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Rectificaties gegevens in de april-editie van Fuchsiana.
 
In het artikel van de heer H. de Graaff over 'Carillon van Amsterdam' op pagina 15 staat dat de heer Broer deKeyzer in 1996 'Hamse Wuiten' ('Carillon van Amsterdam' x onbekend) introduceerde. Dit dient echter te zijn de
heer René De Keyser.
 
Tevens is gebleken dat de foto van 'Gerharda's Aubergine' op pagina 17 onjuist is. Aangezien wij weten dat veel le-
zers deze foto's uitknippen om te bewaren en/of in te lijsten hebben we nu in deze Fuchsiana de juiste foto ge-
plaatst (incl. de tekst op de achterzijde). Zie hiervoor de pagina's 21 en 22.
 
Onze excuses voor deze omissies.
De redactie.
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Beste fuchsiavrienden en -vriendinnen,
 
Op 25 april bereikte ons het droevige bericht dat de (mede)oprichtster van de Nederlandse
Kring van Fuchsiavrienden, Maria J. (Mieke) Meursing-Ferguson, op 15 april 2020 is overleden.
De Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden wenst de familie en bekenden van Mieke heel veel
sterkte met dit verlies.
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit jaar bestaat onze vereniging 55 jaar, maar door het coronavirus en de daardoor door de regering opgelegde be-
perkingen kunnen voorlopig geen activiteiten door de NKvF georganiseerd worden. Maar dat betekent niet dat we niet
in gedachten bij jullie zijn. We zullen samen deze tijd moeten doorstaan. Ik weet dat het moeilijk is, het gemis van
kinderen, kleinkinderen en familie is voor ieder van ons zwaar, maar we kunnen de eenzaamheid wel een beetje dra-
gelijk maken door fuchsiavrienden bij u in de buurt eens telefonisch te benaderen voor een gesprekje. Ik denk dat dit
zeer gewaardeerd zal worden. Tot slot: zorg goed voor uzelf en hopelijk kunnen we elkaar binnenkort weer bij een of
ander evenement ontmoeten.
 
Ook dit jaar hebben we een 7-tal jubilarissen die 40 jaar lid zijn van onze vereniging. Deze jubilarissen kunnen we als
vereniging vanwege het coronavirus en het niet doorgaan van de Vriendendag niet huldigen. Maar als hoofdbestuur
zullen we daar later in het jaar op gepaste wijze op terug komen.
 
Cor van Empel.

Van de voorzitter

                                            De Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden
 
Wie was Mieke Meursing-Ferguson? Ze was (mede)oprichtster en erelid van onze vereniging. Ze werd geboren in
Indonesië op 12 maart 1917 en kwam naar Nederland om geneeskunde te studeren. Werkte daarna als verpleeg-

ster in Nederland tijdens de Tweede
Wereldoorlog. Daarna kreeg ze de
functie van directrice in een kinder-
ziekenhuis. Mieke was een fervent
tuinierster en liep met de gedachte
rond om een fuchsiavereniging op te
richten. Zo kwam ze in 1964 in con-
tact met mevrouw Sicherer en de
heer F. Roks. Mieke vertelde hen
van haar plannen en zo werd door
het drietal op 1 januari 1965 de Ne-
derlandse Kring van Fuchsiavrienden
opgericht. Waarna Mieke op de op-
richtingsvergadering tot voorzitter
werd gekozen. Deze functie heeft ze
jarenlang bekleed. Als dank is er een
fuchsia naar haar vernoemd en wordt er bij elke Vriendendag voor de beste fuch-

siafoto (Close-up) ook de Mieke Meursing Trofee uitgereikt. Na haar voorzitterschap is Mieke met haar man, de
heer Meursing, naar Sidney in Canada geëmigreerd. In 2015 heb ik zelf, in verband met het 50-jarig bestaan van
onze vereniging, nog telefonisch contact gehad met Mieke en ze was er zo trots op dat de vereniging haar 50-jarig
bestaan kon vieren. Ze vertelde toen dat ze gezien haar leeftijd (98 jaar) lichamelijk niet in staat was naar Neder-
land te komen, maar dat ze die dag in gedachten bij ons was. Op 15 april 2020 is Mieke op een gezegende leeftijd
van 103 jaar overleden. Mieke, de Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden is jou heel veel dank verschuldigd.
 
Rust zacht Mieke.
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Van de redactie

Wat een bizar voorjaar is het. En dat niet alleen wat be-
treft het weer maar natuurlijk betreft het onze sociale ac-
tiviteiten. Want die waren er niet. Heel ons verenigingsle-
ven lag ook stil. Geen vergaderingen, geen busuitje, geen
stekkenverkoop en geen wedstrijdstek. En ook de open
tuinen en de eventuele BBQ in juli/augustus gaan waar-
schijnlijk niet door. Althans niet op de manier waarop we
het gewend zijn. Onze redactievergaderingen zijn nu he-
laas beperkt tot een wat intensiever mailcontact. Meestal
ga ik gedurende het jaar met deze of gene een stad of
museum bezoeken, maar ook dit zal moeten wachten tot
minimaal de herfst, denk ik. Laatst moest ik even in ons
centrum zijn, en de hele winkelstraat was leeg. Het gaf
mij een soort post-apocalyptisch gevoel. Dus een stads-
bezoek is nu ook geen lolletje.
 
Gelukkig behoren wij fuchsiamensen tot een gezegende
groep in onze samenleving. De meesten van ons bezitten
een tuin, zodat een gemis aan een terrasbezoek wat min-
der schrijnend is, en hebben wij een hobby die juist in
deze tijd veel aandacht vraagt zodat ook de op de loer
liggende verveling nauwelijks zal toeslaan. En gelukkig
hoeven we tot onze planten géén 1,5 m afstand te hou-
den! Maar misschien dat dat in de toekomst voor onze
planten wél noodzakelijk zal worden wanneer de fuchsia-
galmijt, door de versoepelde Europese wetgeving, onver-
mijdelijk gaat toeslaan. Ik houd mijn hart vast.
Helaas kunnen we alle mooie vruchten van onze inspan-

Begin mei en loopt nu al prachtig uit!

ningen nu niet delen met onze mede tuin- en fuchsialief-
hebbers, hooguit met een enkele. Dus mijn voorstel is:
maak 1 of 2 mooie foto’s van uw tuin of mooiste
(fuchsia)planten en stuur die op naar onze redactie,
zodat wij hiervan een selectie kunnen plaatsten in de vol-
gende edities.
 
Door het warme en veel te droge weer van de laatste tijd
verlies ik het seizoen wat uit het oog. Alles in mij zegt dat
het al zomer is. Mijn planten heb ik ook een maand eer-
der opgepot dan normaal en lopen al heel goed uit. Maar
natuurlijk moet je nog rekening houden met nachtvorst
want de ijsheiligen zijn, op het moment dat ik dit schrijf,
nog lang niet geweest. En ja hoor, het ging ‘s nachts ook
weer vriezen. Gelukkig kunnen de stammen van de fuch-
sia’s aardig wat hebben maar een aantal van mijn horten-
sia’s hebben toch wel veel vorstschade opgelopen, en
zullen dit jaar maar matig bloeien. Ook zijn een aantal
planten aan de droogte bezweken, maar een aantal
vorstgevoelige planten zoals de hoge donkerblauwe salvi-
a’s of hoge verbena’s, die ondanks goed afdekken bij mij
altijd ’s winters doodgaan, komen nu vrolijk weer op. Ook
de fuchsia, waarover ik vorige keer al had geschreven
(die onbekende van een tuincentrum) heeft op 6 dagen
na, de hele winter buiten gehangen, en staat nu al bijna
weer in bloei. Onvoorstelbaar. Normaal zijn die dingen
niet over te houden. Gelukkig ben ik wel zo verstandig
geweest om mijn Chinese rozen nog binnen te houden.
Daar wacht ik altijd mee tot de nachttemperatuur rond de
10 graden ligt.
 
Over het alge-
meen ben ik heel
tevreden over de
overwintering.
Op 5 of 6 plan-
ten na, voorna-
melijk wat nieu-
we hangers,
heeft alles het
goed overleefd.
Er zijn jaren ge-
weest dat het
veel slechter
was. Dan kwa-
men er planten
uit de winterber-
ging, ook oude
stammen, waar-
van 3 van de 4
grote takken dood waren en er geen model meer van te
maken viel. Maar dit jaar niets van dit alles. Dus ik kijk,
net als u allen waarschijnlijk, erg uit naar het nieuwe sei-
zoen. Helaas zullen we elkaar nergens fysiek ontmoeten
dit jaar, maar ik kijk erg uit naar uw foto’s zodat we er al-
lemaal toch van kunnen genieten.
 
Een heel mooie en gezonde zomer gewenst.
Ria Nauta
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De puzzel van deze keer is een jongens/meisjesnamen puzzel met de beginletters op alfabet en 
lijkt moeilijker dan het is. Wat moet u doen? De omschrijving gaat over de achternaam en u zet de 
bijbehorende voornaam in de vakjes. Van een enkele is alleen een voornaam, dat is aangegeven 
door dit teken (v). Als alle vakjes ingevuld zijn kunt u de letters uit de genummerde vakjes 
overbrengen in de onderstaande balk. Voorbeeld: staan er 4 vakjes en is de omschrijving bijv. 
varkensproduct (= spek) dan zou de in te vullen naam Geke kunnen zijn (Geke Spek). Het 
merendeel betreft fuchsia-gerelateerde namen. 
Veel puzzelplezier toegewenst. 

