
    

   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 Mary Ellen Guffy 

          foto Riet de Jager 
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Tel. 0572-301644 — e-mail: w.schotman@hotmail.nl  
 

Voorblad en rubriek HUMOR: Jan Besselink 
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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.  
                
 
                 2

e
Paasdag, 2

e
 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 ge-
sloten 

http://www.kwekerijgommer.com/
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Nog een paar …….TIPS. 
Koffiedik als mest trekt regenwormen aan en verbeterd de grond kwaliteit. 
Houdt vocht vast en als compost geeft het extra nitrogeen (stikstof) aan de 
grond. 
Wordt u geplaagd door muggen dan is een antimuggenplant de uitkomst.  
De citroengeranium (Pelargonium Graveolens) geeft een zoete  
citronellageur af en houdt de muggen op afstand. Plaats deze op uw  
vensterbank of bij uw zitje, dan heeft u minder last van muggen. 
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JAARGANG 19             augustus  2020   nr.3  
                 
 
 
Van de bestuurstafel. 
    
2020.  
Een jaar dat ons nog lang zal bijblijven. Ook voor mij  
persoonlijk. Nadat ik in oktober een nieuwe heup had  
gekregen moest ik op Nieuwjaarsdag opnieuw onder het 
mes. Een fikse ontsteking. Zo lag ik 1 Januari om 11.00 uur 
onder het mes in plaats van achter een borrel. 
Toen kwam in februari/maart de corona met de lockdown.  
Alles werd afgelast.  
Zo ook onze bijeenkomsten en de show waar we mee bezig waren. 
De bestuursleden hadden onderling contact via mail en telefoon. Ook heeft het 
bestuur een kaart gestuurd  naar alle leden. Gelukkig zijn de regels weer  
versoepeld en hebben we op 1 Juli jl. weer een bestuursvergadering gehad. 
De agenda voor de rest van dit jaar is gevuld.  
28 september een lezing over pelargoniums en geraniums door  
Esther van der Velde.  
16 november filmpresentatie N.O. Twente door Jan van der Geest.  
Kijk voor bijzonderheden verder in deze fuchsiagroet. 
Voor 2021 zijn we nog bezig. Wie heeft er nog leuke en leerzame ideeën?? 
Graag melden bij het bestuur. 
Wanneer ik buiten zit en om me heen kijkt is het een fleurig gezicht. De meeste 
fuchsia’s bloeien of zitten in knop. 
De perkdahlia’s bloeien volop, Brugmansia zijn de eerste bloemen zichtbaar. 
Ook de Gloriosa en Asarina bloeien . 
Zelfs de paradijsvogelbloem (Strelitzia) heeft gebloeid. Hebben we 6 jaar  
opgewacht. Bijzondere plant en bloem. 
Wanneer ik dit schrijft zitten we vlak voor de vakantie. Voor een ieder die gaat 
een prettige vakantie en een behouden thuiskomst. 
Verder voor iedereen veel tuinplezier en geniet van de fuchsia’s. 
 
Frits Sanders 
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Activiteitenkalender. 
 

De eerste datum die gepland is: 
28-09-2020 Ledenbijeenkomst     19.30 uur.  
  bij de Kröl, Dorpsstraat 158a, 7468 CT Enter. 
  Esther van der Velde.  
  Lezing over Geraniums en Pelargoniums. 
16-11-2020 Ledenbijeenkomst    19.30 uur. 
  Filmpresentatie door dhr. Jan van der Geest 
   over N.O. Twente. 
11-01-2021 Nieuwjaarsbijeenkomst   14.00 uur. 
  Nadere gegevens in DE FUCHSIAGROET van 
  november as.  
 
                              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. 
                                                       

De geplande bestuursvergaderingen voor de komende tijd.  
 
02-09-2020 Violierstraat 81-A31, 7601 GR Almelo  10.00 uur. 
14-10-2020 Wilgenlaan 18, 7642 EW Wierden  10.00 uur. 
18-11-2020 De Karekiet 10, 7671 LA Vriezenveen  10.00 uur. 
  
