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1200 soorten Fuchsia’s 

200 soorten Pelargoniums 
Violen, wintervaste planten, perkplanten, 

Zomerbloeiers, potten, potgrond, enz.,enz. 

 

Winterstalling voor 

Fuchsia’s en kuipplanten. 
 

In het najaar kunt u alvast uw fuchsia’s bestellen 

voor het voorjaar. 

Ook is er een leuke sortering botanische en 

winterharde fuchsia’s. 

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

E-mail:  info@kwekerijzeelenberg.nl 

Website: www.kwekerijzeelenberg.nl 
 

 

 

 

 

 

       

       

      

U bent van harte welkom op de nieuwe kwekerij!! 

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!  

Snoeidag ….. zaterdag 21 oktober 

Behalve via de post en mail kunt u kunt uw fuchsia’s 

ook via onze webshop bestellen: 

www.kwekerijzeelenberg.nl 

 

Verslag landelijke plantenwedstrijden 2017

Gelukkig konden de landelijke plantenwedstrijden dit jaar weer tijdens de Vriendendag plaatsvinden.
 
Zoals altijd was de organisatie hiervan weer in handen van regio 8 Zuid-Gelre. Klaas, Janna en Rina van de Kamp en
Gerda de Vries vertrokken al vroeg om op tijd op de plaats van bestemming, kwekerij Van der Velde in Heerde, aan-
wezig te zijn. Hier voegde ook Wil Verschoor van regio 20 zich bij het wedstrijdteam.
 
Bij onze tijdige aankomst bleken er al wedstrijdplanten klaar te staan voor inschrijving terwijl dit pas vanaf 10.00 uur
kon. Wij zetten onze spullen klaar en “het feestje” kon beginnen.
 
Jammer genoeg waren er, ondanks ons herhaaldelijk verzoek, nog steeds mensen die hun ledenpas niet meebrachten
of niet wisten in welke categorie zij hun plant mee wilden laten doen. Dit gaf nogal wat ergernis en vertraging aan de
inschrijftafel.
 
De belangstelling was dit jaar groter dan voorheen en daar waren wij erg blij mee. Dit betekende wel extra werk voor
de keurmeesters, de heren Aat van Wijk uit Oosterhesselen, Jan Workel uit Enter en Jos Wagemans uit Twello. Zij
moesten in totaal 36 planten bekijken en daaruit in vijf categorieën de beste drie kiezen. De kwaliteit van de planten
was volgens hen hoog en de onderlinge verschillen erg klein hetgeen bleek uit de puntentotalen. Als dank voor hun
werkzaamheden kregen zij uit handen van de wedstrijdvoorzitter Klaas van de Kamp een fles wijn. Na de prijsuitrei-
king bedankte Klaas alle inzenders van de planten voor de genomen moeite van de deelname.
 
De uitslagen vindt u op pagina 29 van dit blad. De foto’s zullen worden geplaatst in de editie van december.
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Van de voorzitter

 
Beste fuchsiavrienden,
 
De vakanties zijn voorbij. Ik hoop dat iedereen die op vakantie is geweest weer veilig is thuis
gekomen, en dat niemand die in Zuid Europa is geweest door de hitte was bevangen, daar de
temperatuur in die landen kon oplopen tot wel 40 graden.
 
Nu kunnen we weer overgaan tot de orde van de dag. Ikzelf ben nog niet weg geweest maar
dat komt wel in oktober of november. In de vakantietijd heb ik wel twee regio’s bezocht. Op
16 juli hebben Helma en ik op uitnodiging een bezoek gebracht aan regio 24. Deze bijeen-
komst was georganiseerd in de tuin van Marie-José en Mies Habraken in Liempde. Na een

prettige ontvangst door Marie-José en Mies was er eerst een kennismaking met de voorzitter Sjef Paaymans en daar-
na hebben Helma en ik ons even persoonlijk aan de leden voorgesteld. Waarna Marie-José zei dat we eerst maar eens
wat moesten eten, want er stond een uitgebreid warm en koud buffet klaar, waar we dan ook gretig gebruik van heb-
ben gemaakt. Nadat er een drankje voor ons was ingeschonken zijn we in gesprek gegaan met de leden. Soms lange
gesprekken, andere wat korter, want we wilden met zoveel mogelijk leden in gesprek gaan. Wat de boventoon voerde
was dat de leden het als zeer prettig ervoeren dat er iemand van het hoofdbestuur aanwezig was. Ook moesten we
natuurlijk uitgebreid de tuin van Mies gaan bewonderen, waarin volgens mij honderden fuchsia’s stonden en dit zag
er allemaal prachtig uit.
 
Op 5 augustus hebben Helma en ik als privé-persoon een bezoek gebracht aan de open tuin van onze vriend en notu-
list van de NKvF, Leen Klok en zijn echtgenote Pleuntje in Zwartewaal. Als u niet weet waar Zwartewaal ligt: dit is vol-
gens mij op het einde van de wereld. Ik had in de Fuchsiana gelezen dat Leen een open tuin had. Maar daar aange-
komen bleek dat dit geen open tuin was maar een open park, waarin een kleine 1000 fuchsia’s stonden. We keken
echt onze ogen uit, zo prachtig als het allemaal was. Maar ook aan dit bezoek kwam een einde.
 
Na een rit vanuit Ysselsteyn via Duitsland naar het plaatsje Gaanderen waren we op uitnodiging op 12 augustus te
gast bij regio 6, Oost Gelderland. De ontvangst door voorzitter Derk Te Brinkhof was in de prachtige tuin van gast-
vrouw Ineke Wisselink. Na een rondleiding door Gerrit Koerselman was het tijd voor koffie met een plak cake. Daarna
werd gevraagd of Helma en ik de plantenkeuring van de 4 categorieën van hun regio wilden jureren, hetgeen we met
genoegen aanvaardden. Maar dit was toch moelijker dan
we dachten want om uit een 10- of 15-tal planten een
nummer 1 te kiezen is niet zo moeilijk, maar de nummers
2 en 3, daar begint het, want hier komen al gauw 5 à 6
planten voor in aanmerking en het probleem is dan dat
Helma van dubbele bloemen houdt en ik van langwerpige
bloempijpen. Maar we zijn er toch uit gekomen, zodat we
voor elke categorie een nummer 1, 2 en 3 konden aanwij-
zen. Na de prijsuitreiking gaf ik nog een kleine toelichting
over het jureren, en daarna werden we door Ineke verrast
doordat zij ons voor de genomen moeite een prachtig pak-
ket met streekproducten aanbood. Na de officiële afhande-
ling was er tijd voor een drankje en gesprekjes met de
leden van regio 6 wat door beide partijen bijzonder werd
gewaardeerd. Om 18.00 uur werden we door de voorzitter
uitgenodigd om deel te nemen aan een warm en koud buf-
fet, waar we dankbaar gebruik van hebben gemaakt. Na nog een gezellig samenzijn hebben Helma en ik om 20.00
uur regio 6 en Ineke Wisselink bedankt voor de goede zorgen en zijn we weer huiswaarts gekeerd.
 
Deze bezoeken aan regio’s zijn zeker voor herhaling vatbaar en ik verzoek dan ook de regio-voorzitters/secretarissen:
wilt u dat een lid van het hoofdbestuur uw regio bij een vergadering of andere bijeenkomst bezoekt? Neem dan even
contact met ons op.
 
Tot slot: ook op de najaarsvergadering zijn de leden van de NKvF van harte welkom. Dit besluit om deze vergaderin-
gen voor iedereen toegankelijk te maken is genomen om de leden nog meer bij de vereniging te betrekken. Dus heeft
u even tijd kom eens naar een vergadering maar meld je van te voren wel even aan bij onze secretaris Margo Vaan-
drager. Zie voor de uitnodiging pagina 28.
 
Cor van Empel. 
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Het is begin september en ik zit heerlijk in de zon van
mijn tuin te genieten. Dat is gedurende dit jaar wel an-
ders geweest. Een fout bij het oppotten en een aantal
ziekten en plagen hebben mijn fuchsiacollectie aardig uit-
gedund en ervoor gezorgd dat het er voor de rest niet zo
goed voorstond in mei/juni.
In het voorjaar had ik een zak met 1 jaar oude koemest
gekregen. Het was de bedoeling dat ik die mest zou
geven aan de planten die in de warme kas hadden over-
winterd en alweer aan de groei waren. Door onzorgvuldig
werken kreeg ook een aantal fuchsia’s die in de kist had-
den overwinterd deze mest aan hun potgrond toege-
voegd en dat is een aantal planten fataal geworden,
waaronder mijn oudste fuchsia waarvan ik nu net de
naam niet weet. Een aantal van deze groep heeft het
maar net overleefd en begint nu pas knoppen te maken.
De fuchsia’s waarvoor de mest bedoeld was, doen het
overigens zeer goed hierop.

Naast dit fiasco is een aantal van mijn planten, waaron-
der mijn wedstrijdstek, overleden aan verwelkingsziekte.
Ik begrijp niet wat het is. Ik kon niets vinden in de grond
en bij de wortels, ook aan en op de bladeren was niets te
zien. Ik heb een bak met 3 grote “Walz Jubeltenen”,
waarvan er 1 hieraan bezweek. De ene dag staan ze er
nog fris bij en bloeien uitbundig, de volgende dag hangt
alles slap. Zelfs een deel van mijn winterharde “Saturnus”
werd geveld door deze ziekte.
 
