. Pas na de winter (bijvoorbeeld eind
maart) kunnen de bevroren takken bij de grond worden
weggeknipt. U ziet de nieuwe uitlopers al weer komen. Is
de winter zacht geweest, wat de afgelopen jaren tamelijk
vaak het geval is, dan kun je er ook voor kiezen de tak-
ken die bovengronds uitlopen, te laten staan. Knip dan
alleen de afgestorven gedeelten weg en maak er een
mooie struik van.
Winterharde fuchsia’s hoeven niet getopt te worden. Als
de planten al een paar jaar in de volle grond staan,
komen ze soms met wel 100 takken uit de grond. Uitdun-
nen is dan aan te bevelen.
 

8. Ziekten en plagen.
 
Ook een voordeel van het houden van tuinfuchsia’s is dat
er veel minder last is van ziekten en plagen. Taxuskever,
bladluis en witte vlieg komen nagenoeg niet voor. Spint
kan wel voorkomen, vooral in droge zonnige zomers. De
indruk bestaat dat kleinbladige fuchsia’s zoals
Hawkshead, Papoose en de magellanica’s daar het meest
gevoelig voor zijn. Af en toe een broesje geven met koud
water, zoals eerder aangegeven, is vaak afdoende. Aard-
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vlooien kunnen ook een vervelende aantasting zijn. Ze
maken kleine gaatjes in de bladeren. Als de grond rond-
om de planten goed los en vochtig is zult u er weinig last
van hebben. Roest treedt vooral op onder warme vochti-
ge omstandigheden. Planten in een kas hebben er dan
ook vaak last van. Als het gewas lang nat blijft kan de
schimmel zich ontwikkelen. Daarom liever ’s morgens
water geven of broezen, dan ’s avonds.

'Dollarprinzessin'                                      Foto: Coen Bakker

 
9. Het sortiment.

 
Het sortiment is veel breder dan de meeste mensen den-
ken. Er wordt vaak gedacht dat tuinfuchsia’s kleinbloemig
zijn, met rood-paarse kleurstelling en verder weinig varia-
tie, maar dat is in het geheel niet het geval. Er zijn enkel-
bloemige, dubbelbloemige, cultivars met witroze bloe-
men, rood-wit, aubergine etc. Ook is er een aantal met
bont blad en mooi donker blad.
Heeft u ervoor gekozen om een paar winterharde fuchsi-
a’s in uw tuin te planten, dan is de vraag natuurlijk:
welke cultivars zijn het meest geschikt? Er zijn maar liefst
meer dan 700 verschillende rassen en soorten als winter-
hard aangemerkt in de literatuur! Je kunt fuchsia’s na-
tuurlijk op basis van veel criteria indelen.
Tuinfuchsia’s bloeien meestal rijk en lang, maar beginnen
vaak relatief laat te bloeien. Wil je lang genieten van je

'Beacon'                                                   Foto: Coen Bakker

tuinfuchsia? Koop dan een vroeg bloeiende. Enkelbloemi-
ge cultivars bloeien meestal vanaf eind juni, maar gevuld-
bloemige, zoals Constance, Prosperity en Garden News
wel 4 weken later!
Uw keuze wordt ook bepaald door de plaats die u ter be-
schikking heeft. Sommige cultivars worden hoger en
nemen veel meer ruimte in beslag dan andere. Hieronder
een paar voorbeelden:

 
Laagblijvend (tot 50 cm):

 
Alice Hoffmann, Aloys Hetterscheid, Avalanche,
Beacon (Rosa), Blue Gown, Charming, Cloverdale Pearl,
Corallina (Variegata), Display, Drame, Eva Boerg,
Gray Lady, Happy, Heron, Howlett’s Hardy, Isis,
Lady Thumb, Lena, Margaret Roe, Papoose, Phénoménal,
President Leo Boullemier, Prince of Orange, Rufus,
Schneewittchen, Sharpitor, Snowcap, Susan Travis, Son
of Thumb, Tausendschön, Tennessee Waltz, Tom Thumb,
Tom West, F. procumbens.
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Middelhoog (50-100 cm):

 
Abbé Farges, Achievement, Andromeda, Annabel, Army
Nurse, Beacon, Beacon Rosa,
Bernisser Hardy, Blue Bush, Brutus, Chillerton Beauty,
Conspicua, Constance, Dollarprinzessin, Flocon de Neige,
Foolke, F. magellanica ‘aurea’, F. regia ssp. regia, Garden
News, Genii, Golondrina, Janna Roddenhof, Kerry Ann,
Komeet, Lidie Bartelink, Madame Cornelissen, Margery
Blake, Mephisto, Mercurius, Mrs. W.P. Wood, Mrs. Pop-
ple, Phyllis, Prosperity, Rasputin, Royal Purple, Rose of
Castile (Improved), Saturnus, Sealand Prince, Viellieb-
chen, White Pixie.
 

'Lady Boothby'                                           Foto: Coen Bakker

'Aloys Hetterscheid'                                  Foto: Van der Velde

Hoog (meer dan 1 m):
 
Dunrobin Bedder, Empress of Prussia, Flash, Glow,
Hawkshead, Lady Boothby, Whiteknights Pearl, White-
knights Blush, Whiteknights Amethyst en vele magellani-
ca’s zoals: F. magellanica 'alba', F. magellanica 'gracilis',
F. magellanica 'Tricolor', F. magellanica 'Riccartonii'.
Belangrijk voor de keuze die gemaakt wordt is ook de
groeiwijze. Sommige cultivars groeien breed uit zoals
Bernisser Hardy, andere meer rechtop.
 'Tausendschön'                                        Foto: Van der Velde

12



'Genii'                                                  Foto: Hans van Aspert

'Jaspers Hardy Red Pipes'                       Foto: Hans van Aspert

Bernisser Hardy, andere meer rechtop.
 

Nieuwe winterharde fuchsia's van eigen bodem.
 
Recent heeft onze veredelaar Hans van Aspert ook een
paar opvallende nieuwe winterharde fuchsia's op de
markt gebracht:
Jaspers Hardy Red Pipes (50 cm); Jaspers Hardy King
(1,20 m); Jaspers Hardy Dream (30 cm); Jaspers Hardy
Queen (50 cm).
Jaspers Kameleon is ook een winterharde fuchsia van
deze veredelaar.
 