Door de maatregelen die zijn genomen i.v.m. het corona virus—COVID 19—zijn 
wij ook als bestuur genoodzaakt deze in acht te nemen. 
Onderling is er contact via de sociale media en houden elkaar op de hoogte 
over de nieuwste ontwikkelingen en wat er zoal gebeurt in onze regio. 
Zoals het er op dit moment uitziet kunnen wij weer vergaderen en onze 
activiteiten, op gepaste afstand, doorlaten gaan vanaf september. 
U kunt altijd contact met ons opnemen. Even een belletje of  een e-mail sturen 
en wij  staan voor u klaar.  
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    Nen daamp haankt s’morns aower ’t veeld 
   ‘t Greun is a’n luk verkluurd. 
    De bla wodt zachtjes rood en gel, 
    met ’t zommer is ’t gebuurd. 
    Hier en doar valt a’n blad 
    en dwerrelt zachtjes daal. 
    Aw nog ’n zetjen wieder zunt, 
    is ains a wer kaal. 
   Wat geet zon zommer gauw vuurbiej, 
    ’t Is meer nen kott’n zet. 
    En a’j ’n meenskenleem zeet, doar geet ’t precies zo met. 

 A’j jonk bint lik ’t ouw nog zoo laank dan b’j nog an ’t begin. 
 Meer vuur daj ’t weet is ’t zommertied, en stao’j der midd’n in        
En ongemeerkt komp dan ’n herfst, 
dan raak i’j ok verkluurd 
Al wilt nen heel’n hoop ’t nich zeen, 
met ’t zommer is ’t gebuurd. 
Gedicht van Bertus Brughuis. 

Exotische Plantenmarkt in Agelo. 

Zondag 12 juli jl. werd er weer een platenmarkt georganiseerd bij Frans en Cisca  

Schuurman, onder aan de berg voor Ootmarsum. Ondanks het virus, alles  

corona proof, was het en drukte van belang. Verschillende soorten standhouders 

met een geweldige keuze aan kuipplanten, fuchsia’s, succulenten, 

tuinbenodigdheden etc. etc.  

De variatie van planten, fantastisch weer en met een verrassende metamorfose van 

de tuin bij Frans en Cisca was het een mooie onderbreking op de zondag. 

De moeite waard het ritje naar Agelo. 
Gerrit en Mieke Hoogland. 

OXALIS—Geluk klaver. 
 Is niet winterhard en in een pot/kuip moet men oxalis behandelen als kuipplant. De 
vorm van het blad is alom bekent met zijn vier blaadjes. Oxalis is er in verschillende 
kleuren, die knollen of wortelstokken vormt. 
Het is in feite een kamerplantje dat graag veel licht heeft maar niet te volle zon en 
liefst niet te warm staat. Na de IJsheiligen mogen ze wel buiten staan in pot maar op 
tijd weer binnen halen in het najaar voor de eerste vorst. 
Na een drukke bloeiperiode wordt hij wat rommelig en minder mooi. Geen nood, snij 
de plant ong. 2 vingerbreed boven de pot af, en met wat extra mest en goede zorg 
zal het weldra weer uitlopen. Plant vochtig houden. De bloemen gaan open in de zon 
en sluiten zich als het donker wordt. 
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Water geven doe je zo.  

