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JAARGANG 19             mei   2020   nr.2     
                 
Van de bestuurstafel. 
Mijn eerste officiële bericht van de bestuurstafel als 
voorzitter. Tijdens onze ALV van maandag 9 maart jl. is er 
een bestuurswisseling geweest. In overleg met het bestuur 
heeft Jan Workel zijn voorzitterschap i.v.m. ziekte vroegtijdig 
neergelegd.  
Ook ons bestuurslid Wim Schotman is door zijn ziekte ge-
stopt met het bestuurswerk en heeft ons bestuur verlaten. Twee mensen die 
met enthousiasme hun inzet hebben gegeven al die jaren. Nogmaals namens 
ons allen hartelijk dank en voor de toekomst de allerbeste wensen. 
Als nieuw bestuurslid hebben we Gerrit Kreijkes mogen begroeten. Hij heeft een 
aantal maanden een kijkje kunnen nemen hoe ons bestuur werkt. De  
onderlinge samenwerking verliep voortreffelijk. Met zijn inzet in deze korte tijd 
zal hij zijn steentje bijdragen aan onze regio. 
 

Nederland wordt hard getroffen door het corona virus. In deze onzekere tijd, en 
we weten niet wat de komende maanden ons zal brengen, hebben we als  
bestuur een besluit genomen dat alle geplande bijeenkomsten tot  
28 september a.s. NIET DOOR GAAN! 
De stekkenmarkt op zaterdag 23 mei in Ootmarsum. 
Maandag 25 mei onze ledenbijeenkomst in Enter. 
Zaterdag 4 juli de busreis naar Drenthe en Groningen. 
En de moeilijkste beslissing:  
De tentoonstelling die zou worden gehouden van 21 t.m. 25 juli in Rijssen is ook 
gecanceld. De voorbereidingen vergen veel tijd, aangezien het zeer onzeker is of 
de intelligente lockdown snel voorbij gaat, is het onmogelijk om onze show in 
een zeer korte tijd goed voor te bereiden. 
Het bestuur is van mening dat de onvoorspelbaarheid van dit virus, waar zoveel 
mensen door getroffen worden en overlijden, de gezondheid van onze leden 
voorop staat. 
We hebben over deze beslissing goed nagedacht en zijn tot de conclusie geko-
men dat een confrontatie met het corona virus grote gevolgen zal hebben voor 
iedereen. Dit willen we zoveel mogelijk voorkomen.  
In deze onvoorspelbare en onzekere tijd wordt iedereen geconfronteerd met 
voor ons normale bezigheden. 
Een dagelijks terugkerende boodschap, een bezoekje aan familie en vrienden, 
uit eten etc. is ten gevolge van deze crisis voorlopig niet meer mogelijk. 
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Alle evenementen zijn afgelast. Vliegvelden, scholen, winkels, restaurants, cafés 
etc. zijn gesloten. 
Mensen moeten thuis blijven. Mensen sterven. Een ongekende situatie.  
De geschiedenis heeft ons geleerd dat alles voorbij gaat zoals alles in dit leven 
ook dit virus. 
We moeten met ons allen nu even door deze moeilijke tijd heen hoe 
verschrikkelijk en ongemakkelijk dit is.  
De komende periode proberen we te genieten van de zomer en onze prachtige 
bloeiende fuchsia's en kuipplanten. 
In De Fuchsiagroet, die begin mei en augustus bij u op de deurmat valt, kunt u 
verdere ontwikkelingen van het bestuur en onze regio volgen. 
 
Namens het bestuur Mieke Hoogland. 
 
 
 
 
 
 
Bestuursvergaderingen. 
                                                       

Er zijn voorlopig geen geplande bestuursvergaderingen. 
Wij als bestuur, hebben contact via de sociale media en houden elkaar op de 
hoogte over de nieuwste ontwikkelingen en wat er zoal gebeurt in onze regio. 
U kunt natuurlijk altijd contact met ons opnemen. Even een belletje of  een  
e-mail sturen en wij  staan voor u klaar.  
   