Geraadpleegde literatuur:
 
Gerrit van Veen:
Winterharde Fuchsia’s; Fuchsia’s overhouden in border en
plantsoen. Uitg. J.H. Gottmer 1992. (Helaas is dit boek
reeds lange tijd uitverkocht. Op Bol.com worden er op
het moment dat ik dit schrijf drie tweedehands exempla-
ren aangeboden!)
 
Burgi Klemm, Rainer Klemm, Manfried Kleinau:
Winterharte Fuchsien; Uitg. DDFGG, bijlage bij het jaar-
boek van 2008 van de Duitse Dahlia-, Fuchsia- en
Gladiolenvereniging (www.ddfgg.de).
 
Karl Heinz Saak:
Winterharte Gartenfuchsien; Uitg. DFG (Duitse Fuchsia-
vereniging) (zie www.Deutsche-fuchsien-ges.de).
 
Gerard Rosema.

'Jaspers Hardy King'                               Foto: Hans van Aspert
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Product of Holland CCI

 
Waarom ik het hier heb over triphylla-achtigen?
 
Toen ik in 1972 lid werd van de NKvF noemden we alle
"luciferfuchsia's", zo genoemd omdat de bloemen wel wat
weg hadden van lucifers (toen nog rood met een gele
kop), triphyllahybriden. De oudste waren dat ook echt

omdat één van de ouders F. triphylla was. Er was natuur-
lijk ook een tweede ouder: 'Mary' is vrijwel zeker de krui-
sing van F. triphylla met F. corymbiflora, door John
Wright bij zijn studie naar de afstamming van onze fuch-
siacultivars herhaald, met praktisch identiek resultaat.
'Mary' is dus net zo goed een corymbiflora-hybride. Maar
omdat er veel meer afstammelingen van F. triphylla ont-
stonden, was het meer voor de hand liggend ze triphylla-
hybriden te noemen. We sloegen echter door toen we
alle fuchsia's met buisbloemen in oranje en rode tinten
ook triphyllahybriden gingen noemen, ook als niet één
van de ouders F. triphylla was. Ook het omgekeerde is
mogelijk: 'Red Rain' ('Rosea' x F. triphylla) is echt een
triphylla-hybride, maar zonder lucifervormige bloemen in
trossen en kleine niet roodgetinte blaadjes. Wie ziet daar
een triphyllahybride in? Om alle misverstanden te vermij-
den heb ik het hier graag over triphylla-achtigen, waar ui-
teraard de echte triphyllahybriden bij horen.
 
Inmiddels zijn die er, veelal door inbreng van onze vere-
delaars, in vrijwel alle fuchsiakleuren van aubergine ('Ma-
ori Pipes') tot vrijwel wit ('Our Ted'). Dat laatste door mu-
tatie, wat al bleek bij 'Challenge' van Drude Reiman en
een latere naamloze fuchsiazaailing van Hans van der
Post. Vrijwel wit is natuurlijk niet echt wit, maar kent u
één fuchsia die onder alle omstandigheden echt wit is,
een albinofuchsia dus? Als we die hadden zou het kwe-
ken van geel simpel zijn. Echt rose en lila tinten kunt u
vinden in de afstammelingen van 'Small Pipes'
(F. paniculata x F. triphylla), die ik als verzameling pantri-
hybriden noemde. Alle fuchsiakleuren zijn er dus. Getinte
bladeren en door mutatie zelfs bontbladigheid komen
voor. Er zijn in de bladoksels bloeiende cultivars naast
tros- en schermbloeiers. Winterhardheid lijkt me helaas
een niet te vervullen wens.
 
Hoe lang zal het nog duren voor triphylla-achtigen een
belangrijke, zo niet de belangrijkste plaats in ons fuchsia-
assortiment innemen? Ik weet het, hangvormen en
grootbloemigheid zijn nog zeldzaam, maar met Reiters
'Mantilla' komen we een eind. We missen nog duidelijke
meerkleurigheid. Daar staat tegenover dat triphylla-achti-
gen en zeker de pantrihybriden weinig of niet gevoelig
zijn voor de nu ook ons bedreigende fuchsiagalmijt. En
terwijl veel van F. magellanica afstammende cultivars als
borderplant weinig toepasbaar zijn, met uitzondering van
die met op- of afstaande bloemen en die met bloemen
van het 'Loeky'-type, zijn triphylla-achtigen met hun
bloemtrossen en schermen ook van bovenaf gezien een
plaatje.
 
Uit het jongste verslag van onze Veredelingsgroep leerde
ik, dat vier van de vijf genoemde items, kruisingen met
F. triphylla en triphyllahybriden betroffen. Er wordt dus
verder gewerkt aan de toekomst!
 
Lisse, 1 maart 2016.                               H.J. de Graaff.

Zijn triphylla-achtigen de fuchsia's van de toekomst? In
ieder geval zijn ze veel later ontstaan dan de afstamme-
lingen van F. magellanica, die nu de meerderheid in onze
collecties vormen en hebben ze wat in te halen. Gerda
Manthey noemt in haar boek "Fuchsien" 'Eros' (Lemoine,
1876) als eerste triphyllahybride. Daarna volgden er rond
het begin van de vorige eeuw veel meer, vooral van de
hand van tuinbaas Bonstedt die naast familieleden ook
zichzelf in 1905 vernoemde. Waarom deze ontwikkeling
niet eerder plaatsvond is wel duidelijk: F. triphylla is niet
gemakkelijk te kweken, zelfs niet met de huidige hulp-
middelen van ruim een eeuw later. Niet alleen is het een
warmteliefhebber, maar het wortelgestel is erg gevoelig
voor teveel water en overbemesting. Zelfs een ervaren
kweker van perfecte fuchsia's gaat met F. triphylla vaak
de boot in. Gelukkig zijn de meeste afstammelingen van
deze lastpost veel gemakkelijker in de omgang. Dat hun
warmtebehoefte zo ver gaat dat ze in de winterberging 8
tot 10 graden C. nodig hebben is mij tot nog toe ont-
gaan.

F. triphylla                                           Foto: J.M.J. van Aspert
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'Waternymph', Story 1859 UK. AFS nr.: ---.
Afstamming onbekend

 
 
 
 
 
 
 
Van de Engelse veredelaar W.H. Story uit Newton Abbot in Devon zijn 29 introducties bekend
 
waarvan de oudste uit 1842. Met 'Waternymph' hebben we dus echt een oldtimer te pakken.
 