Gek genoeg hebben planten in potten niet alleen water nodig als het warm 
is, maar ook bij bewolkt, waaierig of zelfs regenachtig weer kan de aarde snel 
uitdrogen. Regenwater bereikt vaak de aarde niet doordat het van de  
bladeren langs de pot loopt. Check de grond van je planten in pot daarom 
regelmatig.  
Water geven aan planten die in de volle grond staan, is een ander verhaal.  
De plantenwortels hebben daar de ruimte om naar water op zoek te gaan.  
Je helpt je planten dieper in de grond water op te nemen door ze te laten 
wortelen. Dit doe je door je tuin niet iedere dag te sproeien, maar om de 
paar dagen een flinke douche te geven. Planten die graag in de zon staan - 
zoals de Bougainville en Oleander - houden van veel water. De beste tijd om 
te gieten is vroeg in de ochtend, want dan is de verdamping het minst.  
Tip: vang regenwater op in een regenton. Je tuinplanten vinden dat water 
het lekkerst! 
Maak het je zelf gemakkelijk. 
Heb je een balkon vol planten in hangpotten? Dan is een sproeilans die je op 
de tuinslang kunt klikken ideaal. Daarmee kom je overal goed bij. Staan jouw 
planten op de grond, dan doet een normale gieter het werk. Een watergeef-
systeem maak je ook simpel zelf met een lege petfles. Snijd de onderkant er 
af, maak rondom gaatjes in de fles en plant 'm op z’n kop in de aarde. Als je 
nu water in de fles giet, loopt het langzaam door de gaatjes de aarde in.  
Plantenoppas. 
Ga je op vakantie, zet dan alle potplanten zoveel mogelijk bij elkaar. Het liefst 
op een plek uit de felle zon. Verwacht je dat het echt heel erg warm gaat 
worden, geef ze dan een plek in de schaduw. Om de plantenoppas een  
handje te helpen, leg je de tuinslang alvast klaar.  Wanneer je een weekendje 
weg bent, zet je een diepe schotel onder je potplanten. Geef de plant 
flink water zodat er wat water in de schotel blijft staan. De plant kan zo een 
paar dagen vooruit!  
EHBO voor planten met een zonnesteek. 
Ziet een plant er droog uit en hangen de bladeren? Pak een emmer  
water en zet de plant met pot en al in de emmer. Haal de plant uit de emmer 
wanneer alle aarde vochtig is. Je zult zien dat je plant ervan opleeft. Deze 
watertruc is ook zeer geschikt voor een hangend tuintje dat last heeft van de 
droogte.  
Hitteaanbidders. 
Naast tuinplanten die wel van een slokje houden, zijn er ook exemplaren 
die de voorkeur geven aan warmte. Vlinderstruik en hortensia bijvoorbeeld, 
en vaste planten als geranium en zonnehoed. Hitte, kom maar op! 
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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.  
Ook dhr. Jan Besselink wensen we een voorspoedig herstel na een operatie. 
 

De afgelopen tijd was moeilijk en ongemakkelijk. Veel eenzaamheid in een onge-
kende situatie. Het virus is “voorlopig” onder controle. Door de voorgeschreven 
maatregelen te volgen hopen we dat een tweede golf uitblijft.  
We wensen u voor de komende tijd heel veel gezondheid en sterkte en hopen 
dat we elkaar in goede gezondheid weer zien in september. 
 

Er is contact geweest met dhr. en mw. ten Berge van De Kröl i.v.m. onze  
ledenbijeenkomst van 28 september a.s. 
Er zijn en paar aanpassingen in de zaal voor de 150cm  
afstand waar we ons aan moeten houden door het  
coronavirus. Bij  de ingang van de zaal wordt u gevraagd of 
u klachten heeft (standaardprocedure), koffie/thee wordt 
niet geserveerd aan de tafel, maar staat op de bar en moet 
u zelf meenemen.  
Partners of familieleden mogen bij elkaar aan één tafel zitten en iedereen die 
alleen komt, wordt de gepaste afstand van 150cm van elkaar aangehouden. 
Ondanks alle regels wordt onze ledenbijeenkomst een bijzondere en gezellige 
avond. Esther van der Velde heeft een boeiende lezing over Geraniums en  
Pelargoniums, zelfs voor iedereen die hier alles al van weet. 
Tot ziens op maandagavond 28 september a.s. 
 
TIPS. 
Wie heeft er geen last van fruitvliegjes. 
Elk nadeel heb z’n voordeel (uitspraak van Johan Cruijff) ook in de natuur is dit 
zo. Maar fruitvliegjes, erg lastig. Om er voor te zorgen dat ze verdwijnen zet u 
een bakje met witte azijn met een paar druppels vloeibaar afwasmiddel neer. 
Ook last van wespen? Verdeel een handje vol kruidnagels over uw tafel en u 
kunt rustig eten. 
Mieren het zijn kleine onschuldige beestjes maar niet in huis. Strooi wat  
bakpoeder op de plek waar ze zitten, eventueel herhalen, en ze zijn weg.  
Doeltreffend en niet schadelijk voor de gezondheid. 

https://www.mooiwatplantendoen.nl/bougainvillea
https://www.mooiwatplantendoen.nl/hangende-tuintjes
https://www.mooiwatplantendoen.nl/deze-tuinplanten-overleven-de-hitte
https://www.mooiwatplantendoen.nl/vlinderstruik
https://www.mooiwatplantendoen.nl/hortensia-tuin
https://www.mooiwatplantendoen.nl/zonnehoed
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Fuchsia Straat Magelhaen 
Veredelaar: dhr. De Boer 
Jaar: 1997                                      
Land: Nederland 
NKvF-nummer: 4292 
AFS-nummer: 3824 

Kruizingsouders:  F. Perscandens x  F. Procumbens 
Groeiwijzer: hanger 
Bloeitijd: juni-oktober (indien warm genoeg: jaarrond). 