Uw oplossing kunt u vóór 1 juli 2020 zenden: 

- óf per briefkaart aan J. Loef, Sparrengaarde 4, 2742 DM Waddinxveen.  

- óf per e-mail aan eindredactie@nkvf.nl. 

Onder de inzenders van de juiste oplossing wordt een cadeaubon van € 10,00 verloot. 

 

 

De oplossing van de puzzel in de april-editie van de Fuchsiana is: Nu fuchsia’s stekken.  

Uit de vele goede inzendingen is als winnaar uit de bus gekomen: Mevrouw T. de Boer-Bosma. Gefeliciteerd!  

De cadeaubon ad € 10,00 zal zo spoedig mogelijk aan u worden toegezonden. 
 

A     4       Schildert fuchsia’s in aquarel 

B   5        Hoort bij Ernie in Sesamstraat 

C     12      Nederlandse waterbouwkundig ingenieur 

D  16         Bekend judokampioen ook TV presentator 

E    17       Minister van economische zaken 

F      13     Nederlandse zanger   

G  19         Secretaris van de UTC 

H  7         De edelman en schrijver van Product of Holland 

I   6        Nederlandse prinses 

J           Bekende oude weerman uit Paterswolde 

K     18      Bekende schilder uit de Cobragroep 

L    15       Bekend zeilmeisje 

M    20       Bekend sportverslaggever is ook basketballer geweest 

N     21      Nederlandse snowboardster die goud won op de Olympische Spelen 

O      2     Britse zangeres 

P  23         Beroemde zeeheld 

Q      3     Victoria (haar titel) 

R     8      Overleden zangeres met rood haar 

S        22   Bekende Nederlandse shorttrackster 

T          Schelm/deugniet uit Vlaanderen 

U  9        Planeet (v) 

V       14   Schilder van zonnebloemen 

W 1         Zij heet en weet van wanten 

X          Te moeilijk, dus Xniks 

IJ       10   Werd vele malen wereldkampioen in het vierspanrijden 

Z         11  Jonge grote zwemvogel 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

                       

Woordpuzzel
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DE FUCHSIA'S VAN ROBERTO VALENZUELA

Alain Le Borgne (links) en Roberto Valenzuela (rechts).
Daar ik niet in het bezit ben van de originele foto's van
Roberto Valenzuela heb ik mijn eigen foto's, die ik in Chili
heb gemaakt in maart 2019, ter illustratie gebruikt, aangevuld
met foto's gemaakt in de kassen van Chèvreloup.
(met dank aan Alain Karg).
Alain Le Borgne.

Deze bijdrage is geschreven door Roberto Valenzuela uit
Chili en beslaat 50 pagina’s. Het is vertaald vanuit het
Spaans naar het Frans door Pierre Barandou in november
2012. Alain Le Borgne heeft bij zijn reis naar Chili in
maart 2019 de kans gekregen om Roberto Valenzuela te
ontmoeten. Na herlezen van de tekst heeft Alain besloten
om het, met toestemming van Roberto (waarvoor harte-
lijke dank!), alsnog te publiceren (het hele verhaal zal in
delen ook in onze Fuchsiana verschijnen red.). Het eerste
deel gaat over de beschrijving van Chileense botanische
soorten (Alain Le Borgne).
 
Het geslacht Fuchsia telt ongeveer 125 soorten, inge-
deeld in 12 secties. Zoveel verschillen er zijn tussen de
afzonderlijke soorten, zoveel verschillen zijn er ook tus-
sen de groeiplaatsen. Fuchsia’s komen voor van Midden-
Amerika in het noorden tot Patagonië in het zuiden. Er
komen ook soorten voor in Nieuw Zeeland en op Tahiti.
Fossiel stuifmeel, gevonden in Australië, doet een oor-
sprong in Gondwana* vermoeden.
 
Westerlingen hebben de fuchsia's al ongeveer 200 jaar in

                     Kaart van Chili (uit: Wikipedia)

cultuur. Het is niet verwonderlijk dat je ze in Chileense
tuinen overal tegenkomt in de regio's van Araucanië, Los
Rios en Los Lagos. Ze komen ook voor aan de kust in
Midden Chili. In Santiago kunnen we ze vinden in bepaal-
de parken, op pleinen en in talrijke privétuinen.
Dat de plant aantrekkelijk is bewijst wel het grote aantal
nationale en regionale verenigingen waar mensen
fuchsia's houden in de ontwikkelde landen, gespeciali-
seerde kwekerijen in Europa en Noord Amerika en de
vele kweekwedstrijden die daarmee gepaard gaan.
In het algemeen worden hybriden geteeld, verkregen
door kruisingen gevolgd door selectie van die planten die
betere eigenschappen laten zien zoals half-dubbele (met
5 tot 8 kroonbladen), dubbele, of met zeer grote bloe-
men.
In de geschiedenis en de afkomst van hybride fuchsia's
heeft Fuchsia magellanica (met zijn rood-paarse kleur)
een belangrijke rol gespeeld als soort met de meeste
koude resistentie.
 
*Gondwana, ook wel Gondwanaland genoemd, was een
zuidelijk supercontinent, dat bestond uit gebieden die in
de huidige tijd grotendeels op het zuidelijk halfrond lig-
gen, waaronder Antarctica, Zuid-Amerika, Afrika, India,
Kerguelen, Australië, Nieuw-Guinea, Nieuw-Zeeland en
Nieuw-Caledonië.
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Kolibrie (Colibri coruscans coruscans) bestuift Fuchsia magellanica.                              Foto: José María Fernández Díaz-Formenti
 
Bepaalde studies tonen aan dat de oorsprong van duizen-
den hybriden is terug te voeren naar Fuchsiamagellanica. Dit kon worden bevestigd door de aanwezig-
heid van flavone 12 en 15 bij fuchsiahybriden. Deze
flavonen* zijn exclusief aanwezig in de soort Fuchsiamagellanica.
Eigenlijk hebben er vijf soorten aan de basis gestaan van
de fuchsiacultivars, dat zijn: F. coccinea en F. regia uit
Brazilië, F. fulgens uit Mexico, F. boliviana  uit Peru en
Bolivia en Fuchsia magellanica uit Chili. Maar dat is wel
een erg eenvoudige voorstelling van zaken. Eerder ge-
bruik als kruisingsouder van F. lycioïdes en zijn hybriden
met Fuchsia magellanica wordt daarbij buiten beschou-
wing gelaten.
Jammer genoeg zijn de eerste kruisingen niet goed gedo-
cumenteerd, maar we weten dat het grote vertrekpunt is
te danken aan de komst van F. fulgens in Europa (zie
foto volgende pagina).
Mijn liefde voor fuchsia's begint vanaf mijn tiende jaar en
sindsdien heb ik ze ook steeds geteeld. Vanaf ongeveer
mijn twaalfde jaar heb ik ontdekt hoe je kruisingen moet
maken en vervolgens heb ik mijn pogingen om nieuwe en
prachtige bloemen te verkrijgen nooit opgegeven. De
fuchsia is een erg mooie maar kwetsbare bloem die
vraagt om aandacht en liefde. Het is namelijk een plant
die van water houdt en bij teveel warmte of kou kwijnt of
dood gaat. Zij verlangt een verzorging die bijna recht uit
het hart moet komen.
Het doel van dit verhaal is om alle door de jaren heen op-
gedane kennis te delen met hen die het willen lezen en
zich bij de wereld van de fuchsiafielen en de fuchsiapaten

willen aansluiten.
 *flavonen zijn samengestelde organische verbindingen
die in het bijzonder verantwoordelijk zijn voor de kleur
van planten en karakteristiek voor een bepaalde plant
(red.).
 
De fuchsia's van Chili.
 
In Chili kennen we twee fuchsia soorten: F. lycioïdes  aan
de kusten van de derde, vierde en vijfde regio van het
land en F. magellanica van de vierde tot en met de
twaalfde regio. Zij behoren tot twee verschillende fuchsia
secties. F. lycioïdes  maakt deel uit van de sectie
Kierschlegeria waarvan F. lycioïdes de enige vertegen-
woordiger is, en F. magellanica die behoort tot de sectie
Quelusia. Hoewel beide secties heel verschillend lijken,
hebben ze gezamenlijke voorouders. Dit blijkt duidelijk bij
het vergelijken van hun stuifmeel met 3 kiemporen, hun
DNA en het feit dat ze beide 2n=44 chromosomen heb-
ben. Toch zijn ze te onderscheiden door hun specifieke
klimaatseisen en de mate waarin ze zich daaraan aanpas-
sen en het de bestuivers gemakkelijk maken. In het alge-
meen gebruikt men de naam ‘Chilco’ voor alle fuchsia’s
die hun oorsprong hebben in Chili, inclusief hun natuurlij-
ke hybriden. Zonder de oorspronkelijke bewoners van de
Centrale Vallei van Chili te kort te doen, herinner ik me
het woord ‘tilco’, gebruikt door de Indianen die door het
volk Mapuches, Picunches worden genoemd. Van het
woord 'tilco' komt bijvoorbeeld de plaatsaanduiding
‘tilcoco’ (zie eau de tilco).
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In geschriften van de abdij Molina verwijst thilcum tincto-
rium naar F. magellanica.
Thilcum is de latijnse naam voor het Indiaanse tilco en
tinctorium verwijst naar het vroegere gebruik vanF. magellanica om wol zwart te verven. Het woord bete-
kent “geurig”, waarschijnlijk vanwege de smaak van de
eetbare vruchten waar kinderen graag van snoepen en
waarvan heerlijke marmelade wordt gemaakt op basis
van de bessen met wat munt. In tegenstelling tot de
naam “ballerina’s”, gegeven aan cultivars en bloemen in
de tuin, past de naam Chilco beter bij de oorspronkelijke
naamgeving van de Chileense flora.
 