Mogelijk bent u meer geïnteresseerd in moderne kruisingen, maar deze houdt het al 157 jaar
 
vol en is nog steeds populair. Dat zegt wel wat! Volgens Boullemier zou de vooral in ons land
 
gekweekte 'Deutsche Perle', Twrdy 1874, identiek zijn. Of het hier gaat om een andere cultivar
 
of een nieuwe naam, wat in die tijd niet ongewoon was, durf ik niet te zeggen. In het laatste
 
geval geldt de oudste naam en dat is 'Waternymph'. We hebben te maken met een
 
eenvoudige enkelbloemige fuchsia (dubbelbloemigheid was nog maar net ontstaan) die al
 
vroeg in het seizoen rijk bloeit. Het is een harde groeier die van nature zelfvertakkende
 
struiken vormt en waarvan ook vrij gemakkelijk een forse kroonboom kan worden gemaakt.
 
Rina Felix gebruikte 'Waternymph' als moeder voor haar 'Frederike' (1979). De heer Tamerus
 
introduceerde 'Anita Tamerus' in 2001 uit zaad van de plant. Het stuifmeel werd al in het begin
 
van de Nederlandse veredeling toegepast door Hans van der Post voor 'Rika' (1968) en
 
'Postiljon' (1975) en door Nico van Suchtelen voor 'Tourtonne' (1968). Later volgden kruisingen
 
van Beije, Dijkstra, Weeda en de Belgische kweker Michiels.
 
 
 
 
H.J. de Graaff.
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'Waternymph' Foto: Sjaak Loef



'Tennessee Waltz' Foto: Flip van den Elshout



'Tennessee Waltz', Walker & Jones 1951 US. AFS nr.: ---.
Afstamming onbekend

 
 
 
 
 
 
"I was dancing with my darling to the Tennessee Waltz ...". Vergeef mij een jeugdherinnering.
 
Geen wonder dat Walker en Jones hun lieflijke introductie de naam van die pas uitgekomen
 
romantische song gaven, hoewel dit lied geen happy end kent. De zangeres, Patti Page, "lost
 
her little darling the night they were playing the beautiful Tennessee Waltz". Het enthousiasme
 
van Leo Boullemier kent bij de beschrijving van de cultivar geen grenzen: "Deze lieflijke
 
cultivar hoort in iedere collectie thuis, in de eerste plaats omdat het een maatstaf is voor alle
 
dubbelbloemige fuchsia's". Hij beschouwde in 1985 het kweekprodukt van Roy Walker en
 
Buddy Jones uit Long Beach, Californië, als één van de beste fuchsia's die in Engeland
 
geïmporteerd waren. De plant heeft alles wat voor een beginner aantrekkelijk is: gemakkelijk
 
te vormen tot een opgaande zelfvertakkende struik of kroonboom; kan in 6 maanden
 
opgekweekt worden van een gewortelde stek tot een volop bloeiende plant. Een bloei, die als
 
het weer het toelaat, tot in november kan duren. 'Tennessee Waltz' vraagt een lichte
 
standplaats en verdraagt volle zon. In 1994 introduceerde de Engelsman Goodwin een
 
bladkleurmutant 'Golden Tennessee Waltz'. Vooral in het Verenigd Koninkrijk werd van
 
'Tennessee Waltz' veelvuldig gebruik gemaakt als kruisingsouder. Walker & Jones
 
introduceerden vanaf 1948 27 goede cultivars waarvan 'Checkerboard' wel de bekendste is. 
 
 
 
 
 
 
H.J. de Graaff.
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In de vorige uitgave van de Fuchsiana heeft u al gelezen dat Regio 28 Noord en Midden-Limburg, samen met Kasteeltuinen Arcen,
een weekend organiseert op 16 en 17 juli 2016. Een weekend in het teken van de Fuchsia en Fuchsiabeleving.
Kom genieten van een van de meest veelzijdige bloemen- en plantenparken van Europa, een park vol geur en kleur met unieke tui-
nen en het historische 17e-eeuwse kasteel.
In Kasteeltuinen Arcen kan urenlang genoten worden van de meer dan 15 verschillende tuinen, de vele vijverpartijen en waterval-
len. Er zijn volop prachtige plekjes om op een bankje te genieten en inspiratie op te doen.
Uiteraard kan men bij de koffie genieten van een heerlijk stuk Limburgse vlaai.        
In de volgende Fuchsiana van juni krijgt u meer informatie en vindt u een kortingsbon. Op vertoon daarvan ontvangt u 25% kor-
ting voor maximaal 4 personen.
 
Voor meer informatie: www.kasteeltuinen.nl en www.fuchsia-regio28.nl
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Vriendendag 2016 
 
Beste fuchsiavrienden, 
 
in de Fuchsiana van februari staat een mooi verhaal over onze fuchsiavriendendag in 2016 in 
de Kasteeltuinen van Arcen. 
Toen wij 27 november 2015 een eerste gesprek hebben gehad met iemand van deze tuin, 
hadden we goede afspraken om deze locatie te gebruiken voor onze Vriendendag op 16 juli 
2016. 
Op 2 februari hebben we samen met het bestuur van regio 28 een tweede gesprek gehad 
met Kasteeltuinen Arcen, maar toen bleek dat eerdere afspraken niet gehaald zouden 
worden. Voor ons dus een tegenvaller. 
De klik was er niet meer en we zagen het niet meer zitten om door te gaan. 
De fuchsiapresentatie van regio 28 in de Kasteeltuinen op 16 en 17 juli zal, zo als het er nu 
naar uit ziet, wel doorgaan en wij wensen hun daarbij alle succes toe. 
We hebben toen besloten, omdat er te weinig draagvlak was om door te gaan met de 
voorbereiding, de Vriendendag daar niet door te laten gaan. We hebben dit uiteraard gedaan 
in overleg met het hoofdbestuur. Jammer, want het is een mooie locatie en we hadden er 
eerder alle vertrouwen in.  
 
 
NIEUWE LOCATIE voor de Vriendendag op zaterdag 18 juni. 
 