Wanneer u denkt aan Fuchsia’s, denkt u waarschijnlijk aan bloemen met felle 

kleuren: roze, oranje, purper, wit en rood in allerlei schakeringen. Wellicht denkt 

u aan meerdere kleuren in één bloem. Waar de meeste mensen echter niet aan 

denken, is aan een groene plant met geelbruine bloemen – een kleur die  

bovendien ook overgaat in groen. 

Toch zijn dat de kleuren van Straat Magelhaen. Deze mooie, winterharde fuchsia 

is op het eerste gezicht weinig bijzonders. De bloemen zijn vrij klein en, zeker 

voor een fuchsia, relatief onopvallend gekleurd. De blaadjes zijn ook vrij klein en 

ze lopen rond. Het plantje groeit bossig, maar daarmee is alles gezegd. Toch? 

En toch, wanneer u verder kijkt zult u zien dat dit op het oog onbetekenende 

plantje iets heel bijzonders is. Allereerst die gele kleur. Er is maar één  

fuchsiasoort die echt geel is, en dat is de F. Procumbens. Straat Magelhaen heeft 

deze kleur gedeeltelijk overgenomen van zijn vader, al is het meer geelbruin. 

Deze kleur gaat bovendien over in groen. Dat op zich is al heel bijzonder. Daarbij 

komt dat hij de kleur van zijn stuifmeel ook heeft overgenomen van de  

vaderplant: het is één van de weinige fuchsia’s met blauwpaars stuifmeel. 

Maar er zijn meer bijzonderheden. Bijvoorbeeld: deze fuchsia heeft geen  

kroonbladen. Dat betekent dat ze, zogezegd, het ‘rokje’ missen waaraan we 

doorgaans een fuchsia herkennen. Nog zoiets: de bladeren van deze fuchsia  

krijgen in de volle zon een bruine gloed. De bessen zijn, zowel relatief als  

absoluut, zeer groot. Deze ovalen bessen worden makkelijk 1,5 tot 2 cm lang, 

wat voor de meeste fuchsia’s (ook de grote soorten) aan de lange kant is. 

Deze winterharde fuchsia staat in de gids van de Nederlandse Kring van  

Fuchsiavrienden (NKvF) te boek als hanger. In feite is het vooral een kruipend 

soort, waardoor de plant in een pot over de rand zal gaan hangen.  

Omdat Straat Magelhaen lekker bossig groeit, kan dat een leuk effect opleveren 

wanneer u de plant werkelijk in een hangpot ergens ophangt. Door de lente en 

zomer heen kunt u genieten van de bijzondere blaadjes en de bloemen,  

11 

 

 
 

         
     
 
 
 
 

Vroeg in het seizoen bij de ontwikkeling van het wortelgestel en het aanmaken 
van de celwanden gaat beter dankzij bitterzout. Tijdens het seizoen staat  
bitterzout garant voor fotosynthese, het omzetten van zonlicht via de bladeren 
van de plant in voeding in fructose en glucose of makkelijker ‘suiker’.  
Het doet je planten beter groeien en het voorkomt neusrot. Neusrot is de  
onaangename verrassing wanneer je tomaten, pepers of paprika‘s onderaan rot 
worden en maanden van hoop en zorg de mist in gaat. 
Laat in het seizoen kan bitterzout uw planten helpen om meer en meer te produ-
ceren en om de planten langer groen te houden. 
Magnesiumsulfaat komt niet uit de zee maar wordt gemaakt uit dolomiet, stenen 
dus. Stenen die weinig kosten en goedkoop zijn in productie in tegenstelling tot 
bijvoorbeeld zeezout. Magnesiumsulfaat is een product dat gewoon in de natuur 
en de bodem voorkomt dus 100% biologisch. 
Epsomzout is eigenlijk geen zout maar een natuurlijke samenstelling van ongeveer 
10% Magnesium en 13% zwavel, vandaar Magnesiumsulfaat.  De rest is residu en 
onbelangrijk. Bij jonge planten is het wel vrij agressief dus u kunt het beter  
opgelost in water toedienen zodat het via de wortels de planten bereikt. 

