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JAARGANG 18                        mei 2019  nr. 2 
 

Van de bestuurstafel—door Frits Sander. 
Wanneer ik dit stukje schrijf hebben wij net de busreis  
gehad bij hoge zomerse temperaturen. 
Om 9.00 uur vertrokken uit Holten richting Amersfoort waar we 
Het Bergje bezochten. Een tuin met een hoogte verschil van ruim 
2 meter Dit verschil werd opgevangen zonder opstapjes of trappen. Na een uitleg 
over het ontstaan van de tuin werden we gastvrij ontvangen met koffie met cake. 
Een leuke tuin met heel veel planten. Eigenares kon over de meeste planten een  
leuk verhaaltje vertellen. 
2e bestemming was hortensia kwekerij Andriesia. Je weet niet wat je ziet als je daar 
aankomt. Prachtige en gezonde planten met bloemen in vele kleuren en variëteiten. 
Eigenaar gaf uitleg over ontstaan en verzorging van hortensia’s. 
Velen gingen met een of meerdere  planten de bus in. 
De derde tuin is De Beukenhof in Barneveld. Een tuin van ongeveer 1 ha. Na ont-
vangst met koffie en cake en een korte uitleg over het ontstaan kon een ieder op  
eigen gelegenheid en in eigen tempo de tuin bewonderen. 
Na afloop van deze busreis een afsluitend etentje bij de Krol in Enter. 
De busreis was goed verzorgd. Organisatie bedankt.  
Wanneer deze De Fuchsiagroet verschijnt hebben we de tuinentocht ook gehad. Er 
zijn 4 tuinen uitgezocht in de omgeving van Gorssel en Eefde. We hopen op mooi 
weer en een goede opkomst.  
Het programma voor de rest van het jaar is ook rond. 30 sept een diapresentatie  
over orchideeën. Wie heeft deze bloemen niet in huis? 11 nov een diapresentatie 
over de Dinkel. Een prachtig  gebied in Twente. 
Tijdens de stekkenverkoop bij Epric is mij gevraagd om keurmeester te zijn tijdens  
de vriendendagen in 
Heerde. Na lang  
beraad heb ik ja  
gezegd. Voor mij een 
uitdaging en hoop 
een ervaring rijker te 
worden. Voor een 
ieder een vakantie 
met een behouden 
thuiskomst. Tot ziens 
op onze volgende 
ledenbijeenkomst.  
Veel fuchsiaplezier.  
 

Het Bergje in Amersfoort 
Frits Sanders 
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Activiteitenkalender. 
 
30-09-2019 Ledenbijeenkomst bij de Kröl    19.30 uur. 
   Dorpsstraat 158a in Enter. 
   met Diapresentatie over Orchideeën door de  
   heer Jan Nijhuis. Op pagina 8 een beknopte 
   samenvatting. 
11-11-2019 Ledenbijeenkomst bij de Kröl    19.30 uur.           
  door de heer Jan van der Geest over de Dinkel. 
   Zie enkele gegevens op pagina 8. 
13-01-2020 Nieuwjaarsbijeenkomst  bij de Kröl  14.00 uur. 
   Een gezellige middag met een hapje  
   en een drankje. 
09-03-2020 Algemene Ledenvergadering regio 5  19.30 uur. 
          Data onder voorbehoud.    
      Uw aanwezigheid op onze activiteiten wordt zeer op prijs  
                                               gesteld! 
    Noteert u alvast bovengenoemde data in uw agenda of op de  
                                              kalender!  
 
 
 
 
Bestuursvergaderingen. 
04-09-2019 Brandweg 5, 8105 SG Luttenberg      10.00 uur. 
09-10-2019 Vierhuizenhekstraat 14, 7447 GH Hellendoorn     10.00 uur. 
20-11-2019 van Uitertstraat 14, 7468 ED Enter      10.00 uur. 
                                                
Begin november komt de laatste De Fuchsiagroet van dit jaar uit. Heeft u iets 
interessants te vermelden, wilt u dit dan opsturen naar de reactie, wij plaatsen 
het graag voor u. 
 