Hierbij een anekdote over de naamgeving. In Oost Euro-
pa, met name in Tsjechie, noemt men de Fuchsiamagellanica ‘Cilco’ en er is een zeer oude lijst, lang voor
de botanische registratie van de soort die wij nu fuchsia
noemen, waarin geschreven is over ''thilco”, maar deze
lijst is Linnaeus nooit onder ogen gekomen en als gevolg
daarvan is de naam verloren gegaan. In medicinale
teksten blijkt thilco voor diverse doeleinden te zijn ge-
bruikt, in het bijzonder bij menstruatiepijn en koorts.
 
Auteur: Roberto Valenzuela
Geillustreerd: Alain Le Borgne
Overgenomen uit: Plantes et botanique: Bulletin fuchsias
van de SNHF (Société Nationale d'Horticulture de France)
 
Vertaald uit het Frans: Renee en Gerard Rosema

Uitgebreide Technische Commissie (UTC)
Zoals u zult begrijpen zijn een aantal geplande activiteiten van de verschillende groepen geannuleerd!
 Botanische Groep.
 
Afhankelijk van de ontwikkelingen van het virus en het versoepelen van onze "intelligente lockdown" staan er voor dit
jaar nog 2 activiteiten gepland.
5 september: op plantjes markt in de Botanische Tuinen in Utrecht.
12 september: bijeenkomst.
In de volgende Fuchsiana wordt u hierover nader bericht.
 Begeleidingscommissie Keuringen (BCK).
 
De geplande eerste keuring op 1 augustus gaat niet door.
De tweede keuring kan mogelijk eind augustus (de Vriendendag gaat niet door!) en anders misschien een week later
plaatsvinden. In de volgende Fuchsiana wordt u hierover nader geïnformeerd.
 Winterharden Studiegroep en Veredelingsgroep.
 
Er is nog geen datum vastgesteld voor dit jaar. Als er dit jaar nog een vergadering komt zullen we dat in de volgende
Fuchsiana vermelden.
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Product of Holland CCXXXII
Covid-19, ik kan er niet omheen. Hoewel mijn lezers wel
hebben geconstateerd dat ik in ons fuchsiablad vrijwel al-
leen schrijf over organismen als fuchsia's, fuchsiavrienden
en fuchsiavijanden, bijvoorbeeld de Braziliaanse fuchsia-
mijt, moet ik onder de huidige omstandigheden een uit-
zondering maken. Het coronavirus is te ingrijpend. Toen
de pandemie begon zat ik met mijn krant lekker in het
zonnetje in onze serre, die gedurende de winter ook
dienst doet als orangerie voor grote kuipplanten die niet
in de kas passen.

'Machu Picchu'                                         Foto: H.J. de Graaff 

Door alle berichten over het virus proefde ik ineens de
sfeer van de meidagen van 1940, die ik meemaakte als
jongetje van zes. We stonden voor een oorlog, maar nu
tegen een onzichtbare vijand, die echter voor evenveel
onzekerheid ging zorgen. Bij het indertijd vertalen van
het Engelse fuchsiaboek "Fuchsias in Colour" leerde ik dat
in Europa, en vooral in het Verenigd Koninkrijk, een einde
kwam aan de fuchsiahype uit de Victoriaanse tijd door de
Eerste Wereldoorlog. Op buitenplaatsen en in tuinen
werd plaats ingeruimd om voedsel te kweken ten koste
van fuchsia's en andere nutteloze sierplanten. Gelukkig
ziet het er niet naar uit dat dit ook een bijproduct van
deze nieuwe oorlog wordt. Natuurlijk zullen tentoonstel-
lingen en open tuinen deze zomer wel niet mogelijk zijn,
maar we krijgen meer tijd voor onze planten. Lange bui-
tenlandse vakanties in het bloeiseizoen van de fuchsia's
bleken één van de redenen te zijn waardoor met de lief-
hebberij werd gestopt en we in het verleden leden verlo-
ren. Dat speelt zeker dit jaar niet. Het is juist zo dat, nu
we thuis moeten blijven, de planten voor de broodnodige
afleiding gaan zorgen. Inmiddels hebben we met nog een
pandemie te maken: die van de Braziliaanse fuchsiamijt,
die er weliswaar langer over gedaan heeft Europa via de
Verenigde Staten te bereiken, maar die minstens zo hard-
nekkig is als Covid-19 en even gevaarlijk voor onze fuch-
sia's.
U heeft in het februarinummer van Fuchsiana in het arti-
kel van Gerard Rosema kunnen lezen dat de overheid in

Europa zich niet meer bemoeit met de bestrijding van
deze plaag. Dat lijkt aantrekkelijk, want je collectie zal na
besmetting maar geruimd worden. Aan de andere kant
staat zo de deur open voor een plaag, waar net als bij
het coronavirus, nog geen medicijn tegen is. Misschien
kunnen we leren van de huidige quarantaineregels tegen
het virus. Alleen moeten we nu zelf de rol van premier
Rutte en het OMT overnemen voor een intelligente lock-
down voor onze fuchsia's. Realiseert u zich, dat de vrijwel
onzichtbare mijt niet alleen via planten of stekjes ver-
spreid kan worden, maar ook bijvoorbeeld via kleding.
Handenwassen kan ook geen kwaad, maar dat deden we
al.
Nu maar hopen op een vaccin tegen Covid-19 en een
goed bestrijdingsmiddel tegen de galmijt. Verschillende

‘Vuurwerk’                                               Foto: H.J. de Graaff

keren, zoals ook in mijn vorige “Product”, schreef ik over
fuchsia's die als langedagplanten alleen bloeien in het zo-
merseizoen met lange dagen en korte nachten. In de
herfst stopt hun bloei omdat de daglichtperiode te kort
wordt. Zo zijn er ook kortedagplanten, zoals de kerstster,
die juist als de daglengte te kort wordt in bloei komt. De
derde categorie bestaat uit daglicht neutrale planten, die
uit gebieden rond de evenaar komen, waar het tijdens
het hele jaar even lang dag als nacht is. Ze hebben om in
bloei te komen een andere "trigger" nodig. Fuchsia's uit
dergelijke gebieden, zoals F. triphylla, F. splendens enF. fulgens zijn daglichtneutraal en dat geldt ook voor veel
van hun afstammelingen. Bijgaande foto's van 'Machu
Picchu' en ‘Vuurwerk’, beide afstammelingen van 'Speci-
osa' een hybride van F. splendens en F. fulgens, laten
zien hoe ze al een groot deel van de winter bloeien in
mijn kelder, onder een constante belichting van een
Tl-buis van 36 Watt. Dat is dus onafhankelijk van de dag-
lengte. Als oudere, te zware pijproker, hoop ik de huidige
oorlog op twee fronten, met mijn fuchsia's en uiteraard
met u als lezers, te overleven.
 
Lisse, 2 mei 2020.                                   H.J. de Graaff.

11Fuchsiana Juni 2020



“On”kruiden, deel 24. Chamerion angustifolium: Wilgenroosje.
Dit keer gaan we 2 soorten behandelen die vroeger tot
hetzelfde geslacht behoorden maar door plantensystema-
tici wreed uit elkaar zijn gehaald. Het Wilgenroosje en het
Harig wilgenroosje. Beide heel bekende soorten, dus een
botanische beschrijving heeft u, denk ik, niet nodig. De
standplaats is wel heel verschillend. Staat het Wilgen-
roosje vaak op licht beschaduwde plaatsen op zandgrond,
vaak massaal op open gehakte bosplekken of ander rude-
raal terrein, het Harig wilgenroosje houdt van meer vocht
en staat dus op moerassige plaatsen of langs het water.
Het leuke, voor ons, fuchsianici, is dat de wilgenroosjes
tot dezelfde teunisbloemfamilie behoort als onze fuchsi-
a’s. Wilgenroosje, de naam komt natuurlijk omdat het
smalle blad veel op wilgenblad lijkt en roosje vanwege de
roze bloemkleur, maar misschien ook omdat vroeger veel
planten met een roodachtige kleur roos genoemd wer-
den, denk bijv. aan Klaproos. In een kruidenboek uit
1588 van J.Th.Tabernaemontanus wordt al de naam Wei-
denrösslein = Wilgenroosje gebruikt.

Bloem van wilgenroosje.                                Foto: Wikimedia.