En of dit nog niet genoeg was zaten mijn planten, die ik
in de kas bij een school had laten overwinteren, ónder de
wolluis. Ik heb ze 2x bespoten en dacht ervan af te zijn.
Helaas bleek dit zo hardnekkig dat ik bij een aantal plan-
ten hele takken begon te verliezen en na 5x spuiten ging
ik aan het ecologische, verantwoorde bestrijdingsmiddel
twijfelen. Ik was al naarstig op zoek naar zwaarder ge-
schut tot ik erachter kwam dat er net onder de potrand
hele kolonies wolluizen het zich gemakkelijk hadden ge-
maakt. Toen was ik er snel klaar mee, wijzer, maar wel
helaas met veel schade.
Eindelijk rust dacht ik. Helaas geen rust maar wel roest.
En dat in stekken die ik had gekocht en niet goed had be-
keken en dus niet bij aankoop meteen had behandeld.

Ondertussen waren andere planten ook al besmet.
Dus alle planten maar weer bespuiten, wat ik best wel
een klus vind omdat de planten ondertussen al best wel
groot geworden waren en je de boven- én onderkant
moet bespuiten, én alle besmette blaadjes meteen in de
groene container moet doen, vaak je handen moet was-
sen om de besmetting beperkt te houden etc. Maar dit
kent natuurlijk iedereen. Twee planten heb ik helemaal
afgeknipt en alle blaadjes eraf gehaald. Die zijn het toch
weer leuk gaan doen.
 
Ondertussen waren mijn dahlia’s al 4x opgegeten door de
slakken. Daar heb ik ook drastische maatregelen tegen
moeten treffen. Gelukkig zit er ook een voordeel aan,
want ze bloeien nu een stuk later en staan in de herfst
nog prachtig in bloei. Ook mijn Cosmea’s, die ik wat laat
gezaaid had, beginnen nu pas te bloeien maar zijn wel 2
meter hoog geworden. Nu lijkt het wel of het hele sei-
zoen één groot tuindrama is geweest, maar mijn andere
kuipplanten, o.a. de Lantana’s, Chinese rozen, Begonia’s
en de Streptocarpus saxorum zijn bijna absurd groot ge-
worden. De rest van mijn tuinplanten doet het ook ge-
weldig. Mijn moestuin-
tje van een bekende
supermarkt (snoepto-
maatje) heeft wel 12
trosjes gegeven. Mijn
3 jaar oude druif, die
vorig jaar nog maar 2
trosjes had, draagt er
dit jaar meer dan 40!!
Ik denk dat ik er maar
sap van ga maken.
Alles doet het zelfs zo
goed dat mijn tuin veel
te vol en onrustig aan
het worden is. Ik ben
er over aan het naden-
ken hoe ik weer rust in
mijn tuin kan krijgen
en dus ga ik deze
herfst van een aantal
(tuin)planten afscheid
nemen. Gelukkig heb-
ben zich al nieuwe ei-
genaren gemeld zodat ik niets weg hoef te doen.
Nu eindelijk de rust in de tuin is weergekeerd hoop ik
voor iedereen op een mooie nazomer voordat het snoeien
en wegbergen weer gaat beginnen. Met het verschijnen
van het volgende nummer zijn mijn fuchsia’s en andere
kuipplanten alweer op hun verschillende overwinterings-
plekken. Ik moet er nu nog niet aan denken.
 
Fijne herfst.
Ria Nauta.

Van de redactie

"Blood Donor" en "Rasputin"
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Beknopt verslag bijeenkomst Euro-Fuchsia van 27 juli tot en met 30 juli
2017 in Berlijn

Mijten krijgen een ritje van een witte vlieg.

Aanwezig waren vertegenwoordigers uit Zwitserland,
Groot-Brittannië, Duitsland, Ierland, Frankrijk, Denemar-
ken en Nederland. De vertegenwoordigers uit Noorwegen
en Oostenrijk waren verhinderd deze bijeenkomst bij te
wonen.
 
Manfried Kleinau (secretaris van Euro-Fuchsia) heette ons
welkom en stelde de notulen aan de orde van de bijeen-
komst op 12 augustus in Stavanger (Noorwegen). Deze
werden ongewijzigd vastgesteld.
 
De financiële situatie van Euro-Fuchsia is goed. De beta-
lingsmoraal is zeer goed. Alleen de British Fuchsia Society
heeft al jaren niet betaald en daardoor komt er een eind
aan het lidmaatschap van de British Fuchsia Society van
Euro-Fuchsia. Doordat de Oostenrijkse vereniging kampt
met het ontbreken van opvolgers in het bestuur ziet men
zich genoodzaakt om de vereniging op te heffen.
De Noorse Kenneth Stensrud werd gekozen tot nieuwe
secretaris en als penningmeester Manfried Kleinau voor
de duur van één jaar. 
 
Tijdens deze vergadering werden 2 PowerPoint-presenta-
ties gegeven. Eén door de heer Alain Le Borgne van de
SORAF met als onderwerp de fuchsia’s in het Arboretum
van Chèvreloup. Jack Lamb had een presentatie over de
Tarsonemidae. Tarsonemidae is een familie van mijten,
ook wel draadvoetige mijten of witte mijten genoemd
(Wikipedia). Deze mijt veroorzaakt met name bij de
groeipunten van de bladen sterk gekrulde blaadjes. De
mijt is niet met het blote oog te zien. Bestrijding zou rela-
tief eenvoudig zijn. Het regelmatig bespuiten met een

zeepoplossing zou voldoende moeten zijn. Op ons ver-
zoek werden beide presentaties gedeeld met de andere
deelnemers.
Alain Le Borgne stelt dat in het binnenland van Frankrijk
geen galmijten (Aculops) zijn gesignaleerd. Vooral aan de
kust vanaf La Rochelle tot en met de kusten van Bretag-
ne en Normandië wordt de galmijt gesignaleerd. Jack
Lamb kan beamen dat vooral in de kuststreken de galmijt
voorkomt, met name in het zuiden van Engeland vanaf
Londen tot en met het Nauw van Calais.
Door ons is aangegeven dat wij kortgeleden te maken
hebben gehad met de galmijt in Hoeven en dat de betref-
fende fuchsia’s inmiddels zijn vernietigd c.q. zijn begra-
ven en dat de inspectie geen bron heeft kunnen vinden
en het verdere onderzoek heeft gestaakt.
 
De volgende 2 bijeenkomsten van Euro-Fuchsia zullen
worden gehouden in 2018 op het eiland Mainau (Boden-
see) met een bezoek aan de Fuchsia Collection of the isle
Mainau and the city of Überlingen en in 2019 in Heilbronn
met een bezoek aan de Federal Garden Show.
 
Op 29 juli is een bezoek gebracht aan de fuchsiashow
van de DFG tijdens de IGA Berlin (Internationale Garten-
ausstellung Berlin 2017 (te vergelijken met de Floriade in
Nederland)). De voorzitter van de DFG, Karl Heinz Saak,
opende daar de fuchsiashow. Op deze show was een
groot aantal fuchsia’s tentoongesteld, o.a. bonsai-
fuchsia’s, nieuwigheden en fuchsiaplanten met bijzondere
vormen.
 
15 augustus 2017.
 Sjaak Loef.
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Hoe oud wordt een fuchsiacultivar? Deel I

Interessant om te weten voor de fuchsialiefhebber, maar
ook voor de fuchsiaveredelaar die de cultivar geïntrodu-
ceerd heeft. Als je op een show of open tuindag een
grote, goed verzorgde fuchsiacultivar ziet staan, bijvoor-
beeld een 'Gartenmeister Bonstedt' van meer dan een
meter hoog, dan is dat natuurlijk een blikvanger en wordt
al gauw de vraag gesteld hoe oud die plant is. De eige-
naar vertelt dan vol trots dat de plant 10 jaar oud is. Die
wetenschap neem je haast als vanzelf aan. Natuurlijk is
het tien jaar geleden dat de trotse eigenaar een stek van
'Gartenmeister Bonstedt' heeft beworteld of opgekweekt
en de plant daarna jarenlang liefdevol heeft verzorgd.
Maar welbeschouwd ligt de waarheid ergens anders. En
als je dan vertelt dat zijn 'Gartenmeister Bonstedt' inmid-
dels meer dan 100 jaar oud is dan word je ongelovig aan-
gekeken. Hoezo meer dan honderd jaar oud?

'Gartenmeister Bonstedt'                           Carl Bonstedt 1905

Bij vrijwel alle fuchsiacultivar-namen in goede literatuur
en op zichzelf respecterende websites met cultivarlijsten
is behalve de naam van de cultivar ook de naam van de
veredelaar en de geboortedatum van de plant vermeld.
Dit was in de fuchsiawereld een vaste gewoonte.
Met de toename van het aantal fuchsiaboeken en tijd-
schriften was dat gebruik langzamerhand aan het verwa-
teren.
Gelukkig werd door de komst van de computer dit ge-
bruik weer in ere hersteld. Toch zie je nog steeds websi-
tes waar deze gegevens als bijzaak gezien worden. Het
jaartal wordt dan niet vermeld, of vaak foutief vermeld,
meestal onachtzaam overgenomen van andere sites zon-
der goed te controleren.