Bitterzout kan ook gebruikt worden in  
poedervorm. In poedervorm wordt bitterzout 
veel gestrooid onder coniferen en dennen,  
zodat deze mooi groen worden. De opgeloste 
vorm kan aangegoten en/of verneveld worden 
op de bladeren. De hoeveelheid wordt bepaald 
door de te behandelen planten. Bij het spuiten 

op de bladeren moet men zich nauwkeurig houden aan de aangegeven dosering, 
want een te sterke concentratie kan bladverbranding tot gevolg hebben.  
De opneembaarheid van magnesium wordt beïnvloed door: 
- een te hoge pH-waarde van de grond. 
- een te arme grond. 
- een te eenzijdige bemesting. 
- een te hoge of te lage temperatuur. 
Het spuiten op de bladeren kan niet altijd. Wanneer de temperatuur te hoog is 
( 23°C) of de bladeren staan in de zon, dan moet men het spuiten van magnesium 
(maar ook van andere voedingsstoffen) achterwege laten. Aangieten kan wel  
wanneer de temperatuur niet te hoog is.  
Er zijn drie voedingsstoffen in de handel die magnesiumoxide bevatten: 
Kieseriet (26% MgO) 
Bitterzout (16% MgO)  (samenstelling van mergel en zeezout) 
Sulfamag (36% MgO) (voor landbouw). 
Internet informatie. 

https://www.astucesaupotager.com/tomate/
https://www.moestuinweetjes.com/?s=pepers&post_type=product&lang=nl
https://www.moestuinweetjes.com/?s=paprika&post_type=product&lang=nl
https://www.moestuinweetjes.com/welkom/winkel/materiaal/magnesiumsulfaat-bitterzout-epsom-salt/
https://www.moestuinweetjes.com/welkom/winkel/materiaal/magnesium-meststof-eco-style/
https://www.moestuinweetjes.com/welkom/winkel/materiaal/magnesiumsulfaat-bitterzout-epsom-salt/
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Zie wat uw planten willen. 
Veel mensen bemesten hun planten, we zijn niet anders gewend met onze  
fuchsia. Bemesten heeft echter een reden: planten moeten mooi groen zijn of 
goed gaan bloeien. In hun groeitijd reageren planten overal op, daarmee geven 
ze heel simpel aan wat ze nodig hebben. Als planten te donker staan, rekken ze 
naar het licht. Als ze te droog staan, laten ze hun blaadjes hangen. Als ze te warm 
staan, kan het blad verschroeien.  
Deze eenvoudige zaken kan iedereen waarnemen.  
Maar planten laten meer zien. Als ze gebrek hebben aan bepaalde voedings-
stoffen, kunt u dat ook zien. Geef dan de gewenste bemesting en u ziet direct 
resultaat. 
Op pakken met bemesting staat altijd wat voor soort meststoffen erin zitten.  
Dus constateert u een gebrek, dan kunt u gericht gaan bijmesten . 
• Stikstofgebrek: planten krijgen gele bladeren 
• Fosforgebrek: paarse bladeren 
• Kaliumgebrek: bruin verkleurde bladeren 
• Magnesiumgebrek: verbruining tussen de bladnerven 
• Zwavelgebrek: het bladgroen, vooral bi] de bladnerven, wordt geel. 
Loop door uw tuin of over het balkon en laat de planten u vertellen wat ze nodig 
hebben. U kunt ze dan op een gerichte manier bemesting geven. 
• Magnesiumgebrek:  
Om magnesiumgebrek te voorkomen geeft men een lagere dosering om te  
genezen. Voor het bespuiten van de planten gebruikt men 10 gram per 10 liter  