Een verhaal om aan kinderen te vertellen als je op een
wandeling langs een open plek in het bos plotseling een
groep wilgenroosjes ziet over hoe het wilgenroosje ont-
staan is, is: Er leefde eens een groep elfen onder een
struik met roze rozen. Niet ver daarvandaan, in de holle
stam van een oude knotwilg, woonde een kabouterfami-
lie. Erg veel gingen die wezens niet met elkaar om, maar
toch gebeurde op een keer het onvermijdelijke: een el-
fenjongen en een kaboutermeisje werden hartstochtelijk
verliefd op elkaar. Ze wilden niets liever dan met elkaar
trouwen, maar ondanks ruzies, ondanks smeken, on-
danks vleierijen, bleven beide families aanvankelijk on-
verbiddelijk: elfen en kabouters trouwen niet met elkaar,
punt, uit. Kaboutermeisje en elfenjongen bleven mekaar
toch stiekem ontmoeten, tot op een bepaald ogenblik de
stamoudsten van beider families met elkaar in conclaaf
gingen.

Besloten werd dat, als de twee geliefden er echt voor wil-
den kiezen om met elkaar verder te gaan, dat dit zou
worden toegestaan, maar dat die keuze zou inhouden dat
ze voorgoed hun elfen- en kaboutergedaante zouden ver-
liezen. En zo kwam het, dat uit de liefde van het kabou-
termeisje en de elfenjongen een nieuwe plant ontstond,
die bloemen droeg in de kleur van de rozen op de rozen-
struik van de elfenfamilie, en de smalle blaadjes en het
zaadpluis had van de wilg waar de kabouters hun stam-
huis.
Ze behoorden vroeger allebei tot het geslacht Epilobium,
wat in het Nederlands het geslacht basterdwederik is. Do-
donaeus schreef hierover: “Dit cruydt houdt men ookvoor een soorte van Wederick oft Lysimachium: en Fuch-sius heeft dat voor onsen tijt voor purpere Wederick oftLysimachium Purpureum beschreven. Het en is nochtansgeen oprechte Lysimachium oft Wederick, maar een Bas-taert oft onrechte soorte van, oft op sijn GrieksPseudolysimachium”.
De naam Epilobium komt van het Griekse epi = op en
lobos = hauw of peul, omdat de bloem op het vruchtbe-
ginsel geplaatst is. Het Harig wilgenroosje heet verder
hirsutum wat ruig of behaard betekent.
Het Wilgenroosje (Epilobium angustifolium) heet sinds
kort Chamerion angustifolium. Ik las ergens dat hij in een
ander geslacht is geplaatst omdat de bloemstelen net
met een iets andere draaiing vast zouden zitten dan de
overige Epilobia. Angustifolium komt van angustus =
smal en folium = blad. De nieuwe naam Chamerion is de
ingekorte versie van de heel oude naam Chamaenerion.

Zaadkluwen van wilgenroosje                         Foto: Wikimedia.

Deze oude naam staat vermeld in de Historia Plantarum
Universalis van 1651 van de botanicus Bauhinus. Bij Do-
donaeus vinden we de verklaring voor de naam Chamea-
nerion: “Om de gelijkenisse die het enigszins schijnt tehebben met Oleander die Nerion pleegt te heten”. Olean-der heet nu Nerium oleander. Het eerste deel van denaam “chamae” betekent dwerg of klein. Het totaal isdan “de kleine oleander met de smalle bladeren”. Wat
een mondvol.
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De naam Wilgenroosje komt in verschillende dialecten
voor: Weddenblommen en Weddenroosjes (want wedden
zijn wilgen). Dat wedde of weide zit ook in het wede van
de wederik en de basterdwederik. In Zuid-Limburg komt
de naam Dondertoren voor. Want hij werd wel gebruikt
om donder en onweer af te weren. Bij elke klap gooide
men dan een stuk van de plant in het vuur. Het torendeel
duidt op de torenvormige bloemtros. Een andere uitleg is
dat de plant in de kruidwissen of bloemruikers, die op 15
augustus - Maria tenhemelopneming – verwerkt werden.
Die werden, na in de kerk te zijn gewijd, mee naar huis
genomen om bescherming tegen blikseminslag te geven.
Ook de naam Kattenstaart komt voor vanwege de gelijke-
nis met de echte Kattenstaart (Lythrum salicaria). De
naam Slangebloem, omdat men meende dat in de nabij-
heid van de plant veel slangen werden gevonden. Vuur-
kruid vanwege zijn massale groei na een bosbrand.
De naam Witbeen heeft hij te danken aan het feit dat ge-

bleekte jonge scheuten (maar ook jonge blaadjes) als
groente of in de soep werden gegeten.
Bij gebruik als groente moeten de scheuten klaargemaakt
worden als asperges. Dit gebruik van gebleekte (of eigen-
lijk niet groen laten worden) van groente was vroeger
niet beperkt tot asperges en witlof. Maar dat is een heel
ander onderwerp. Ook leuk zijn de Engelse benamingen:
Willowherb, Fireweed, California-fuchsia (alhoewel de Ca-
lifornische fuchsia weer een heel andere plant is, be-
schreven door Herman de Graaff in Fuchsiana 2019 nr. 5.
Overigens had Gerrit van Veen deze en nog veel meer
look-a-like fuchsia’s al beschreven op zijn Gelderse Fuch-
sia Info-site) en Hummingbirdflower.
Is het niet prachtig dat onze fuchsia-hobby zoveel raak-
vlakken weet te vinden naar andere planten?
 
Henk Hoefakker

Bericht van regio 5 Twente-Salland.
 
Nederland wordt hard getroffen door het coronavirus. In deze onzekere tijd, en we weten niet wat de komende
maanden ons zal brengen, hebben we als bestuur besloten dat alle geplande bijeenkomsten tot 28 september a.s.
NIET DOORGAAN!

De tentoonstelling die zou worden gehouden van 21 tot en met 25 juli in Rijssen is gecanceld.
De voorbereidingen vergen veel tijd. Aangezien het zeer onzeker is of deze intelligente lockdown snel voorbij gaat,
is het onmogelijk om onze show in een zeer korte tijd goed voor te bereiden. De anderhalve meter economie als
gevolg van deze crisis, heeft invloed op onze show en is niet te realiseren.

Het bestuur is van mening dat, gezien de onvoorspelbaarheid van dit virus waar zoveel mensen door worden ge-
troffen en overlijden, de gezondheid van onze leden voorop staat.
Een confrontatie met het coronavirus (Covid-19) heeft grote gevolgen voor iedereen.
Dit willen we zoveel mogelijk voorkomen.

Namens het bestuur,
Mieke Hoogland.

NIET doorgaan van Fuchsiashows

Regio 17, Rijnland zou een fuchsiashow geven op 24, 25 en 26 juli 2020. Ook deze show gaat in verband met
het Covid-19 virus NIET door.

'Adriaan van Bylant'                                       Foto: Sjaak Loef
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Het coronavirus heeft een behoorlijke impact op de huidige tijd en in mijn geval merk ik dat dubbel. De 
leden zijn dankzij het betere weer waarschijnlijk wel meer met hun planten bezig, maar ook met de 
website. Ik krijg meer vragen en aanmeldingen dan normaal, wat uiteraard positief is. Aangezien ik bij 
een bouwmarkt een aantal uren werk en het daar, zoals bekend, een “gekkenhuis” is, kan ik niet altijd 
snel reageren of afhandelen, maar ik doe mijn best om tussendoor iedereen behulpzaam te zijn en 
zaken af te handelen. 

 
Zo zijn we de laatste tijd heel 
druk geweest met de rubriek 
“Fuchsiafoto’s” (via 
Informatie/CIL Databases). 
Dit was, ja ik zeg was, een 
omgeving waar men planten 
kon bekijken die foto’s en een 
(beperkte) beschrijving 
hadden. Daar kon men na het 
inloggen een zogenaamde 
favorietenlijst aanmaken. 
 

 

Waarom was?  
De reden is dat deze omgeving opgebouwd was met een zogenaamde webwinkel en helemaal géén 
relatie had met de CIL 2019 waar al onze gegevens centraal staan. Dat leverde een behoorlijke extra 
werklast op omdat er, als gegevens in de CIL 2019 werden aangevuld c.q. gecorrigeerd, men dat bij 
deze omgeving ook moest aanpassen. Dit zorgde er voor dat er verschillen ontstonden tussen de CIL 
2019 en deze omgeving en dat is uiteraard onwenselijk. Tenslotte willen we dat er op de website geen 
tegenstrijdige gegevens staan. We willen, voor zover mogelijk, alleen gegevens presenteren die 
betrouwbaar zijn. 

Mede daarom, maar ook omdat een paar jaar geleden diverse leden de wens uitten om een 
favorietenlijst te kunnen maken, ben ik druk bezig geweest om een nieuw programma te maken 
waardoor men in de nieuwe omgeving nog steeds een eigen favorietenlijst kan aanmaken.  

Dit programma heeft nu WEL een relatie met de CIL 2019. Met andere woorden, als onder andere de 
BCK, die veel bezig is met de CIL 2019, een aanvulling c.q. een wijziging doorvoert in de CIL 2019, dan 
staat dezelfde informatie ook meteen in de rubriek Fuchsiafoto’s. 
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De werking is vrijwel gelijk aan de CIL 2019, met hier en daar andere opties. Zo kan men per letter van 

het alfabet bekijken, maar ook zoeken op een trefwoord of kleur. 

Voor het aanpassen van uw favorietenlijst kunt u op de onderste link “Naar mijn favorietenlijst” klikken. 

Degenen die al een lijst hadden krijgen binnenkort een bericht dat hun lijst is overgezet, dit heeft nog 

wat tijd nodig. 