Tuininspiratiepark Appeltern heeft ons benaderd of wij als NKvF er iets voor voelen om  
ons te presenteren met een fuchsiapresentatie tijdens Fleurig 2016, die gehouden wordt van 
12 t/m 19 juni in de Tuinen van Appeltern. 

 
 
We hebben woensdagmiddag 15 
februari een gesprek gehad met 
Marjolein van Weerdenburg van de 
Tuinen van Appeltern. 
 

Fleurig 2016 presenteert zich met 
meer dan 75 stands op het gebied 
van tuinen en streekproducten. 
Ons is gevraagd om ergens in de 
tuin een mooie fuchsiapresentatie te 
maken. De voorwaarden die zij ons 
bieden zijn gunstig.  
 

Op zaterdag 18 juni zal dan onze Vriendendag zijn. 
 

We hebben als locatie hiervoor het Orangerieplein aangegeven, eerder, in 2009, hielden we 
ook op dat plein onze Vriendendag.  
Het zal een geheel andere opzet worden als andere Vriendendagen omdat er al zoveel 
geboden wordt door Fleurig 2016. 
Er zal een informatiestand van de NKvF zijn, mooi opgemaakt met fuchsia’s. 
Regio 24 en regio 27 hebben reeds toegezegd hieraan hun medewerking te willen verlenen.  
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Kwekerij Zeelenberg wil een mooie fuchsiapresentatie verzorgen en ook nieuwe plantjes aan 
de man brengen. 
Ook onze fuchsiadokter zal dan weer spreekuur houden. Al onze stands zullen de hele week 
aanwezig zijn. De fotowedstrijd zal er zeker bij zijn op 18 juni.  
De landelijke plantenwedstrijd zal niet plaatsvinden i.v.m. de vroege datum van 18 juni. We 
overleggen nog of dit op een latere datum, ergens op een centrale plaats, mogelijk is. 
Voor ons als hoofdbestuur dus het besluit om dit door te laten gaan. 
 
Voor regio’s die met een bus komen is er gelegenheid om samen een lunch of iets anders te 
gebruiken. Dit kunt u dan verder regelen met Marjolein van Weerdenburg van de Tuinen, 
tel.: 0487579240. 
 
DE ENTREE: De normale entree voor Fleurig 2016 is € 14,50. Deze entree is de gehele 
week zo. Alleen op zaterdag 18 juni (onze Vriendendag) is de entree € 12,50. Deze geldt dan 
als “twee voor de prijs van één”. Dus komt u als lid dan is dit de prijs die u betaalt voor u 
zelf en uw partner of introducé. In de Fuchsiana van juni komt achterin een voucher (bon) 
die u dan uit kunt knippen en waarvoor u aan de kassa twee entreekaartjes krijgt voor de 
prijs van € 12,50. Het lidmaatschapsbewijs is dan niet nodig. 
Voor regio’s die met een bus komen geldt hetzelfde. Dus met één voucher kunnen twee 
personen naar binnen voor € 12,50. In de Fuchsiana van juni wordt dit nog weer even 
toegelicht. 
 
Voor de NKvF een mooie gelegenheid om zich, na afgelopen jaar in Utrecht, weer te 
presenteren aan het vele publiek dat Fleurig 2016 en ook de prachtige Tuinen van Appeltern 
zal komen bezoeken. Wij nodigen iedereen uit om hier een kijkje te gaan nemen. 
We hopen 18 juni weer heel veel leden te begroeten om er samen een mooie dag van te 
maken.  
Hopelijk kunnen we, zoals andere jaren, allen weer genieten van een gezellige Vriendendag. 
     
Voor meer informatie: 
Tiny v.d. Sande, ironka@home.nl, tel.: 0411631591. 
Huub Steeghs, huub.steeghs@hetnet.nl, tel.: 0774672339.  
 
De Tuinen van Appeltern. 
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De Tuinen van Appeltern is hét tuininspiratiepark van Nederland. Niet alleen bieden zij u 
interessante informatie over tuinieren, tuinaanleg en tuintrends, zij bieden u ook een gezellig 
dagje uit. 
  
Het park is ongeveer 22 hectare groot en zij hebben inmiddels meer dan 200 verschillende 
voorbeeldtuinen. De meeste hebben zij zelf bedacht, maar er zijn ook veel tuinen van 
bekende tuinarchitecten en/of landschapsarchitecten.  
 

De Tuinen van Appeltern verandert elke dag. Steeds worden weer nieuwe tuinen aangelegd 
en worden nieuwe producten en planten toegepast. 
 

Lifestyle-event op het gebied van huis en tuin in combinatie met De Tuinen 
van Appeltern!  

Fleurig 2016. 
 

De alom bekende lifestyle- en tuinbeurs Fleurig is dit jaar voor de tweede keer te gast in 
Appeltern.  

 

 
Door de voorbeeldtuinen van Appeltern te koppelen aan hoogwaardige tuin- en lifestyle-
aanbieders wordt het beste uit twee werelden verenigd.  
Nooit eerder in de geschiedenis van de tuinwereld werden op een dergelijke manier de 
handen ineen geslagen.  
Voor de Fleurig- en Appelternfans een uitgelezen kans om het nieuwste en mooiste op het 
gebied van inrichting, accessoires, decoratie, planten en ontwerp te beleven op één dag en 
op één plaats.  
 
Dus voor ons als fuchsiavrienden een mooie kans om dit prachtige evenement te bezoeken. 
Er is voor iedere tuinhobbyist wel iets te vinden en te beleven. 
 

Reserveer 18 juni in jullie agenda of kom samen met jullie regio naar deze prachtige  
activiteit. 
 
Namens de NKvF, 
Tiny van de Sande en Huub Steeghs. 
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Fuchsia’s in Aquarel – 89 Aat van Wijk

‘Lovely Liesbeth’ Kreijkes (NL) 2012  AFS: 8202  NKF: 5012
 
Afstamming: ‘Danny Kaye’ x ‘Deep Purple’
 
Fuchsia met forse dubbele bloemen. Voor een fuchsia met grote, dubbele bloemen mild bloeiend. Het getande blad
heeft een bietrode hoofdnerf en bladsteel. Zelfde afstamming als ‘Amélie Vos’ en ‘Amazing Marjolein’ van dezelfde
kweker. Hij noemde de plant naar zijn vrouw.
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Daarom wil ik nog een keer uitleggen hoe het werkt om
ook op uw eventuele volgende show alle planten van de
juiste namen te voorzien. Zodra u weet wanneer u een
show gaat organiseren laat u dat aan ons weten.
Wij komen dan een paar dagen voordat de show begint
naar u toe. Ik ga dan de bordjes opzoeken of, als het een
nieuw soort fuchsia betreft, schrijft Joke een nieuw bord-
je.
U kunt daarbij zelf helpen om de bordjes te plaatsen.
Deze manier van werken is al bij veel shows gedaan en
tot ieders tevredenheid.
 