Vaak zie je dan dat voor een cultivar een jaartal vermeld
wordt dat niet correspondeert met de jaartallen van de
ouderplanten van die cultivar. De cultivar is dan ouder
dan zijn ouders! Vaak is dan een puzzel gecreëerd die de
weergegeven informatie over de cultivar onbetrouwbaar
maakt.
Maar terug naar onze 'Gartenmeister Bonstedt' die in
plaats van 10 jaar meer dan honderd jaar oud blijkt te
zijn.
In 1905 introduceerde Carl Bonstedt de cultivar 'Garten-
meister Bonstedt' een kruising tussen F. triphylla en

Carl Bonstedt.                                    foto: Dinge des Wissens

F. fulgens.
Hij vermeerderde deze plant door er stekken van te
nemen. Dit noemt men vegetatieve vermeerdering. Van
deze stukjes die van de oorspronkelijke plant afgenomen
werden, worden steeds weer stukjes afgenomen en dat
meer dan honderd jaar lang.
Een stek die vandaag afgeknipt wordt is nog steeds een
stukje van de oude plant die alle genen in zich heeft die
de oorspronkelijke plant ook had.
Veroudert zo’n plant nu nooit? is dan de volgende vraag
die gesteld kan worden. Ja er zal ooit een tijd komen dat
een dergelijke plant zal veranderen of beter gezegd gaat
verouderen. Wanneer is niet in te schatten en daar wordt
ook weinig onderzoek naar gedaan.
Wel is het bekend dat onze botanische fuchsia’s waar-
schijnlijk miljoenen jaren oud zijn. Maar daarmee bedoe-
len we dat ze al miljoenen jaren bestaan. Ongetwijfeld
zullen botanische fuchsia’s verouderen, misschien wel
sneller dan een fuchsia cultivar.
Maar omdat deze botanische fuchsia’s zich in de natuur
steeds weer vermeerderen door nieuwe nakomelingen
die opnieuw beginnen speelt veroudering geen rol. En
doordat er in de natuur ook mutanten kunnen ontstaan
passen de species zich aan bij de veranderingen in hun
leefomgeving. Fuchsiacultivars daartegen zijn niet zaad-
vast en hebben die mogelijkheid niet, hun nakomelingen
zullen er steeds anders uit zien.
Als je dan een kruising realiseert tussen twee botanische
fuchsia’s zoals Bonstedt deed dan is daarmee meestal wel
de basis gelegd voor een cultivar die het in zich heeft om
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oud te kunnen worden. Deze planten hebben meestal
goede eigenschappen die de liefhebber er toe aan zet om
de plant steeds opnieuw door stek te vermeerderen om
zodoende de plant te behouden in de collecties.
Het gebruik van botanische fuchsia’s door veredelaars is
dus niet alleen bedoeld om nieuwe bloemvormen en kleu-
ren te creëren maar dus ook om kwalitatief goede plan-
ten te krijgen die, doordat ze gewild zijn door de liefheb-
bers, oud kunnen worden. Veroudert een plant dan is dat
te ontdekken aan de eigenschappen van de plant die ver-
anderen.
Het kan zijn dat bloemen en blad kleiner worden, stekken
moeilijker te bewortelen zijn. Maar meestal uit het zich in
de groei eigenschappen. De plant groeit dan ondanks de
uitstekende condities waarin hij opgekweekt wordt min-
der snel en is slecht te overwinteren.
F. triphylla is een van de botanische fuchsia’s die deze ei-
genschap vertoont. De plant heeft het in de natuur door
evolutie en ecologische omstandigheden steeds moeilij-
ker.
Gelukkig is dat nog niet het geval in alle gebieden waar
deze plant voorkomt. Wetenschappers hebben zich dan

       'Bon Accorde' ~ Crousse 1863

                    'F. triphylla'      Foto: J. van der Post

ook beijverd om zaad van nog gezonde planten veilig te
stellen zodat daaruit weer jonge F. triphylla planten ge-
kweekt kunnen worden, die weer ten dienste staan van
veredelingsdoeleinden.
Bij cultivars die ontstaan zijn uit twee andere cultivars ligt
het anders. Uiteraard zal die bewuste cultivar ergens heel
ver weg in zijn stamboom een botanische fuchsia als
ouder hebben. Maar door steeds maar weer te kruisen
met andere cultivars nemen de eigenschappen die de

oermoeder of oervader als botanische fuchsia in het prille
begin meegaven sterk af. Dergelijke planten vertonen op
den duur veranderingen die meestal niet snel opgemerkt
worden, zoals kleinere bloemen of onderdelen van bloe-
men, kleiner blad, andere kleuren van bloem en blad.
Maar ook andere eigenschappen zoals slechtere groei,
moeilijker te stekken en minder vertakkingen en daardoor
minder bladeren. Op den duur zal een dergelijke plant
het niet meer op kunnen brengen om het voor de liefheb-
ber aantrekkelijk te maken om hem nog langer in zijn
fuchsiacollectie op te nemen. Zo ver is het met het me-
rendeel van de fuchsiacultivars nog niet. Maar door de
minutieuze manier van beschrijven van cultivars waarmee
de NKvF eind vorige eeuw is begonnen en waarmee alle
onderdelen van de plant vastgelegd werden wat grootte
en kleur betreft, is het nu al mogelijk verschillen aan te
tonen in beschrijvingen van cultivars die destijds gemaakt
werden en die nu opnieuw gedaan worden.
Het is zelfs zo dat, door het steeds maar creëren van
nieuwe cultivars door cultivars onderling te kruisen die op

                  'Exoniensis' ~ Pince 1843. Foto: C. Spek

hun beurt ook weer uit cultivars zijn ontstaan en dat tot
in het oneindige te herhalen, er soms wel mooie planten
ontstaan maar dat deze planten niet oud worden.
Dat dit gebeurt is vaak te verklaren uit het feit dat de ou-
derplanten eigenschappen hebben die door de bewuste
veredelaar juist gewenst zijn zoals opstaande bloemen, of
gemakkelijk zijn om mee te kruisen zoals bijvoorbeeld
‘WALZ Harp’, waarvan inmiddels al de vierde generatie
nakomelingen in omloop is.
Dergelijke planten worden geen honderd jaar oud zoals
onze 'Gartenmeister Bonstedt' uit het begin van dit ver-
haal. Vaak vertonen die planten op den duur moeilijkhe-
den bij het vermeerderen en het opkweken van mooie
planten zoals liefhebbers die graag in hun collectie zien.
De bloeirijkheid gaat ook vaak achteruit.
Op den duur zijn de cultivars niet meer gewenst door de
liefhebber en is er geen vraag meer naar bij de bedrijven
die stekken kweken voor de liefhebber waardoor de plant
uit de collectie gaat en van het toneel verdwijnt. En daar
zijn inmiddels al talloze voorbeelden van op te noemen.
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De digitale veredelaar.
 
De vraag "hoe oud wordt een fuchsiacultivar?" kun je de
laatste tijd ook vanuit een ander perspectief beantwoor-
den.
Er zijn, of beter gezegd er waren, de laatste decennia
honderden fuchsiacultivars die echt niet ouder werden
dan één of meerdere jaren, maar op zijn hoogst tien jaar.
Het veredelen van fuchsia’s wordt sinds het laatste de-
cennium van de vorige eeuw door veel hobbyisten ge-

Veredelingen van Twrdy uit 1866
 
1 - Schwan 4 - Goliath
2 - Majestica 5 - Erinnerung an Humboldt
3 - Spectabilis 6 - Fürst A. Schwarzenberg
7 - Fürstin v. Dietrichstein

daan zonder ook maar even na te denken waarmee men
bezig is.
Het veredelen kan dan wel een leuke nevenhobby zijn bij
het hebben en houden van fuchsia’s maar het is niet zin-
vol zoals dat de laatste tijd op grote schaal gebeurt in
binnen- en buitenland.
In dit digitale tijdperk met uitstekende mogelijkheden op
fotografisch gebied zie je dat er steeds meer mensen
steeds meer en meer fuchsia’s veredelen. Sommigen met
weinig kennis van zaken anderen met meer kennis van
zaken en soms met technische hoogstandjes. Deze men-
sen brengen nieuwigheden uit die soms mooi zijn of min-
der mooi zijn. Nieuwigheden die echt nieuw zijn of "look-
a-likes" zijn.
Nieuwigheden die kwalitatief goed zijn of die slechte
planten zijn. Het maakt allemaal niets uit. De planten krij-
gen een naam en ze worden ingeschreven in het AFS re-
gister en men plaatst een foto van de planten op een
website. En daarmee is de kous af en kan men weer een

'Dominyana' ~ Dominy 1854

resultaat bijschrijven op hun erelijst.
 
Dat zijn de hedendaagse digitale veredelaars.

               'Waternymph' ~ Story 1855  Foto: M. Jansen.
 
In het zuiden van Nederland en in België zijn veel verede-
laars waarvan de rest van Nederland nog nooit gehoord
heeft laat staan dat ze de tientallen planten van deze ver-
edelaars gezien hebben.
“Je kunt ze toch zien op internet” is dan de kreet die ge-
opperd wordt.
 
Auteur: Martien A. Soeters.

Wordt vervolgd in de Fuchsiana van december
2017
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Naam: Eric Vos                      74 punten. 
Veredelaar: G.J. Kreijkes   2017 NL. 
Bloemtype: grote dubbele bloem. 
Groeiwijze: halfhanger voor in gefilterd licht. 

Zaadgever: Amélie Vos. 

Stuifmeelgever: Swingtime. 
Bijzonderheden: Fraai contrast tussen roze kelk- 
bladeren en roze vlammen in kroonbladeren met  
purperpaars in kroonbladeren. 
Dit is een door de NKvF genomineerde cultivar. 
 
 
 
 
 
 
 
Naam: Hulshorst Sammie       71 punten. 
Veredelaar: G.J. van den Brink   2017 NL.  
Bloemtype: enkel. 
Groeiwijze: opgaand; struik voor in de volle zon en 
                 halfschaduw. 
Zaadgever: Pluisje. 
Stuifmeelgever: Onbekend. 
Bijzonderheden: Mogelijk winterhard.  
Dit is een door de NKvF genomineerde cultivar. 
 