De leden die al kunnen inloggen op de website en een nieuwe lijst willen aanmaken kunnen een 

verzoek sturen aan de webmaster. U krijgt hierna een gebruikersnaam (uw lidnummer) en een 

wachtwoord om hier te kunnen inloggen. Het wachtwoord kunt u zelf hierna wijzigen door op “Reset 

wachtwoord” te klikken. 

Eenmaal de favorieten 

aangemaakt ziet uw lijst er als 

volgt uit. 

Heeft u nog suggesties voor dit 

programma of opmerkingen dan 

zie ik die met belangstelling 

tegemoet. 

Veel plezier, 

Ton van der Vorst, webmaster. 

'Golden Feli Fey'                                                                                                                                          Foto: Sjaak Loef
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Open tuinen
 

 

Gezien de omstandigheden omtrent het coronavirus is het verstandig om altijd vooraf contact op te 

nemen met de tuinbezitters teneinde te voorkomen dat er te veel mensen tegelijk komen. 

Naam Adres en e-mail Woonplaats Telefoon Datum en 
tijdstip 

Regio 06 Oost Gelderland  

Hermien en Arie 

Elsman 

Baron v.d Heijdenlaan 24 

Fam.elsman@online.nl 

7234 SC Wichmond 0575-441893 

06-28354818  

10-11-12 juli, 

21-22-23 aug 
Van 10:00 uur 

tot 17:00 uur. 
Andere dagen 

op afspraak. 

Regio 07 De Veluwe 

Fam. B. Burger Krimweg 160 Camping “De 

Rimboe” Staanplaats- 

Berkenlaan 238 
Burgerbert@gmail.com 

7351 TM  

Hoenderloo 

 

06-51527306 4, 11, 18, en 

25 juli van 

13:00 tot 
17:00 uur. 

Fam. H. Elijzen Zutphensestraat 185 7325 XH  
Apeldoorn 

055-3668962 25 juli van 
10:00 tot 

17:00 uur. 

Fam. W. Smit Apeldoornsestraat 60 
Camping “De IJsvogel” 

Willementiny@outlook.com 

3781 PN  
Voorthuizen 

06-37583328 8 augustus 
van 10:00 tot 

17:00 uur. 

Fam. J. 
Nieuwenburg 

Wouter Blomstraat 25 
Jan150158@msn.com 

3864 DL  
Nijkerkerveen 

06-41935367 8 augustus 
van 10:00 tot 

17:00 uur. 

Fam. G.J. v.d. 
Brink 

Varelseweg 22 
Gjenstijnie@hotmail.com 

8077 RA Hulshorst 0341-451280 Alleen op 
telefonische 

afspraak. 

Regio 8 Zuid Gelre 

Mevrouw J. van 

de Pol-

Snitselaar 

Laarweg 84 6732 BN Harskamp 0318-456339 Vanaf half juli 

na 

telefonische 
afspraak 

Betsie en Aart 
Muit 

Graaf van Bentheimlaan 18 
benamuit@telfortglasvezel.nl 

3927 DE 
Renswoude 

0318-576110 Vanaf half juli 
na 

telefonische 

afspraak 

Regio 23 West Brabant 

Fam. Stals Burgemeester Camille 

Leynlaan 23. 

Zelzate België 

 

09/3457048 of 

003293457048 

27-28 juni van 

10-19 uur. 11- 
12 juli van 10-

19 uur. 13 juli 
van 13-18 

uur. Na 

telefonische 

afspraak 
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'Golden Arrow', Goulding 1985 UK. AFS nr.: ---
Afstamming: F. fulgens x 'Thalia'. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
De Britse veredelaar Edwin Goulding uit Ipswich, Suffolk, was in het bezit van een professionele
 
fuchsiakwekerij: "Goulding Fuchsias of Ipswich". In de periode van 1981 tot 2001 introduceerde
 
hij 147 nieuwe aanwinsten met als eerste 'Lady Ramsey' ('Coquet Dale' x 'Estelle Marie').
 
Gegevens over zijn veredelingswerk na 2001 ontbreken helaas omdat hij zijn aanwinsten niet bij
 
de American Fuchsia Society registreerde. Naast zijn veredelingswerk schreef Edwin een uiterst
 
interessant modern fuchsiaboek: "Fuchsias, The Complete Guide", waaruit een duidelijke band
 
blijkt met de Nederlandse fuchsialiefhebberij en vooral de veredeling. Hij bezocht ons land tot voor
 
kort ook vrijwel elk jaar om met veredelaars over de ontwikkelingen op dat gebied van gedachten
 
te wisselen. In 1995 had ik trouwens het genoegen een voorwoord voor de eerste editie van zijn
 
boek te schrijven. 'Golden Arrow' is een typische triphylla-hybride met een lange slanke
 
bloembuis. De punt van de bloemknop doet aan een pijlpunt denken. De natuurlijke groei is fors,
 
opgaand met de neiging in de breedte uit te waaieren. Die laatste eigenschap maakt deze
 
cultivar ook geschikt voor een hangbak. Deze plant vraagt een plek in de volle zon en is helaas
 
in een vochtige omgeving, zoals 's winters in de kas, gevoelig voor botritis. De bloei is
 
overvloedig, maar begint vrij laat. Waar het de naamgeving betreft: Edwin Goulding gaf een
 
aantal van zijn creaties namen van beroemde treinen zoals 'Flying Scotsman' en 'Orient
 
Express'. De Golden Arrow is de boottrein tussen Londen en Dover. Alleen het stuifmeel van
 
'Golden Arrow' is volgens mijn gegevens met succes voor veredeling gebruikt.
 
 
 
 
H.J. de Graaff.
 

17Fuchsiana Juni 2020



'Golden Arrow' Foto: Coen Bakker



'Golden Glow' Foto: Sjaak Loef



'Golden Glow', Munkner 1958 VS. AFS nr.: ---
Afstamming: niet gepubliceerd.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
De Amerikaanse veredelaar William Munkner uit het toenmalige fuchsia-Mekka San Francisco,
 
introduceerde vanaf 1952 22 nieuwe fuchsia's. Hoewel al in 1948 de eerste fuchsia, 'Mantilla', door
 
de American Fuchsia Society geregistreerd werd, is dat niet gebeurd met 'Golden Glow', anders
 
was er nooit een tweede fuchsia met die zelfde naam, van de Amerikaanse Mrs. Shutt Junior, in
 
1968 op de markt gekomen. De AFS-registrator weigert, om verwarring te voorkomen, dubbele
 
namen. Zo werd mijn 'Firebird' 'Dutch Firebird' en 'Panache', 'Gerharda's Panache'. Van nature
 
groeit 'Golden Glow' als een slappe struik of een wat stijve hanger die, om voldoende te vertakken,
 
in het voorjaar flink getopt moet worden. 'Golden Glow' is een rijke bloeier en toont het mooist in
 
een hangbak in de volle zon, waar de plant veel ruimte vraagt. 'Golden Glow' is in Nederland veel
 
gebruikt voor veredelingswerk door onder andere Henk Waldenmaier en mijzelf. De kleur oranje
 
was bij fuchsiacultivars redelijk zeldzaam en de Veredelingsgroep had vanaf de oprichting als doel
 
de creatie van een dubbelbloemige oranje fuchsiacultivar. Achteraf is gebleken dat het gebruik van
 
species als F. magdalenae qua kleur betere resultaten leverde. Opvallend is dat alleen het gebruik
 
van 'Golden Glow' als vaderplant tot succes leidde. Voor de liefhebber is deze fuchsia met haar
 
gouden gloed een probleemloze aanwinst voor de collectie.
 
 
 
 
 H.J. de Graaff.
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'Gerharda's Aubergine' Foto: Sigrid van Schaik



'Gerharda's Aubergine', de Graaff 1989 NL AFS nr.: 2702
Afstamming: 'Lord Byron' x 'Foolke'

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Om een zo donker mogelijk aubergine fuchsia te krijgen combineerde ik 'Lord Byron', in het bezit
 
van zeer donker paarsblauwe kroonbladen, met 'Foolke'. Het resultaat was zo donker dat onze
 
losbladige cultivarlijst adviseerde de plant in de volle zon en helder licht te zetten opdat de
 
bloemen het mooist tot hun recht zouden komen. "Anders oogt de fuchsia wat somber". Ik wil
 
daarbij opmerken, dat de meeste aubergine fuchsia's geen liefhebbers van hoge temperaturen
 
zijn. Bij de introductie heette deze plant nog 'Aubergine', gezien de overheersende bloemkleur.
 
Bij de registratie door de AFS werd die naam terecht niet toegelaten omdat aubergine niet alleen
 
een kleur is maar de aubergine ook een plant. Daarom werd "Gerharda's" toegevoegd, naar de
 
naam van de villa, waarin ik woon. 'Gerharda's Aubergine' is een rijke bloeier, die van nature
 
groeit als een zelfvertakkende halfhanger, waarvan zowel opgaande vormen als hangers zijn te
 
maken. Vooral in het buitenland werd deze cultivar veelvuldig voor veredeling gebruikt in
 
verband met de toen nog zeldzame kleur. In ons land werd de ontwikkeling van deze nieuwe
 
kleurstelling helaas geremd, omdat de toenmalige nieuwighedenkeuringscommissie vond dat er
 
genoeg aubergine fuchsia's waren.
 