Wel…….. 
Onze hartelijke felicitaties gaan uit naar allen die in de afgelopen periode een 
verjaardag of een jubileum hebben gevierd. Proficiat.  

 
De heer Gé Koelemeijer en mevrouw Willemien Waterreus wensen 
wij heel veel geluk in hun nieuwe appartement. Het nieuwe adres:  
Harmelinkstraat 21, 8105 AL Luttenberg. 
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en Wee……. 
iedereen die ernstig ziek is, op een operatie wachten, geopereerd zijn of met 
gezondheidsproblemen kampen wensen wij van harte beterschap en heel veel 
sterkte. 
 

In Memoriam. 
 “Ik zal wa is kiek’n, doo’k mon’n wa”  ….  Morgen is niet meer. 
Bedroefd, maar te laat hebben wij kennis genomen van het  
overlijden van de heer Jan Schiphorst uit Denekamp.  
18 maart 2019 is hij onverwachts op 74 jarige leeftijd  
overleden, twee maanden voor zijn 75ste verjaardag. 
Zijn liefde voor de natuur, zijn prachtige tuin en de fuchsia was 
onbegrensd. De leegte die hij achterlaat voor zijn naasten en  
familie is niet te beschrijven.  
Soms gebeuren dingen die je niet kunt begrijpen, dingen die je 
machteloos maken. Wij wensen Riky, kinderen en kleinkinderen 
en verdere familie heel veel sterkte toe. 

Bestuur en Leden. 
 
            NEVEL 
            

  Hoe zacht wordt de wereld 
  Als mist ons omgeeft 
  Ons raakt het mysterie 
  Dat wijkt en verweeft 
 
  Wat wij onderscheiden 
  Vlakbij, om ons heen,  
  Ligt niet meer terzijde: 
  We zien het meteen 
 
  De vormen, het glanzen 
  Van vochtige lucht 
  Geen blaadjes, die dansen; 
  We ademen rust. 
 
  Nabij is de wereld nog te bevatten. 
  Als nevel verdwijnt, ontwaren wij Schatten. 

Willemien Waterreus 
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Stand op “Dier & Tuin Fair”. 
 

Op Hemelvaartsdag waren we (Carla en Wim Schotman en Gerrit Kreijkes) aanwezig 
met een stand van onze vereniging op de “Dier & Tuin fair” in Laren/Bathmen. 
We konden gebruik maken van een marktkraam waardoor we mooi de ruimte  
hadden voor de presentatie van alles. ’s Morgens waren we al vroeg aanwezig om 
alles neer te zetten; aanvankelijk had de kraam (en dus ook wij) een wat frisse wind 

in de rug. Gelukkig had Wim een zeil meegenomen 
en werd het weer in de loop van de dag goed.    
 

Het fairterrein lag op een mooie ruime plek op de 
grens van Laren en Bathmen in een prachtige  
omgeving. Er waren maar liefst 39 standhouders  
aanwezig, vooral gericht op “dier en tuin” met o.a. 
(mini) koeien, schapen, bijzondere kippen- en  

duivenrassen tot modeltuin en kleurrijke bloemen en planten en dier- en  
plantbenodigdheden. 
Door de organisatie was uitgebreid promotie gemaakt via diverse kanalen. 
De fair lag ook aan een georganiseerde fietstocht vanuit Bathmen waaraan jaarlijks 
ruim 750 deelnemers zijn.  
We hadden een mooi plekje bij de ingang en de hele dag door waren er flinke  
aantal bezoekers. 
Gezien de tijd van het jaar hadden we helaas nog niet veel bloeiende  
fuchsia-planten maar de stand was wel opgefleurd met foto’s, Fuchsiana  
tijdschriften, informatie folders en reclame borden/doeken. 
De verkoop van fuchsiaplanten en stekken verliep goed.  Sommige planten maakten 
een ere-rit met de fietstocht. Gelukkig was er voor deze “geluks-planten” geen  
brandende zon. Ook konden we regelmatig aandacht vragen voor een lidmaatschap 
van de Fuchsiavereniging. 
Carla en Wim hadden de artikelen van het “Servicepunt” ook meegenomen. Met 
name voor de meststoffen was veel belangstelling, ook van niet-fuchsia liefhebbers.  
Carla deed vaak de boodschap dat planten, net zoals wij, ook voeding nodig hebben. 
Vooral ook door het flinke aantal bezoekers verliep de dag snel en konden we met 
een tevreden gevoel naar huis. 
Misschien de volgende keer weer aanwezig? We hebben van de organisatie  
begrepen dat de fair mogelijk om het andere jaar zal plaatsvinden. 
 