 
Wel…….. 
Onze hartelijke felicitaties gaan uit naar allen die in de afgelopen periode een 
verjaardag of een jubileum hebben gevierd. Proficiat.  
 

en Wee……. 
iedereen die ernstig ziek is, op een operatie wachten, geopereerd zijn of met 
gezondheidsproblemen kampen wensen wij allen beterschap en sterkte in deze 
moeilijke momenten. 
 

We maken een zware periode door en zijn er nog lang niet. Om zo goed mogelijk 
uit deze situatie te komen, moeten we samen onze schouders er onder zetten om 
dit virus te overwinnen. We wensen jullie heel veel gezondheid en sterkte de 
komende tijd en hopen elkaar in goede gezondheid te zien in september. 
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In Memoriam. 
Op woensdag 4 maart jl. is mevrouw Roelie Boxem,  
echtgenote van Roel Boxem uit Hengelo (O) overleden.  
Ondanks haar teruglopende gezondheid genoot zij dagelijks 
met volle teugen van hun prachtige fuchsiatuin. 
Ook haar aandacht voor iedereen en betrokkenheid voor  
onze vereniging zullen wij missen.  
We wensen Roel, kinderen, klein-  en achterkleinkinderen heel 
veel sterkte en hopen dat de vele mooie herinneringen die er 
zijn troost mogen bieden in deze moeilijke tijd. 
 

Er is niets moeilijker dan dingen te aanvaarden zoals ze zijn.  
Sterkte namens het bestuur en leden. 
 
 
Activiteitenkalender. 
Onderstaande data zijn gecanceld. 
23-05-2020 Stekkenmarkt  bij Frans en Cisca Schuurman.  
25-05-2020 Ledenbijenkomst. Esther Van de Velde geeft  
  een lezing over Geraniums en Pelargoniums. 
  Deze is verschoven naar september. 
04-07-2020 Busreis  naar Groningen en Drenthe. 
21-07-2020 t.m. 25-07-2020 Show in Rijssen. 
 

De eerste datum die voorlopig gepland is: 
28-09-2020 Ledenbijeenkomst     19.30 uur. 
  bij de Kröl, Dorpsstraat 158a, 7468 CT Enter. 

    Esther Van de Velde.  
    Lezing over Geraniums en Pelargoniums.  
                              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!  

 

Zondag 12 juli a.s. wordt bij Frans en Cisca Schuurman, Almelosestraat 80, 
7636 RN Agelo, in hun eigen tuin een plantenmarkt georganiseerd. Onderaan 
de Kuiperberg voor Ootmarsum is vanaf 10.00uur de tuin open. Een bezoek is 
zekers de moeite waard. Indien er personen zijn die planten over hebben kun-
nen gratis deelnemen aan de markt. Even contact opnemen met Frans.  
Tel: 06-20038668. gaat alleen door als de maatregelen m.b.t. het coronavirus 
dit toelaten.  
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Van Mieke kreeg ik het verzoek om mij voor te stellen in “De Fuchsiagroet” als 
nieuw bestuurslid van de fuchsia vereniging “Twente-Salland”. 
 

Mijn naam is Gerrit Kreijkes, ben 66 jaar en woon in Vriezenveen. 
Alhoewel ik op jeugdige leeftijd al belangstelling had voor fuchsia’s ben ik zo’n 
20 jaar serieus met de fuchsia hobby bezig en ben ik 15 jaar lid van de  
fuchsia-vereniging. 
De laatste 12 jaar leg ik mij ook toe op het kweken van nieuwe fuchsia’s.  
Er zijn inmiddels 5 nieuwe fuchsia’s genomineerd; allen dubbele,  
grootbloemige half-hangers. 
Tijdens het opkweken van veel nieuwe kruisingsplantjes vraagt dit extra  
ruimte.  
(Van de laatste kruising heb ik meer dan 100 planten opgekweekt tot bloei, 
waarvan ik er momenteel nog maar 2 van heb aangehouden waar ik eventueel 
mee verder ga). E.e.a. betekent voor mij dat ik niet kan beschikken over een 
grote collectie verschillende fuchsia’s. 
 