Zo profiteert u van de mooie naambordjes die de NKvF
rijk is (momenteel zo ongeveer 6.000 stuks).
Joke en ik komen dat met veel plezier gratis en voor niks
doen. Hierdoor kunt u er zeker van zijn dat het de juiste
namen zijn en het ziet er nog mooi verzorgd uit ook!
 
Ik hoop dat wij jullie hiermee een goede dienst kunnen
bewijzen.
 
Fon Koek
 
P.S.
Op de jubileumshow hebben we van heel veel bezoekers
complimenten gehad over de naamgeving. Ook de bui-
tenlandse leden van EURO-FUCHSIA hadden daar heel
veel waardering voor!

Iedere fuchsiaplant is uniek en verdient een correct gespelde naam!

Zoals jullie misschien wel weten verzorgen wij, Joke en
Fon Koek, al jaren de naambordjes op fuchsiashows
omdat het hoofdbestuur van de NKvF er veel waarde aan
hecht dat fuchsianamen goed worden geschreven.
Elk regiobestuur, ja zelfs elke fuchsialiefhebber, zou ook
het belang daarvan moeten inzien zodat we niet met
planten komen te zitten waarvan de naam fout is of ver-
basterd wordt.

De gezegdes "Als het beestje maar een naam heeft" en
"What’s in a name" kent bijna iedereen.
 
En zo is het natuurlijk ook: iedereen, of het nu een mens,
dier, plant of ding is, heeft recht op een naam. Maar als
iemand die dan heeft gegeven, is het wel zaak dat ieder-
een zich aan die naam houdt, want dan is het duidelijk
waarover we het hebben.
 
Zo is het ook met onze gezamenlijke vriend (of moet het
vriendin zijn?) de FUCHSIA. Iedere fuchsiaplant is uniek
en heeft dus een unieke naam! En daar wordt echt veel
tegen gezondigd. Zo kwam ik in een regioblad een rijtje
tegen van de fuchsiastekken die ze in het voorjaar van
plan zijn te gaan verkopen. Daarin waren maar liefst vijf
van de tien genoemde namen fout geschreven.
 

Uitslag fotopuzzel 79

De oplossing van fotopuzzel 79 is:
 
Foto nr. 1: ‘Bouffant’
Foto nr. 2: ‘Blush of Dawn’
Foto nr. 3: ‘Cardinal’
 
Onder de goede inzendingen hebben we geloot. De
winnaar van puzzel 79 is geworden:
de heer H. Blokland uit Lexmond. Gefeliciteerd!
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'Beltsjeblom' (Regio 1, Friesland) nr. 1: Verslag ledenvergadering 17 oktober 2015. Sociaal Jaarverslag over 2015.
Verslag nieuwjaarsreceptie op 9 januari 2016. Voorjaarsledenmiddag op zaterdag 19 maart 2016 met lezing over
“Schotland en de Orkney eilanden”. Floraliaplant 2016 'Liese Lotte rabb'. Vooraankondiging busreis op woensdag 3
augustus 2016. Programma “Grote voorjaarsgroen- en hobbymarkt” 2016 op 30 april en 1 mei 2016. Belevenissen
tussen huis en heg (24)  -  Ver van huis.
 
'De Fuchsiagroet' (Regio 5, Twente-Salland) nr. 1: Activiteitenkalender 2016. In Memoriam mevrouw A. Onderdijk-
van Leeuwen. Overzicht diverse jubilarissen in 2016. Uitnodiging en agenda algemene ledenvergadering op 21 maart
2016. Jaarverslag 2015. De overwintering.
 
'De Bellenbode' (Regio 6, Oost Gelderland) nr. 1: Jaarprogramma 2016. Verslag kerstmiddag 19 december 2015.
Uitnodiging en agenda algemene ledenvergadering 24 maart 2016. De afwijking "'t Fuchsiavirus".
 
'Zuid Gelre's Fuchsiablad' (Regio 8, Zuid-Gelre) nr. 2: Agenda ledenvergadering 19 maart 2016. Notulen ledenver-
gadering van 21 maart 2015. Jaarverslag 2015. Veredelresultaten Hans van Aspert (14) 'Jaspers Marieke'. Oproep
open tuinen 2016. Jaarverslag 2015 wedstrijdcommissie. Jaarverslag redactie 2015. Verslag nieuwjaarsbijeenkomst op
9 januari 2016. “On”kruiden, deel 38, 'Glechoma hederacea L': 'Hondsdraf'. Wie ontwerpt de nieuwe omslag?
 
'Fuchsia Weelde' (Regio 9, Noord-Holland Noord) nr. 1: Notulen jaarvergadering 14 maart 2015. Jaarverslagen
2015. Stekkenuitje 9 april 2016 naar fa. Zeelenberg in Dongen en naar Sea Life in Scheveningen. 
 
'De Gieter' (Regio 11, Noord Holland Midden) nr. 1: Dagje uit op 10 april 2016 naar de Keukenhof en een
bromeliakwekerij. Jaarvergadering 12 maart 2016. Stekkenmarkt op 30 april 2016. Stekmiddel van wilgentakjes. Het
drukken c.q. kopiëren van "De Gieter". Voor u gelezen: Ampie Bouw. Verzorging van fuchsia's in het voorjaar.
 
'De Vier Jaargetijden' (Regio 13, Het Gooi, Eemland en Vechtstreek) nr. 1: Uitnodiging en agenda ledenbijeen-
komst 14 maart 2016. Busreis 20 mei 2016 naar de Hortus Botanicus in Leiden. Op bezoek bij Kwekerij Zeelenberg in
Dongen. Financieel verslag over 2015. Notulen van de jaarvergadering op 23 maart 2015. Jaarverslag 2015. Agenda
2016. Wedstrijdstek 2016: ‘Salmon Queen’. Ineke’s (tuin)dagboek. 
 
