
Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden

Fuchsiana

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 De fuchsia's van RobertoValenzuela (2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Regio 06, Oost Gelderland
 Fuchsiagalmijt, hoe nu verder?

56e jaargang no. 4 • Augustus 2020 Verschijnt 6 x per jaar



- Advertentie -

2 NKvF



Fuchsiana

Inhoudsopgave 56e jaargang - nr. 4 • Augustus 2020

Colofon............................................................................................................................................................ 04
Van de voorzitter.............................................................................................................................................. 05
Van de redactie................................................................................................................................................ 06
Tuinfoto's fam. Rosema.....................................................................................................................................07
Open tuin fam. Muit.......................................................................................................................................... 07
Product of Holland CCXXXIII..............................................................................................................................08
"On"kruiden, deel 25. Myosotis: Vergeet-mij-nietje..............................................................................................10
Aangeboden plantenwatergeefsysteem...............................................................................................................11
De fuchsia's van Roberto Valenzuela (deel 2)...................................................................................................... 12
Kleurenplaten 'Le Berger' en 'Land van Beveren'..................................................................................................14
Fuchsia's in Aquarel - 115, T.I.S. Herentals......................................................................................................... 18
Fuchsiafoto's gevraagd......................................................................................................................................19
FUCHSIAGALMIJT, hoe nu verder? (1)............................................................................................................... 20
Uitgebreide Technische Commissie (UTC)........................................................................................................... 21
Van de webmaster............................................................................................................................................ 22
Open tuinen vanaf augustus.............................................................................................................................. 23
Ledensecretariaat..............................................................................................................................................24
Regio 06, Oost Gelderland................................................................................................................................. 26
Van de bestuurstafel......................................................................................................................................... 28
Woordzoeker.................................................................................................................................................... 29
Kalender...........................................................................................................................................................30
Regiobladen en regionieuws.............................................................................................................................. 31

 

'Bryan Breary'                                               Foto: Sjaak Loef

3Fuchsiana Augustus 2020



 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

Hoofdbestuur 
 

Voorzitter: 
Cor van Empel 

Timmermannsweg 87, 5813 AM 

Ysselsteyn 
Tel. 0493-52 95 54 • voorzitter@nkvf.nl 

 

Secretaris: 

Margo Vaandrager 
Brugstraat 14, 1906 WV Limmen 

Tel. 072-505 17 89 • secretaris@nkvf.nl 
 

Penningmeester tevens 

vicevoorzitter: 
Cor Boom 

Henry Dunantstraat 19, 2861 VD 
Bergambacht 

Tel. 0182-35 46 78 •   

        penningmeester@nkvf.nl 
 

Algemeen lid: 
Joke Koek 

Rembert Dodoensstraat 1, 2203 BR 
Noordwijk 

Tel. 071-361 08 87 • alg.lid2@nkvf.nl 
 

Ledensecretaris: 

Tiny v.d. Sande 
Bergstraat 4, 5298 VK Liempde 

Tel. 0411-63 15 91 • 
ledensecretaris@nkvf.nl 
 

Algemeen lid: 

Coen Bakker 

Dinkelstraat 7, 1972 NB IJmuiden 
Tel. 0255-53 50 07 •  

alg.lid1@nkvf.nl 
 

Voorzitter UTC: 
Jan de Groot 

Biesenkamp 57, 8081 JA Elburg 

Tel. 0525-68 25 64 • 
utc.voorzitter@nkvf.nl 

 
Notulist: 

Leen Klok 

Abbewerveweg 1a, 3238 LH Zwartewaal 
Tel. 0181-46 18 69 • l.klok@planet.nl 

 
 
Voorpagina: ‘Eusebia’ 
Groeiwijze: Hanger/halfhanger 

Veredelaar: A. Stubbs 1982 US  
Foto: Flip van den Elshout 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

Redactie Fuchsiana: 
 

Voorzitter redactie Fuchsiana:  
Sjaak Loef 

Sparrengaarde 4, 2742 DM Waddinxveen 

Tel. 0182-64 91 20 •  

eindredactie@nkvf.nl 

 

Gerard Rosema 
Harmelerwaard 17a, 3481 LC Harmelen 

Tel. 0348-44 29 65 • 
secretaris.redactie@nkvf.nl 

 

 
Ria Nauta 

Puntenburgerlaan 42, 3812 CE 
Amersfoort 

Tel. 033-465 08 72 •  
advertenties.redactie@nkvf.nl 

 

Vacature 
 

Webmaster: 
Ton van der Vorst 

Generaal Bentinckstraat 20, 

5623 GX Eindhoven 
Tel. 06-19196786 •    

webmaster@nkvf.nl 

 
Ereleden: 

Jan de Nie en Herman de Graaff. 
 

Bankrekeningnummer ledensecretariaat: 

ING Bank nr. NL32INGB0001691900 
 

Internet: www.nkvf.nl 
 
Facebook: www.facebook.com/NKvF1965 
 
ISSN nr.: 1382-2004 
 
Copyright: 
Zonder schriftelijke toestemming van de redactie  
mogen geen artikelen, foto’s en illustraties uit dit  
blad worden overgenomen of verspreid. 
 
Ontwerp & Vormgeving: 
Redactie Fuchsiana 
 
Druk: Editoo B.V. te Arnhem 
 
 

Achterpagina: ‘Lancashire Lad’ 

Groeiwijze: Hanger  
Veredelaar: R. Sinton 1995 GBR 

Foto: Cor Boom 
 

       Officieel orgaan van de Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden

4 NKvF



Van de voorzitter
 
 
Beste fuchsiavrienden en -vriendinnen,
 
Na maanden van in grote beperkingen te hebben moeten leven zijn in juli de regels van over-
heidswege een stukje versoepeld. Zo mogen we weer met 100 personen bij elkaar komen als
we de anderhalve meter afstand maar aanhouden. Dit geeft ons toch weer een stukje vrijheid
terug, al merk ik wel dat niet iedereen er goed mee omgaat, en zie ik op de terrasjes grote
groepen dicht bij elkaar zitten. De mensen denken blijkbaar: we horen niets meer over be-
smettingen, dus het valt wel mee. Maar ik zou onze leden toch wel op het hart willen drukken:
hou je aan de regels, want we vallen bijna allemaal in de hoogste risicogroep. Maar afgezien

daarvan moeten we toch naar een normaal leven toe werken. Daarom heeft het hoofdbestuur besloten om de be-
stuursvergadering van 3 oktober a.s. door te laten gaan. Maar alleen als met in achtneming van de overheidsregels
de veiligheid voor iedereen kan worden gegarandeerd. Tijdens deze vergadering zullen we als hoofdbestuur bekijken
of de najaarsvergadering met de ledenraadsleden ook door kan gaan met in achtneming van de anderhalve meter af-
stand.
 
Zoals u kunt lezen in deze Fuchsiana hebben we besloten om op 5 september de keuring van nieuwigheden te laten
plaatsvinden. Dit omdat het aantal mensen dat bij de keuring is betrokken vrij beperkt is, het zou dan gaan om 20 à
25 personen. Hopelijk gaat dit allemaal goed en kunnen we in 2021 alle activiteiten weer oppakken, zowel bij het
hoofdbestuur als bij de regio’s. Als dat zo is maken we er met ons allen een extra mooi fuchsiajaar van.
 
Wij zelf vinden de versoepelde regels geweldig. Zo konden we na 5 maanden in juni onze kleinzoon van 9 maanden
weer eens in onze armen sluiten en lekker knuffelen. Ook de andere 3 kleinkinderen hebben we 14 dagen eerder be-
zocht en dit was toch geweldig na zo’n lange tijd. Want we hebben ze erg gemist!
 
Rest mij nog: blijf allen goed gezond en hopelijk zien we elkaar weer snel.    
 
Cor van Empel.

'Lillian Annettes'                                             Foto: Cor Boom
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Van de redactie
Het leek er even op dat deze zomer een herhaling zou
worden van die van de afgelopen twee jaar. En daar
hoopt natuurlijk 70% van de Nederlanders, die dit jaar in
eigen land vakantie vieren, ook op.
Maar nee, gelukkig voor de boeren, de natuur en vele
mede Nederlanders, brak er een periode aan van een
aantal zeer wisselvallige weken en nu lijkt het erop dat
het een zomer gaat worden zoals vroeger, toen zomers
nog echte zomers waren en regenkleding en kaplaarzen
standaard bij de kampeeruitrusting hoorden, je regelma-
tig met een drijfnatte tent thuiskwam die dan dagen in de
huiskamer over wat meubilair lag te drogen, en tempera-
turen boven de 30 graden een uitzondering waren. Net
als velen van ons mensen, zijn ook onze flora en fauna
op dit soort zomers ingesteld en gedeien dan het best.
Processierupsen en malariamuggen hoorden thuis in
verre exotische oorden en dat was niet iets om je onge-
rust over te maken. Het meest gevaarlijke dier in die tijd
was de adder en ik ken niemand die het beest ooit heeft

gezien laat staan er
door is gebeten.
 