Gerrit Kreijkes 
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Tijdens de Vriendendag van de NKvF is dhr. Koos Poffers met 4 planten in de prij-
zen gevallen. 1e prijs met Taffeta Bow  (Arends trofee). 1e prijs met Remenbering 
Clare  (NKvF bokaal). 2e prijs met Sappho Phaoon (Newman cup). 3e prijs met  
Pavilion Princess (NKvF bokaal). Geweldig Koos proficiat met de behaalde prijzen.  
Top prestatie! Ook onze felicitatie voor de andere heren. 
 

Onderstaande foto onze jubilarissen mw. Manny Poffers en mw. Janna Lubbers zij 
werden gehuldigd tijdens de Vriendendag door de voorzitter van de NKvF  
dhr. Cor van Empel. Ook onze hartelijke felicitaties voor hun 40jarig lidmaatschap. 
Onze felicitaties ook voor de drie dames van andere regio’s.  
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Ledenbijeenkomst  maandag 30 september 2019. 
De heer Jan Nijhuis is een groot orchideeën liefhebber en  
expert. U zult zich verbazen hoeveel wilde orchideeën groeien 
in ons eigen mooie Twente. En over geur valt niet te twisten,  
sommige ruiken naar chocolade, honing of vanille, maar er zijn 
ook “stinkende” orchideeën ook wel “aarsbloemen” genoemd. 
Tijdens deze lezing vertelt hij interessante feiten over de  
prachtige orchideeën. Laat u verrassen en tot ziens op  
maandag 30 september. 
 
En op de ledenbijeenkomst  van maandag 11 november vertelt de heer  
Van der Geest, hij is zijn halve leven al actief als filmer, de geschiedenis van de  
Dinkel. De bron van deze rivier ligt in Duitsland. Meanderend door Duitsland en ons 
mooie Twente komt de Dinkel in de rivier de Vecht uit. Prachtige opnamen van de 
steenfabriek in Losser, landgoed Singraven  in Denekamp en de Cosmos  
Sterrenwacht in Lattrop verrassen uw aanblik op deze leerzame avond. 
Alvast een heel gezellige ledenbijeenkomst gewenst.   
 
 

 
Op zaterdag 29 juni jl. ‘s morgens om 9 uur, zijn 42 enthousiaste fuchsiavrienden in 
de bus gestapt. Op deze dag zou het kwik tot 32° stijgen. Dit is niet iets waar je  
vrolijk van wordt, maar desondanks is het een prachtige dag geworden, niet alleen 
het weer speelde mee maar ook de tuinen waren de moeite waard om te  
bezichtigen. Onderaan de Amersfoortse berg bij Het Bergje, werden we ontvangen 

met koffie en cake. Overal in de tuin waren zitjes die het beeld van 
de tuin iedere keer afwisselend maakte. Een echtpaar, vooral de da-
me des huizes was een fervent planten verzamelaarster en dat was 
overal te zien. 
De volgende stop, Andriesia een Hortensia kwekerij in Zoelen nabij 
Tiel. Wij als planten liefhebbers/sters konden natuurlijk niet voorbij 
aan de uitgebreide, kleurige en bijzondere collectie van deze  

kweker. Bij menigeen is de fuchsiaverzameling aangevuld met een hortensia. Een 
bezoekje waard: www.andriesia.nl   
De laatste tuin, De Beukenhof in Barneveld, een hectare groot, zon en schaduw  
wisselen zich hier af, de mogelijkheid om overal te zitten en genieten van een kopje 
koffie met cake, thee of iets fris. Ideeën opdoen en genieten. Ondanks de hitte een 
prachtige toer.  
Carla en Wim Schotman dank voor de organisatie van deze prachtige busreis.  
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Onderstaande tip is tijdens de laatste ledenbijeenkomst in Enter gegeven door de 
heer Hans Luiten van de Hostavereniging. 
 