Toen de vraag van het bestuur bij de leden kwam 
om eventueel als toekomstig bestuurslid mee te 
lopen met het bestuur, heb ik mij hiervoor  
aangemeld.  
Mijn motivatie hiervoor was dat ik het belangrijk 
vindt dat de vereniging ook in de toekomst blijft 
draaien. Daarnaast zag ik het eigenlijk ook wel als 
een uitbreiding van mijn hobby. 
Sinds begin 2019 heb ik meegelopen en op de 
laatste ledenvergadering in maart 2020 ben ik 
benoemd als algemeen bestuurslid. 
Aanvankelijk was dit bedoeld als aanvullend 6e bestuurslid maar door het feit 
dat Wim Schotman helaas om gezondheidsredenen moest bedanken als  
bestuurslid, bestaat het bestuur hierdoor op dit moment weer uit 5 leden. 
(Wim blijft op de achtergrond echter nog zeer actief. Zo is hij bezig met het 
opkweken van fuchsia stekken voor de verkoop op de fuchsia show en het  
verzamelen van materiaal voor de opbouw). 
 

Op de laatste ledenvergadering deed het bestuur, vanwege de kwetsbaarheid 
i.v.m. de leeftijd, weer een oproep aan de leden dat iemand zich zou  
aanmelden om mee te lopen met het bestuur als eventueel toekomstig  
“6e bestuurslid”. 
 

.  
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Graag ondersteun ik deze oproep! Ik heb zelf ervaren dat dit “meelopen” goed 

werkt. 

Men kan zich inleven in een eventuele bestuursfunctie en dit maakt dat men  
rustig de zaak kan overzien waardoor de spanning voor een eventueel nieuw  
bestuurslid maar ook voor de zittende bestuursleden wordt weggenomen. 
 

De afgelopen tijd was ik “meelopend” ook vooral betrokken bij de voorbereiding 
van de Fuchsia Show die in juli 2020 zou plaatsvinden. Helaas heeft het bestuur 
moeten beslissen om deze geen doorgang te laten vinden i.v.m. het  
“corona-virus”. 
Hopelijk kan de show nu in 2021 plaatsvinden. Het voordeel is dat we nu al veel 
voorbereiding/denkwerk hebben verricht zodat we ons vooral kunnen toeleggen 
op de “presentatie”. 
Laat iedereen hierover eens nadenken en eens rondkijken de komende zomer of 
we bijvoorbeeld ook  “collecties” fuchsiaplanten/kuipplanten tegenkomen van 
“niet-leden” die wij misschien ook kunnen gebruiken voor de show in 2021  
en dit melden!  
Ook eventueel bijvoorbeeld kleine oude voertuigen, oude kruiwagens, kuipen etc. 
die we misschien kunnen gebruiken. 
Hopelijk mogen we allen de komende zomer in goede gezondheid genieten van 
alle planten die zeker zullen bloeien! 
 

Met vriendelijke groet,  
Gerrit Kreijkes 
 

 

Stekken verkoop alleen via telefonische afspraak. 

De stekkenmarkt gaat nu niet door maar mochten er  

leden zijn die nog stekjes willen aanschaffen dan kan dit. 

Even een belletje naar Wim Schotman, Brandweg 5,  

8105 SG Luttenberg. Tel. 0572-301644 

 

En zolang de voorraad strekt kunt u ook stekken 

reserveren bij Gerrit Kreijkes, 

De Karekiet 10, 7671 LA Vriezenveen. Tel. 0546-564004 

of per e-mail: g.j.kreijkes@caiway.nl   

De stekken kunnen in de 2e helft van mei worden afgehaald.  