 
 
H.J. de Graaff.                                                                     
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Fuchsia’s in Aquarel – 114 Aat van Wijk

't Binnenland'   Van den Brink – NL 2011   
Afstamming: ‘Mrs. Lovell Swisher’ x ‘Pink Bon Accorde’
 
Rijkbloeiende fuchsia met enkele, betrekkelijk kleine, ‘parmantige’ bloemen. Groeit rechtop en is het best te kweken
als struik of boompje in gefilterd licht. De plant is genoemd naar de gelijknamige vaste planten kwekerij ’t Binnenland
in Hulshorst.
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Jaarverslagen 2019
Jaarverslagen nog in concept
 
Door de uitbraak van het coronavirus heeft de Commissie Financiële Controle nog geen kascontrole over 2019 uit
kunnen voeren. Daarnaast konden om dezelfde reden het hoofdbestuur en de ledenraad niet bijeenkomen op zater-
dag 4 april 2020 om het jaarverslag in de jaarvergadering te bespreken.
Het hoofdbestuur heeft besloten u toch te voorzien van de jaarverslagen maar wijst erop dat deze nog in concept zijn
en op een later moment alsnog worden besproken met de ledenraad. Als hier aanpassingen uit voortkomen zult u
daarvan op de hoogte worden gebracht.
 Jaarverslag secretaris
           
In 2019 zijn er twee ledenraadsvergaderingen belegd, de jaarvergadering in april en de najaarsvergadering in novem-
ber. In de jaarvergadering en de najaarsvergadering, die toegankelijk zijn voor alle leden van onze NKvF, waren leden
uit diverse windstreken van ons land aanwezig om deze bij te wonen. Een prettige ontwikkeling en het hoofdbestuur
hoopt dat deze lijn zich zal voortzetten. Het is altijd prettig als leden interesse tonen in de werkzaamheden van het
hoofdbestuur.
 
Het hoofdbestuur is het afgelopen jaar vijf keer in vergadering bijeengeweest. Ook dit afgelopen jaar is er weer veel
via de moderne communicatieve weg door het HB gewerkt, dit om te proberen de vergaderkosten zo laag mogelijk te
houden.
Ook naar het secretariaat toe is druk gebruik gemaakt van deze digitale weg. Waar mogelijk zijn alle vragen opgelost
en is de communicatie met de websitecommissie optimaal geweest.
Het afgelopen jaar was een goed en heel prettig bestuurlijk jaar. Ik vond het een eer om voor u en onze fuchsiavere-
niging deze inspanningen te mogen doen.
 
Margo Vaandrager-Wulffele
 
 Jaarverslag ledensecretaris
 
In het jaar 2019 hebben we in totaal 24 nieuwe leden ingeschreven.
De actie leden werven leden leverde ook weer nieuwe leden op.
De aanbrenger van een nieuw lid kreeg daarvoor een bon toegestuurd, in te leveren bij kwekers of servicepunten van
de regio's.
Ook de website van de NKvF bracht nieuwe leden binnen.
 
5 dames kregen het vergulde speldje voor 40-jarig lidmaatschap.
Zij waren allen op de Vriendendag aanwezig om het speldje in ontvangst te nemen.
Voor 49 personen was er een zilveren speldje voor 25-jarig lidmaatschap.
 
45 jaar lid waren 3 personen
35 jaar lid waren 20 personen
30 jaar lid waren 40 personen
 
Bericht van overlijden hebben we ontvangen van 19 leden.
 
Tiny van de Sande-de Beer
 
 Jaarverslag redactie Fuchsiana
 
De redactie bestond dit jaar uit:
Sjaak Loef, eindredacteur en redactievoorzitter
Ria Nauta, advertenties
Gerard Rosema, secretaris
Vacature
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Zoals u ziet heeft Gerard Rosema weer in de redactie plaatsgenomen. De redactie bestaat echter in principe uit 4 per-
sonen. Helaas heeft ook in 2019 niemand zich gemeld om de openstaande vacature te vervullen.
 
In 2019 zijn er 6 redactievergaderingen gehouden, te weten op 06-02-2019, 10-04-2019, 19-06-2019, 22-08-2019,
17-10-2019 en 12-12-2019. Op 19 juni waren we in Joure bij ons ondersteunend redactielid op de "achtergrond". Ge-
lukkig kunnen we nog steeds gebruik maken van zijn expertise!
De overige redactievergaderingen vonden afwisselend bij Ria, Sjaak en Gerard thuis plaats.
 
Tijdens deze vergaderingen werd de meest recente editie uitgebreid geëvalueerd. Tevens werd gekeken welke taken
er waren voor de volgende editie. Deze taken werden vervolgens onderling verdeeld.
 
De redactie heeft dit jaar niet met het hoofdbestuur vergaderd.
 
Gerard Rosema
 
 Jaarverslag UTC
 Beschrijvingsgroep
 
De beschrijvingsgroep heeft alle genomineerde planten, die ter keuring waren aangeboden, beschreven. Verder heeft
zij 45 planten aangemeld gekregen voor verwerking voor de AFS. De aangemelde planten kwamen uit Duitsland, Bel-
gië, Oostenrijk en Amerika. Deze planten zullen ook in de CIL worden opgenomen.
 BegeleidingsCommissie Keuringen (BCK)
 
23 februari is de BCK bij elkaar geweest om de keuringen van 2018 te evalueren.
Dit jaar zijn er weer 2 keuringen georganiseerd (13 juli en 17 augustus). In totaal werden 8 planten genomineerd van
de 19 inzendingen.
De evaluatie van de keuringen van 2019 en proefkeuring vond dit jaar plaats op 30 november bij Kwekerij Zeelenberg
te Dongen.
Vanaf 2020 dienen 3 planten ter keuring te worden aangemeld te weten:
1 ongetopte plant, 1 getopte plant en een plant van tenminste 2 jaar oud.
Tevens is afgesproken dat de inzender 3 planten moet afstaan aan de NKvF: 2 planten ten behoeve van de kwekers
voor vermeerdering en 1 plant voor de beschrijvingsgroep. Dit hoeven niet de planten te zijn die ter keuring zijn aan-
geboden.
 Botanische Groep
 
Deze groep is dit jaar drie keer bij elkaar geweest.
Op 30 maart 2019 bij kwekerij Van der Velde in Heerde en op zaterdag 18 mei bij de familie Rosema in Harmelen. De
derde vergadering vond plaats op 7 september 2019 bij de familie Hoefakker in Bennekom. De laatste vergadering
werd druk bezocht. Er werden veel stekken uitgewisseld. Ook nieuw botanisch materiaal uit Amerika kon worden be-
keken.
De verzorgingslijst voor botanische fuchsia's is klaar. Iedereen heeft de lijst inmiddels toegezonden gekregen.
 Veredelingsgroep en Studiegroep Winterharde Fuchsia's
 
Deze gecombineerde groep kwam 20 juli 2019 bij elkaar in Harmelen. Gerard liet zien hoe de veredelingscyclus bij
Agapanthus verloopt. Verder werden lopende proeven besproken.
Op 12 oktober kwam de groep voor de tweede keer bij elkaar bij Arie de Graaf in Broek op Langedijk. Er is onder an-
dere gesproken over geschikte proeflocaties voor het testen op winterhardheid. Er wordt gewerkt aan een handleiding
voor de veredeling van fuchsia's. In 2020 zal een en ander worden afgerond.
 
Gerard Rosema
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 Jaarverslag website
 
Het afgelopen jaar stond in het teken van de American Fuchsia Society (AFS). Er is een nieuwe opzet gemaakt om de
AFS-formulieren te digitaliseren en deze te koppelen met onze Cultivar Inventaris Lijst (CIL). Het gaat hierbij om het
beoordelingsformulier t.b.v. de keuringen van nieuwigheden en het beschrijvingsformulier met uitgebreide info van de
bij de AFS aan te melden planten.

Omdat aanmelding van fuchsia’s vanuit Europa is toegewezen aan de NKvF zijn de AFS-formulieren nu in diverse talen
beschikbaar. Deze opzet is met succes verlopen op enkele schoonheidsfoutjes na.
 
Ook is er veel aandacht besteed aan de nieuwe CIL, waar we alle gegevens zoveel mogelijk op één plaats willen pre-
senteren. In samenwerking met enkele leden en de BCK is hier veel tijd in gestoken om de database zoveel mogelijk
correct te vullen en te corrigeren.
 
Het programma van de nieuwe CIL is ook flink aangepast zodat we op een “eenvoudige” manier de CIL kunnen vullen
en koppelen met foto’s. Naast de nieuwe CIL hebben we ook een database met fuchsiafoto’s waar men zelf eventueel
de eigen favorieten kan samenstellen. Deze database is alleen gevuld met fuchsia’s die voorzien zijn van een foto.
Hier staan momenteel eigen plantenlijsten van leden, die we ondertussen hebben kunnen overzetten. Ook hier wordt
het komende jaar meer aandacht aan besteed om deze verder uit te breiden. Het probleem waar we echter vaak te-
genaan lopen is dat de foto’s uit het verleden van een te slechte kwaliteit zijn om ze te kunnen presenteren. Wij
hopen dat leden ons kunnen helpen aan nieuwe en betere foto’s. Deze zouden bijvoorbeeld naar de BCK gestuurd
kunnen worden.

We krijgen nog steeds meldingen dat men niet kan inloggen op de nieuwe website. De reden is dat men, ondanks
een aantal vermeldingen op de website, in Fuchsiana en in vergaderingen, de oude inlogcode gebruikt die op de nieu-
we website niet meer werkt. Via een formulier op de website kan een nieuwe inlogcode aangevraagd worden.
 