'Fuchsi-a-ctief' (Regio 15, Midden Nederland) nr. 1: Uitnodiging en agenda van de algemene ledenjaarvergadering
op 7 maart 2016. Jaarprogramma 2016. 'Helleborus', een prachtig plantengeslacht. Jaarverslag 2015.
 
'Rijnlands Regionieuws' (Regio 17, Rijnland) nr. 2: Activiteitenkalender 2016. Uitnodiging en agenda algemene le-
denvergadering op 19 maart 2016 te Beinsdorp met een lezing over de Hippeastrum (Amaryllis). Jaarverslag 2015.
Verslag winterbijeenkomst op 23 januari 2016.
 
'Nieuwsbrief' (Regio 18, Delfland) nr. 17: Verslag nieuwjaarsreceptie 2016. Uitnodiging en agenda jaarvergadering
op 12 maart 2016. Regioprogramma 2016.
 
'Furore' (Regio 19, Rotterdam e.o.) nr. 1: Uitnodiging en agenda voorjaarsvergadering op 12 maart 2016. Jaarver-
slag 2015. Verslag voorjaarsvergadering 14 maart 2015. Fuchsiashow van 21 tot en met 23 juli 2016. Kweekwedstrijd
2016 met 'Guurtje' en 'Sugar Almond'. Verslag nieuwjaarsbijeenkomst 23 januari 2016.
 
'Bellenpracht' (regio 20, Eiland van Dordrecht) nr. 1: Verslag nieuwjaarsreceptie 2016. Verslag potgronddag 13 fe-
bruari 2016. Uitnodiging en agenda algemene ledenvergadering 26 maart 2016. Fuchsia in woord en beeld: 'Henkel-
ly's Meuleke'. Uitnodiging middagexcursie op 28 mei 2016. In Memoriam Arie Timmer. Tips gebruik verschillende
soorten mest.
 
't Stekkie' (Regio 21, Zuid-Hollandse Eilanden) nr. 1: Uitnodiging en agenda algemene ledenvergadering op 19
maart 2016. Jaarverslag 2015. Verslag nieuwjaarsreceptie 9 januari 2016. Terugmelding ledenvergadering van 7 no-
vember 2015. Biologische bestrijdingsmiddelen.
 
'Fuchsia Koerier' (Regio 25, De Kempen) nr. 1: Verslag van de algemene ledenvergadering 13 maart 2015. Nieuwe
cultivars 'José Verberne' en 'Henny J'. Busreis op zaterdag 9 juli 2016 naar Emsflower Gartenwelt in Emsbüren. Ver-
slag nieuwjaarsreceptie 15 januari 2016. Verslag najaarsvergadering 6 november 2015. Stekcursus/contactmiddag op
17 maart 2016. Dieren in winterslaap: Niet storen! Ga zachtjes door je tuin. Agenda 2016.
 
'Fuchsiaproat' (Regio 26, Zuid-Oost Brabant) nr. 1: Agenda jaarvergadering op 9 maart 2016. Activiteiten 2016.
Open Tuinen 2016. Verslag ledenjaarvergadering 11 maart 2015. Jaarverslag 2015.

Regiobladen en regionieuws
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Uitgebreide Technische Commissie (UTC)

Algemeen.
 
Op 23 januari jl. waren alle leden van de UTC uitgenodigd om met elkaar van gedachten te wisselen over de vraag
hoe wij verder moeten met de UTC.
Wij hebben een zeer goede vergadering gehad waarbij is afgesproken om met elkaar de schouders er onder te zet-
ten.
Afgesproken is dat de leden van de Studiegroep Winterharde Fuchsia's en de Veredelingsgroep zullen worden samen-
gevoegd. Arie de Graaf wil het voorzitterschap op zich nemen en Sierd Zijlstra zal de taak van secretaris op zich
nemen.
Coen Bakker heeft zich aangemeld als voorzitter van de BCK. Voor de administratie zijn wij nog op zoek, zolang daar
nog geen invulling voor is zal dit binnen de UTC worden geregeld.
Het lijkt er op dat op de eerstvolgende vergadering van de Botanische groep alle bestuurlijke functies weer zullen
worden ingevuld.
Het UTC-bestuur blijft ongewijzigd, d.w.z. Jan de Groot blijft voorzitter en Gerard Rosema secretaris.
Verder is er afgesproken dat wij op zoek gaan naar nieuwe leden voor de Beschrijvingsgroep. Het aankomende jaar
zullen we ons concentreren op het beschrijven van de nieuwe genomineerde fuchsia's. Inmiddels heeft Jannie Loef
zich aangemeld als lid van de Beschrijvingsgroep.
Mochten er leden zijn die graag mee willen helpen om de Beschrijvingsgroep nieuw leven in te blazen: wij willen
graag een dag organiseren om uitleg te geven wat de bedoeling is en wat er zoal bij komt kijken. U kunt zich opgeven
bij het bestuur van de UTC.
Wij denken dat wij op 23 januari een nieuwe start hebben gemaakt en zien de toekomst dan ook met vertrouwen te-
gemoet.
 
Botanische Groep.
 
Dit jaar komt de groep bij elkaar op 21 mei 2016.
Plaats: Liempde, Bergstraat 4, 5298 VK.
Tijd: 10.30 uur.
Bij verhindering wordt u verzocht om u tijdig bij Tiny af te melden.
Tel. 0411-631591 of ledensecretaris@nkvf.nl.
 
De vergadering op 27 augustus 2016 vindt plaats bij Henk Westerhuis,
Arnhemsestraatweg 24, 6991 AN te Rheden.
Tel.: 026-4953209, e-mail: henk@hwfotografie.nl.
 
Keuringen 2016.
 
16 juli,13 augustus en 3 september 2016.
Alle keuringen zullen weer worden gehouden op onze bekende locatie in De Bilt.
In de Fuchsiana van juni zullen we in deze rubriek weer uitgebreid plaats, tijd, etc. vermelden.
 
