
De Bellenbode 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  Nederlandse  Kring  van             

                                Fuchsiavrienden 

Regio 06: Oost Gelderland 

 

Jaargang 31 nr 1 -2019   

 
 
 
 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjssaKQ56ngAhWLa1AKHa1KAsgQjRx6BAgBEAU&url=http://www.fuchsiakwekerij.nl/web-fuchsia-s/fuchsia-s-met-foto/arels-white-angels-detail&psig=AOvVaw0waXk7RGqkUXx2yTNWhswk&ust=1549635201601510


Foto voorzijde:  Arels White Angels   ( A Elsman) 
 

De Bellenbode   verschijnt vier maal per jaar. 
 

Oplage.  120  exemplaren. 
 

Foto´s.  Ineke Wisselink 
             Gerrit Klein Wentink 
 

Bankrekeningnummer penningmeester: 
 NL43 RABO 0371244374 
 

Internet: 
www.nkvf.nl/regio-06 

www.Fuchsiawebsite.nl 
 

Redactie van : „ De Bellenbode ”  
Gerrit Klein Wentink, Bergstraat 62,7021 XK Zelhem,  
tel. 0314-622602, mail: gerritkleinwentink@hetnet.nl 
Inleveren  eventuele  kopij  bij de redactie  
van  „De Bellenbode”  
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Van de voorzitter. 

Voor u ligt de eerste Bellenbode van 
2019. Wellicht is het u opgevallen 
dat deze anders is dan de vorige 
uitgaven. De drukker die de vorige 
uitgaven maakte is er mee gestopt 
en moesten we op zoek naar een andere drukker .Reden voor 
het bestuur om eens kritisch te kijken naar de * oude * en 
kwamen tot de conclusie dat deze wel een update zou kunnen 
gebruiken. In plaats van 12  zijn we gegaan naar 16 pagina’s en 
is ook de papier kwaliteit anders.. Hierdoor ontstaat er wat 
ruimte voor andere dan de normaal voorkomende zaken. 

 Gerrit Koerselman neemt het voortouw met wat  
 rubrieken onder andere  
*In gesprek met * en * voor u gelezen *.  
Hopelijk gaan onze leden en of donateurs ook de pen ter hand 
nemen om een stukje te schrijven. 
 

Op de laatste bestuursvergadering hebben we de agenda voor 
de Algemene leden vergadering besproken en vind u deze 
elders in de  * Bellenbode *. Tevens hebben we besloten 
indien er voldoende  deelname is een busreis te organiseren.                                                        
Ook hierover vindt u meer in deze *Bellebode* 
 

We wensen u allen een gezond en bloemrijk fuchsia jaar en 
hopen u te ontmoeten op de Algemene ledenvergadering bij * 
de Radstake *   
 
Derk te Brinkhof 
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-Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden: 

Regio 6: Oost Gelderland 
 

BESTUUR:  
 

Voorzitter: DERK TE BRINKHOF, Krashof 9, 7261 AL  Ruurlo, tel. 
0573.452406, e-mail: te.brinkhof@hetnet.nl 
 

Secretaris; GERRIT KOERSELMAN Julianalaan 8, 
7251 ER, Vorden. tel. 0575.552561. 
e-mail: g.koerselman64@gmail.com  
 

penningmeester/vv-voorzitter: INEKE WISSELINK, Lovinkweg 24, 7011 JB 
Gaanderen. tel. 0315.324535, e-mail: j.w.wisselink@hetnet.nl 
 

JOKE NIJENHUIS,  Hofvennestraat  17   
7151 TZ  Eibergen 

 tel. 0545 474778 e-mail janjokeloeke@online.nl 
 

WIM MASTOP, De Gaullestraat 42  
7002 DW  Doetinchem. tel.0314.330744. 
e- mail  w.mastop@chello.nl  
 
Ledenraad  N.K.v.F. : 
DERK TE BRINKHOF, Krashof 9, 7261 AL  Ruurlo,  
tel. 0573.452406, e-mail: te.brinkhof@hetnet.nl 
 

Servicepunt INEKE WISSELINK 
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Jaarprogramma 2019 

 

Zaterdag 23 maart 2019  Jaarvergadering: 
 

in zalencentrum De Radstake.(Heelweg)  
aanvang: 14.00 uur  zaal open: 13.30 uur 
 (zie uitnodiging  pagina 6 ) 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