En zo ook de planten
in mijn tuin die elk jaar
weer anders reageren
op het wisselende kli-
maat.
Vorig jaar had ik bij
een tuincentrum een
aantal mooie blauwe
salvia’s gekocht, vol-
gens de deskundigen
éénjarig.

Maar met deze zachte winters overleven ook deze plan-
ten het en beginnen nu al monstrueuze afmetingen aan
te nemen. De lichtblauwe variant heeft zich middels wor-
telstokken al een veel groter deel van de tuin toegeëi-
gend en weer een andere vind ik nu al op verschillende
plaatsen in de tuin terug. Door deze overmacht heb ik
helaas een aantal planten niet meer terug kunnen vinden
waaronder mijn Gaura en mijn winterharde fuchsia 'Kerry
Ann'. Voor deze planten was de Salvia te sterk gebleken.
Ik laat dit plantengeweld nu maar even toe omdat het
kwaad al is geschied en ik ze best wel mooi vind, maar
waarschijnlijk moet ik dat volgend jaar bezuren en heb ik
er spijt van als haren op mijn hoofd. Ik laat het u weten!
 
Een aantal planten heeft wel heel erg geleden onder het
warme voorjaar en de korte vorstperiode die even huis-
hield. Vooral sommige Hortensia’s die al knop hadden
gezet. Helaas hebben die nu maar 1 of 2 bloemen. Maar
die regenperiode heeft wonderen gedaan. Ook voor het
onkruid dat nu weer welig begint te tieren. In plaats van
de fuchsia’s water te geven loop ik onkruid te wieden. Zo
blijf je altijd bezig. De fuchsia’s beginnen door deze aan-
gename temperaturen flink te groeien en ook de stekjes
worden al mooie plantjes. Vorig jaar heb ik een aantal

stekken gemaakt voor onze stekkenruilochtend. Maar die
is natuurlijk niet doorgegaan dus heb ik nu veel “dubbe-
le” en weggooien kan ik niet. Tevens heb ik van Jannie
Loef in het voorjaar zo’n 25 topjes van een aantal van
haar planten gekregen die, op 2 na, allemaal zijn aange-
slagen en groeien als kool. Ondanks dat er de afgelopen
jaren, door de wolluis plaag, een flink gat in mijn fuchsia
verzameling is geslagen denk ik dat ik aankomende herfst
weer echt moet puzzelen hoe en waar ik alles ga over-
winteren. Het is hollen of stilstaan.

'Marinka' 
Momenteel ziet mijn tuin er geweldig uit en is er bijna
geen zwarte grond meer te zien (dan zie ik het onkruid
gelukkig ook niet meer). Zo jammer dat de open tuinen
op de normale manier niet door kunnen gaan, hoewel
een aantal tuinen natuurlijk wel op afspraak is te bezoe-
ken. Maar stuur vooral mooie foto’s op zodat we toch van
al dat moois via de volgende edities van de Fuchsiana
kunnen genieten. Ik wens u een fijne, groeizame en
vooral niet te warme nazomer toe met weinig ziekten en
plagen. Voor uw planten, maar natuurlijk ook voor uzelf.
 
Ria Nauta.
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Wat een leuk idee trouwens van Ria Nauta ! 

 

In het “Van de redactie” artikel van ons juni-nummer stelde Ria voor om een paar mooie foto's  van uw 

tuin te sturen.  

Kunt u toch uw mooie tuin of mooie plekjes in uw tuin delen met andere leden van onze vereniging. 

Helaas heeft nog niemand op dit voorstel gereageerd! 

 

Dus dacht ik vanmorgen, laat ik dan maar eens het goede voorbeeld geven. Dus mijn eenvoudig 

fototoestel ter hand genomen en door de tuin wat plaatjes geschoten. 

 

Wie volgt? 

 

Harmelen, 19 juli 2020 

Gerard Rosema 

Acanthus         Alstroemeria       Agapanthus 

 

 

 

 

 

 

Tuinfoto's fam. Rosema

Open tuin fam. Muit in Renswoude
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Product of Holland CCXXXIII
"What's in a name? That which we call a rose, by any
other name smell as sweet" (William Shakespeare,
Romeo and Juliet).
 
Ik had deze aflevering willen beginnen met: stel dat een
veredelaar in het verleden zijn nieuwe aanwinst Corona
zou hebben genoemd. Hoe zou hij daar nu over denken?
De Nederlandse veredelaar Dijkstra deed dat in 1994,
misschien omdat hij de bloem van zijn nieuwe zaailing op
een kroon vond lijken of mogelijk zelfs omdat hij de nieu-
wigheid zag als de kroon op zijn werk. Niets mis mee, al
weet ik niet of de AFS-registrar een zo op een weten-
schappelijk lijkende naam voor een cultivar zou accepte-
ren. Mochten we in 1994 al van een coronavirus gehoord
hebben, dan betrof het een groep virussen, die bij dieren
voorkwamen. Covid-19 was nog ver weg. Met de kennis
van nu zou je denken: "Hoe kan iemand een mooie fuch-
sia een dergelijk verschrikkelijke naam geven?" Fuchsia's
een naam geven die betrekking heeft op eigenschappen
van de plant of bloem juich ik van ganser harte toe en
dat deed ik zelf veelvuldig zoals bijvoorbeeld bij 'Green-
peace' met lichtgroene bloembuis en kelkbladen en heel
zachtroze kroon. Onder zomerse omstandigheden wordt
dat groen helaas wat overgoten met rood en eigenlijk
had dat me moeten waarschuwen.

 
Eigenlijk bracht een ingezonden brief van de heer C. v.d.
Linden in mijn krant mij op het onderwerp van deze afle-
vering. Biomassa. Het is oorverdovend stil vanuit Green-
peace over biomassacentrales. Ooit was ik lid. Toen
stond Greenpeace op tegen fabrieken die hun afvalwater
loosden op rivieren, waren ze tegen walvisvangst, stre-
den ze voor een schonere wereld.

Nu heeft Greenpeace macht, zit aan klimaattafels en
heeft dus biomassacentrales mogelijk gemaakt. Bah. Ooit
werd ik ook lid van Greenpeace en ik bezocht enthousiast
met mijn havo-groep de Rainbow Warrior. Met mijn ken-
nis van nu zou 'Greenpeace' anders hebben geheten. Ui-
teraard heb ik de lijst van mijn introducties maar eens
doorgekeken op zoek naar namen, die nu zeker niet door
de beugel kunnen. 'Piet Hein' dreigt door onwetendheid
van zijn voetstuk getrokken te worden,

'Piet Hein'                                                 Foto: H.J. de Graaff

'Greenpeace'                                                 Foto: Sjaak Loef

waarschijnlijk omdat de overwinnaar van de Spaanse Zil-
vervloot een standbeeld heeft en uit een verdachte tijd
komt. Met slavernij of kolonialisme had de goede man
niets te maken. In tegendeel. Hij heeft zelfs de slaven
van een gekaapt schip vrijgelaten. Ik heb begrepen dat
zelfs 'Winston Churchill' een besmette naam is. Met 'Tem-
po Doeloe' zit ik minder goed.
Die naam verwijst immers naar de goede oude tijd in ons
Indië. Met 'Insulinde' en 'Garoeda' ging ik minder over de
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schreef. De naam 'Piet Hein' gaf ik trouwens niet uit be-
wondering voor de Nederlandse kaper, maar omdat de
vorm van de bloem me deed denken aan enterhaken.
Laat ik stoppen met "foute" namen. Zodra ze verwijzen
naar personen uit de geschiedenis zullen ze door sommi-
gen ongelukkig gevonden worden, zoals bijvoorbeeld Na-
poleon en de eerder genoemde Churchill.
 
Vorstelijke personen zijn natuurlijk veel vernoemd, zoals
Queen Victoria. Die naam draagt een aantal fuchsia's en
niet alleen omdat ze zo lang regeerde, maar ook omdat
er nog geen registrar was zoals die van de American
Fuchsia Society die dubbele namen verbiedt. Familieleden
worden oneindig vaak vernoemd. Martha Franck was
daar een ster in.
Voor mij zijn dergelijke namen, vooral als het voornamen

betreft, moeilijk te duiden in mijn stukjes bij de kleuren-
platen in Fuchsiana.
 
In het vorige nummer van Fuchsiana werd ik getroffen
door een mooie foto van 'Golden Feli Fey’, een cultivar
die ik niet kende. Ik vroeg me meteen af of de naam met
"golden" wel klopte, want dan verwacht je een oranje of
gele bloem. Pas daarna realiseerde ik me dat het ook op
bontbladigheid kon wijzen. In dit geval gaat het om effen
geelgroen blad. Toch is naamgeving een zaak die niet te
licht opgevat moet worden, al kan niemand in dat ver-
band ver in de toekomst kijken. Zo las ik dat in een Gel-
derse gemeente de naam afrikaantjes taboe is en de
plant tegenwoordig Tagetes heet.
 
Lisse, 30 juni 2020                                  H.J. de Graaff.