water en met een interval van twee tot drie dagen maakt men hiermee de  
planten nat. Voor een paar planten lost u 1 gram bitterzout op 1 liter water op 
voor een wekelijkse besproeiing. Deze verhouding is niet te intens, u kunt er  
weinig kwaad mee doen.  Een te sterke oplossing verstoort het evenwicht bij het 
functioneren van de planten. Wanneer het resultaat goed is, d.w.z. wanneer de 
bladeren weer mooi groen zijn, stopt u met spuiten. 
Kiest u ervoor om maar maandelijks bitterzout als bladvoeding te gebruiken (bent 
u langer op reis bv. en wil je het voor uw planten- opzichters eenvoudig houden) 
verdubbel de dosis naar 10 gram per liter en sproei 1 keer per maand.  Start met 
bladvoeding wanneer u de eerste bloemetjes ziet.  Ook met de 5 gram per liter 
mix en als je planten bloemen of vruchten ontwikkelen (bv. tomaten of paprika’s)  
kunt u naar de 10 gram mix overstappen en maar 1 keer per maand toedienen. 
Een tekort aan Magnesium en zwavel in de bodem kan slecht nieuws betekenen 
voor uw planten. Schichtige bladeren, bladeren die geel worden tussen de   
nerven en waardeloos zijn voor uw planten en last but not least kunt u ook last 
hebben van traag groeiend of ook rijpend fruit. 
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 en later in het jaar van het rood van de bessen. De ouders van deze plant komen 
oorspronkelijk uit Nieuw Zeeland. Magelhaen is dus zeer geschikt voor een mild 
zeeklimaat, en wat minder voor onze wisselende seizoenen. Hier in Nederland is 
de bloeitijd grofweg van juni tot oktober – afhankelijk van de weersomstandighe-
den kan dit eerder beginnen of later eindigen. 
Kweken en verzorgen. 
De fuchsia Straat Magelhaen is een bijzonder makkelijk plantje. Het belangrijkste 
dat u moet weten is dat deze plant bloeit op oud hout. Dat betekent dat u,  
wanneer u elke zomer bloemen van deze plant wilt, het eerste jaar slechts een 
deel van de plant dient te snoeien. Het jaar daarop groeien de bloemen op het 
ongeschoeide gedeelte. Aan het eind van het jaar, wanneer u de plant binnen zet, 
snoeit u alle takken waar dit jaar bloemen aan zaten. Volgend jaar groeien ze dan 
op de andere takken (dus die dit jaar niet gebloeid hebben). Ondanks dat de  
ouders uit het zuidelijke Nieuw Zeeland komen, is Straat Magelhaen een  
winterhard plantje. Daarom kunt u het prima in de volle grond zetten, mits u niet 
per se bloemen wil. De plant vriest namelijk tot de grond toe af, en aangezien hij 
op oud hout groeit betekent dit dat hij in de volle grond niet zal bloeien, tenzij de 
zomer erg lang duurt, dan heeft u kans dat uw plant op het einde alsnog bloemen 
zal geven. Al met al is Straat Magelhaen makkelijk in het kweken en onderhoud, 
op het snoeien na hoeft u er alleen maar voor te zorgen dat de plant voldoende 
water krijgt door de lente en zomer heen. Het is een robuuste, snelgroeiende en 
vooral ook sterke plant die prachtig bossig groeit en een verrassing is in uw tuin. 
Informatie: Plantmania.nl 