Het gaat hier om stekken van Amélie Vos, Amazing Marjolein, Lovely Liesbeth, 

Mighty Mathijs en Eric Vos, allemaal grootbloemige half hangers. 
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Schuimpjes.  
Nee, niet de lekkere snoepjes. De vieze beestjes, die schuimcicade of  
koekoeksspog wordt genoemd. De Latijnse naam is Philaenus spumarius 
(Cercopidea). Op onze fuchsia’s zien we ze vooral op de Magellanica’s.  
Ook lavendel kan er vreselijk door worden aangetast. Ze zitten meestal in de  
bladoksels. De kleine diertjes kunnen plotseling als schrikreactie wegspringen. 
Het is een beetje hoekig-ovaal en ong. 0,5 cm lang insect, lichtgroen tot  

lichtbruin gekleurd. 
De schade komt van het jeugdstadium, de “nimf” die  
plantensappen zuigt. Als bescherming vormt het schuim om zich 
heen door lucht te blazen in het vocht dat wordt uitgescheiden. 
Zo ziet men, vooral in een nat voorjaar, deze onsmakelijke 
spuugkwakjes vooral in de bladoksels. Door het opzuigen van de 
sappen van de plant, ontstaan er vervormingen, opgekrulde  
bladeren en andere kromgetrokken plantendelen. 
Bestrijding kan nog het beste gebeuren met de hand om de 
beestjes, al of niet gehandschoend, te lijf te gaan. Met duim en 

wijsvinger pakt men het spuugkwakje en zoekt het insectje. Het zal zich probe-
ren uit de voeten te maken, maar u moet hem of haar platknijpen.  
Een krachtige waterstraal helpt ook, als de plant dit kan verdragen.  
De schade per plant zal veelal minimaal zijn. Maar het is en blijft een vies   
gezicht. Planten die zo mishandeld zijn, willen ook niet goed bloeien, het duurt 
lang voordat de misvormde scheuten zich herstellen en knoppen kunnen  
vormen. Het beste is te toppen waarna nieuwe scheuten gevormd worden.  
Uit het Rijnlands Regionieuws 2004. 
 
Waarom gaan fuchsia’s dood….. 
Vaak is de oorzaak niet goed of onvoldoende water geven na de aanplant. Een 
plant moet zich na het aanplanten herstellen. De wortels zijn beschadigd en hij 
moet nieuwe wortels en haarwortels vormen. In de herstelperiode maakt een 
plant vrij klein blad en groeit niet hard.  
Goede groei ontstaat vaak pas als de beworteling goed hersteld is. Soms laten 
planten na het verplanten eerst blad vallen om hun verdamping te beperken. Ze 
herstellen dan eerst hun wortels. 
Wanneer men botrytis heeft dan weet de fuchsialiefhebber dat hij moet  
oppassen met de fuchsia's niet teveel water te geven. Het is namelijk algemeen 
bekend dat in een omgeving met een hoge luchtvochtigheid deze schimmelziek-
te gemakkelijk ontstaat. Afgevallen blad verwijderen gaat de vorming van  
botrytis tegen. Minder bekend zal zijn dat botrytis ook kan ontstaan als de plan-
ten te droog staan. Gegevens via Internet. 
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In gesprek met…….. Charlotte Tijman               
     
Beste fuchsialiefhebbers, 
In deze vreemde periode met het Corona virus, werd ik 
gevraagd een stukje te schrijven. Ik neem jullie mee op 
wandeltocht de bergnatuur in. Als gezin hebben wij een 
grote hobby. Bergwandelen. we hopen dat het er dit 
jaar nog van komt.  
Zodra er een paar dagen vrij zijn, pakken wij onze  
caravan in en rijden naar de bergen. Daar zoeken we 
een camping waar niets te doen is met schoon sanitair. Manlief zoekt een mooie 
ronde uit en we pakken onze rugzakken in. Ook de kinderen, 15 en 16 gaan graag 
mee en dragen hun spullen ook in de rugzak. 
In Nederland red je ’t wel met een flesje water en een banaan, maar in de Alpen 
dien je toch echt goed voorbereid op weg te gaan.  
Rond 7 uur gaat de wekker, ja ook op vakantie, want als je bovenop mooi uitzicht 
wil hebben, dien je voor de middag boven te zijn. Na een goed ontbijt en koffie 
pakken we de spullen in de auto. De wandelschoenen aan en de wandelstokken 
mee. De rugzak wordt gecheckt. Brood mee, water, warme trui, jas,  
tussendoortje, zonnebrandcrème, appels, EHBO set enz.  
Via de gps, en de telefoon zoeken we de route en gaan op weg. Het liefst lopen 