G. Rosema.

'Elburg's Minibel'                                                                                                                                Foto: Sigrid van Schaik
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   Maart 2016 

 

   Overleden: 

   Mevrouw H. uit den Bosch-Voorn    Kortenhoef 
   Mevrouw W.J. Delhaes   Spijkenisse 
   De heer L. Hasselman   Baexem 
   De heer A. Timmer    Ridderkerk 
  
   Nieuwe leden: 

   Mevrouw A.C. Beerendonk   Nieuw-Vennep 
   De heer N. Groot    Hoogwoud 
   De heer P.J. van Halum   Oud-Vossemeer 
   Mevrouw W.M.J. Leeman-Scheenen Lopik 
   De heer W. Mastop    Doetinchem 
   De heer W.J. Pragt    Stadskanaal 
   Mevrouw A. Rentenaar   Hem 
   De heer M. Timmer    Lienden 
   De heer A.G. Trompert   Apeldoorn 
   Mevrouw K. Wagemakers     Sprang-Capelle 
    

   Neem even contact op met het ledensecretariaat als: 

� U gaat verhuizen, 

� Uw adresgegevens niet kloppen, 

� U Fuchsiana niet heeft ontvangen, 
� U een ander e-mailadres heeft gekregen. 

 

   Bel tel. nr. 0411-631591 of mail: ledensecretaris@nkvf.nl 

 

   Contributie NKvF 2016: 
 

   Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Contributie € 26,00 per jaar. 
   ING Bank nr. NL32INGB0001691900. Huisgenoten en jeugdleden tot 18 jaar € 13,00 per jaar. 

   Na aanmelding wordt een acceptgiro toegezonden.  

 
   The Association's year runs from 1 January to 31 december. Membership fee € 26.00 per year. Roommates and 

   youth members to 18 years € 13.00 per year. After notification is sent a giro. Contribution foreign members 
   deposit via: IBAN-nr.: NL32INGB0001691900. BIC-nr.: INGBNL2A. 

 
   Tiny van de Sande, 

   Ledensecretaris. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         ‘Voodoo’                      Foto: Nenny van Vliet 
 

Van het ledensecretariaat
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Kalender

April 2016
 
02    NKvF. Ledenraadvergadering.
09    Regio 9, Noord-Holland Noord. Uitje naar fa. Zeelenberg in Dongen en Sea Life in Scheveningen.
10    Regio 11, Noord Holland Midden. Bezoek aan de fam. Tubergen en de Keukenhof.
16    Regio 7, Veluwe. Lezing door de heer Bonhof uit Wapenveld over Zuidoost Azië.
30    Regio 1, Friesland. Grote voorjaarsgroen- en hobbymarkt 2016.
30    Regio 11, Noord Holland Midden. Stekkenmarkt.
30    Regio 20, Eiland van Dordrecht. Top-/stekochtend.
 
Mei 2016 
 
01    Regio 1, Friesland. Grote voorjaarsgroen- en hobbymarkt 2016.
07    Regio 6, Oost-Gelderland. Stekkenbeurs.
07    Regio 9, Noord-Holland Noord. Ledenbijeenkomst.
07    Regio 13, Het Gooi, Eemland en Vechtstreek. Stekkenmarkt in Soest.
07    Regio 17, Rijnland. Stekkenmarkt.
07    Regio 18, Delfland. Fuchsiastekkenmarkt i.s.m. de ruilbeurs van Groei & Bloei.
07    Regio 28, Noord en Midden Limburg. Eerste contactmorgen/middag.
11    Regio 17, Rijnland. Hanging baskets maken.
14    Regio 5, Twente-Salland. Zaterdagmiddag stekkenmarkt in Agelo.
14    Regio 15, Midden Nederland. Stekkenbeurs.
14    Regio 25, De Kempen. Stekkenruil.
20    Regio 13, Het Gooi, Eemland en Vechtstreek. Busreis.
21    Regio 09, Noord-Holland Noord. Laatste bijeenkomst van het seizoen.
21    Regio 11, Noord Holland Midden. Bijeenkomst.
21    Regio 15, Midden Nederland. Busreis.
23    Regio 5, Twente-Salland. Ledenbijeenkomst.
28    Regio 20, Eiland van Dordrecht. Middagexcursie.
28    Regio 13, Het Gooi, Eemland en Vechtstreek. Stekkenmarkt in Hilversum.
 
Juni 2016 
 
09/10 Regio 9, Noord-Holland Noord. Regionale Vriendendag.
11    Regio 8, Zuid Gelre. Barbecue.
13    Regio 13, Het Gooi, Eemland en Vechtstreek. Ledenbijeenkomst.
18    Regio 25, De Kempen. Contactmiddag.
 
Juli 2016 
 
02    Regio 5, Twente-Salland. Busreis naar "OpdeHaar" tuinen in Hoevelaken en kwekerij Esveld in Boskoop.
04    Regio 15, Midden Nederland. Stekken-/plantenruilavond.
09    Regio 25, De Kempen. Busreis.
16/17 Regio 28, Noord en Midden Limburg. Fuchsiashow in Kasteeltuinen te Arcen.
21/23 Regio 19, Rotterdam e.o. Fuchsiashow bij tuincentrum GroenRijk te Bergambacht.
30    Regio 5, Twente-Salland. Tuinentocht.
30    Regio 17, Rijnland. Busreis.
30    Regio 20, Eiland van Dordrecht. Open tuinentocht.
30/31 Regio 9, Noord-Holland Noord. Regio Vriendenweekend.
 
Augustus 2016
 
03    Regio 1, Friesland. Busreis.
12/13 Regio 20, Eiland van Dordrecht. Wedstrijddagen.
20    Regio 17, Rijnland. Nazomerbijeenkomst i.v.m. 30-jarig jubileum.
28    Regio 25, De Kempen. Fietstocht/opkweekwedstrijd.
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September 2016 
 
03    Regio 8, Zuid Gelre. Regiobijeenkomst, lezing door Henk Hoefakker: "Het jaar door met Fuchsia species".
05    Regio 15, Midden Nederland. Lezing over de 'Clematis'.
10    Regio 28, Noord en Midden Limburg. 2e contactmorgen/middag.
20    Regio 26, Zuid-Oost Brabant. Ledenavond.
24    Regio 25, De Kempen. Contactmiddag.
26    Regio 5, Twente-Salland. Ledenbijeenkomst.
 