- Advertentie -

INLEVEREN KOPIJ Fuchsiana 
 
Kopij voor het OKTOBER-NUMMER van 2020 van Fuchsiana dient, bij voorkeur per e-mail verzonden, uiterlijkwoensdag 2 september 2020 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. 24. Myosotis: Vergeet-mij-nietje.

Het Vergeet-mij-nietje behoort tot de grote familie van de
Ruwbladigen. Een treffende naam, want het gros van de
familieleden heeft ruw aanvoelende bladeren en stengels.
Andere bekende familieleden zijn Slangenkruid, Bernagie
en Smeerwortel. Maar dit keer gaan we het hebben over
het Vergeet-mij-nietje. Een beschrijving van de plant is
een beetje overbodig, want iedereen kent het
Vergeet-mij-nietje met zijn mooie, kleine, blauwe bloe-
metjes met een geel hartje. Als je de Flora erbij pakt blij-
ken er in Nederland zeven soorten voor te komen. Waar-
van het Moerasvergeet-mij-nietje de grootste bloemen
heeft. Die staat dan ook aan de wieg van een aantal tuin-
varianten van dit bloemetje.
Het Stijfvergeet-me-nietje en het Zompvergeet-me-nietje
hebben daarentegen piepkleine bloemen waar je echt de
loep bij moet pakken. Verder zijn in Nederland nog het
Akker-, Bos-, Veelkleurig- en Ruwvergeet-mij-nietje te
vinden.

Vergeet-mij-nietje.                                        Foto: Pexels.com

De meest algemene soorten zijn het Ruwe- en het Akker-
vergeet-mij-nietje die beiden ook wel in de tuin te vinden
zijn. De eerste op kalkhoudende zandgronden in de dui-
nen en op rivierdijken en -duintjes.
Het Akkervergeet-mij-nietje op droge tot matig vochtige,
voedselrijke grond in akkers en bermen, op dijken en aan
bosranden. Dus als we een kleinbloemig wild
Vergeet-mij-nietje in de tuin vinden is het meestal een
Akkervergeet-mij-nietje.
 
Hildegard von Bingen noemt het plantje Frideles Auga.
Later werd het Liebaugel genoemd. Verliefde ogen. Die
blauwe oogjes met gele pupillen deden blijkbaar wat met
de mensen. Verliefden zagen in het lichte blauw de kleur
van trouw in de ogen van de geliefde. De verliefde
schonk ze aan het meisje waardoor zij zich hem steeds
herinnerde. Het werd daarmee een symbool van liefde en

trouw. In deze ‘donkere’ middeleeuwen werd in de liefde
vaak een bloemrijke taal gesproken.
Ogen als Vergeet-mij-nietjes, een mond met de kleur van
een roos en een lelieblanke huid.
 
Maar waar komt de naam van dit plantje nu vandaan?
Ene A. de Cock heeft het volgende versje gerijmeld:'t Was een bloemke met een kopjeHemelsblauw en groen van blad,Met in't hart een mooi geel knopjeDat, helaas zijn naam vergat!
 
Dit slaat op een veel oudere legende: Toen Onze Lieve
Heer alle bloemen een naam gegeven had moesten ze
die zelf goed onthouden. Maar een blauw bloempje met
een geel hartje kon zijn eigen naam maar niet onthou-
den. Het vroeg steeds aan de andere bloemen hoe hij
ook alweer heette… Helaas wisten die dat ook niet. Toen
moest hij wel terug naar de Heer om hem te weten te
komen. Die stak zijn vinger op en zei: ‘Vergeet-mij-niet!’
Het bloempje schaamde zich diep en ging gauw terug
naar de waterkant en verstopte zich tussen gras en de
andere planten. Daar kun je het vandaag de dag nog
steeds vinden.
 
Het Moerasvergeet-mij-nietje en het Ruwe
vergeet-mij-nietje werden door Dodonaeus allebei Schor-
pioenkruid genoemd. Vergelijk ook hieronder de naam
Myosotis scorpioides. Het grote Moerasvergeet-mij-nietje
was bij hem een mannetje en het veel kleinere
Ruwe vergeet-mij-nietje was het vrouwtje. Hij beschrijft
de eerste als volgt:”Scorpioen cruyt manneken wast ont-rent een spanne oft voet hooghe ende heeft cantighecleyne steelkens die in dopperste daer die bloemenkensen knopkens aen wassen omghecromt zijn ghelijck eenScorpioen steert. Die bladeren zijn cleyn en smal. Diebloemkens schoon en lieflijck, van coluere hemelblauw intmiddel wat geel hebbende”.  De andere beschrijving
luidt: ”Scorpioen cruyt wijfken es den manneken seerghelijck, anders dan dat zijn steelkens en bladerkens watrouw en hayrachtich zijn ende die bloemkes mindere. Diesoppen van steelkens zijn oock omghecromt ghelijck aenScorpioen cruyt manneken”.
 
De andere Vergeet-mij-nietjes staan bij hem te boek als
Muizenoor. Dit vanwege de behaarde blaadjes die aan
muizenoren deden denken. En dat is wat de wetenschap-
pelijke naam Myosotis ook betekent. Myosotis is een sa-
menvoeging van twee Griekse woordjes. Myos wat muis
betekent en otis wat oortje betekent. Muizenoortje dus.
Overigens werden er heel veel planten met behaarde
blaadjes Muizenoor genoemd. Wat wij tegenwoordig Mui-
zenoor noemen is een composietje met paardenbloem-
achtige bloemetjes en met bladeren die met name langs
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de rand behaard zijn.
Pas in de zestiende eeuw schijnt de naam ‘Vergisse min
nit’ te zijn ontstaan.
Het Akkervergeet-mij-nietje heet arvensis, wat akker be-
wonend betekent. Het Ruwe vergeet-mij-nietje heeft als
soortnaam ramosissima. Ramos verwijst naar takken en
ramosissima betekent dan iets van heel erg vertakt. Ook
de andere namen zijn redelijk vanzelfsprekend. Sylvestris
(bos bewonend) voor het Bosvergeet-mij-nietje. Palustris
(moeras bewonend) voor het Moeras vergeet-mij-nietje.
 
Overigens heet palustris tegenwoordig scorpioides. Deze
naam verwijst naar de schorpioen zijn kromme staart. En

Vergeet-mij-nietje.                                        Foto: Sjaak Loef

houdt dus verband met de kronkelige, bochtige vorm van
de plant, zoals Dodonaeus al zei.
Vanwege de gelijkenis met oogjes kregen de planten in
Groningen de naam Blauwoogjes. Ook kwamen de
namen Stijfselbloempjes en Blauwe stijfseltjes voor.
Waarschijnlijk omdat ze als blauwsel aan het waswater
werden toegevoegd. Vanwege de blauwe kleur werd het
ook wel Lievevrouwebloemekens en Maria bloemekes ge-
noemd.
 
Maria wordt vaak afgebeeld met een blauwe mantel. Het
gebruik van blauw voor de kleding van Maria is ontstaan
in de 12e eeuw, toen Maria’s verering steeds verder ver-
spreid raakte in de Rooms-Katholieke kerk. Ultramarijn

was destijds het duurste pigment en de kerk dicteerde
dat dit gebruikt werd voor de afbeeldingen van de maagd
Maria. Het dure ultramarijn werd daarmee symbool voor
heiligheid, deugd en bescheidenheid.
Er zijn heel veel legenden en sagen waarin het
Vergeet-mij-nietje een rol speelt.
In Oostenrijk is een romantisch tragische gebeurtenis de
aanleiding geweest om het bloempje Vergeet-me-niet te
noemen. Eens zou een ridder met zijn bruid aan de oever
van de Donau hebben gewandeld toen haar oog een klei-
ne blauwe bloem ontdekte die zij nog nooit gezien had.
Maar de oever was steil. 
De ridder zag dat ze met vurig verlangen naar de blauwe
bloem staarde. Hij wilde alles doen om die aan haar te
schenken en hij daalde af om de schat te halen. Ze volg-
de hem, maar op het moment dat hij de blauwe bloemen
in de hand had, gleed zijn voet uit en terwijl hij zijn bruid
de bloemen toestak, sprak hij: “Vergeet mij niet” en een
draaikolk deed hem voor haar ogen in de diepte verdwij-
nen. Uren ver van de plaats werd zijn lijk teruggevonden.
De bruid plantte op zijn graf de blauwe bloemen die zij
Vergeet-mij-niet noemde.
Bij onze oosterburen wordt het Vergeet-mij-nietje veel
gebruikt op de graven.
Er werd verteld dat na de slag van Waterloo een enorme
hoeveelheid vergeet-me-nietjes ontloken op verschillende
plaatsen waar het land met het bloed van de helden ge-
drenkt was.
Deze tragisch poëtische bloemen roepen nog heden "Ver-
geet de geliefde doden niet".
Vermoedelijk gebruikte de Zweed Konrad Gessner in
1561 voor het eerst de naam en dit ging via het Duitse
Vergissmeinnicht in de 16de eeuw over naar het Franse
M'oubliez mye en naar het Engelse Forget me not in de
19de eeuw.
 "Zo dikwijls als gij dat bloempje ziet, zo zal het sprekenbeginnen, vergeet mij niet, vergeet mij niet, ik zal u altijdminnen."
 