22 April: Lentefair   
Keijenborgseweg 31 7021 LW (postadres Zelhem ) 
Open vanaf 11.00 uur-17.00 uur 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

4-5 mei 
Lenteweekend Eibergen 

Rond de Mallemse watermolen van  
10.00-17.00 uur 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Zaterdag 4 mei 
Stekkenbeurs van 10.00 tot 12.00 uur 

bij Ineke Wisselink  Lovinkweg 24 Gaanderen   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

5 



Uitnodiging 
 

Voor de algemene ledenvergadering van Regio 6 van de 
N.K.v.F op zaterdag 23 maart aanstaande in zaal  
De Radstake Heelweg .aanvang  14.00 uur. 

(zaal open 13.30 uur) 

Agenda ziet er als volgt uit. 
 

1.  Opening door de voorzitter 
 

2.  Ingekomen en uitgaande stukken 
 

3.  Notulen vorige vergadering (zie Bellenbode  
     jaargang 30-2-2018) 
                                                                                   

4   Jaarverslag secretaris 2018 
 

5.   Financieel verslag penningmeester 2018 
 

6.   Verslag kascontrole 2018 
 

7.   Benoeming nieuw lid kascontrole 
 

8.   Voorstel begroting 2019 
 

9.   Pauze 
 

10. Bestuursverkiezing ( toelichting op pagina 7) 
 

11. Mededeling  hoofdbestuur  
 

12. Activiteiten in de regio 
 

13. Huldiging 
 

14. Rondvraag  
 

15  Sluiting (zie pagina 8) 
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Toelichting op enkele agenda punten 
 
 

Agendapunt 10  
Bestuursverkiezing aftredend en  herkiesbaar 
Derk te Brinkhof als voorzitter 
  
Tegen kandidaten kunnen zich ten minste binnen 24 uur 
voorafgaande aan de Ledenvergadering schriftelijk 
melden ( voorzien van 10 handtekeningen) bij het 
bestuur 
 
Attentie: 
I.vm. de wet (AVG) op de privacy vragen wij uw 
toestemming om uw naam te plaatsen op de 
ledenlijst. En het plaatsen van een foto met uw 
afbeelding in ons regioblad De Bellenbode. 
Heeft u daar bezwaar tegen dit direct melden bij het 
bestuur. 
 

 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

 

Potgrond: 
 
Zaterdag 2 febr. was het de tijd om de wel of niet 
bestelde potgrond op te halen. Maar de belangstelling 
was zeer gering met als gevolg dat er nog voldoende bij 
de fam. Wisselink in voorraad licht. Dus als je nog wat 
nodig hebt kom gerust wat halen maar dan eerst een 
belletje naar Ineke Wisselink 

 
Ook kun je dan als je de potgrond ophaalt eventueel 
andere dingen meenemen want de artikelen uit het  
winkeltje zijn ook nu bij Ineke verkrijgbaar. 

 
7 

 
 



 
 

Attentie voor onze donateurs van de penningmeester 
 

Deze melding geld alleen voor de donateurs die geen 
automatische afschrijving van de contributie geregeld 
hebben met hun bank 
 

Zou u dat dan zo spoedig mogelijk willen doen en het bedrag 
over willen maken op  

Bankrekeningnummer   NL43 RABO 0371244374 
van de penningmeester bedankt namens de penningmeester 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Als u lid wilt worden  of donateur, of gaat verhuizen, of u wilt 
uw lidmaatschap beëindigen geef dit dan door aan Ineke 
Wisselink zij verzorgd de leden administratie  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Agendapunt 15 
Bij het naar huis gaan krijgt iedereen een fuchsia stekje voor 
de opkweekwedstrijd ook degene die zich afgemeld hebben. 
Voor de opkweekwedstrijd geld de volgende regel. Er mag 
maar één stek per pot van 19 cm ingeleverd worden 
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    Op de koffie bij……door Gerrit 

Koerselman 

 

Een nieuwe rubriek in onze Bellenbode. U bent toch ook 

weleens nieuwgierig, hoe iemand tot onze hobby komt? 

 

De eerste afspraak is al gemaakt, ik ga op de koffie bij Ineke 

Wisselink in Gaanderen. Wie kent haar niet, zij vervult binnen 

onze vereniging een cruciale rol en niet alléén als bestuurslid. 