 
 
 
 
 
 

Naam: Rósapani                    71 punten. 

Veredelaar: Arie Smits   2017 NL. 
Bloemtype: enkel. 
Groeiwijze: opgaande plant voor in halfschaduw. 
Zaadgever: Manontje Vantveer. 
Stuifmeelgever: F. paniculata (tetra). 
Bijzonderheden: De forse groei in combinatie met  
het grote blad en de ontelbare bloempjes zijn de  
oorzaak van de grote vocht- en mestbehoefte. 
Behoeft niet te worden getopt. 
Dit is een door de NKvF genomineerde cultivar. 
 

 KEURINGEN. Eerste en enige keuring op 22 juli 2017. 
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 Fuchsia’s in Aquarel – 98  Aat van Wijk

 'Fuchsia vargasiana'  Botanische fuchsia uit de sectie Fuchsia
 
Deze species vraagt om een luchtige, goed gedraineerde potgrond. Komt oorspronkelijk voor in Peru en vraagt om
een beschutte plaats in halfschaduw. Snoeien in het voorjaar tijdens volle groei.
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Dit boek geeft een bijzonder mooi 
overzicht van inheemse orchideeën 
in Europa. Het boek bestaat uit vier 
delen: Structuur en systematiek, 
Orchideeën en de omgeving, 
Orchideeportretten en Meer leren. 
Alle wilde orchideeën die kunnen 
worden aangetroffen zijn 
beschreven en getekend. Dit zijn 
bijna 200 soorten van Scandinavië 
tot de Middellandse Zee. 
Het geheel wordt in beeld gebracht 
door schitterende aquarellen van Bo 
Mossberg. Bedreigingen en 
beschermingsmaatregelen worden 
kort besproken. Tevens zijn er 
verspreidingskaarten van de in 
Nederland en Vlaanderen 
voorkomende soorten. Dit boek zal 
zeker veel mensen stimuleren om er 
op uit te gaan en deze prachtige, 
fascinerende en kwetsbare planten 
te bestuderen, er van te genieten en 
te verzorgen. 

Orchideeën van Europa 

 
* Omvang:    286 x 220 x 25 mm. 
  
* Pagina’s:    208 
 
* Uitgeverij:   Kosmos Natuur 
 
* ISBN:         978 90 2156 5507 
 
* Prijs:          € 27,50     

 
Bijzonderheden over dit 

boek 

in het kort 
 

√  Speciaal bewerkt voor Nederland en 
      België 
√  Naast een praktische veldgids is 
     het ook een prachtig kunstboek. 
 

Hieronder nog een paar voorbeelden van de bijzonder mooie aquarellen in het boek.  

Boekbespreking

13



Product of Holland CCX

de grote collectie in Hoeven (Noord-Brabant) in een diepe
kuil gestort is, zodat er minimaal een meter grond op
kon. Ik moest wel denken aan het met een kanon op een
mug schieten. Zouden mijten of fuchsia's echt in staat
zijn door bijvoorbeeld een halve meter grond naar boven
te komen? Maar zeker is zeker. Het bracht me even terug
naar het begin van mijn militaire diensttijd in Ossen-
drecht, nog in de buurt ook. We hadden daar als grote
baas een kolonel die van 'practical jokes' hield en zich als
vriend van onze toenmalige prins-gemaal veel kon per-
mitteren.
Op een kwade dag ontdekte hij een afgebrande lucifer op
de appèlplaats en beval de groep rekruten die daar nor-
maal stond een twee meter diepe geul van tien meter
lang te graven om de "balk" te begraven. In Californië
was de methode om de aangetaste planten in plastic zak-
ken te stoppen en die in de zon te leggen, maar ik denk
dat dat in ons klimaat niet werkt.
De raad van de Plantenziektekundige Dienst om open tui-
nen in die regio te vermijden lijkt me uitstekend, maar
ook elders kan deze plaag zich voordoen. Wees dus voor-

zichtig met het meebrengen van stekken en houd die
liefst geruime tijd in quarantaine en uit de buurt van uw
collectie, bijvoorbeeld in de tuin van familie of vrienden
zonder eigen fuchsia's. Denk er verder aan dat deze klei-
ne ondieren ook aan uw kleding meegebracht kunnen
worden.
 
Ik waardeer het dat de schrijver van het onheilsbericht in
het augustusnummer heeft vermeld dat de Kwekerij Zee-
lenberg galmijtvrij was. Ik had voor vernieuwing van mijn
collectie net een aantal planten van hen ontvangen. Maar
nog belangrijker is dat klanten van het daar nog maar net
gevestigde bedrijf niet afgeschrikt worden.
 
Lisse, 4 september 2017.
 
H.J. de Graaff.

Regelmatig worden we tegenwoordig geconfronteerd met
berichten over opdringende exoten. De zachte winters
van de laatste tijd bieden daartoe goede mogelijkheden.
 
Wat vroeger een echte Nederlandse winter niet overleef-
de redt dat nu, zeker in het mildere westen en in de
buurt van de grote steden, uitstekend. Soms zijn die im-
migranten niet onwelkom zoals eertijds de Turkse tortel,
een mooie vogel die niet schadelijk is. Soms ligt het ook
anders, zoals bij de halsbandparkiet. Zeker een mooi
beestje, maar ik oogst al jaren geen enkele peer, appel of
pruim meer uit onze tuin. Die vruchten zijn onrijp al door
deze lawaaimakers van de takken gerukt. Voor fruitkwe-
kers moeten ze een ramp betekenen.
 
Recent staan de kranten vol over de tijgermug, die zelfs
een gevaar is voor onze gezondheid als overbrenger van
tropische ziekten. Waterwegen raken inmiddels verstopt
door tropische of sub-tropische aquarium- en vijverplan-
ten, achteloos weggegooid door liefhebbers met een
overschot. Daar is het duidelijk: niet het klimaat, maar de
mens is de oorzaak van dat ongerief. Uit gevangenschap
ontsnapte halsbandparkieten, met autobanden of sier-
planten meegekomen larven of eieren van de tijgermug
samen met ziekteverwekkers in het bloed van teruggeko-
men vakantiegangers veroorzaken het kwaad.
 
Zo ging het ook met de gevreesde fuchsiagalmijt. De eer-
ste stap uit het gebied van herkomst in het hoogland van
Brazilië waar de inheemse fuchsiaspecies er niet aan on-
derdoor gingen, naar Californië werd gemaakt met de
hulp van biologen, die levende fuchsia's meebrachten
zonder te weten wat daarop rondkroop. Als dat materiaal
eenvoudig begast was, zou er niets gebeurd zijn. Voor de
fuchsialiefhebberij in Californië werd het een ramp.
 
Ondanks bestrijding en waarschuwingen aan liefhebbers
in andere delen van de Verenigde Staten, wist de mijt,
zover het klimaat het toeliet, op te rukken, helaas met
hulp van fuchsialiefhebbers die toch stekken of planten
uit besmet gebied meebrachten. In Europa dachten we
met die enorme plas tussen ons en Amerika veilig te zijn,
maar helaas was daar de volgende stap: mensen, vrij
zeker fuchsialiefhebbers, brachten de Braziliaanse fuch-
siagalmijt naar het Verenigd Koninkrijk en dat beetje
water tussen Engeland en het continent was nog maar
een stapje. West-Frankrijk, met door het zeeklimaat
milde winters, werd het bruggenhoofd, om van daar met
onze hulp al die Europese gebieden met zachte winters te
veroveren.
Eén zwak punt heeft de fuchsiamijt: het beestje lust al-
leen fuchsia's. Fuchsia's weg, mijt ook weg. Maar we wil-
len onze fuchsia's houden. In het vorige nummer van
Fuchsiana las u dat onze Plantenziektekundige Dienst
korte metten heeft gemaakt met het tweede bekende
geval van besmetting in ons land. Uit navraag bleek dat

Aziatische Tijgermug (Aedes Albopictus)            Foto: Wikipedia
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'Hidcote Beauty', Webb 1949 UK. AFS nr.---
Afstamming: Onbekend

 
 
 
 
 
 
 
 
Mr. Webb was niet de veredelaar die 'Hidcote Beauty' creëerde, maar een bestuurslid van de
 
British Fuchsia Society die deze plant als onbekende zaailing ontdekte in de tuin van de
 
plantenverzamelaar majoor Laurence Johnson op diens familiebezit Hidcote Manor, Campden,
 
Gloucestershire. De plant was ooit gekweekt door één van de tuinlieden van de majoor, maar door
 
een ander tuinbeleid in verband met de voedselvoorziening in de tweede wereldoorlog gewoon
 
vergeten. Met majoor Johnsons toestemming heeft de heer Webb, die inzag dat het om een
 
bijzondere aanwinst ging, de nieuweling geïntroduceerd. Ook in Nederland zijn op een dergelijke
 
manier onbekende planten in omloop gebracht, zoals 'Oranje van Os' door het bestuurslid Jan van
 
Os. De naamgeving van 'Hidcote Beauty' is hiermee meteen verklaard. De plant heeft bloemen met
 
een zeldzame kroonkleur, die zich het best laat benoemen als licht roze oranje, of zoals Leo
 
Boullemier het omschrijft: licht zalmroze. In het verleden vielen veredelaars op een dergelijke
 
ongewone kleur, die helaas wordt gevormd door recessieve (niet overheersende) genen en zich
 
daarom in de nakomelingen moeilijk laat vangen. De weinige nakomelingen, zowel uit zaad als uit
 
pollen, hebben weinig bekendheid gekregen door het ontbreken van de gewenste kleur.
 