Ton van der Vorst
 
 Jaarverslag Vriendendag
 
Zaterdag 17 augustus was er weer de jaarlijkse fuchsiavriendendag. Begin januari werd al begonnen met het zoeken
naar een geschikte locatie. Daarbij moest rekening worden gehouden met verschillende factoren zoals de wensen van
het hoofdbestuur en vooral een locatie die geschikt is qua bereikbaarheid en parkeermogelijkheid. Verder moest de
locatie diverse voorzieningen hebben zoals toiletten en catering. Om zo’n plek te vinden was al een hele klus, vooral
ook omdat je lang niet overal welkom bent.
 
Uiteindelijk zijn we, na veel negatieve reacties, uitgekomen bij kwekerij Van der Velde in Heerde. Daar bleef slechts
één datum over en dat was zaterdag 17 augustus. De voorbereiding liep vrij soepel, ook al omdat we daar eerder een
Vriendendag hebben gehouden. De kwekerij had zelf die dag ook een paar activiteiten op het programma staan waar-
door er naar onze mening voldoende afwisseling was voor de bezoekers.
 
Dan komt de dag zelf. Het weer viel, op een hoosbui na, mee. De voorzitter kon, iets later dan gepland door het bij
elkaar scharrelen van diverse verlengsnoeren voor de geluidsinstallatie en een niet werkend stopcontact, de dag ope-
nen. Hoewel het altijd beter kan werd de dag aardig bezocht. Wanklank hebben we niet gehoord maar zelf vind je tij-
dens de dag dat bepaalde dingen anders en beter hadden gekund.
Voor de medewerkers had Tiny van de Sande weer uitstekend gezorgd voor broodjes en consumptiebonnen. Ook
heeft zij op de achtergrond het nodige voorbereidende werk gedaan.
 
Al met al een geslaagde dag waar het nodige te zien en te horen was en waar op de terrassen weer heel wat is afge-
praat. En wat ook belangrijk is: het door de penningmeester beschikbaar gestelde budget is door de keuze van de lo-
catie niet of nauwelijks overschreden.
 
Coen Bakker
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Jaarverslag penningmeester 
Balans 
Activa 

ACTIVA

Apparatuur

Apparatuur 619 619

Totaal apparatuur 619 619

Liquide middelen

ABN Amro Rek.crt. 288 165

ABN Amro Vermogens Spaarrekening 55.745 55.896

ING Rek.crt. 565 589

ING Vermogen Spaarrekening 54.318 60.293

ING Ledensecretariaat 4.637 589

Totaal liquide middelen 115.553 117.532

Vorderingen

Debiteuren 594 75

Totaal vorderingen 594 75

Voorraden

Voorraad jubileumspeldjes 174 505

Totaal voorraden 174 505

Overlopende activa

Vooruitbetaalde kosten 658 1.244

Nog te ontvangen bedragen 33 74

Totaal overlopende activa 691 1.318

TOTAAL ACTIVA 117.631 120.049

Balans per 31-12-2019 - Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden
31-12-2019 31-12-2018

bedragen in € bedragen in €

 

'Parel van Brabant'                                        Foto: Sjaak Loef
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Passiva 

PASSIVA

Afschrijving apparatuur

Afschrijving apparatuur 413 206

Totaal afschrijving apparatuur 413 206

Eigen vermogen

Kapitaal 21.272 31.636

Resultaat boekjaar -7.089 -10.364

Totaal eigen vermogen 14.183 21.272

Reserves

Statutaire reserve 50.000 50.000

Reserve jubileumjaar 2025 5.033 4.033

Activiteitenfonds 13.135 13.135

Reserve uit legaten en erfenissen 563 584

Totaal reserves 68.731 67.752

Vreemd vermogen

Saldo regio's in bewaring 2.818 1.940

Totaal vreemd vermogen 2.818 1.940

Kortlopende schulden

Crediteuren 1.497 90

Totaal kortlopende schulden 1.497 90

Overlopende passiva

Nog te betalen kosten 25 25

Vooruit ontvangen contributies 29.965 28.764

Totaal overlopende passiva 29.990 28.789

TOTAAL PASSIVA 117.632 120.049
0

Balans per 31-12-2019 - Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden
31-12-2019 31-12-2018

bedragen in € bedragen in €

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                    'Edna May'                       Foto: Sjaak Loef28 NKvF



 

 

 
Resultatenrekening 

 

2019 2018

Ontvangsten

Contributies 36.271 38.366

Rente 33 74

Advertenties 1.358 1.273

Opbrengsten Vriendendag 212 320

Opbrengsten AVG 399

Overige opbrengsten 0 30

Totaal ontvangsten 38.273 40.063

Uitgaven

Afdracht aan de regio's 15.322 15.807

Attenties 418 589

Relatiegeschenken en speldjes 767 1.202

Contributies en abonnementen 389 405

Assurantiekosten 175 179

Drukwerk 8.961 9.142

Diverse vergoedingen 1.400 1.795

Vergoeding cadeaubonnen 43

Communicatiekosten 0 422

Portikosten 724 320

Kantoorartikelen 632 439

Hardware en software 167 189

Bank- en administratiekosten 891 903

Vergaderkosten 1.791 2.511

Reis-en verblijfkosten 1.259 1.086

Autokostenvergoeding 4.370 5.157

Verzendkosten Fuchsiana 4.988 4.958

Diverse huren 685 946

Algemene kosten 757 2.161

Kosten AVG 417 1.010

Afschrijvingskosten 206 206

Kosten reservering 60-jarig jubileum 1.000 1.000

Resultaat boekjaar -7.089 -10.364

Totaal uitgaven 38.273 40.063
0

Resultatenrekening 2019 - Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden

bedragen in €

 
 
  

'Dirk van Delen'                                             foto: Sjaak Loef
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De cijfers in grafieken 
 
Kosten 2019 per kostenplaats, afgerond op hele euro’s: 
 

 
 
 
 
Vergelijking kosten 2017 t/m 2019 
Kosten per kostenplaats in percentages van de totale kosten: 
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Kosten per lid per kostenplaats 
 
In de volgende tabel is weergegeven hoeveel de kosten per kostenplaats bedragen, omgerekend 
per lid op basis van het aantal leden per peildatum 01-04-2019. Voor deze datum is gekozen 
omdat dit de peildatum is voor de bepaling van de regioafdracht. 
 
Hier ziet u dat jaarlijks op het vermogen wordt ingeteerd omdat de contributie de kosten niet dekt. 
In 2019 is dat € 5,95 per lid. 
 
Van de contributie die ieder lid betaalt, gaat in 2019 43.49% terug naar de regio in de vorm van 
regioafdracht. 
Van de contributie per lid gaat 38,28% rechtstreeks naar de leden terug in de vorm van 
Fuchsiana. 
Voor de overige werkzaamheden van de NKvF blijft dan nog 28,23% van de contributie per lid 
over. Hierbij zit ook een van de kerntaken van onze vereniging, namelijk de UTC. Voor deze 
kerntaak is in 2019 slechts 5,05% van de contributie gebruikt. 

  2016 2017 2018 2019 

Bestuur en beheer  €         1,84   €         1,53   €         2,31   €         2,63  
Ledenraad  €         1,86   €         1,95   €         2,08   €         2,22  
UTC  €         3,74   €         0,69   €         0,86   €         1,39  
Regio's  €       10,01   €       10,49   €       12,85   €       11,96  
Jubileumcommissie  €         0,63   €         0,63   €         0,70   €         0,75  
Redactie Fuchsiana  €       10,08   €       10,87   €       10,06   €       10,53  
Euro-Fuchsia  €         0,22   €         0,39   €         0,52   €         0,33  
Leden en ledenwerving  €         2,18   €         2,35   €         2,10   €         2,21  
Public relations  €            -     €            -     €            -     €            -    
Vriendendag  €         2,37   €         1,59   €         2,68   €         1,17  
Landelijke wedstrijdcommissie  €         0,19   €         0,08   €         0,17   €         0,21  
Websitecommissie  €         0,31   €         0,18   €         0,74   €         0,57  
Totaal  €       33,43   €       30,75   €       35,07   €       33,95  

     Contributie  €       27,00   €       27,50   €       27,50   €       28,00  

     Verschil  €        -6,43   €        -3,25   €        -7,57   €        -5,95  

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                    'Impudence'                       Foto: Sjaak Loef
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Mei 2020 

 
Overleden:  

 

De heer J. Bleumink    Regio 07 
Mevrouw C. Daniels-Stam  Regio 11 
De heer J.W. Fontijn   Regio 09 
Mevrouw K. Gonesch-Sewnarain   Regio 20 
Mevrouw J. van Heumen       Regio 13 
Mevrouw S. Jong   Regio 11 
De heer B.J. Mars   Regio 20 
De heer J.L. Meijer   Regio 25 
Mevrouw M.J. Meursing-Ferguson Canada 
De heer H.J. Naaldenberg      Regio 17 
Mevrouw A.M. Nijssen  Regio 24 
Mevrouw C. van de Sande   Regio 24 
   

Nieuwe leden: 
 
Mevrouw A. van de Burg  Regio 05 
De heer P.J. Korpershoek  Regio 20 
De heer G. Kosters   Regio 26 
Mevrouw B.J. Krijgsman   Regio 01 
Mevrouw H. Mooij   Regio 11 
De heer G. Zweers   Regio 05 
 

 

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 2020: 
 

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Contributie met ingang van 
1 januari 2020 € 30,00 per jaar. Huisgenoten en jeugdleden tot 18 jaar € 15,00 per jaar.  
Na aanmelding wordt een acceptgiro toegezonden.  
Betaling via: ING Bank nr.: NL32INGB0001691900. 
 