Henk Hoefakker

 
Eenvoudig water geven aan al je planten. Het
aantal is onbeperkt.
 
Ik heb potstekertjes met een zogenaamd
spaghetti slangetje compleet.
 
Men mag mij bellen over het aansluiten van
het een en ander.
 

Gratis af te halen bij: Wim van Smeerdijk, Schoolstraat 8, 9367PZ De Wilp, tel. 0594 646405 of 06 51796817,
wvansmeerdijk@home.nl

Aangeboden plantenwatergeefsysteem
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DE FUCHSIA'S VAN ROBERTO VALENZUELA (deel 2)

Fuchsia lycoïdes in de kassen van Chèvreloup

Fuchsia lycioïdes, Palo de yegua (Chileense naam)

Van vier fuchsia-soorten is hier de grootte van de zaden
en de vruchten vergeleken. De grootte van de vruchten vanF. alpestris en van F. regia zijn vergelijkbaar met die van           F. magellanica.

 
Palo de yegua, met als wetenschappelijke naamF. lycioïdes, is misschien de minst bekende Chileense
fuchsia als gevolg van de lastige verzorging die om ver-
schillende redenen gecompliceerd is: gevoeligheid voor
botrytis, ziektegevoelig door teveel vocht (in Nederland
treedt er dan roest op red.), geen enkele weerstand
tegen het minste beetje vorst. In een omgeving van 0°C
geeft hij al grote problemen en onder -5°C sterft de
plant. Ook is het een hele uitdaging om ze te verzorgen
in pot. Het is een fuchsia die van direct zonlicht houdt, in
tegenstelling tot de meeste van zijn voorouders die de
voorkeur geven aan gefilterd licht of half-schaduw. In de
loop van de jaren heb ik veel grote fuchsia kwekers leren
kennen en deze fuchsia stelt ze altijd voor problemen.
Haar eigenschappen zijn opmerkelijk: de knolvormige
wortels zorgen voor de opslag van water voor het droge
seizoen, en alleenstaande gladde bladeren waarvan de
bladrand geheel of licht getand is. Als het blad afvalt blijft
een gedeelte van de bladsteel staan. Deze lijken op
doorntjes. Van deze eigenschap is de wetenschappelijke
naam afgeleid. F. lycioïdes betekent “onechte doorn”.
Haar vruchten zijn rond, met minder dan 30 grote zaden
per bes. Er is een groot verschil in formaat van de zaden
wat heel bijzonder is als je de kleine maat van de vruch-
ten van F. lycioïdes in ogenschouw neemt. De vruchten
van F. lycioïdes bevatten ongeveer 8 tot 15 zaden, terwijl
die van F. magellanica meestal meer dan 100 zaden heeft
per vrucht.
Er bestaan vrouwelijke en tweeslachtige planten (in de
botanie wordt dit verschijnsel gynodioecie genoemd) die
in de natuur evenredig voorkomen. Deze fuchsia beschikt
over een interessante aanpassing. Hij heeft als gewoonte
om zijn bladeren in het droge seizoen te laten vallen om
verdamping tegen te gaan. Deze ongewone fuchsia komt
voor in de kustgebieden en de zone centrale van Chili tot
het noorden van Chili Chico, vooral in de plaatsen Los
Molles, Puerto Oscuro en Fray Jorge groeien ze in het
wild.

Deze fuchsia is tetraploid met n=22.
De kolibrie, Rhodopsis vesper atacamensis, is de natuur-
lijke bestuiver van F. lycioïdes.
Maar wanneer de kolibrie het leefgebied van de fuchsia
heeft verlaten en naar het zuiden, naar de omgeving van
Laguna Verde, is getrokken valt het volgende op: de
bloemen van F. lycioïdes gaan verder open, waarbij de
kroonbladen horizontaal komen te staan (zoals bij cultivar
Loeky, red.), dit om het de insecten makkelijker te maken
om de bestuiving van de kolibrie over te nemen.
Vrouwelijke bloemen hebben geen meeldraden met pol-
len, maar het minste contact met stuifmeel op de stempel
geeft al aanleiding tot bevruchting. De 2-slachtige bloe-
men zijn groter dan de vrouwelijke bloemen en produce-
ren wel stuifmeel, maar minder vruchten.
Er bestaat een interessante botanische studie over deF. lycioïdes met als titel: Pollinator maintenance vs. Fruit-
production: partitioned reproductive effort in subdioe-
cious Fuchsia lycioïdes, geschreven door Peter Atsatt en
Philip Rundel in 1970. Uit deze studie, waarbij een popu-
latie van F. lycioïdes vlak bij de stad Pichidangui is onder-
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Rhodopsis vesper (deze kolibrie is de bestuiver van F. lycioïdes)

zocht, bleek dat:  
25% van de 2-slachtige planten voor 100% 2-slachtige 
bloemen hebben, 40% van de 2-slachtige planten heb-
ben naast tweeslachtige bloemen tussen 10% en 40%
mannelijke bloemen, 13% van de 2-slachtige planten
hebben naast tweeslachtige bloemen voor 60% tot 70%
mannelijke bloemen en dat tenslotte 22% van de 2-slach-
tige planten tussen 90% en 100% mannelijke bloemen
vormt (die laatste categorie zijn bijna mannelijke planten!
red.). Uit dezelfde studie blijkt dat in deze populatie de
vrouwelijke bloemen altijd kleiner zijn dan de 2-slachtige
bloemen en de vrouwelijke planten altijd kleiner zijn dan
de 2-slachtige planten.
Na het zien van een groot aantal F. lycioïdes kan ik be-
vestigen dat er een groot verschil bestaat tussen bloe-
men van de ene en van de andere plant. Het is daardoor
moeilijk om binnen dezelfde populatie een bloem stan-
daard te definiëren.
(red. Alain Leborgne: In het oorspronkelijke verhaal met
foto’s genomen door Roberto Valenzuela is goed te zien
hoe groot de verschillen zijn. Wij hebben hier jammer ge-

Zonder twijfel tweeslachtige bloemen van F. lycioïdes.
(foto gemaakt in kassen van Chèvreloup)

noeg geen illustraties van).
                                                               
Als 1e voorbeeld was er een 2-slachtige fuchsiaF. lycioïdes met een buitengewoon korte conische bloem-
buis. De bloembuis en de kelkbladen waren licht rose.
2e voorbeeld: Een foto uit Los Moles van een vrouwelijkeF. lycioïdes met donker rose kelkbladen. En tenslotte in
Vina del Mar bij boerderij Vergaran vond Roberto 2-slach-

Bloemen en vruchten van F. lycioïdes(Foto Chèvreloup)
tige abnormale exemplaren met 5 kelkbladen en 5 kroon-
bladen.
 
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

 
De mythische muurschilderingen getuigen van het
oorspronkelijke Chileense volk, de Mapuche, de fuchsia's, de
kolibries: de wereld van de Andes.
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'Le Berger', de Graaff 1977 NL.  AFS nr.: 1866
Afstamming: 'La Campanella' x onbekend. 

 
 
 
 
 
 
Met zusterzaailing 'La Bergère' vormt deze cultivar een romantisch paartje: de herder en het
 
herderinnetje met de witgewolde schaapskudde. Het verschil tussen beide fuchsia's bestaat uit
 
een langere bloembuis bij 'Le Berger' en de kroonkleur is roomwit, tegenover het melkwit van 'La
 
Bergère'. Die laatste werd trouwens een jaar later geïntroduceerd, omdat één van de vijf
 
keuringsplanten was verongelukt door de vraatzucht van een krielkip. Een goede les voor een
 
beginneling om in het vervolg meer dan vijf planten voor de nieuwighedenkeuring op te kweken.
 
Witbloemige fuchsia's kweken is minder simpel dan u denkt. Dat wit moet namelijk erfelijk van
 
beide ouders komen anders wordt het overheerst door al die andere fuchsiakleuren behalve
 
geel. Daar komt nog bij, dat de witte kleur bij fuchsia's genetisch kan verschillen. Zo kruiste mijn
 
Duitse fuchsiavriend Axel Springer de witte 'La Bergère' met F. magellanica alba en kreeg in zijn
 
zaailingen niet de verwachte witte bloemen, maar roodpaarse. Waar het wit van mijn
 
herderspaartje vandaan komt is uiterst ongewis, ofwel meer geluk dan wijsheid. De afkomst van,
 
volgens mij, de meest gebruikte kruisingsplant 'La Campanella', is volledig onbekend. De
 
bekende Engelse veredelaar John Blackwell vertelde mij dat hij een mooie bes gevonden had na
 
het opruimen voor de winterberging. Vast staat dat de plant een enorme verscheidenheid aan
 
erfelijk materiaal herbergt, want haar nageslacht is enorm gevarieerd. 'Le Berger' is een
 
rijkbloeiende spontaan vertakkende hanger met een hekel aan zon en hitte. Helaas deelt de
 
plant een eigenschap met veel andere 'La Campanella'-afstammelingen: ze overwinteren
 
moeizaam. Nuttig is in de nazomer stekken te nemen voor het volgende jaar. Engelse kwekers
 
voor fuchsiashows doen niet anders om de beste showhangers te maken. Oudere hangers laten
 
zich minder vormen.
 