Oktober 2016 
 
03    Regio 28, Noord en Midden Limburg. Najaarsbijeenkomst.
15    Regio 28, Noord en Midden Limburg. Potgronddag.
17    Regio 13, Het Gooi, Eemland en Vechtstreek. Ledenbijeenkomst.
29    Regio 20, Eiland van Dordrecht. Najaarsbijeenkomst.
29    Regio 21, Zuid-Hollandse Eilanden. Najaarsbijeenkomst.
 
November 2016 
 
04    Regio 25, De Kempen. Najaarsvergadering.
05    NKvF. Ledenraadvergadering.
07    Regio 15, Midden Nederland. Lezing over de 'Pelargonium'.
12    Regio 8, Zuid Gelre. Regiobijeenkomst, lezing door Kees Spek: Fuchsia’s van stek tot stam.
12    Regio 9, Noord-Holland Noord. Streekdracht.
 
2017 
 
Januari 
 
13    Regio 25, De Kempen. Nieuwjaarsreceptie.
 

'Pagedal'                                                                                                                                            Foto: Sigrid van Schaik
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Deze keer wil ik u meenemen naar de menu items Evenementen en Fuchsia's. Eerst even inloggen, weet 

u het nog? 

 

 

 

Alle leden hebben via hun ledennummer (6 posities) 

toegang tot de site. Er zit een instructiefilmpje bij hoe 

je kunt inloggen en hoe je je wachtwoord moet 

veranderen. 

 

 

 

 

 

 

Ga met de muis over Evenementen en er verschijnt een z.g. 

submenu. Als u op Evenementen klikt, dan krijgt u een 

totaaloverzicht te zien van de toekomstige activiteiten.  

• NKvF Evenementen, hier staan alle landelijke 

activiteiten. 

• Regionale Evenementen, hier staan alle aangemelde 

regio-activiteiten.  

• Open Tuinen, hier staan per regio de open tuinen 

vermeld. 

• Totaal Overzicht, hier staan alle evenementen 

vermeld. 

• Landelijke tuinkalender, per jaargetijde staan hier 

alle algemene wetenswaardigheden over de tuin. 

• Buitenlandse Evenementen, hier zijn de activiteiten 

van onze zusterorganisaties te vinden.  

• Afgelopen Evenementen, spreekt voor zich. 

 

                         

                    

 

 

 

 

 

 

 

FUCHSIA'S 

In het menu staan onder het tabblad "Fuchsia's" twee extra mogelijkheden namelijk "Mijn Bestand" en 

"Werklijst". De fuchsiabeschrijvingen uit "Zoek Fuchsia's" zijn aan beide lijsten toe te voegen. Deze lijsten 

blijven dan bewaard. Zo is het mogelijk om met de "Werklijst" uw specifieke fuchsiacollectie te beheren, 

labels te printen met de juiste naam, en zelfs QR-codes te printen voor op de achterkant van de labels of op 

Klik hier voor verder nieuws. 

www.fuchsiavereniging.nl
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de pot. U kunt ze scannen met een tablet of met een smartphone. Zijn er fuchsia's van de "Werklijst" 

gestekt, gekocht of geruild, dan zijn deze fuchsia’s over te zetten naar "Mijn Bestand". Ook is het natuurlijk 

mogelijk om de fuchsiabeschrijvingen vanuit "Zoek Fuchsia's" in een keer naar "Mijn bestand" over te zetten. 

 

    

 

    

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

            

 

 

Zoek nu bijvoorbeeld op Arels Kiek Uut of een andere fuchsia. U krijgt nu een uitgebreide beschrijving van 

deze fuchsia te zien inclusief foto's. 

 

           

 

          

 

          

           

 

             

           

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerrit Koerselman, lid websitecommissie. 

Printen van beschrijving, 

labels en QR-codes. 

Klik hier om 

de collectie 

te printen. 

De notitie wordt dan zichtbaar 

op werklijst en/of Mijn bestand. 

  

Hier kunt u een persoonlijke notitie 

plaatsen, bijvoorbeeld Mooie plant 

e.d.  

Fuchsia's/Zoek op Fuchsia's 

Klik op instructie. 

31



    

     Kwekerij Zeelenberg 

           Fazantenweg 8  -  5106 RC  Dongen (Nb) 
     Tel.: 06-53270502 

     E-mail: info@kwekerijzeelenberg.nl 
     Website: www.kwekerijzeelenberg.nl 
 
 
 

                   Fuchsia’s in ruim 1100 soorten 
                  Pelargoniums in 200 soorten 
            Perkplanten, Vaste planten, 
            Potten, potgrond, mest, enz., enz. 

 
 
       
 
 
 
 

U bent van harte welkom op de nieuwe kwekerij! Volop keuze aan fuchsia’s, geraniums en zomerbloeiers. En ver-
geet ook onze gezellige koffiehoek niet! Even pauze, bijkletsen en weer verder zoeken! 

Kijk voor de routebeschrijving en de openingstijden even op onze website. 

Indien het wat te ver weg is voor u, kunt u natuurlijk ook de fuchsia’s via de post laten bezorgen!  

Eindelijk………… weer onze eigen stek!
 
Na een drukke winter zijn uiteindelijk weer de kasdeuren open gegaan. Er is hard gewerkt om alles op tijd netjes te
krijgen voor de start van het seizoen. Ook hebben we veel hulp gehad van de fuchsiavrienden uit de regio!

 
Een toch wel spannend begin, op een nieuwe plek in het mooie Bra-
bant. Maar de eerste reacties van de bezoekers zijn zeer positief, van
de fuchsiaklanten maar zeker ook uit de omgeving.
 
De seizoensopeningsdagen zijn ook goed bezocht!

 
 
 

 
Alle stekken staan weer netjes voor u klaar. Daarnaast weer een ruime
sortering grotere fuchsia’s (struik, hangers, stam, winterharde soor-
ten).
In de kassen is er volop gelegenheid om lekker rond te kijken, en wat
moois uit te zoeken. Daarnaast een kopje koffie of thee, en even lek-
ker zitten.
En als u nog vragen heeft? Stel ze gerust, we helpen u graag.
 
Dus kortom, kom gezellig langs, maak er een leuke dag van in Brabant, er is genoeg te doen!
 
We zien uw bezoek graag tegemoet,
Kwekerij Zeelenberg,
John en Yvonne   