Zij runt samen met echtgenoot Jan ook nog een camping met 

een hele bijzondere naam. In de volgende Bellenbode zult u 

hier meer over lezen. Hier onder alvast een kijkje in haar tuin. 
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De Kerstmiddag  

 

Alles Andes 

We waren allemaal 
uitgenodigd voor de 
Kerstmiddag op 15 
december . Velen 
hadden daar gehoor 

aan gegeven , want het was gezellig druk .Onder het 
genot van een kopje koffie , met natuurlijk een snee 
lekker krentenbrood , kon er eerst nog worden bijgepraat 
. Daarna werden we verrast door twee heren die onder 
de naam : ’’Alles Andés ’’, de verdere middag voor hun 
rekening namen . Veel oude en bekende liedjes kwamen 
aan bod , en er kon af en toe lekker worden 
meegezongen , wat door velen wel werd gewaardeerd 
.Vooral de liedjes in ons eigen Achterhoeks dialect vielen 
in de smaak . Nadat we elkaar hele fijne Kerstdagen en 
een heel goed en gezond 2019 hadden toegewenst 
gingen we weer huiswaarts met natuurlijk een leuke 
attentie van onze vereniging     Bestuur , bedankt voor 
deze fijne afsluiting van het jaar 2018 
                            ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Wel en Wee: 
 

Wel……… 
Onze felicitaties gaan uit na een ieder die in de afgelopen 
periode een verjaardag of een jubileum hebben gevierd. 
 

Wee………. 
We wensen iedereen die gezondheidsproblemen heeft, 
ernstig ziek zijn , op een operatie wachten van harte 
beterschap en veel sterkte toe. 
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Op zaterdag 15 juni 2019, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organiseren wij weer een geheel verzorgde Busreis met als 

bestemming het prachtige natuurgebied de Brabantse 

Biesbosch. 

Kosten zijn € 65,00 per persoon All inclusief. Opgave op onze 

jaarvergadering doch voor 30 maart bij: Ineke Wisselink, 

Lovinkweg 24 7011 JB Gaanderen. Telefoon: 0315-324535 

 

Om het gebied goed te leren 

kennen maken we gebruik van de 

rondvaart boot. 

 

 

De busreis gaat door bij voldoende 

deelnamen. Geef u op voor deze unieke belevenis.  
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Voor u gelezen…door Gerrit Koerselma 

Als je wat rond snuffelt op internet en je 
zoekt op Fuchsia’s dan kom je 

interessante artikelen tegen. Ook deze, 
auteur veredelaar Hans van Aspert stelde 

zich de volgende vraag. 

 

Is verpotten van oude fuchsia's wel zo noodzakelijk? 

Eens vertelde mij een lid van onze fuchsiavereniging, die 

bekend staat om de geweldige grote en rijk bloeiende planten 

die hij op tentoonstellingen presenteerde, dat fuchsia's zelfs op 

straatvuil goed groeien. Dat dit mogelijk is schreef hij toe aan 

het vele zand dat hierin zit en dat er voor zorgt dat dit het 

'substraat' luchtig houdt. Zijn planten stonden jaren in dezelfde 

grond en hij bewees daarmee dat verpotten van oude fuchsia's 

niet beslist noodzakelijk is .Zelf heb ik ook de ervaring dat 

potgrond niet echt noodzakelijk is voor het opkweken van een 

goede plant. Zo kweekte ik planten op voor de 'Drs. Mia van 

der Zee Kruseman'  trofee voor de landelijke wedstrijd van de 

NKvF regio Zuid-Gelre. Hiervoor moet men planten opkweken 

in een potje van rond 9 cm en een hoogte van 9 cm (hierbij 

gebruikte ik geen zand). Deze plantjes bleven vier à vijf jaar in 

dat potje staan en hadden daarna een hoogte bereikt van 35 

cm met een kroon van 30 cm, terwijl de dikte van de stam dan 

1 cm was. Ze zijn al die jaren niet verpot. Ik heb eens de kluit 

van een van die plantjes uit elkaar gehaald en toen bleek dat 

3/4 deel ervan uit wortels bestaat. Van mijn Fuchsia bonsais is 

de oudste plant 16 jaar en die staat al 12 jaar in een schaal 

met een diameter van 30 cm en een grondhoogte van 4 cm. 