 
 
 
H.J. de Graaff.

14 NKvF



'Le Berger' Foto: Coen Bakker



'Land van Beveren' Foto: Dominicus Bergsma



'Land van Beveren', Saintenoy 1991 B. AFS nr.: 2614
Afstamming: 'La Campanella' x onbekend.

 
 
 
 
 
 
 
 
De Vlaamse veredelaar Rogier Saintenoy was in zijn tijd bij onze zuiderburen de meest
 
opvallende liefhebber op dit gebied. Hij richtte zich sterk op de ontwikkelingen in ons land en
 
bezocht regelmatig de nieuwighedenkeuringen in Aalsmeer. De keer die ik me nog goed
 
herinner vroeg hij na afloop van de keuring de commissie naar een zaailing van hem te kijken.
 
Uit de achterbak van zijn auto toverde hij een schitterende plant van de latere 'Land van
 
Beveren', die we zeker goedgekeurd zouden hebben als één van de mooiste 'La Campanella'-
 
afstammelingen. Als eerbetoon aan deze Belgische veredelaar kreeg hij het verzoek in Lisse
 
"Fuchsiade '99" te openen, die in het teken van Gregor Mendel stond, omringd door een aantal
 
binnenlandse en buitenlandse veredelaars. Uit de naamgeving van door hem gewonnen
 
cultivars blijkt zijn liefde voor zijn Vlaamse land. Van hem zijn ook 'Lamme Goedzak', 'Lange
 
Wapper' en 'Koning Boudewijn'. Jammer genoeg is Rogier met het veredelen van fuchsia's
 
gestopt. Met 'Land van Beveren' is niet verder gewerkt, noch door hem, noch door anderen. De
 
plant groeit van nature als een goed vertakkende halfhanger en daar kun je alle kanten mee op.
 
Ik adviseer een hangbak uit de zon. Uw beloning zal een waterval van fleurige bloemen zijn aan
 
het eind van de gebogen takken. Helaas kunnen hommels nogal wat schade aan de randen van
 
de kroonbladen veroorzaken.
 
 
 
 
H.J. de Graaff.
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Fuchsia’s in Aquarel – 115 Aat van Wijk

T.I.S. Herentals Michiels - 2007 BE  AFS 6326
Afstamming: ‘Jef Vander Kuylen’ x ‘Chandlerii’
Hangfuchsia met vrij grote, enkele tot half dubbele bloemen. De plant is op z’n best op een licht beschaduwde plek.
Herentals is een stad in de Belgische provincie Antwerpen.
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Bij de controle van de database (CIL) riepen de foto’s bij de volgende fuchsia’s vragen op, 

van deze fuchsia’s hebben we de foto’s verwijderd. Graag willen wij hiervan nieuwe foto’s 

aan de database toevoegen. 

Hierbij doen we dan ook een oproep, heeft u misschien foto’s van onderstaande fuchsia’s 

stuur deze dan op naar utc.voorzitter@nkvf.nl zodat we deze weer kunnen toevoegen. 

Habanero 
Hafen Hamburg 
Halloween 
Halsall Belle 
Hampshire Leonora 
Hannah Gwen 
Hanora’s Sister 
Hans Schnedl 
Happiness 
Happy Anniversary 
Happy Talk 
Harald’s Liebling 
Harbour Bridge 
Harlequin 
Harlow Car 
Harm oet Riessen 
Harmony 
Harold 
Harriet Lye 

Harry Cawood 
Helga Brinkmann 
Hellas 
Hello Charlotte 
Hello Moideer 
Henk Kaspers 
Henk Teun 
Henri Guillaumet 
Henri Verdeur 
Henriette Ernst 
Henry Hoefsloot 
Henry VIII 
Her Highness 
Her Ladyship 
Hercules 
HeRi Alestes 
HeRi Alver 
HeRi Arapaima 
Hilda May 

HeRi Nova 
HeRi Wahoo 
Herman de Graaff 
Herps Arco 
Herps Flambard 
Herps Samba 
Herps Sandra 
Herzog Rudolf 
Hesseloske 
Heston Blue 
Het Dansmarieke 
Het Halens Helmpje 
Het Krulstaartje 
Het Neerhof 
Heytina Lokhorst 
Hidalgo 
Hie Zenne kik 
Hilde Nutzinger 
Hobson’s Choice 

Hof van Riemen 
Hofrat Dr. Riedl 
Holiday 
Hollywood 
Hollywood Park 
Hollywood Star 
Holzmichel 
Honoré 
Hot Pants 
Howlett’s Hardy 
Hubert Glombitza 
Hummeltje 
Huntsman 
Herps Meteoor 
Herps Witkar 
 

 
 
 
 
 
 

Fuchsiafoto's gevraagd

'Arels Hans'                                                 Foto: Sjaak Loef 'Arels Nadia'                                                Foto: Sjaak Loef
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FUCHSIAGALMIJT, hoe nu verder? (1)

Aantasting van groeipunt door de galmijt.
Let op de extreme beharing van het blad, een
teken dat u zeker met de galmijt te maken heeft!

 
Tot nu toe hebben we met uw hulp uitbraken van de
fuchsiagalmijt kunnen indammen.
U meldde de aanwezigheid van de mijt aan ons, wij
meldden dat aan de NVWA en zij ruimden al uw planten.
Dat laatste hoeft "gelukkig" niet meer! Nou ja, gelukkig?
Nu de galmijt "vogelvrij" is verklaard (zie februari-num-
mer van Fuchsiana) komen we in een andere situatie te-
recht! Wij, als fuchsialiefhebbers, krijgen zoals Herman
de Graaff in "Product of Holland" in de vorige Fuchsiana
opmerkt, naast de corona-pandemie ook nog met een an-
dere pandemie te maken, die van de galmijt.
Het is niet denkbeeldig dat de galmijt deze zomer bij één
van ons opduikt.
Dat is inmiddels al gebeurd! In de buurt van Nijkerk en in
de buurt van Noordwijk.
 
Wat moet u doen als u denkt dat u fuchsiagalmijt in uw
planten heeft?
 
Wat u zeker niet moet doen:
 
-  met de zieke plant naar een kweker of bevriende
   fuchsialiefhebber gaan om te vragen of de plant is
   aangetast met de galmijt. Je verspreidt dan de galmijt.
 
Wat u wel moet doen:
 
Maak een foto en stuur die op naar ondergetekende of
naar Jan de Groot. Wij kunnen met grote zekerheid vast-
stellen of u inderdaad met de fuchsiagalmijt te maken
heeft.
Wij stellen het zeer op prijs als u het ons meldt. Wij
maken er dan ook melding van in Fuchsiana en op de
website zodat iedereen die in de buurt woont van de
plaats waar de galmijt is geconstateerd voorzichtig en
alert is.
 
Is geconstateerd dat u inderdaad de fuchsiagalmijt in uw
plant(en) heeft en u wilt de plant(en) niet ruimen, wat
we ons kunnen voorstellen, wat kan/moet u dan doen?
 
-  uw tuin niet meer openstellen voor bezoekers; zij
   kunnen via hun kleren of handen de mijt verspreiden.
-  geen stekjes meer uitwisselen met bevriende fuchsia-
   liefhebbers, ook niet van planten die geen zichtbare
   verschijnselen vertonen; er kunnen wel galmijten op
   zitten!
-  geen planten meer maken en leveren voor een show
   of voor uw regio-avond.
 
In al deze gevallen helpt u de galmijt om zich te versprei-
den! Dus niet doen!
 
De schade die de galmijt onze planten toebrengt wordt
meestal in de zomer zichtbaar en dan kunt u het beste
als volgt te werk gaan:

 
Doe plastic handschoenen aan. Knip alle aangetaste
delen tot ongeveer twee knopen onder de aantasting
weg. Doe de aangetaste plantendelen met de handschoe-
nen in een vuilniszak. Doe de zak goed dicht en leg de
zak in de volle zon. Gooi de vuilniszak vervolgens in de
kliko. Daar de mijten ook in je kleren kunnen zitten,
neem een douche en doe dan andere kleren aan. Ont-
smet snoeischaar en potten. Eventueel kunt u ook nog
een bestrijding uitvoeren (hier komen we de volgende
keer op terug).
 
Gaat het om winterharden die gewoon buiten staan dan
is dit voldoende. In de herfst kunt u dan de plant tot net
boven de grond terugknippen.
 