we 2 uur, doen dan een tussendoortje met een pauze en gaan 
dan weer verder voor de volgende 500 hoogtemeter. Rond 
12:30 zoeken we bovenop een plekje om te lunchen. 
Hier blijven we heerlijk hangen en genieten van de bergen om 
ons heen. Het uitzicht is vaak geweldig, je kunt wel 50 km ver 
kijken. De terugweg plannen we zo dat we rond koffie tijd langs 
een berghut komen. Daar schuiven we even aan en nemen 
2 ‘Kuchen’, met zijn vieren. Rond 17:00 zijn we dan weer bij de 
auto. Moe maar voldaan, met zo een 15 kilometer en een 1000 
hoogtemeters in de benen, rijden we terug naar de camping 
waar mijn man met het eten begint en de kinderen en ik de 

tassen uitpakken en weer aanvullen voor de volgende dag.   
Na de afwas gaan we aan de thee en maken de plannen voor de volgende dag.  
Dit herhalen we tot het weer tijd wordt om naar huis te gaan.  
Dit jaar wachten we nog even met het ophalen van de caravan, we weten niet of 
het virus verslagen is en of t veilig is om op vakantie te gaan.  
En voor jullie allen, blijf gezond en zorg goed voor elkaar. 
 

Charlotte Tijman  
Enter. 
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Notulen van de algemene ledenvergadering van Twente-Salland van de  NKvF, 
gehouden op 9 maart 2020 te Enter bij zalencentrum De Kröl. 
Aanwezig 32 leden. 
Afwezig mkg: mw. A. Pluimers, dhr. W. Feenstra , mw. C. Eshuis,  
dhr. G. Hoogland, dhr. W. Denekamp, mw. C. Waanders, dhr. F. Swaters,  
dhr. A. Loman, dhr. Th. Zegger. Mw. Zegger, dhr. H. Schutten,  
mw. K. Schutten-Hop, mw. R. Vrielink. 

1.   Opening. 
       Jan Workel opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. 
       Hij refereert aan het feit dat dit voor hem de laatste vergadering zal zijn 
       als voorzitter en lid van het bestuur.  
       Mededeling:. Wim Schotman heeft schriftelijk aangegeven om 
       gezondheidsredenen zijn functie als bestuurslid te moeten opgeven. 
       Punt 9 en 10 van de agenda zal worden geleid door de secretaris,  
       Marian Wilpshaar 
2.   Ingekomen stukken. 
        - verslag kascommissie 
        - brief W. Schotman 
3.   Uitgaande stukken. 
       Diverse beterschap- en condoleancekaarten 
4.    Notulen van de ledenvergadering d.d. 11-03-2019. 
       Er zijn geen op- of aanmerkingen. De voorzitter en secretaris tekenen. 
5.    Jaarverslag van de secretaris. 
       Deze wordt unaniem goedgekeurd. 
6.    Financieel verslag. 
        De penningmeester geeft een korte toelichting. 
        Er zijn geen vragen. 
        De kascie, bij monde van mw. van Heusden, heeft de kas gecontroleerd 
        en in orde bevonden. 
        Zij vraagt de leden de penningmeester décharge te verlenen, hetgeen 
        met applaus wordt beantwoord. 
7.    Vaststelling begroting 2020. 
        De heer de Jager mist de begroting voor de show in Rijssen. De voorzitter 
        en de penningmeester zeggen dat dit nog niet helder is. We zitten nog in  
        een beginfase van de organisatie. 
        Bij doorgaan van de show gaat de tuinentocht op 25 juli niet door. 
        De geplande bustocht van 4 juli wel. 
8.    Benoeming leden van de kascommissie. 
        Mevr. van Heusden is aftredend.  