BEUKENBLAD……… Wat kunnen wij hier mee? 
Begin oktober was ik op bezoek bij een hobbyist die Fuchsia’s verzamelt. Daar zijn 
wij aan de praat geraakt. Mijn vraag aan hem was: Hoe houd jij de taxuskever en 
zijn larven (mobium) uit je planten. Dat is niet zo moeilijk als het lijkt. Vertelde 
hij. In het najaar raap ik afgevallen beukenblad op. 
Ook beukenblad van vorig jaar kan je goed oprapen. Deze bladeren droog je. Dat 

kan gewoon door ze droog weg te zetten. Als de 
bladeren droog zijn, maak je deze kapot.  
Deze beukenbladsnippers houd je droog in een 
plastic zak of box. Deze snippers kan je droog 
wel een paar jaar bewaren zonder dat de  
werkzame stof uit de bladsnippers verdwijnt.  
Er zijn daarna 2 varianten met de toepassing van 
deze snippers. 
Variant 1: droog door de potgrond mengen op 
het moment dat je gaat verpotten, of oppotten. 

Het composteren van dit blad gebeurt dan langzamer. De snippers moeten eerst 
vochtig zijn om te kunnen verteren. Het verterende blad geeft een stofje af waar 
de kevers en hun larven een enorme hekel aan hebben. De kevers zullen geen 
eitjes leggen in die pot. Ook zullen deze kevers niet of nauwelijks van de bladeren 
eten. 
Variant 2: in een emmer maak je de hoeveelheid snippers, die je denkt nodig te 
hebben om door de potgrond te mengen, wat vochtig.  Het composteren komt 
dan eerder op gang. Wel zo nu en dan de vochtige snippers door mengen met de 
bovenlaag. Het resultaat is hetzelfde als bij variant 1. 
Dit mengsel van potgrond en beukenbladsnippers kan je natuurlijk op alle pot-
planten toepassen. De fuchsiaman doet dit zelf ook, met opmerkelijk positief re-
sultaat. Hij mengt de potgrond en snippers op het oog, zo’n 3 tot 5% snippers. 
Het komt niet zo nauw. Nog een voordeel. De potgrond wordt hierdoor ook wat 
luchtiger. Minder natte kluiten is goed voor de water/lucht huishouding in de pot. 
Hij vertelde dat een aantal jaren terug de firma Bayer is wezen kijken.  
Inmiddels hebben zij ook een preparaat op de markt gebracht afgeleid van  
beukenblad. Het zelf doen lijkt mij interessanter en ook goedkoper. 
Zijn er nog vragen, stel deze gerust. 
 
Hans Luiten  j.m.luiten@hccnet.nl   

mailto:j.m.luiten@hccnet.nl
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Nog eentje…….. 
 
KNOFLOOK tegen slakken en kevers  
 

U neemt 2 knoflookbollen, hele bollen, geen 
teentjes. 
De knoflookbollen kneuzen, pletten of stuk snijden.  
1 liter water laten koken. De knoflook voorzichtig in het koken-
de water laten glijden. 10 minuten zachtjes laten koken. Af laten 
koelen en zeven. Bijvoorbeeld door een nylonkous. Het verkre-