Mocht het in de winter of het voorjaar een aantal keren
flink vriezen, dan zullen flink wat galmijten doodgaan. Je
raakt ze echter in onze huidige winters niet kwijt. Maar
een beetje afhankelijk van de temperaturen in het voor-
jaar en de voorzomer en afhankelijk van de cultivar heb
je dan geen of weinig symptomen.
 
In de kas zal de fuchsiagalmijt altijd overleven, zowel op
de plantendelen als in de grond. Ook daar geldt dat flink
terugsnoeien voor de winter en de aangetaste delen ver-
branden of in een plastic zak in de zon leggen en daarna
in de kliko een must is. Zodra de planten na de winter
weer gaan uitlopen met de bestrijding beginnen. In de
volgende Fuchsiana meer over de bestrijding e.d.
 
Gerard Rosema.
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UITGEBREIDE TECHNISCHE COMMISSIE (UTC)
Zoals u zult begrijpen zijn een aantal geplande activiteiten van de verschillende groepen geannuleerd!
 Botanische Groep.
 
Alle activiteiten van deze groep zijn afgelast.
 BegeleidingsCommissie Keuringen (BCK).
 
Er zal dit jaar nog wel een keuring plaatsvinden en wel op 5 september 2020.
 
De keuring vindt dit jaar plaats in Eemnes, Huis van Eemnes, Noordersingel 4, 3755 EZ Eemnes, tel. 035 5311887.
 
Aanmelden voor deze keuring kan geschieden door het aanmeldformulier op de website in te vullen; deze is te vinden
onder de UTC/BCK.
 
Voor diegene die geen internet heeft kan het aanmeld-formulier worden aangevraagd bij de secretaris van de BCK,
Lisanne Boom, Dorpstraat 79, 2935 AB Ouderkerk aan den IJssel, tel. 06-57167525.
 
In het vervolg dienen ter keuring 3 planten te worden aangeleverd, te weten:
1 ongetopte plant, 1 getopte plant en een oude plant van tenminste 2 jaar oud.
 2019 was een overgangsjaar; vanaf dit jaar is het aanleveren van een tenminste 2 jaar oude plantverplicht! 
 Winterharden Studiegroep en Veredelingsgroep.
 
Ook deze groep zal dit jaar niet meer bij elkaar komen.
 
Gerard Rosema, secretaris

'Edna May'                                                    Foto: Sjaak Loef
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Van de webmaster
 

 

 

Nu de beperkingen m.b.t. het coronavirus wat versoepeld zijn merken we dat de “drukte” op de website 

wat afneemt, wat heel begrijpelijk is. Mensen genieten nu meer van andere dingen en dat geeft mij mooi 

de gelegenheid om eens wat rubrieken van de website te promoten die nog redelijk onbekend zijn bij 

vele lezers, zoals het “NKvF-Forum”. 

Het NKvF-Forum staat onder de rubriek 

INFORMATIE en bevat informatie van en door lezers. 

Een aantal jaren geleden was er ook een wens om 

o.a. vragen te kunnen stellen en die door andere 

lezers te laten beantwoorden. 

Nu hebben de meeste leden van het hoofdbestuur 

redelijk wat kennis over diverse zaken, maar we zijn 

er van overtuigd dat ook veel leden een behoorlijke 

kennis in huis hebben en die kunnen ons en andere 

lezers hierbij helpen. 

Ook worden hier met regelmaat spullen aangeboden 

en oproepen gedaan als men iets zoekt. 

Kijk eens zo nu en dan bij deze rubriek en kijk of u 

andere lezers zou kunnen helpen. U dient wel in te 

loggen om een reactie op een rubriek te kunnen 

geven, maar als u niet kunt inloggen kunt u de 

inloggegevens bij mij aanvragen of het antwoord op 

de vraag/vragen aan mij doorsturen en we zullen 

dan de reactie voor u plaatsen. 

Iets anders, wat ik ook nog even onder de aandacht wil 

brengen, zijn de evenementen. Onder deze rubriek staat 

een aantal verwijzingen naar allerlei soorten 

evenementen, maar ook een formulier om een 

evenement aan te melden. 

Bij het versturen van dit formulier worden de juiste 

personen ingelicht en kunnen zij al uw informatie op de 

juiste manier verwerken en plaatsen. 

De laatste informatie die we hebben is dat we hebben 

besloten om alleen de Cultivar Inventaris Lijst 2019 

(kortweg CIL 2019 geheten), en uiteraard de 

Fuchsiafoto’s zichtbaar te houden vanwege het toch wel 

grote aantal fouten in de CIL 2018. 

Ditmaal even wat algemene informatie wat voor mij, gezien de drukte die ik privé heb, heel goed 

uitkomt, mede omdat bij de AFS-formulieren nog wat puntjes op de i gezet moeten worden. 

Maar na de zomer gaan we weer flink aan de slag, dus als u nog vragen heeft of suggesties dan horen 

wij die graag en schroom niet om met ons contact op te nemen. 

 

Ton van der Vorst. 
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Open tuinen vanaf augustus 

 

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  

21-22-23 aug 

Van 10:00 uur tot 
17:00 uur. Andere 

dagen op afspraak. 

Regio 07 De Veluwe 

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 13 Gooi- en Vechtstreek 

Fam. 
Snikkenburg 

Ereprijs 86 1273 XN Huizen 035-
5252331 

Augustus/September 
na telefonische 

afspraak. 

Regio 20 Eiland van Dordrecht 

Fam. 
Verschoor 

Kanaaldijk 10 4245 TX 
Leerbroek 

0183-
352608 

14 aug. van 10:00 
tot 20:00 uur. 

15 aug. van 10:00 
tot 17:00 uur. 

'Twinny'                                                                                                                                       Foto: Dominicus Bergsma
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Ledensecretariaat
 
 
Juli 2020 
 
Overleden:  

 

Herr W. Grund    Duitsland 

Mister J. Lamb    Engeland 
De heer H. Lammers   Regio 24 

De heer F. van Poppel   Regio 23 
De heer B. Reuling    Regio 06 

De heer W. Zonneveld   Regio 11 

 
Nieuwe leden: 

 
De heer H. Berendse   Regio 13  
Mevrouw J. Pluimers   Regio 08  

De heer A.J. Rooynans   Regio 26 Vervolg 30 jaar lid: 
        

25 jaar lid:      De heer J.P. Damsteegt         Regio 20 

       De heer W.H. Dimmendaal     Regio 06 
Mevrouw M.D.J. Barendrecht-de Bot   Regio 20 Mister P. Doyle         Engeland 

De heer K. Bijlsma    Regio 09 Mevrouw H. Driessen      Regio 26 
De heer H.G. Brandenbarg   Regio 06 De heer H. Ellens      Regio 03 

Mevrouw M. Bruins    Regio 13 Mevrouw M. van de Glind     Regio 07 

De heer J.P. Comperen    Regio 25 De heer T.J.G. Gunsing      Regio 06 
De heer P. v.d. Fange    Regio 13 Mevrouw H. Heijmans-Boerma        Regio 19 

De heer B.A. Flad    Regio 15 De heer B.J. Hekman      Ierland 
Mevrouw M. Jansen-Vendrig   Regio 11 De heer J.C. Hendriks      Regio 18 

De heer E.H. de Jong    Regio 17 Mevrouw H.B.F. Herrewijnen       Regio 20 
De heer P. Lemstra    Regio 01 Mevrouw S.F.H. Lemmers-v. Stippent      Regio 27 

Mevrouw J. van Lokven    Regio 27 De heer F. Martena      Regio 03 

De heer J.C.A. Maas    Regio 05 Mevrouw H. Middelveld-de Vries    Regio 03 
De heer H. Moonen     Regio 28 De heer G. Nijhuis      Regio 03 

De heer R. Rodermond     Regio 01 De heer A.H.A. Otto      Regio 17 
De heer G.J. Rosema    Regio 15 Mevrouw I. van Rees-Bakker     Regio 17 

De heer W.M. Smits    Regio 27 Mevrouw A.E. Roozen-Rikken       Regio 25 

De heer G. Snikkenburg     Regio 13 Mevrouw C.A.M. Ruiter de Braak    Regio 09 
De heer L.H. Theunissen   Regio 27 Mevrouw K. van de Sande        Regio 24 

De heer M. Timmermans   Regio 28 De heer H. Schipper      Regio 21 
De heer B.J. van der Vlies   Regio 15 De heer A. Smid      Regio 01 

De heer H.W. Vreemann   Regio 06 De heer J. Snoeij      Regio 21 

De heer C. Wolfswinkel    Regio 07 De heer J. Spanjers      Regio 25 
       De heer J.P.M. van Thienen     Regio 25 

30 jaar lid:      De heer C.B.H. Thoen        Regio 18  

       De heer E. Vissers      België 

Mevrouw J. Aaldering-Bulsink     Regio 07 Mevrouw G. de Vries-Stormbroek    Regio 08 

De heer H. Agten     Regio 25 De heer J.B.F. Wagemans     Regio 07 
Mevrouw J. van Baer    Regio 19 De heer G. Wentink      Regio 07 