11 

 

 
 

         
     
 
 
 
 

 
        Er moeten 2 nieuwe leden worden benoemd, i.v.m. het terugtreden van 
        mw. Hoogland. 
        Mw. R. Lansink meldt zich en als reservelid dhr., J. de Winter. 
9.     Bestuursverkiezing. 
         Fokje de Vreeze en Marian Wilpshaar zijn aftredend en herkiesbaar. 
         Er zijn geen tegenkandidaten. 
         Dhr. Wim Schotman treedt af om gezondheidsredenen. 
         Marian doet een oproep voor een vervanger, omdat het bestuur de intentie 
         heeft zich uit te breiden met 1 lid, vanwege de kwetsbaarheid i.v.m. de 
         leeftijd. 
         De voorzitter, Jan Workel treedt af om gezondheidsredenen. Het bestuur 
         stelt voor Mieke Hoogland te benoemen.  
         Er zijn geen tegenkandidaten binnengekomen. 
10.   Vacature voorzitter. 
          Het bestuur stelt voor Mieke Hoogland als voorzitter te benoemen. 
          De aanwezigen gaan hiermee akkoord. 
10a.  Afscheid Jan Workel. 
          Mieke neemt het woord en bedankt Jan voor de vele jaren dat hij zijn 
          steentje heeft bijgedragen binnen het bestuur als secretaris en als 
          voorzitter. 
          Als dank ontvangt hij een envelop met inhoud en een bloemetje. 
11.    Bespreking agenda algemene ledenvergadering van de NKvF op   
          4 april 2020. 
          Marian noemt de voorgenomen contributieverhoging. I.v.m. de daling  
          van het aantal leden is een contributieverhoging onvermijdelijk. 
          Het bestuur stelt voor dit jaarlijks te verhogen  met € 1,00.  
          De aanwezigen gaan akkoord. 
          Twee leden van het bestuur zijn aftredend en herkiesbaar,  
           t.w. dhr. C. Boom en mw. J. Koek. Ook hiermee wordt akkoord gegaan. 
12.   Vaststelling afvaardiging van regio 05 naar de ledenraad van de NKvF. 
         Mieke vraagt de vergadering of het goed is dat zij en Marian dit in 
         onderling overleg doen. De aanwezigen hebben geen bezwaar. 
12a.  Huldiging jubilarissen. 
          Dhr. Nijhuis is 12 ½ jaar lid ontvangt een handdoek en een bloemetje. 
          Dhr. Loman is ook 12 ½ jaar lid, maar heeft zich moeten afmelden. 
          Dhr. De Graaf is 40 jaar lid. Hij is helaas niet aanwezig. 
13.   Bespreking plannen en suggesties voor het nieuwe verenigingsraad 
         2020-2021. 
 



12 

 

 
 
 

            c: De stekkenmarkt op 23 mei bij Ciska en Frans Schuurman gaat 
                  door. 
             d: Bezoek aan de kwekers: deze zijn niet de hele week open voor 
                  meer info: zie websites. 
             e: Komend jaar zal Jan Workel de organisatie en distributie op zich 
                  nemen, maar hij zoekt wel vervanging. Voor komend jaar fungeert  
                  Jan Ooink op den Dijk als reserve. 
              f: Dialezingen: suggesties zijn altijd welkom! 
              g. Bustocht 4 juli naar tuinen in Groningen en Drenthe en een bezoek 
                  aan kwekerij Lokhorst in Gieten. Deelname € 20,-- p.p. Verdere 
                  gegevens in Fuchsiagroet van mei. Afsluitend etentje bij de Kröl is 
                  voor eigen rekening. 
             h. Tuinentocht op 25 juli gaat niet door i.v.m. show Rijssen. 
14.    Pauze met lotenverkoop. 
15.    Brainstormen over de show in Rijssen. 
          Ter inleiding zien we eerst een filmpje over de opbouw van de show bij 
          de fam. Lubbers in 2005. 
          Hierna stelt Mieke de vraag of er genoeg planten zijn. Waarschijnlijk 
          wel. Er liggen op de tafels aanmeldingsformulieren voor medewerkers.  
          Ook in De Fuchsiagroet van mei komt een aanmeldingsformulier, dat bij 
          het secretariaat of een van de andere bestuursleden kan worden 
          ingeleverd. Mw. de Winter vraagt of het mogelijk is om een datum vast 
         te stellen om gezamenlijk het terrein te bekijken. Wordt meegenomen. 
16.    Rondvraag. 
         Marian vraagt aandacht voor de Lentefair van Groei en Bloei Salland op 
         zondag 3 mei. Wij zullen hier met een informatiestand staan. 
17.    Verloting. 
          Heel wat potjes jam en honing en nog veel meer spulletjes veranderen 
          van eigenaar! 
18.    Sluiting. 
          Mieke sluit de vergadering af en wenst ieder een goede reis naar huis. 
          Voor iedereen is er een stek van een Fuchsia. 
 