gen knoflooksap bewaren in een schone afsluitbare fles in de koelkast. Het 
verkregen extract kan makkelijk een half jaar zo bewaard worden, anders 
invriezen is ook een mogelijkheid. 
1 liter water in een rug spuit of een andere vernevelaar. 
3 grote eetlepels van het knoflooksap toevoegen, of 6 eetlepels en 2 liter 
water, enz.  
Zelf doe ik eerst het knoflooksap in de spuit en dan het water. Alles is dan 
direct gemengd. Je kunt nu de planten bespuiten. Herhalen om de 2 weken. 
Advies: spuit ’s avonds laat, dan blijft de plant langer nat en werkt het mid-
del langer. ’s Morgens vroeg is ook een optie. De planten zijn dan afgekoeld. 
Het effect van spuiten is dan veel groter. Ook alle an-
dere planten royaal bespuiten.  
Het helpt ook tegen de buxusmot.   
Ook de slakkeneitjes, die je raakt met dit mengsel, 
komen niet meer uit. Neveneffect: de luis en de lui-
zeneitjes die je raakt met deze vloeistof gaan ook dood. Evenals de kevers. 
Dit middel remt ook de meeldauw, roest en andere schimmels. 
Voor meer info: www.hostavereniging.nl of  j.m.luiten@hccnet.nl  
 

Nog een tip:  
Koperen anti-slakkentape. Bevestig de zelfklevende kopertape rondom een 
bloempot. Een doeltreffende manier om slakken weg te houden. Deze tape 

houdt slakken tegen tijdens hun kruiptocht naar uw planten. 
Als een slak langs de pot naar boven kruipt en de kopertape 
aanraakt, voelt ze een klein schokje en maakt rechtsomkeer. 
Ze gaan niet over de tape tot hun geliefde hosta's en andere 
planten die anders door slakken worden opgevreten.  
Koperen anti-slakkentape is dan ook een milieuvriendelijke, 

niet giftig en zeer snel en eenvoudig aan te brengen. Werkt dag en nacht, 
zelfs als de tapes nat zijn. 

http://www.hostavereniging.nl
mailto:j.m.luiten@hccnet.nl
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In gesprek met….Carel ter Wengel. 
 

Wat zijn jouw favoriete fuchsia’s? 
Ik heb nu al weer zo’n veertig jaar fuchsia’s. Vroeger 
waren er dat wel honderd stuks of meer. Maar in de 
loop van de jaren zijn het er steeds minder geworden. 
Vooral omdat de vakanties een groot probleem  
vormden. Steeds maar weer aan anderen vragen of ze twee keer per dag water 
wilden geven en als je dan terugkwam was veel werk voor niets geweest. 
Ik heb er nu nog vijf: meestal koop ik een stek van een Pink Marshmallow en die 
probeer ik dan zo groot en zo mooi mogelijk te krijgen. Ook hangt er nu een  
Bicentennial en een Gartenmeister Bonstedt en twee naamlozen. 
 

Overwinteren! 
Vroeger kuilde ik ze op in kisten, maar de laatste jaren koop ik liever een paar 
stekken in het voorjaar. 
 
Hoe moet voor jou een tuin er uit zien? 
Ik vind een tuin mooi als er veel soorten planten in staan. Het mag er een beetje 
wild uit zien. De eerste tuin die we zagen tijdens de laatste busreis van onze  
vereniging sprak mij erg aan. 
 

Wat vind jij ervan om bij andere leden in de tuin te kijken? 
Henny en ik gaan elk jaar wel eens een tuin bij andere leden bewonderen. Wat   
opvalt is dat het er altijd zo netjes uitziet. Er ligt geen blaadje op de grond. Ik heb 
het al lang opgegeven om alles zo mooi te maken. 
 

Hoe lang ben jij al bezig met het houden van fuchsia’s? 
Zoals hierboven vermeld staat, al bijna veertig jaar. Er zijn tijden geweest dat ik 
overal tentoonstellingen bezocht en bij kwekers ging ‘neuzen’. Maar dat gebeurt 
de laatste tijd niet meer. De laatste tentoonstelling die ik bezocht heb, was die in 
Delden. 
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Even ons geheugen weer opfrissen…….. 