Mevrouw M. Bergs-Verhaegh   Regio 28  Mevrouw I. Wisselink          Regio 06 
De heer A.A.M. Borsboom   Regio 24 De heer T.J.G. ten Wolde     Regio 09 

Mevrouw V. Creemers     Regio 28 Mevrouw J. Zwanenburg-Greidanus    Regio 01 
Mevrouw R. van Daal-Hermans    Regio 27 
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35 jaar lid: 
 
De heer J.M. van Aspert  Regio 08 De heer A. de Laat    Regio 25 

De heer D. van Assen   Regio 01 De heer P.A. van Liempt  Regio 26 
Mevrouw M. van Eijk-Lavrijsen  Regio 25 Mevrouw H.M.F. Maas   Regio 26 

De heer H.A. Everink   Regio 06 De heer J.L.M. Paaijmans  Regio 24 
De heer J.P. Geenen   Regio 26 Mevrouw S. Raaijmakers  Regio 28 

De heer J. van Grinsven   Regio 24 Mevrouw T. van de Sande  Regio 24 
Mevrouw G. Hemmink-Ponsteen Regio 05 De heer G. Schaaf   Regio 01 

Mevrouw E. van Herk   Regio 19 De heer H.J. Steeghs   Regio 28 

Mevrouw A. van 't Hoenderdaal  Regio 15 Mevrouw T.C. Uit den Bogaard  Regio 13 
Mevrouw L. van Hulten   Regio 05 Mevrouw J.A. Verloop-Vermaat  Regio 21 

De heer F.A. Hurenkamp  Regio 07 De heer W. de Vos    Regio 17 
De heer C.B. Jansen   Regio 07 De heer J.H. Workel   Regio 05 

 
 
40 jaar lid      45 jaar lid 

 
De heer A.M. Blom   Regio 15 De heer P.A. v.d. Elshout  Regio 26 
De heer A. Bretveld   Regio 06 De heer G. Koch   Regio 15 

De heer J. van den Brink  Regio 07 De heer R.G. Kochheim   Regio 13 
De heer A.J. Elsman   Regio 06 De heer J. de Nie   Regio 09 

De heer H.V. van Essen   Regio 07 De heer P. Rowold   Regio 13 
De heer L.L. de Graaf   Regio 05 De heer G. Stals   Regio 23 

Mevrouw E. Koppenol   Regio 21 De heer J. de Visser   Regio 27 

 
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. 
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Toen bij ons het verzoek binnen kwam om iets te schrijven over de regio in de 

Fuchsiana moesten wij ons toch achter de oren krabben; het is nu corona-tijd, de 

regio activiteiten liggen stil. De fuchsia’s groeien wel als kool. En dat is het dan. 

Onze vereniging bestaat thans uit ongeveer 80 leden en evenzoveel donateurs. 

Best een stevig aantal. Ook wij vergrijzen en aanwas van jeugdige leden is er 

nauwelijks. De laatste jaren bestonden onze activiteiten voornamelijk uit de goed 

bezochte ledenvergadering, onze onderlinge opkweekwedstrijd gekoppeld aan een 

lekker buffet, de goed bezochte Bingo en de Kerstmiddag. 

Vorig jaar heeft ons clubblad de “Bellenbode” een update doorgemaakt wat door een ieder zeer wordt 

gewaardeerd. Er staan wat meer foto’s in en de inhoud is met vaste rubrieken uitgebreid. 

Elk jaar worden door Arie Elsman cultivars naar de keuring gebracht. Is Ineke Wisselink druk met ons 

winkeltje en allerlei voorkomende verenigingszaken en beschikken beide over prachtige tuinen welke 

zij elk jaar voor het publiek opstellen. 

Dan maar in ons archief gedoken, op zoek naar hoogtepunten. 2014 was wel een heel bijzonder jaar. 

De door ons georganiseerde, wat later bleek de laatste Fuchsiashow 2014. Hoe begon het ook 

alweer? Jan van Houte (toenmalig lid van de ledenraad NKvF) bezocht toen op uitnodiging onze 

bestuursvergadering, ik citeer uit de notulen:  

“Jan van Houte, heeft het voorstel gelanceerd om de volgende vriendendag 2014 te houden 
in het Museum Smedekinck te Zelhem. Deze dag kan dan georganiseerd worden in 
combinatie met onze eigen show. De vergadering staat er welwillend tegen over. We wachten 
het verzoek van het Hoofdbestuur met belangstelling af. Jan, verlaat de vergadering onder 
dankzegging en stelt zich alvast beschikbaar voor de eventuele werkzaamheden.  
De datum werd vastgesteld 3 september tot en met 7 september 2014. 

 

Er werd een showcommissie in het leven geroepen deze bestond uit voorzitter, Piet Fortuin, secretaris 

Gerrit Koerselman, penningmeester Ineke Wisselink, lid Mientje Giesen en arrangeur Johan Wientjes. 

Huub Steeghs was ons contact met het Hoofdbestuur en zo geschiedde.  

In zeer goed overleg met het bestuur van het museum Smedekinck werden de eerste bijeenkomsten  

belegd en de eerste contouren van de show zichtbaar gemaakt. 

De locatie is wonderschoon, het thema van de show werd dan ook “Vroeger en nu’’. Het ontwerp van 

de arrangeur Johan Wientjes overtrof onze stoutste verwachtingen. Een fuchsiashow in combinatie 

met een historisch museum. We konden gebruik maken van allerlei voertuigen en werktuigen van lang 

geleden. Er werd door veel leden hard gewerkt om alle plannen te realiseren. Er werd een mooie 

pergola gebouwd van berkenhout, een heuse vijver met pomp werd vervaardigd. Een prachtige 

entree, ook weer van berkenhout, werd de toegang tot de show. Historische voertuigen werden zeer 

fraai met fuchsia’s bekleed. De landelijke fuchsiawedstrijd kreeg een prachtige plaats, evenals onze 

eigen onderlinge fuchsiawedstrijd. Er was een compleet overzicht van allerlei ambachten, het zeer 

oude kerkje werd op een prachtige manier in de show opgenomen. 

 

 Kortom er was voor menig bezoeker van alles te zien. Ook de Vriendendag werd door veel NKvF- 

 leden bezocht, menig lid was onder de indruk van de show en de kwaliteit van de planten.  

De opening van de show moest iets bijzonders worden en dat werd het dan ook. 

Op een ludieke wijze gekleed in bijpassende historische kleding werd dit verricht 

door onze voorzitter, Derk te Brinkhof. De dansgroep ”W’j Eren het Olde“ uit 

Zelhem liet een aantal historische dansen zien. 

Arie Elsman had voor deze gelegenheid een cultivar met de naam “Smedekinck” 

aangeboden, een mooie dubbele fuchsia. Om u, als lezer van deze Fuchsiana, een 

indruk te geven volgt hierbij een foto-impressie. 

 Smedekinck 

Regio 06, Oost Gelderland
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Het strijken van de 

Fuchsiavlag door de 

showcommissie. 

V.l.n.r. Ineke 

Wisselink; Mientje 

Giesen; Derk te 

Brinkhof; Johan 

Wientjes; Gerrit 

Koerselman en Piet 

Fortuin. 

 

Secretaris: Gerrit Koerselman 
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Van de bestuurstafel
 
 
Ja, zoals u ziet ben ik aan de beurt om iets over en uit het hoofdbestuur te schrijven.
Daar zit ik hier dan achter mijn computer! Waar zal ik over schrijven?!
 
Mijn gedachten gaan heel wat jaartjes terug. Hoe is het zo gekomen dat ik de taak
van secretaris op mij heb genomen?
Mijn Willem was ledenraadvertegenwoordiger voor regio 9, (Noord-Holland Noord).
Hij mocht een tijdje geen auto rijden en ik werd zijn chauffeur, daarom was ook ik bij

deze bijeenkomsten aanwezig, wat ik heel interessant vond.
 
Er was al een tijdje geen secretaris meer in het hoofdbestuur, er werd dus een secretaris gezocht. De voorzitter was
al een tijdje op zoek en ik heb toen de stoute schoenen aangetrokken en mij opgegeven voor deze functie!
Ik heb eerst maar eens een jaartje proef gedraaid om te kijken hoe het was, en ben toen met veel plezier aan deze
taak begonnen na goedkeuring van de ledenraad.
En ja, ik doe dit met veel plezier, anders zou ik het inmiddels niet zoveel jaren doen.
 
Het hoofdbestuur is een groep mensen die zich bijzonder inzet voor de NKvF en ik voel mij er heel erg thuis!
De vergaderingen zijn veel werk, maar met elkaar komen wij er uit! Sinds een aantal jaren worden de notulen door
Leen Klok gemaakt en hij neemt mij dus veel werk uit handen. De andere werkzaamheden (zoals het voorbereiden
van de vergaderingen van het hoofdbestuur en de ledenraad) vallen best wel mee als men uiteindelijk weet hoe men
dat aanpakt.
 