Zelfbestuiving van die nakomelingen had tot het gewenste resultaat kunnen leiden. 'Hidcote Beauty'
 
is rijkbloeiend met middelgrote enkele, vrolijk gekleurde bloemen. De groei is opgaand en door de
 
spontane vertakking bossig. De plant laat zich goed vormen, van een boomvorm tot, met wat extra
 
aandacht, een halfhanger. In de cultuur is 'Hidcote Beauty' een gemakkelijke plant.
 
 
 
H.J. de Graaff.
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'Hidcote Beauty' Foto: Coen Bakker



'Mazda' Foto: Coen Bakker



'Mazda', Reiter 1947 US. AFS nr. ---
Afstamming: onbekend

Victor Reiter, zowel de naam van de vader als van de zoon, staat voor het samenwerkingsverband

van deze twee veredelaars. Samen brachten zij een honderdtal nieuwe fuchsia's op de markt en

zeker niet de minste. Dat 'Mazda' geen AFS nummer kreeg is te verklaren omdat die registratie pas

een jaar later werd ingevoerd en toen waren de Reiters haantje de voorste met hun 'Mantilla' met

AFS nr. 1. Dat de afstamming onbekend bleef vind ik jammer maar wel begrijpelijk, omdat in die

begintijd de oranje kleur uiterst zeldzaam was en je de weg die daartoe leidde graag voor jezelf

hield. Veredelaars van het kaliber van de Reiters wisten natuurlijk waarmee ze bezig waren. Dat

deze mooie fuchsia naar juist een Japans automerk werd genoemd - twee jaar daarvoor vielen niet

voor niets Amerikaanse atoombommen op Japan - lijkt onverklaarbaar, maar Mazda maakt nog

steeds uitstekende auto's en dat past wel bij deze plant. Mazda is trouwens ook de naam van een

Perzische oppergod uit het verleden. Niet alleen de oranje bloemkleur maar ook de bloemvorm, met

een klokvormige uitstaande kroon, maakt 'Mazda' bijzonder. Door de plant met 'Loeky' te kruisen

kreeg ik twee aantrekkelijke cultivars van het 'Loeky'-type: 'Bohémienne' en 'Brightling'. Door de

'Mazda'-'Loeky' kruising met 'Golden Glow' te kruisen bracht ik de oranje kleur terug en verloor ik

weinig in verband met de gewenste horizontale kroon: 'Gerharda's Lucia' was het resultaat. 'Mazda'

heeft één gebrek, de plant vertakt niet spontaan en moet in het voorjaar geholpen worden door

veelvuldig te toppen. Zo ontstaat een probleemloze goed bloeiende plant voor een plekje in de volle

zon.

H.J. de Graaff.
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Foto-impressie open tuinen 2017 (deel II)

Tuin fam. Spaans in Santpoort-Noord Tuin fam. Spaans in Santpoort-Noord

Tuin fam. Pluimers in Enter Tuin fam. Pluimers in Enter

Tuin fam. Smit in Voorthuizen Tuin fam. Smit in Voorthuizen

Tuin fam. Workel in Enter Tuin fam. Workel in Enter

Foto's: Sjaak Loef 19



 

 

 
 

 

Oktober 2017 
 

   

Overleden: 
 

De heer G. van Lagen  Elspeet 
De heer J.P. Lokers  Zevenbergen 

De heer A. van der Mast Oosterhout 
De heer M. Uffing  Duiven 

   

Nieuwe leden: 
 

Mevrouw J.F.W. Appelman  Waarland 
De heer  P. Bakker  Heerenveen 

De heer H.J. Cloots  Geleen 

Mevrouw W.E.P. Jansen  Eindhoven 
De heer L.W. de Jong  Lexmond 

De heer M. van Leerdam  Krimpen aan den IJssel 
De heer T. Pelgrim  Oude Pekela 

De heer J.F.W. Rap  Otterlo 
Mevrouw S. Schonig  Egmond aan den Hoef 

De heer W. Talsma Heerenveen  

De heer J.F.W. Verbruggen  Erp 
De heer D.A. Vonk  Zaandijk 

De heer M.C. Wijn  Rijen 
De heer van Zanten  Schoonrewoerd 

Mevrouw R. van Zanten  Schoonrewoerd 

   
   

25 jaar lid in 2016 
 

Mevrouw T. de Boer-Bosma   Marknesse  Regio 1 

Mevrouw W.L. Couperus-Talsma  Giekerk   Regio 1 
Mevrouw I. van Jaarsveld-Stuiver  Berlikum  Regio 1 

Mevrouw R. Klijnstra-Hoekstra   Oranjewoud  Regio 1 
Mevrouw B. van Kranenburg-van Doorn  Creil   Regio 1 

De heer D.H. van de Lelie   Oude Haske  Regio 1 

De heer K. Terpstra    Ysbrechtum  Regio 1 
De heer K. Klunder    Nieuweroord  Regio 3 

Mevrouw M. Reuvekamp   Emmen   Regio 3 
Mevrouw H. Roffel-Oord   Norg   Regio 3 

De heer G. Warmels    Hollandscheveld Regio 3 
De heer E. Borkens    Enschede  Regio 5 

Mevrouw A. Hutten    Harbrinkhoek  Regio 5 

De heer A. Mook    Enter   Regio 5 
De heer A. Rigter    Zwolle   Regio 5 

Mevrouw H. Workel-Lenferink   Enter   Regio 5 
De heer A.J. Nieuwenhave   Lochem   Regio 6 

De heer F.M. Westhoff    Winterswijk-Meddo Regio 6 

Mevrouw J.J. Bouma-Woestenenk  Apeldoorn  Regio 7 
De heer F.M. Buitendijk    Epe   Regio 7 

De heer J. van den Hoek   Wezep   Regio 7 
De heer J.H. de Wilde    Epe   Regio 7 

Mevrouw C. van Eck    Lunteren  Regio 8 
De heer G.J. Hasselerharm   Enschede  Regio 8 

Ledensecretariaat
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De heer R.H. Kaspers    Enschede  Regio 8 

De heer A.J.M. Grandia    Zuid Scharwoude Regio 9 
De heer J.W. Levering    Limmen   Regio 9 

De heer W. Stam    Wognum  Regio 9 
De heer P.C. Tilburgs    Krommenie  Regio 11 

De heer W. Zonneveld    Heemskerk  Regio 11 
De heer E. Bliekendaal    Amersfoort  Regio 13 

De heer T. van Drie    Amersfoort  Regio 13 

De heer W. van Leeuwen   Mijdrecht  Regio 13 
De heer O.B. Leget    Bosch en Duin  Regio 13 

De heer C.J. Vonk    Blaricum  Regio 13 
Mevrouw A.W.M. van Wessel   Huizen   Regio 13 

Mevrouw W.C. Kristiansen-van Buul  Amsterdam  Regio 14 

Mevrouw A. Dingemanse-van Dam  De Bilt   Regio 15 
Mevrouw J.J. Fokker    Kockengen  Regio 15 

Mevrouw E.M. van Rossenberg-Griffioen De Meern  Regio 15 
Mevrouw M.G. Jansen    Heesselt  Regio 16 

De heer J. de Groot    Hillegom  Regio 17 
Mevrouw P.C. Haak-Boonstoppel  Hoofddorp  Regio 17 

De heer P.M. Meijer    Nieuw Vennep  Regio 17 

De heer C. Huisman    's-Gravenhage  Regio 18 
De heer J.C. Looyen    's-Gravenzande  Regio 18 

De heer J. van Baalen    Nieuwerkerk a.d. IJssel Regio 19 
De heer A.T.P. Verschoor   Leerbroek  Regio 20 

Mevrouw D. van der Waal   Ridderkerk  Regio 20 

De heer F.W. Roetman    Poortugaal  Regio 21 
De heer J. Verschoor    Poortugaal  Regio 21 

De heer P.J.M. Wibier    Spijkenisse  Regio 21 
Mevrouw T. Backer    Klundert  Regio 23 

Mevrouw W.C.M. van Bragt   Breda   Regio 23 
De heer J.F.M. Cornet    Oosterhout  Regio 23 

De heer T.G. Hoekstra    Bergen op Zoom Regio 23 

De heer J.M. Kools    Ossendrecht  Regio 23 
De heer G. Verdaasdonk   Prinsenbeek  Regio 23 

De heer A.M. van der Aa   Haarren   Regio 24 
De heer B. van Esch    Tilburg   Regio 24 

De heer P. Snels    Oisterwijk  Regio 24 

De heer A.J.M. Nouwens   Hoogeloon  Regio 25 
De heer C. Roes    Knegsel   Regio 25  overleden 

De heer J.H.A. Habraken   Nuenen   Regio 26 
De heer G. Jespers    Beek en Donk  Regio 26 

De heer F.A. van Mameren   Geldrop   Regio 26 

De heer C. van den Nieuwelaar   Heeze   Regio 26 
Mevrouw M.P.S. Cardinaals-Roodbeen  Venlo   Regio 28 

De heer J.M.J. Heldens    Meijel   Regio 28 
Mevrouw R. Hesen-Vervuurt   Horst   Regio 28 

De heer J. van Knippenberg   Weert   Regio 28 
De heer H.C. Steeghs    Belfeld   Regio 28 

De heer F.A.M. van Heiningen   Limbricht  Regio 28 

Mr. M.R.H. Meijer    St. Odiliënberg  Regio 28 
Mevrouw J.A.G. Weijers-Hermsen  Cadier en Keer  Regio 28 