Roest is een heel vervelende schimmelziekte,  
niet alleen bij fuchsia's maar ook bij vele andere planten, zoals geraniums. Ook 
al zijn lang niet alle roesten hetzelfde en dus ook niet voor alle planten  
gevaarlijk, ze zijn meestal wel op verschillende soorten aanwezig. Soms ziet 
men jarenlang geen korreltje roest op de fuchsia's, maar met extreem natte 
zomers en af en toe hele broeierige perioden, is het bar en boos. Ook al lijken 
planten totaal niet met elkaar in contact te zijn geweest en is er zeer omzichtig 
omgegaan met stekken, er verschijnen op de meest onverwachte plaatsen toch 
zomaar weer van die nare doffe plekjes op de bladeren en eronder zitten dan - 
ja hoor! - allemaal oranje sporenhoopjes. 
Volwassen planten met verhoute stengels overleven dit meestal wel, maar voor 
jonge plantjes met weinig blad kan het fataal zijn. Het stekken in aarde kan men 
helemaal wel vergeten - het blad valt af voordat er worteltjes gevormd worden.  
Als oorzaken worden genoemd:  
Aanwezigheid van andere met dezelfde "roest" besmette planten.  
Verspreiding door de wind van de sporen.  
Contact van de ene plant met de andere.  
Aanraking, bijv. van plant-op-hand en hand-op-plant en via kleding en schoenen  
Besmette afgevallen bladeren op de grond. 
Hieraan toe gevoegd, dat waarschijnlijk insecten en slakken ook een belangrijke 
rol spelen. Zij kunnen de schimmel immers overdragen via hun pootjes, glijzool 
en/of monddelen. De witte vlieg, die doorgaans in kassen wordt gesignaleerd 
maar in broeierige zomers ook veel meer dan anders in de tuin, zou weleens 
een geduchte overbrenger kunnen zijn, waar weinig tegen te ondernemen valt, 
hij komt overal en nergens vandaan, fladdert van blad tot blad, bij voorkeur aan 
de onderkant, waar de roest ook verschijnt. 
Andere planten van de witte vlieg zijn bovendien basterdwederik en wilgen-
roosje (Epilobium spp.), de planten waar deze roest de wetenschappelijke 
(Latijnse) naam zelfs aan heeft te danken...  
Roestsporen kunnen overal heen waaien, vele zullen er ook op de grond neer-
dalen; bovendien vallen er veel door roest verdorde blaadjes van de planten. 
Door de slagregens in bovengenoemde jaren zaten de onderkanten van de bla-
deren die minder dan 15 cm boven de grond groeiden vol opgespatte modder, 
en raakten hierdoor ook weer besmet. Modderig blad heeft bovendien weinig 
weerstand, het wordt verstikt doordat de huidmondjes met modder bedekt 
raken.  
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Hoewel er best reden is tot schrik als men deze besmetting op de planten 
aantreft, is echte paniek toch niet op zijn plaats. Het is niet nodig alle planten die 
besmet zijn te vernietigen, met verstandig beleid komt men er doorgaans wel 
weer af. Meestal doet het zich pas voor in de nazomer of de herfst. Er zijn 
middelen om de planten mee te behandelen. Ten eerste het speciaal hiervoor 
bedoelde bestrijdingsmiddel Rosacur concentraat uit de Bayer-fabriek.  
Planten die "bovengronds" worden overgehouden, vormen het grootste risico 
dat de ziekte gedurende de winter in de collectie voortleeft en het volgende 
voorjaar weer om zich heen gaat grijpen, waardoor je een slecht fuchsiaseizoen 

krijgt. Verwijderen van de besmette bladeren en behandeling van de planten 
lijkt de beste manier om de schimmel onder controle te krijgen. 

Met in te kuilen planten is het probleem minder groot. Het is 
aan te raden deze met een schimmelwerend middel te 
behandelen met (de afgeknipte planten onderdompelen in 
een oplossing) Eupareen - nu moeilijk te krijgen; Ronilan werkt 
waarschijnlijk ook wel goed. 
Woeste verhalen als zou de roestbesmetting in de grond 
blijven hangen en de nieuw-uitgeplante fuchsia's in het 
voorjaar meteen weer te grazen nemen, zijn gelukkig niet 
uitgekomen. Fuchsia-roest is een schimmel die voor zijn 
jaarcyclus verschillende waardplanten (gastheer) nodig heeft, 

zeker buiten, waar er een winter tussen de groeiseizoenen zit. Dan overleeft de 
roest in een andere vorm op de zilverspar, die in 't voorjaar wilgenroosjes en 