Enter,  maart 2020 
De voorzitter      Secretaris 
 
Dank. 
Aan alle leden die onze verloting tijdens de ALV mogelijk hebben gemaakt. 
Het aanbod aan prijzen was geweldig.  
Hartelijk dank namens het bestuur. 
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Het seizoen is weer begonnen. 
 

Misschien een goed idee om een aantal zaken die met verzorging van de fuchsia  
hebben nog eens op een rij te zetten. 
Zet kleine stekjes niet direct in een grote pot maar verpot een aantal keren naar 
een grotere pot. Een stek direct in een grote pot zetten vraagt om problemen. 
Alsof je een kind die niet kan zwemmen in het diepe gooit. 
 

Gebruikt u osmocotekorrels dan is het raadzaam, om als de temperatuur onder 
de 18 graden bij te mesten, omdat deze korrels dan te weinig meststoffen  
afgeven. Deze meststof is in korrelvorm en een lange tijd werkzaam. 
 

Heeft u uw planten opgepot en in een wat grotere pot gezet, wilt u natuurlijk 
dat het wortelgestel ontwikkeld. Mesten met veel fosfor b.v. 10-52-10 bevordert 
de ontwikkeling van de wortels. 
 

Daarna stapt u over op 30-10-10 met veel stikstof voor de groei. 
En bij de eerste knopvorming kunt u overstappen op z.g. bloeimest 20-20-20. 
Dit is de neutrale meststof die het gehele seizoen gebruikt kan worden. Ook 
voor andere kuip- en kamerplanten prima geschikt. 
Advies: regelmatig mesten. 
 

Het is raadzaam niet op een te droge kluit te mesten. En geen bladbemesting te 
geven als de zon schijnt. 
 

Er zijn leden die organische meststoffen gebruiken. 
Organische meststoffen zijn samengesteld uit plantaardige en dierlijke 
grondstoffen van natuurlijke oorsprong. De voedingselementen (stikstof, fosfor 
en kalium) in deze meststoffen komen vrij 
naarmate bodemorganismen, zoals bacteriën en 
schimmels, de meststofkorrel afbreken. Door 
deze geleidelijke vertering komen de 
voedingsstoffen over een lange periode, 100 
dagen of langer, ter beschikking van de planten. 
 

Eventueel kan in het najaar 15-11-29 worden 
gegeven. Deze zorgt voor een stevige plant zodat deze beter de winter 
doorkomt.  
De fuchsia heeft en luchtige vochthoudende en voedzame grond nodig.  
 

U kunt op onze website: www.fuchsiavrienden.nl de gehele verzorging van de 
fuchsia uitgebreid na lezen. 
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Blijf op de hoogte………. 

van informatie die niet in DE FUCHSIAGROET wordt gepubliceerd b.v. een  
onverwachte verandering van een  
ledenbijenkomst etc. meldt u aan voor onze  
e-mailgroep: m.p.wilpshaar@planet.nl  
en u krijgt via de mail deze informatie  
toegestuurd.  
Bezoek ook regelmatig onze website: 
www.fuchsiavrienden.nl  
maar ook onze landelijke website. www.nkvf.nl  
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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/


    

        Afzender:  N.K.v.F. Regio 5     -   Vierhuizenhekstraat 14, 7447 GH Hellendoorn  

   Voor al uw borduurwerk, namen en logo’s op sport en werkkleding. 

   Ook maken wij cadeaumanden van geborduurde textiel, handdoeken, 

   boekomslagen etc. met geborduurde teksten of persoonlijke  

   afbeeldingen.  
 

              Neem voor vragen contact op met Beps Borduurstudio. 

          Oude Haaksbergerweg 47, 7471 LJ Goor  -  Tel. 06-44174106 

     

     Fuchsia Jan Workel 