De planthoogte is 70 cm terwijl de kroondoorsnede 50 cm 

meet. In die 10 jaar is deze bonsai niet uit de schaal geweest, 

terwijl deze toch elk jaar groeit en volop bloeit. Wel zet men dit 

soort planten, die in verhouding te weinig grond hebben, niet 

in de volle zon maar op een lichte plek uit de zon. 
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Beide voorbeelden geven aan dat verpotten in nieuwe 
potgrond overbodig is. Alleen om het gemakkelijker te 
maken, past men wel de pot aan op de grootte van de 
plant. Ook een voordeel bij onze opgekweekte fuchsia's 
is dat deze vrij koud overwinteren, waarbij alle 
haarwortels afsterven en deze in het voorjaar weer als 
voedsel voor de planten dienen. In de haarwortels zitten 
namelijk meststoffen en die worden dan weer als voedsel 
opgenomen. Dit heeft natuurlijk ook nadelen en die 
ondervindt u met name bij variëteiten die weinig tot geen 
dikke hoofdwortels hebben. 
Ook de kastuinbouw laat zien dat potgrond overbodig is. 
Hier worden bijvoorbeeld tomaten en komkommers 
gekweekt op steenwol, dat wel luchtig is maar waarin 
geen voedsel zit. De kunst zit hem hier in de manier van 
water geven en bemesten. Oude grond, die al jaren in de 

pot zit, houdt minder water 
vast omdat er veel wortels 
in de plaats zijn gekomen. 
Dat is te ondervangen door 
wat regelmatiger water 
geven. Houdt de grond dan 
nog slecht water vast, doe 
dan in het Over het 

bemesten van de planten 
lopen de meningen uiteen. 

Mijn manier van bemesten is de volgende. In het voorjaar 
maak ik gier van oude stalmest of gedroogde koemestkorrels. 
Dit voeg ik toe aan het gietwater, dat ik vanaf eind maart tot 
eind juli om de week aan de planten geef. De gebruikte 
verhouding is: een hand vol korrels of oude stalmest op vijf 
liter water. Dit mengsel wordt aan de planten gegeven, maar 
die moeten dan al wel een vochtige kluit hebben.Als de 
planten naar buiten gaan steek ik gaten in de grond op 
ongeveer 8 cm van de stam, en doe hierin Osmocote korrels. 
(15-10-15 + sporenelementen)  
Zorg ervoor dat er minstens 5 à 8 cm ruimte zit tussen de 
korrels en de pot rand. Omdat deze korrels op warmte werken, 
voorkomt u zo overbemesting..  
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Alleen krijgen al mijn planten die in potten staan nog een 
week het snoeien een keer chilisalpeter. Deze vlug 
opneembare stikstof bevordert de aanzet van nieuwe 
groeipunten. 
Het is ook mogelijk om planten te bemesten met 
meststoffen die aan het gietwater zijn toegevoegd, bv 20-
20-20, gebruik dan een ½ gram per liter, om de dag, zorg 
er voor dat depotkluit vochtig is. 
Pas ook op dat je niet te grote potten gebruikt, planten 
kunnen beter een keer te droog staan als een paar 
dagen te nat. Mijn planten staan altijd in terracottapotten 
die net wat groter zijn als de plastic potten waar ze in 
overwinterd zijn. 
Bij het terug potten voor de winter gaan ze weer in de 
zelfde plastic pot waar ze in stonden. 

Planten die bij mij in de volle grond 
staan worden niet bemest, deze 
krijgen een beetje koemest, 
afhankelijk van de grote, bij het 
in poten. 
Deze planten worden door mij 
verder nooit meer bemest en 

bloeien altijd goed. 
De grondsoort van mijn tuin is 

zand, waar ik potgrond van mijn 
bloembakken en potten, door heen meng. 
In de volle grond aanplanten gaat prima in grondsoorten 
die bestaan uit zand, veen, bosgrond en zandklei. 
In de kleigrond zou ik mijn planten niet aan planten. Ook 
gaan bij mij de planten zo laat mogelijk de kas in, waarbij 
ik er wel voor zorg dat de potkluit droog is. 
 

Auteur: Hans van Aspert 
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