 

40 jaar lid in 2016 

 

Mevrouw W. Laus    Minnertsga  Regio 1 
De heer A. van Wijk    Oosterhesselen  Regio 3 

Mevrouw A.M. van Reeden-Broer  Arnhem   Regio 8 
Mevrouw P. Venema-Hollestelle   Westzaan  Regio 11 

De heer P.G. Schouten    Baarn   Regio 13 

De heer A. Moerman    Vlaardingen  Regio 19 

21



25 jaar lid in 2017 
 
De heer J. de Boer    Blesdijke  Regio 1 

De heer M. Bonthuis    Langweer  Regio 1 
Mevrouw A. Oord-Bouma   Franeker  Regio 1 

Mevrouw E. van Leeningen-Schulting  Beilen   Regio 3 

Mevrouw M. Moes-de Boer   Diever   Regio 3 
De heer K. Oldengarm    Coevorden  Regio 3 

De heer O. Potze    Emmen   Regio 3 
De heer W. Feenstra    Almelo   Regio 5 

De heer J. de Goede    Heino   Regio 5 
De heer B.F. Grashof    Denekamp  Regio 5 

Mevrouw M.P. Wilpshaar   Hellendoorn  Regio 5 

De heer H. Kraaijenbrink   Varsseveld  Regio 6 
De heer B. Sloetjes    Winterswijk Meddo Regio 6 

De heer H. Boom    Eerbeek  Regio 7 
Mevrouw H. Heijenk    Tonden   Regio 7 

De heer P.G.M. Heuven    Heino   Regio 7 

Mevrouw C.J. Brinkman-Petri   Westervoort  Regio 8 
De heer J.J. Tick    Lunteren  Regio 8 

Mevrouw M. Post-Olthof   IJmuiden  Regio 11 
De heer M. de Vries     Zaandam  Regio 11 

Mevrouw W. Hagen-de Ree   Ankeveen  Regio 13 

Mevrouw T. van den Hoek   Huizen   Regio 13 
De heer H.A. Kastermans   Hilversum  Regio 13 

Mevrouw J. Kukupessy    Hilversum  Regio 13 
De heer H. Lam     Zeist   Regio 15 

De heer G. van de Lagemaat   Leersum  Regio 16 
De heer A. Reijerse    Sassenheim  Regio 17 

Mevrouw A. Brinksma-Rozenboom  Zoetermeer  Regio 18 

Mevrouw G. Duin-van Dam   Zoetermeer  Regio 18 
Mevrouw A. Herman    Delft   Regio 18 

De heer H. van de Waal    Benthuizen  Regio 18 
Mevrouw J. van de Zwet   Benthuizen  Regio 18 

Mevrouw F.W.J. van Bijleveld-Coops  Rotterdam  Regio 19 

De heer G.H. Bresser    Rotterdam  Regio 19 
Mevrouw J.J. Kuystermans-Schoorel  Boskoop  Regio 19 

De heer B.C. van Leeuwen   Gouderak  Regio 19 
De heer W. Ulrich    Nieuw-Lekkerland Regio 20 

Mevrouw F. Aling-van Hooft   Westmaas  Regio 21 
De heer J.W. Labey    Rhoon   Regio 21 

De heer J. Zoetemeijer    Oostvoorne  Regio 21 

De heer B. Gladdines    Steenbergen  Regio 23 
Mevrouw C. Marijnissen-Veltom   Etten-Leur  Regio 23 

De heer W.A.M. Oomen    Bavel   Regio 23 
De heer J. van der Sanden   Nispen   Regio 23 

De heer A.C. Wisse    Roosendaal  Regio 23 

Mevrouw E. van de Wiel-Dilven   Haaren   Regio 24 
De heer L. Pauwels    Waanrode België Regio 25 

De heer L.M.J. Spoelstra   Bladel   Regio 25 
Mevrouw M.J. Breit    Budel   Regio 26 

De heer A. Linssen    Beek en Donk  Regio 26 

De heer P.J. Zantvoort    Helmond  Regio 26 
De heer G.A.A. Fleuren    Wijchen   Regio 27 

De heer P. van de Weerden   Afferden  Regio 27 
De heer J.A.G. Geurts    Steyl-Tegelen  Regio 28 

De heer J.G. Kurvers    Reuver   Regio 28 
De heer H.P.W. Vogels    Montfort  Regio 28 

De heer B.M. Bollaert    Beervelde België Regio 99 
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40 jaar lid in 2017 
 

Mevrouw W. Giesen-ten Oever   Nieuw Wehl  Regio 6 
De heer B.H. Reuling    Wehl   Regio 6 

 

 
De leden die 40 jaar lid zijn hebben het vergulde speldje ontvangen op de Vriendendag van de NKvF. 

 
De leden die 25 jaar lid zijn hebben het zilveren fuchsiaspeldje ontvangen via de regio of via de post. 

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

Sande, tel. 0411-631591. 

 

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 2017: 
 

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Contributie € 27,50 per jaar. 

Huisgenoten en jeugdleden tot 18 jaar € 13,75 per jaar. Na aanmelding wordt een acceptgiro toegezonden. 
Betaling via: ING Bank nr. NL32INGB0001691900.   

  
The Association's year runs from 1 January to 31 december. Membership fee € 27.50 per year. Roommates 

and youth members to 18 years € 13.75 per year. After notification is sent a giro. Contribution foreign 
members deposit via: IBAN-nr.: NL32INGB0001691900. BIC-nr.: INGBNL2A. 

  

Tiny van de Sande, 
Ledensecretaris.  
 

Gratis fuchsia's af te halen

De heer W.F. Bosman uit Gendt (bij Nijmegen) heeft ons gebeld met het verzoek in Fuchsiana te melden dat zijn
fuchsia’s (tussen 250 en 300 stuks) gratis bij hem zijn af te halen. Dit in verband met het feit dat hij gezien zijn hoge
leeftijd stopt met deze hobby. Telefoonnummer: 0481-423275.

INLEVEREN KOPIJ Fuchsiana 
 
Kopij voor het DECEMBER-NUMMER van 2017 van Fuchsiana dient, bij voorkeur per e-mail verzonden, uiterlijk
woensdag 1 november 2017 vóór 14:00 uur in het bezit te zijn van de redactie: Sparrengaarde 4, 2742 DM te
Waddinxveen of e-mail: eindredactie@nkvf.nl.
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“On”kruiden 8. Achillea millefolium: Duizendblad

Duizendblad is een algemeen voorkomende en bekende
plant in onze bermen, op dijken, in hooiland, in de duinen
en op ruderale plaatsen. Ook in een wat minder vaak ge-
maaid gazon komt hij voor. Daarnaast zijn er verschillen-
de tuinvormen van Duizendblad met witte, gele of rode
bloemen. Dit zijn soms ook andere soorten, zoals de gele
Alchemilla filipendula. Er zijn meer dan 100 soorten in het
geslacht Achillea. In Nederland komen er in het wild twee
soorten voor. Duizendblad en Wilde bertram: Achillea
ptarmica. Het Duizendblad groeit graag in de zon op een
matig voedselrijke, humusarme grond.
De bloemhoofdjes staan in een tuil die van bovenaf op
een scherm lijkt en die net als schermbloemigen door een
gevarieerd insektenpubliek worden bezocht. Maar hier
bestaat elk bloempje weer uit vele straalbloemen en buis-
bloemen. Het is dus een scherm bloemen waarvan elke
bloem weer uit heel veel bloemen bestaat. Hij hoort dus
bij de Composietenfamilie.

Duizendblad                                          Foto: Henk Hoefakker

Dodonaeus (1544) beschrijft de plant heel mooi, maar
noemt hem Gerwe (zie verderop in dit stuk).
“Gerwe heeft ronde hole steelkens onderhalven voet
hooghe/ daer aen wassen seer ghekertelde langhe bla-
derkens/ over beyde sijden tot den ribbeken toe/ volnaer
ghelijck die aldercleynste Coriander bladeren/ oft die bla-
deren van Averoone/ menichfuldelijck ghesneden. Die
bloemen wassen op schoone ronde croonkens op dopper-
ste van den stelen/ ende sijn meestendeel heel wit/ som-
tijts oock hier te lande lijfvervwich/ ende als Dioscorides
scrijft som schoon gout geele die hier te lande noch niet
ghesien en sijn. Die wortel es swert en veeselachtich”.
Hij heeft zijn naam dus te danken aan het dubbel geveer-
de blad wat de indruk geeft van wel duizend blaadjes.
Hier heeft hij ook zijn botanische soortnaam aan te dan-
ken: mille = duizend en folium = blad. Bij Carolus Clusius
(1526-1609) kreeg de plant de naam Millefolium vulgare,
het gewone of algemeen voorkomende Duizendblad.
De geslachtsnaam Achillea heeft hij te danken aan de
Griekse held Achilles. De centaur Chiron was zijn leer-
meester, die, toen hij naar een wondkruid voor zijn sol-
daten zocht, hem adviseerde dit Duizendblad te gebrui-
ken. Zelfs Telephus, zijn tegenstander in de strijd om
Troje, werd door het orakel naar Achilles gestuurd om