Ja, en nu is het een heel nare tijd! Het zeer gevaarlijke coronavirus heeft toegeslagen en heeft voor veel problemen
en verdriet gezorgd. Ik weet, daar heb ik bericht van gekregen, dat van onze vereniging er ook iemand op de IC heeft
gelegen, maar gelukkig gaat het daar inmiddels een stukje beter mee!
Onze activiteiten liggen helemaal stil! Waarom, zult u denken, er zouden toch aanpassingen gedaan kunnen worden.
Nee, is het oordeel van het hoofdbestuur, wij mogen niemand in gevaar brengen!
 
Nu ik dit aan het schrijven ben, d.d. 25 juni, gaat het al een stuk beter, maar het virus is nog lang niet uit ons landje
vertrokken. Ik heb vanmorgen, op de tv, naar de heer Van Dissel geluisterd en wij zijn allemaal blij dat het zo goed
gaat, maar moeten uitermate voorzichtig blijven. Alles gaat nu weer langzaam van start maar toch!
 
Dus wat zijn wij aan het doen? Gelukkig zijn wij in het bezit van een kleine tuin, daarom de tuin maar in! Ik moet u
eerlijk bekennen dat hij er jaren niet zo netjes heeft uitgezien. Toch ook weer leuk om alles pico bello te hebben. He-
laas weinig fuchsia’s, want wij konden, net als zoveel leden, niet naar de kwekerij in verband met het virus. Maar in
de tuin staan toch heel wat planten. Fuchsia’s, allerlei zomerbloeiers, Begonia’s, noem maar op! Het orkest van bijen
in de tuin is prachtig om aan te horen! Wij genieten daar zo van!
 
Tijd zat, want ook het secretariaat ligt natuurlijk vrijwel stil. Af en toe even kijken of er wat is, maar stil dat het is.
Bah, daar is niks aan hoor.
Gelukkig gaan wij heel langzaam als hoofdbestuur weer vooruit kijken en proberen diverse activiteiten te starten! De
eerste contacten en afspraken staan al heel voorzichtig op de kalender! Nu maar hopen dat dit allemaal gaat lukken.
 
Natuurlijk werken we weer toe naar november, de najaarsvergadering. Hoe dit er allemaal gaat uitzien moeten wij af-
wachten, maar wat zal ik blij zijn als ik u allemaal in goede gezondheid mag welkom heten in het prachtige nieuwe
gebouw “Huis van Eemnes” te Eemnes!
 
Alle leden wil ik van achter mijn bureau groeten en gezondheid wensen, tot ziens!
 
Margo Vaandrager.
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De gegeven fuchsianamen, of delen ervan, wegstrepen zowel van links naar rechts, als 
van boven naar beneden, diagonaal of achterstevoren. 
De overgebleven letters vormen een fuchsianaam. Dit is de oplossing van deze puzzel. 

 
Uw oplossing kunt u vóór 2 september 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 juni-editie van de Fuchsiana is: Winterhardenstudiegroep.  
Uit de vele goede inzendingen is als winnaar uit de bus gekomen: Mevrouw Christa de Fouw-Geuer. 
Gefeliciteerd!  
De cadeaubon ad € 10,00 zal zo spoedig mogelijk aan u worden toegezonden. 

E T T E D A N R E B T N E D I S E R P 

X N U A N C E R L E A R R E B A R R E 

O E E N S A N O M R R E A L R E M E N 

N B E V O L Y B A B O U F F A N T P N 

I F C I O H E IJ R A S E U Q I N U S I 

E I K I T B F N Y N O I T P U R E I N 

N K R A L D E T H E L E N A P I A H E 

S E K E N I T J U L I A V E K B I W T 

I T A L I A N O N L Y R R E B P S A R 

S A D E M O R D N A M P I E B O U W A 

N A D L I H T R O N R T N A I R O L G 

A V O N R E P U S I O O S J E N N A N 

V E E N L U S T N T U M B L E R F L E 

E O S R E E H C G A S M A B E J O A M 

N E L L E E E A D L I G E N I I L P L 

E I H S U S A I B E S U E N A E K M A 

K E E S S P E K G N I L R A D K N I P 

Alde 
Ampie Bouw 
Andromeda 
Anita 
Ann (2x) 
Baby love 
Berbanella 
Bernadette  
Bouffant 
Cheers 
Earrebarre 
Elf 
Ellen 

Elma 
Eruption 
Eusebia 
Ethel 
Exoniensis 
Fenna 
Fey 
Genii 
Gilda 
Gloriant 
Helena 
Impala 

Isis 
Italiano 
Julia 
Kathy 
Kea 
Kees Spek 
Ken Evans 
Lark 
Mabejo 
Mary 
Mona 
Nanne 

Nemerlaer 
Northilda 
Nuance 
Obcilin 
Oosje 
Oranje Boven 
Palmengarten 
Pennine 
Pia 
Pink Darling 
President 
Purperprincess 

Raspberry 
Robijn 
Supernova 
Sushi 
Tineke 
Tiki 
Tumbler 
Toos 
Unique 
Veenlust 
Whisper 
Wibke 

Woordzoeker
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Kalender
LET OP!
 Van een aantal regio's hebben wij in de regiobladen kunnen lezen welke activiteiten wel of niet door-gaan als gevolg van het COVID-19 virus. Van sommige regio's hebben wij echter geen regiobladen ofwijzigingen ontvangen voor de kalender. De redactie kan dus niet in staan voor volledigheid en de juist-heid van de hierna vermelde activiteiten.
 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 en 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.
19    Regio 25, De Kempen. Contactmiddag.
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, Eiland van Dordrecht. Snoeimiddag.
17    Regio 20, Eiland van Dordrecht. Busreis naar Luttelgeest.
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.
20    Regio 25, De Kempen. Najaarsvergadering.
21    Regio 07, Veluwe. Stampottenbuffet.
 2021 
 Januari 2021
 
08    Regio 25, De Kempen. Nieuwjaarsreceptie.
09    Regio 20, Eiland van Dordrecht. 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.
 'Zuid Gelre's Fuchsiablad' (Regio 08, Zuid Gelre) nr. 3 en 4: Afbeelding met benamingen van de fuchsiabloem.
Agenda 2020. Uitnodiging barbecue op 4 juli 2020. Verslag jaarvergadering op 14 maart 2020. Wedstrijdplant 2020
'Trudi Davro'. Veredelresultaten van Hans van Aspert 'Jaspers Purple Pipes'. Nog meer planten met mooie kleuren in
de herfst. Vogels deel 39 Boomkruiper, Certhia brachydactyla. Helleborus, Nieskruid. Foto fuchsia 'Alberttina'. Uitnodi-
ging voor uitje op 25 juli 2020 naar Tuin de Beukenhof. Wedstrijdreglement Fuchsiawedstrijd regio 8, Zuid Gelre. Er-
varingen van Hans van Aspert: F. regia, de voor- en nadelen. Over vogels in je tuin. Vogels deel 40: Gele Kwikstaart
Motacilla flava.
 'Rijnlands Regionieuws' (Regio 17, Rijnland) nr. 4: Activiteitenkalender 2020. Enquête over wel of niet komen naar
de najaarsbijeenkomst en winterbijeenkomst.
 'Nieuwsbrief' (Regio 18, Delfland) nr. 43: Even vèr terugblikken. De deelname van regio Delfland aan de Nationale
Tentoonstelling bij Slot Zeist in 1995. Regioprogramma.
 'Furore' (Regio 19, Rotterdam e.o.) nr. 2: Alle geplande activiteiten in 2020 zijn vervallen. Geschiedenis van Regio 19
(deel 1). Fuchsia 'Erika Frohmann'.
 'Bellenpracht' (Regio 20, Eiland van Dordrecht) nr. 02: Agenda activiteiten 2020/2021. Oproep kopij voor de editie 3
van 'Bellenpracht'. Corona of fuchsiatuin? Fuchsia 'Samke' in woord en beeld. Dordtse dochters. Rubriek Kees Betwe-
ter.
 'Fuchsia Koerier' (Regio 25, De Kempen) nr. 89: Activiteiten en contactmiddagen 2020/2021. In Memoriam Jan
Meijer. Corona heeft onze secretaris hard getroffen. RABO ClubSupportCampagne. Verslag en foto's van de contact-
middag stekcursus. Fietstocht op 22 augustus. Middeltjes tegen luizen. Zie wat uw planten willen.
 't Vrindje' (Regio 24, Midden-Brabant) juni 2020: Beschrijving fuchsia 'Tendrement' op voorpagina. Alle geplande ac-
tiviteiten in 2020 zijn vervallen. Jaarverslag 2019. 'Hoe het begon' door Henk van Aken. "Veni, vidi, vici. Het virus
kwam, zag en overwon" door Juan Gonzalez. 
 'Peel- en Maasfuchsia Nieuwsbrief' (Regio 28, Noord en Midden Limburg) mei 2020:  Verslag stekmorgen op 14
maart 2020. Alle activiteiten en vergaderingen in 2020 geannuleerd. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            'Devonshire Dumpling'                                                       Foto: Sjaak Loef
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'Lancashire Lad' Foto: Cor Boom