The association year runs from January 1 to  December 31. Membership fee from January 1, 
2020 € 30.00 per year. Roommates and youth members up to the age of 18 years € 15.00 per 
year. A giro collection form will be sent after registration. 
Contribution foreign members deposit via: IBAN-nr. NL32INGB0001691900. BIC-nr.: 
INGBNL2A. 
 
 
Tiny van de Sande, ledensecretaris. 

Ledensecretariaat
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Fotowedstrijd Vriendendag
Het hoofdbestuur heeft in het april nummer een oproep gedaan om, in het kader van de Vriendendag, deel te nemen
aan de fotowedstrijd. Helaas hebben we moeten besluiten Vriendendag op 29 augustus niet door te laten gaan als ge-
volg van de coronacrisis.
 
We willen de fotowedstrijd wel door laten gaan en leden in de gelegenheid stellen op hun favoriete foto te stemmen.
We gaan dit doen via de website www.nkvf.nl.
 
U kunt maximaal twee foto’s per categorie inzenden in de volgende twee categorieën:
 
Close-up fuchsiabloemen,
Algemeen fuchsia’s.
 
Als u mee wilt dingen naar een van de prijzen kunt u uw digitale foto’s uiterlijk 15 juli 2020 aan onderstaand e-mail
adres opsturen. Vergeet niet uw naam en adres en de naam van de fuchsia of het onderwerp te vermelden. Uiteraard
kunt u altijd putten uit uw fotoarchief van voorgaande jaren.
 
Ook dit jaar zijn er weer leuke prijzen te winnen voor de mooiste twee foto's uit beide categorieën, met de Mieke
Meursing bokaal als 1e prijs in de categorie Algemeen fuchsia’s.
 
Wij laten van alle foto’s afdrukken maken op het formaat 20 x 30 cm. De afdrukken worden u na afloop van de stem-
periode toegezonden, samen met de eventueel gewonnen prijs.
 
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.
 
De fotowedstrijd zal van 25 juli 2020 tot en met 29 augustus 2020 worden opengesteld om uw stem uit te brengen.
Ga daarvoor op website www.nkvf.nl naar “Fotowedstrijd 2020”. Hier kunt u op heel simpele wijze stemmen als u
bent ingelogd. Vraag daarom inloggegevens aan via het kopje “Aanvraag inlog website” als u die nog niet heeft.
Hiermee heeft u tevens toegang tot bijvoorbeeld de jaarverslagen en de rapporten met de uitwerking van de regiona-
le financiën. Daarnaast kunt u, als u bent ingelogd, de nieuwste Fuchsiana’s online lezen.
 
Als u geen computer en/of internet heeft, beseffen we heel goed dat stemmen op uw favoriete foto dit jaar lastig is.
Wij vragen u om dan via familie of buren de foto’s op de website te kunnen zien. Vervolgens kunt u uit beide catego-
rieën uw favoriet, via een voldoende gefrankeerd kaartje of briefje, aan ondergetekende laten weten.
We hopen hiermee iedereen toch een eerlijke kans te bieden een stem uit te brengen en op deze manier kan de foto-
wedstrijd in elk geval doorgaan.
 
Noteer hiervoor de volgende gegevens op het kaartje of briefje:
 
Naam.
Adres.
Woonplaats.
Lidmaatschapsnummer (van uw lidmaatschapskaart of adresdrager bij Fuchsiana).
Favoriet categorie Close up fuchsiabloemen.
Favoriet categorie Algemeen fuchsia’s.
 
De adresgegevens zijn:
 
C.J.G. Boom, Henry Dunantstraat 19, 2861 VD  Bergambacht, penningmeester@nkvf.nl
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Kalender
LET OP!
 Onderstaande activiteiten zijn voor een groot deel aangeleverd voordat er overheidsregels werden in-gesteld naar aanleiding van de corona-pandemie. Gezien de thans (19 mei 2020) geldende en algemeenbekende overheidsregels is de redactie van mening dat het geen zin heeft om de gemelde activiteiten injuni te vermelden. Over de maanden juli en verder is nu nog niets concreets te melden. Helaas heeft deredactie geen wijzigingen doorgekregen van diverse regio's en handhaven we daarom de gemelde acti-viteiten vanaf juli in deze kalender. 
 De redactie.
 Juli 2020
 
01    Regio 01, Friesland. Busreis.
15    Regio 03, Drenthe. Busreis.
25    Regio 08, Zuid Gelre. Uitje naar de tuin De Beukenhof in Barneveld.
 Augustus 2020
 
01    Regio 03, Drenthe. Open tuinen.
08    Regio 06, Oost Gelderland. Tuintocht en plantenwedstrijd.
22    Regio 23, West-Brabant. Themadag.
22    Regio 25, De Kempen. Fietstocht-opkweekwedstrijd.
29    Regio 03, Drenthe. Keuringsdag fuchsiaplantenwedstrijd.
 September 2020
 
05    Regio 01, Friesland. Floraliakeuring.
05    Regio 07, Veluwe. Barbecue.
12    Regio 08, Zuid Gelre. Presentatie boswachter Gelders Landschap.
12    Regio 19, Rotterdam e.o. Najaarsbijeenkomst.
19    Regio 25, De Kempen. Contactmiddag-Mieke Wijten.
19    Regio 28, Noord en Midden-Limburg. Potgronddag.
26    Regio 07, Veluwe. Hans v.d. Beek-middag.
28    Regio 05, Twente-Salland. Ledenbijeenkomst.
 Oktober 2020
 
03    Regio 03, Drenthe. Najaarsbijeenkomst.
03    Regio 17, Rijnland. Najaarsbijeenkomst.
10    Regio 20, Zuid-Hollandse Eilanden. Snoeimiddag.
19    Regio 13, Het Gooi, Eemland en Vechtstreek. Ledenbijeenkomst.
24    Regio 21, Zuid-Hollandse Eilanden. Najaarsbijeenkomst.
31    Regio 01, Friesland. Najaarsledenvergadering.
31    Regio 20, Eiland van Dordrecht. Najaarsbijeenkomst.
 November 2020
 
04    Regio 09, Noord-Holland Noord. Laatste bijeenkomst in 2020.
07    NKvF, Ledenraadsvergadering.
07    Regio 11, Noord-Holland Midden. Ledenbijeenkomst.
14    Regio 08, Zuid Gelre. Presentatie over paddenstoelen door Ria en Rob van de Bor.
21    Regio 07, Veluwe. Stampottenbuffet.
 2021
 Januari 2021
 
09    Regio 20, Zuid-Hollandse Eilanden. Nieuwjaarsbijeenkomst.
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Regiobladen en regionieuws 
LET OP!
 Eventueel vermelde activiteiten vinden alleen plaats als de overheidsmaatregelen met betrekking tothet Covid-19 virus dit toestaan! Ook zijn diverse activiteiten inmiddels afgelast.
 
 'De Fuchsiagroet' (Regio 05, Twente-Salland) nr. 2: Activiteitenkalender 2020. Stekken verkoop alleen via telefoni-
sche afspraak. Schuimcicade, ook koekoeksspog genoemd. Waarom gaan fuchsia's dood? Notulen van de ledenverga-
dering op 9 maart 2020. Zaken die met de verzorging van fuchsia's te maken hebben op een rij gezet.
 'De Bellenbode' (Regio 06, Oost Gelderland) nr. 2: Jaarverslag 2019. Fuchsiastekken ophalen. Open tuinen in de
regio. Tuinentocht en plantenwedstrijd op 8 augustus. Op de koffie bij Arie en Hermien Elsman.
 'De Veluwse Fuchsia-Bode' (Regio 07, Veluwe) nr. 1-2: Uitnodiging en agenda voor de algemene ledenvergadering
op 28 maart 2020. Lezing over het schiereiland Kamtsjatka in het oosten van Rusland. Verslag van de nieuwjaarsre-
ceptie op 4 januari 2020. Notulen van de voorjaarsvergadering op 30 maart 2019. Jaarverslag van de secretaris over
2019. Activiteitenkalender 2020.
 'Rijnlands regionieuws' (Regio 17, Rijnland) nr. 3: Activiteitenkalender 2020. Fuchsiashow op 24, 25 en 26 juli
2020. Busreis op 1 augustus 2020. Mogelijkheid om aan de hand van een stekkenlijst stekken te bestellen en af te
halen na telefonische afspraak. Maken van hanging baskets.
 'Nieuwsbrief' (Regio 18, Delfland) nr. 42: Alle verenigingsactiviteiten zijn voorlopig geannuleerd. Cees Thoen en
Aartje Brinksma blikken ver terug in de tijd.
 't Stekkie' (Regio 21, Zuid-Hollandse Eilanden) nr. 2: Dit keer geen fysieke “Stekkie” maar een (digitale) nieuwsbrief.
Mogelijkheid om aan de hand van een stekkenlijst stekken te bestellen en af te halen na telefonische afspraak.

'Hiawatha'                                                    Foto: Sjaak Loef
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'Winter Joy' Foto: Cor Boom