genezen te worden.
De plant staat al eeuwen bekend als een wondkruid en
heeft bloedstelpende eigenschappen. Het had niet voor
niets ooit de naam Herba sanguinaria ofwel “Kruid bij het
bloed behorend”. Het werd dus gebruikt als wondmiddel
wat nog terug te vinden is in de Engelse naam Soldiers
Woundwort. Ook bij neusbloedingen werd het wel ge-
bruikt waar het de Middelnederlandse naam Neesebloede
en de Engelse volksnaam Nosebleed aan te danken heeft.
Ook de naam Timmermanskruid in diverse talen duidt
daarop. Deze naam is terug te voeren tot een oude le-
gende, waarin verhaald wordt dat de Heilige Jozef, die
zoals bekend timmerman was, het kruid op aanwijzing
van Jezus gebruikte bij verwondingen die hij tijdens zijn
werk opgelopen had. De plant werd ook wel bij oogziek-
ten gebruikt, waar de naam Zere-ogenbloem op duidt. De
namen Theeblommen en Theebloemeken duiden erop
dat de plant of de bloemen als thee gebruikt werd voor
verschillende ziekten.
De naam Schapeklaver in Groningen duidt erop dat het
alleen goed is voor schapen. Ook vinden we daar de
naam Schaopegarf dat weer lijkt op het Duitse Schafgar-
be.
Voor de Kelten was Duizendblad heilig. De Druïden deden
voorspellingen met het kruid. Het verzamelen ervan ging
dan ook met de nodige rituelen gepaard. De Angelsaksen
noemden het kruid 'gaeru gearwian', dit betekent 'berei-
den' of 'behandelen', waarschijnlijk werd er gerefereerd
aan de genezende kwaliteiten van het kruid. Gedurende
de Middeleeuwen was de naam van het kruid ook wel
'Supercilium Veneris' ofwel 'de wenkbrauw van Venus',
waarschijnlijk omdat het kruid veel werd gebruikt bij
vrouwenziekten, maar ook 'Herba militaris' vanwege de
werking bij wonden.
De Duitse naam Garbe zou van het oude Garawa of
Garwa, dat kleed of mantel betekent, afstammen. Deze
naam Garwa vinden we al in 1150 bij Hildegard von Bin-
gen in haar “Physica”. In het Oudhoogduits is garawen
bekleden. Bij ons was daar de naam Gerwe weer een af-
leiding van, vanwege zijn veelvuldige bekleding van
wegen, dijken en akkers. L. Fuchs noemt haar Gerwe,
maar ook Schaepsgerwe. Dodonaeus heeft het over Ge-
ruwe of millefolium.
De plant werd ook antimagische krachten toegeschreven.
Boze geesten, heksen en duistere krachten werden er-
door verdreven. Dit zien we ook terug in het oude gezeg-
de: ”Wie netels met duizendblad in de hand houdt, kent
geen schrik en vreest geen spook”.
Duizendbladstelen werden ook gebruikt als hulpmiddel
om de I Tjing te raadplegen. Daarvoor werden 50 dunne,
15 cm lange stelen gebruikt. Door ze op een bepaalde
manier te sorteren en te tellen ontstaat een hexagram.
De I Tjing is een Chinees orakelboek, ook wel “Boek der
Veranderingen” genoemd.
Voordat Hop werd gebruikt voor de bereiding van bier,
werd het Duizendblad als bierkruid gebruikt. Ook vond ik
in de Flora Batava: De plant onder de Hop in het bier ge-
daan, geeft daaraan een bedwelmend vermogen.
Door het vee wordt het wel gegeten. In hetzelfde boek
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stond: “het wordt door Paarden, Schapen en Varkens ge-
geten en door Runderen en Geiten somwijlen gewei-
gerd”. Ook werd het wel gebruikt als voer voor jonge kal-
koenen.
Duizendblad zou ook naburige planten helpen om ziekten
te weerstaan. Daarnaast: als toevoeging aan compost
zou het de vertering versnellen.
In de zeventiende eeuw was Duizendblad een populaire
groente. De jonge bladeren werden als spinazie klaarge-
maakt of in de soep gedaan. Ook werd het in het voor-
jaar verwerkt in de zogenaamde voorjaarssoepen; het
diende als bloedzuiverend middel.
Fijngehakt kunnen de enigszins bittere, peperachtige
jonge blaadjes in salades en zachte kaasdips worden ge-
bruikt.
 
Henk Hoefakker
 

Duizendblad                                          Foto: Henk Hoefakker

Uitgebreide Technische Commissie (UTC)

Botanische groep.
 
Op 26 augustus 2017 hebben we bij Tiny en Piet van de Sande te Liempde onze laatste vergadering van het jaar ge-
houden. Zoals gewoonlijk werden de species-lijsten weer doorgenomen. Ook werden er weer stekken uitgewisseld en
de mooie planten van Tini en Piet bewonderd. Het invullen van de verzorgingslijsten komt nog steeds niet van de
grond. Afgesproken is om hier een aparte vergadering aan te wijden om gezamenlijk de lijsten in te vullen (31 maart
2018).
De overige vergaderingen in 2018 zijn gepland op: 26 mei en op 25 augustus.
 
BCK.
 
Er heeft dit jaar slechts 1 keuring plaatsgevonden. Daar het aantal veredelaars, dat planten naar de keuring brengt
behoorlijk is afgenomen en er dus minder planten worden aangeboden, zal volgend jaar worden gekeken of het aan-
tal keuringen kan/zal worden teruggebracht.
 
Beschrijvingsgroep.
 
De nieuwe genomineerde fuchsia’s zijn door de Beschrijvingsgroep beschreven. Deze zullen worden aangemeld bij de
AFS en zijn opgenomen in de database van de NKvF.
Verder is de Beschrijvingsgroep bezig met het controleren van de bestaande foto’s en de beschrijvingen.
 
Nieuws van de Studiegroep Winterharde Fuchsia's.
 
Op het proefveld zijn verschillende jaren cultivars getest op winterhardheid. In de voorjaarsvergadering is besloten
om de planten die de proefperiode goed hebben doorstaan voortaan het predicaat "winterhard" mee te geven.
Het gaat om de volgende al eerder genomineerde fuchsia's:
 
Jaspers Hardy King.
Elburg's Blauwtje.
Sanne.
De Groot's Winter Queen.
Mien Kuypers.
Joep Hendrik Jan.
De Groot's Dream.
De Groot's Parade.
 
In de Fuchsiana van december zullen deze cultivars weer onder de aandacht worden gebracht met een korte beschrij-
ving en foto.
 
Gerard Rosema, secretaris.

25



 

 

 

 

 

Zoals u ongetwijfeld wel weet is het onderhoud van een website cruciaal. Het aantrekkelijk houden 

van onze website voor u als lid maar zeker ook voor u als trouwe bezoeker waar ook ter wereld. De 

techniek gaat hard en wil je actueel blijven dan is het blijvend ontwikkelen van de website een must. 

De websitecommissie is hard bezig om de website te vernieuwen en waar nodig de jongste technieken 

en ontwikkelingen toe te passen. 

Wij doen dat natuurlijk niet in stilte. Uw wensen en tips zijn daarbij van harte welkom en als het 

mogelijk is zullen die ingepast worden. Hoe kunt u als lid ons volgen? Eigenlijk heel simpel en vele 

leden hebben dat al ontdekt. Ga hiervoor maar eens naar www.nkvf.nl, een oude bekende. Hier zijn 

wij bezig met de bouw van de nieuwste website. Soms lijkt het of er niets gebeurt maar de 

websitecommissie is dan bezig met het uitzoeken en het testen van wijzigingen. 

Zie hieronder de website www.nkvf.nl in ontwikkeling. Wilt u hier blijven klik dan op hier. Wilt u dat 

niet dan wordt er na een kort bezoek van 60 seconden automatisch doorgelinkt naar de huidige 

website www.fuchsiavereniging.nl. 

 

 

 

 

 

 In opbouw 

 

26



 

 

Als u besluit toch eens verder te kijken en te blijven, log eens in. Dit kan met dezelfde gegevens als 

op de site van de www.fuchsiavereniging.nl. Gewoon doen! Op het moment dat deze afdruk is 

gemaakt hadden we alweer 288 gasten die nieuwsgierig zijn naar de toekomstige ontwikkeling van 

onze website.  

 

 

 

U ziet een website in opbouw en er moet nog heel wat werk worden verzet. Doelstelling is een 

mooiere lay-out, betere presentatie van de planten, andere provider, uniforme huisstijl, de nieuwste 

technieken, etc.  

Het is nog lang niet klaar. Uw inbreng wordt zeer op prijs gesteld en als het haalbaar is kunnen we die 

op deze site uittesten. Dus voor relevante ideeën staan wij open. 

Voor de echt actuele website kunt u www.fuchsiavereniging.nl gebruiken zoals u al 

gewend bent. De Fuchsiavereniging is springlevend en gaat met z’n tijd mee. 

 

Websitecommissie Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden, 

Gerrit Koerselman, e-mail: Gerrit@fuchsiavereniging.nl, 

Tel.: +31 (0) 575 55 25 61, www.fuchsiavereniging.nl. 
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Secretaris Margo W. Vaandrager-Wulffele, 

Brugstraat 14, 

1906 WV Limmen. 

Tel. 072-5051789. 

E-mail: secretaris@nkvf.nl 

 

Uitnodiging… 
 

Het bestuur van de Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden maakt alle leden attent op de openbare 

 

VERGADERING 

van de LEDENRAAD 
 

Datum: Zaterdag, 4 november 2017. 

Aanvangstijd:  10:30 uur. 

Plaats: Sport- en ontmoetingscentrum “De Hilt”, Hasselaarlaan 1c,  

 3755 AV Eemnes (voor routebeschrijving: zie www.dehilt.nl). 

 

De agenda voor deze vergadering zal t.z.t. op de website van de NKvF geplaatst worden en  

verkrijgbaar zijn voor aanvang van de jaarvergadering bij de secretaris. 