teunisbloemen besmet (Onagraceae, net als de fuchsia), die op hun beurt weer 
de volgende vorm op de fuchsia's overbrengen later in 't seizoen. Lang niet 
overal groeien zilversparren, maar wilgenroosjes zijn zeer algemeen, vooral de 
basterdwederik, het vrij onopvallende kleine wilgenroosje dat overal in de tuin 
kan opkomen. 
Lang niet alle fuchsia's zijn even "roest-gevoelig". In 't algemeen zijn de 
"klassieke modellen" allemaal wel min of meer gevoelig, maar de oranje en ook 
de wit-met-paarse het meest. Verschrikkelijk roest-geneigd is bijv. 'Orange 
Mirage', die de bijnaam Roestkoning gekregen heeft. 
Tot nu toe bijna nooit roest gevonden in: F. boliviana, F. procumbens,  
F. arborescens (paniculata) alsmede afstammeling 'First Success', F. microphylla 
e.a. encliandra's. Dit wil niet zeggen dat deze planten het niet kunnen krijgen, de 
indruk is dat ze er mogelijk immuun voor zijn. 
Bron internet: ideboda.nl 

http://www.ideboda.nl/fuchsia/4/boliviana.html
http://www.ideboda.nl/fuchsia/procumbens.html
http://www.ideboda.nl/fuchsia/4/arborescens.html
http://www.ideboda.nl/fuchsia/4/firstsuccess.html
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Rozen op het behang, op de rand van de borden van uw oma, op  
schilderijen en schilderingen, op jurken en rokjes. Symbool van de liefde. 
Rozen in parfum, in sprookjes en gedichten, in een vaas op tafel, in de  
handen van een bruid. Of in de tuinen van kastelen, boerderijen, villa’s en 
hele gewone huizen. Rozen, rozen, overal!. 
Volgens de Romeinse mythologie staat de liefdesgodin Venus aan de oor-
sprong van de rode roos. Tijdens een val glijdt ze uit in een perk witte rozen 
en verwondt Venus haar benen en uit haar bloed ontstaan rode rozen.  
De roos  is niet alleen mooi, maar stelt ook schoonheid voor, de ziel, bloed, 
dood en wedergeboorte, geeft uiting tot liefde zowel respect als verlangen. 
De roos kan ook een machtssymbool uitbeelden zoals de arend en de leeuw. 
Zowel de kleur als het aantal blaadjes van de roos hebben een betekenis. De 
symboliek die van toepassing is op de roos in het westen, is vaak ook van 
toepassing op de lotus in het oosten. Een vergelijking met “het wiel” wordt 
genoemd. Kortom, rozen hebben hun eigen taal! 
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                               Keuze uit 500 soorten fuchsia’s 
   Hang- balkon-     600 soorten Pelargoniums 
   en plantenbakken   120 soorten Passiflora’s 
            voor                 250 soorten Brugmansia’s 
semi-hydrocultuur  500 soorten Hibiscus 

                             300 soorten kuip- hang- en terrasplanten 
 
          Tevens alle benodigdheden en planten voor hanging baskets,  
  waaronder Surfinia’s, Verbena’s, Million Bells, Bacopa, Lobelia, enz. enz.  
                
 
                 2ePaasdag, 2e Pinksterdag, Hemelvaartsdag, 
                 Goede vrijdag en Koningsdag geopend. 
 
         Maandag – Dinsdag gesloten i.v.m. Internetverkoop. 
 
  
 
Bezoek ook onze website op www.kwekerijgommer.com met meer 
dan 2200 foto’s 
 
Vossebelt 41 A – 7751 SW  Dalen              Geopend Woensdag van 
Tel. 0524-519064                                  09.00 tot 18.00 uur. 
b.g.g. 0524-523395                                     Donderdags tot 21.00 uur 
               Vrijdag en Zaterdag van 
                                                                     09.00 tot 18.00 uur. 
E-mail: gommer.hj@hetnet.nl                      Zondags gesloten 

http://www.kwekerijgommer.com/
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