Mailadres………. 
In deze onzekere tijd i.v.m. het Covid-19 virus kunnen we, als 
bestuur, de komende tijd niet de zekerheid geven dat alle  
geplande ledenbijeenkomsten kunnen door gaan.  
We hebben hierover gebrainstormd, hoe kunnen wij al onze 

leden bereiken als bovengenoemde zich voordoet.  
DE FUCHSIAGROET komt één keer in de drie maanden uit, te weinig om de  
eventuele afzegging van een ledenbijenkomst te publiceren. Vandaar onze vraag 
aan u: wilt u zo vriendelijk zijn om uw e-mailadres door te mailen aan 
—m.p.wilpshaar@planet.nl— wij respecteren uw privacy en gebruiken deze  
alleen als dit noodzakelijk is.  
En uit onze ledenadministratie is gebleken dat verschillende mailadressen niet 
meer actueel en door de jaren heen veranderd zijn. Is uw mailadres bij ons  
bekend maar klopt deze niet meer wilt u dan zo vriendelijk zijn om dit even door 
te geven aan bovengenoemd mailadres. 
De “mailgroep” blijft, zoals in het verleden, op de hoogte van alle actualiteiten. 

https://www.moestuinweetjes.com/welkom/winkel/materiaal/magnesium-meststof-eco-style/
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Een monster dat Fuchsia’s vreet….. 
Het is de rups van het Groot Avondrood (Dellephila  
elpenor) en is in ons land redelijk algemeen.  
Maar wel het larvestadium van een mooie vlinder, die men 
niet zomaar dood moet maken. De schade van deze rups 
bestaat uit het aanvreten van bladeren, ook onze fuchsia’s 
zijn niet veilig voor dit monster. Soms worden hele  
scheuten kaalgevreten. Als de rupsen nog klein zijn valt de 
schade nog niet zo op, zeker niet als de planten dicht op 
elkaar staan, maar het vraatpatroon wordt grover  
naarmate de rups groeit. 
Aan deze schade, maar ook aan de uitwerpselen kan men zien dat men met  
olifant-rupsen te maken heeft. 
De rups is eerst groen en wordt later zwartbruin en mooi gevormd, zuiver ronde 
cilindertjes met zes karteltjes. De voorste segmenten lijken op een slurfje 
t.o.v.de segmenten daarachter omdat ze smaller zijn. De kop is naar verhouding 

ook vrij klein. Als de rups zich bedreigd voelt, trekt hij de 
voorste segmenten samen en ziet men die daarachter met een 
paar oogvlekken voor de kop aan, zodat vijanden worden  
afgeschrikt. Dit bestaat uit duizenden facetten en er is duidelijk 
een oog te zien. Let ook op het achterlijf van de rups, deze is 
typerend voor alle pijlstaartrupsen.  
In volgroeide toestand meet de rups ruim 8 cm. Bovendien  
ontwikkelt zich uit de rups na verpopping een prachtige vlinder: 
Avondrood.  

De rups komt ook op wijnranken voor, in het Duits heet deze rups 
“Weinschwärmer” (wijnpijlstaart). 
De vlinder vliegt alleen ‘s nachts, maar sommige komen overdag uit de pop. 
Een fascinerend monster…… en opvallende rups. 
Gunt u de rups uw fuchsia’s niet dan verplaatst u haar naar een veel  
voorkomend wilgenroosje. De olifant rups overwinterd als bruine pop, een dik 
lichaam met een slurfachtig aanhangsel dat aan deze dikhuid herinnert.  

 

Onze “mailgroep” is voor diegenen die zich 
hiervoor hebben opgegeven en krijgen  
informatie van onverwachte veranderingen 

en nieuwsbrieven van verschillende regio’s toegestuurd. Mocht u hiervan ook 
gebruik willen maken, wilt u dit dan even vermelden in uw mail.  
Bezoek ook regelmatig onze website: www.fuchsiavrienden.nl  
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In gesprek met…… Gerard en Rikie Lansink 
 
Hallo fuchsia liefhebbers, 
 
Er werd aan ons gevraagd of wij een stukje willen schrijven in De Fuchsiagroet. 
De laatste maanden zitten we toch wel in een vervelende tijd vanwege het  
coronavirus.  
Veel aan huis gekluisterd om maar niet ziek te worden. Gelukkig geen  
problemen bij ons.  
Alles wordt afgelast geen muziek, koor, biljarten of wandelen in de groep.  
Vrijwilligerswerk ook niet. Fietsen mocht maar nergens een terrasje waar je  
koffie kan drinken alles gesloten. 
Dus veel thuis zijn, koffie drinken en maar wat anders bedenken om ons niet te 
vervelen. Gelukkig ook wat hobby’s om binnen te doen.  

Gerard heeft dit jaar voor het eerst volkstuintje dus 
hij vermaakt zich wel met het spitten en geleidelijk 
met de eerste tuinbonen, aardappelen poten en  
andere groenten. Nu genieten van de groente die jij 
heeft gezaaid en gepoot. 
Tijdens de laatste vergadering een paar fuchsia 
stekken gekregen daarmee bezig zijn, nog wat stek-
ken extra afhalen om toch wat mooie planten te 
krijgen want de stekkenmarkt ging ook niet door. 
Maar het is me nog aardig gelukt.  

Wel aardige planten van gekregen. 
Verder ook nog wat verschillend bloemzaad gezaaid voor de tuin en uitgeplant. 
Nu het wat rustiger word met het corona en het weer mooier, gaan we genieten 
van de tuin en het fietsen.  
De terrasjes zijn weer open dus een kopje koffie drinken onderweg of een ijsje 
eten. 
 
Blijf gezond en geniet van het mooie weer. 
 
Groeten Gerard en Rikie 
 
 
 

 

 

 