 

Het hoofdbestuur. 

 

Toelichting: 

De ledenraad van de NKvF met vertegenwoordigers uit de regionale verenigingen is het hoogste  

orgaan van de landelijke vereniging. De ledenraad komt tweemaal per jaar in vergadering bijeen. 

Op deze vergadering van de ledenraad zijn ook alle andere leden van de vereniging welkom.  

Stemrecht in de vergadering is slechts voorbehouden aan de leden van de ledenraad. 

 

Let op! 

De leden uit de regio’s die de vergadering willen  

bijwonen en in aanmerking willen komen voor een lunch  

moeten zich wel uiterlijk één week voor de vergadering  

bij de secretaris van de NKvF opgeven. 
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Uitslagen landelijke plantenwedstrijden NKvF 2017
 
 
Prijs: Plantnaam:   Inzender: 
 

Jhr. Ir. N.J. van Suchtelen trofee 
 

1e prijs  Chenois Godelieve   De heer G. Stals 
2e prijs  Swingtime    De heer G. Stals 

3e prijs  Magellanica Versicolor   Mevrouw W. Verschoor 
 

Newman cup 

 
1e prijs  Gartenmeister Bonstedt   De heer G. Koerselman 

2e prijs  Atahualpa    De heer G.H. Poffers 
3e prijs  Mill Race    De heer G. Stals 

 

Mia Goedman trofee 
 

1e prijs  F. brevilabis    De heer G. Stals 
2e prijs  F. fulgens variegata   De heer T. Verschoor 

3e prijs  F. procumbens    De heer G. Stals 

 
Arends trofee 

 
1e prijs  Samke     Mevrouw T. Hooijer 

2e prijs  Southgate    De heer T. Verschoor 
3e prijs  Rohees New Millennium   De heer G.H. Poffers 

 

NKvF-bokaal 
 

1e prijs  Remembering Claire   De heer T. Verschoor 
2e prijs  Phileine     De heer G. Stals 

3e prijs  Janske Vermeulen   Mevrouw W. Verschoor 

 
Er zijn in totaal 37 planten ingeleverd (waarvan 1 geweigerd werd wegens witte vlieg) door 13 leden en als 

volgt verdeeld: 
 

Jhr. Ir. N.J. van Suchtelen trofee :   6 planten door 4 leden 
Newman cup   :   8 planten door 6 leden 

Mia Goedman trofee  :   4 planten door 3 leden 

Arends trofee   :   4 planten door 4 leden 
NKvF-bokaal   : 14 planten door 7 leden 
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Oplossing fotopuzzel 84
Dit keer geen fotopuzzel in Fuchsiana, maar wel de uitslag van fotopuzzel 84.
 
De uitslag van fotopuzzel 84 is:
 
1. 'Mood Indigo'
2. 'Remembering Claire'
3. 'Waternymph'
 
Onder de goede inzendingen hebben wij geloot: Als winnaar van puzzel 84 kwam "uit de bus": mevrouw
A. Brinksma-Rozenboom uit Zoetermeer. Gefeliciteerd!

'De Fuchsiagroet' (Regio 5, Twente-Salland) nr. 3: Activiteitenkalender. "Taxuskevers? - Echeveria's!". In Memoriam
mevrouw G. Bouman-Timmer. Fuchsia's vermeerderen door houtstekken (snoeihout). Het weer en onze tuin. Succu-
lente geraniums? Spraakverwarring: geranium of pelargonium. 
 
'De Bellenbode' (Regio 6, Oost Gelderland) nr. 3: Jaarprogramma. Busreis Boskoop succesvol. Cor van Empel op be-
zoek in onze regio. Uitslag fuchsiaplantenkeuring op 12 augustus 2017. Plantversterkende en beschermende middelen
van Pireco®. 
 
'De Veluwse Fuchsia-Bode' (Regio 7, Veluwe) nr. 5: Activiteitenkalender. Rondje kruudmoes-melkmoes. Gluren bij
de buren. Verslag jaarlijkse barbecue.
 
'Zuid Gelre's Fuchsiablad' (Regio 8, Zuid-Gelre) nr. 5: Uitnodiging regiobijeenkomst op 2 september 2017. Agenda
2017. Verslag open tuindagen. 20 kamerplanten die de lucht zuiveren, deel 3. "On"kruiden deel 45, Conyza canaden-
sis; (syn.: Erigeron canadensis): Canadese fijnstraal. Uitnodiging regiowedstrijd op 2 september 2017. Cicaden. Vo-
gels in de tuin deel 25 Huiszwaluw (Delichon urbicum). 
 
'Fuchsiaweelde' (Regio 9, Noord-Holland Noord) nr. 3: Activiteitenkalender seizoen 2017. Verslag bijeenkomst op
20 mei 2017. Uit het boekje “Leven met fuchsia’s”, geschreven door Aat van Wijk: de maanden september en okto-
ber. 
 
'Rijnlands Regionieuws' (Regio 17, Rijnland) nr. 5:  Activiteitenkalender 2017. Verslag van de busreis zaterdag 5
augustus. Verslagen tuinentocht zaterdag 15 juli. Najaarsvergadering op 23 september met lezing van de heer Breed
uit Lisse over bollen in het wild, over historische tulpen en bollen voor verwildering.
 
'Nieuwsbrief' (Regio 18, Delfland) nr. 26: Verslag open tuinen. Verslag busreis op 5 augustus naar Midden-Bra-
bant. Mijn tuin door Cees Thoen. In Memoriam de heer Dick v.d. Pol.
 
'Furore' (Regio 19, Rotterdam e.o.) nr. 3:  Activiteitenkalender. Uitnodiging najaarsbijeenkomst op 23 september
2017. Verslag busreis 5 augustus 2017 samen met regio 17. Verslag open tuinen 2017. Fuchsia als bonsai.
 
'De Bel' (Regio 23, West-Brabant) nr. 3: Verslag en foto's van themadag 2017. Uitslag plantenwedstrijd tijdens de
Vriendendag. Uitnodiging najaarsvergadering op 7 oktober 2017.
 
'Peel- & Maasfuchsia' (Regio 28, Noord en Midden-Limburg) nr. 4: Van Mazda en fuchsia naar Mazda-fuchsia.
Fuchsia’s bij Mazda Peeten’s jubileumshow vanaf 30 oktober tot 4 november 2017. Oproep vrijwilligers voor Fuchsia-
weekend in 2018. Nieuws over de website. Uitnodiging najaarsbijeenkomst op 9 oktober 2017. Tweede contactmor-
gen 16 september 2017. Agenda 2017. Potgronddag 14 oktober 2017.

Regiobladen en regionieuws
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Kalender

QR-code

Oktober 2017 
02    Regio 28, Noord en Midden-Limburg. Najaarsbijeenkomst.
07    Regio 03, Drenthe. Najaarsbijeenkomst.
07    Regio 06, Oost Gelderland. Inloopochtend.
07    Regio 18, Delfland. Snoeidemonstraties.
07    Regio 23, West-Brabant. Najaarsvergadering.
07    Regio 24, Midden-Brabant. Snoeien bij fam. Smits in Udenhout.
14    Regio 20, Eiland van Dordrecht e.o. Snoeiochtend.
14    Regio 28, Noord en Midden-Limburg. Potgronddag.
21    Regio 06, Oost Gelderland. Bingomiddag.
21    Regio 07, Veluwe. Lezing over harmonie en contrast in de tuin.
28    Regio 01, Friesland. Najaarsvergadering in Oudehorne.
28    Regio 20, Eiland van Dordrecht e.o. Najaarsbijeenkomst.
28    Regio 21, Zuid-Hollandse Eilanden. Najaarsbijeenkomst.
30    Regio 13, Het Gooi, Eemland en Vechtstreek. Ledenbijeenkomst.
30 t/m 4 nov.  Regio 28, Noord en Midden Limburg. Fuchsiashow bij Mazda-dealer Peeten B.V. in Baarlo.
 
November 2017 
 
03    Regio 25, De Kempen. Najaarsvergadering.
04    NKvF, Ledenraadvergadering in Eemnes.
11    Regio 08, Zuid-Gelre. 3D-diapresentatie door Robert van de Brink. 
11    Regio 09, Noord-Holland Noord. Lezing over molens in Noord-Holland.
13    Regio 5, Twente-Salland. Ledenbijeenkomst met diapresentatie "De Tuinen van Oost Schotland".
18    Regio 07, Veluwe. Stamppotbuffet.
 
December 2017 
 
16    Regio 06, Oost Gelderland. Kerstmiddag.
 
2018 
 
Januari 2018 
 
06    Regio 20, Eiland van Dordrecht e.o. Nieuwjaarsbijeenkomst.
06    Regio 21, Zuid-Hollandse Eilanden. Nieuwjaarsreceptie.
12    Regio 25, De Kempen. Nieuwjaarsreceptie.
15    Regio 5, Twente-Salland. Nieuwjaarsreceptie.
20    Regio 19, Rotterdam e.o. Nieuwjaarsbijeenkomst.
 
Maart 2018 
 
10    Regio 19, Rotterdam e.o. Algemene ledenvergadering.
12    Regio 5, Twente-Salland. Algemene ledenvergadering.
 

Vanaf deze Fuchsiana kunt u met uw smartphone of tablet via onderstaande QR-code rechtstreeks naar onze website
www.fuchsiavereniging.nl surfen. Bekeken moet nog worden op welke plaats de QR-code voortaan in Fuchsiana zal
worden geplaatst.
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Rósapani Foto: Sjaak Loef


