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JAARGANG 20             mei  2021    nr.2 
 
Van de bestuurstafel. 
 

Op het moment dat we dit schrijven, vlak voor Pasen,  
genieten we van een paar mooie lente dagen. We zien hoe 
snel alles in de tuin en kas weer tot ontwikkeling komt en alles 
zich opmaakt voor de zomer met ongetwijfeld veel  
schitterende bloemen waar we van kunnen genieten.  
Als fuchsia-liefhebbers zal dit voor ons allen gelden, en zijn we 
voor zover mogelijk bevoorrecht een hobby “bij huis” te  
hebben en zien we elk jaar weer uit naar “nieuw leven”. 
Daarnaast zal het zomers-genieten vooral afhankelijk zijn van 
persoonlijke interesses die voor ons allen heel verschillend kunnen zijn.   
Ook mijn duiven zijn volop in de weer en hebben geen corona-beperkingen.  
Veel dingen gaan gelukkig gewoon door. 
 

Voor de activiteiten van onze fuchsia-vereniging spelen de corona-beperkingen 
ons echter nog steeds parten en duurt dit langer dan we verwacht hadden.  
Na de beperkingen van het afgelopen jaar, hadden we nu toch wel gehoopt de 
draad weer te kunnen oppakken. 
Dat is echter nog niet het geval. Op het moment dat we dit schrijven neemt het 
aantal besmettingen nog weer toe en is nog lang niet iedereen gevaccineerd. 
Het gevolg hiervan is dat diverse activiteiten moesten worden afgelast.  
Zo kon het plan voor een fuchsia-show in juli niet doorgaan en word de  
algemene ledenvergadering verschoven naar september.  
De normale bestuur- en ledenbijeenkomsten zijn helaas ook afgelast.  
Wat bestuurszaken betreft handelen we alles telefonisch of via mailberichten  
onderling af. Iedereen mist echter het persoonlijke contact, onderlinge inspiratie 
en stimulatie bij de normale bestuur- en ledenbijeenkomsten.   
 

Ook hebben we als bestuur deze week besloten dat de stekkenmarkt in mei helaas 
ook geen doorgang kan vinden. Dit jaar ook weer op een moment dat wordt  
gewerkt aan het opkweken van fuchsia-stekken voor de stekkenmarkt.  
Zo moeten plannen helaas nog steeds weer worden bijgesteld. 
Misschien kunnen (vaste) kopers/verkopers onderling contacten leggen om nog 
tot uitwisseling van stekken over te gaan. 
Daarnaast zijn er uiteraard gespecialiseerde fuchsia-kwekerijen die beschikken 
over zeer gevarieerde collecties. Laat u, indien mogelijk, er niet van weerhouden 
om stekken aan te schaffen zodat u dit jaar, ondanks alle beperkingen,   
ook in eigen tuin of op het balkon weer kunt genieten van fuchsia’s! 
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Over genieten gesproken. In de komende zomer zullen er ongetwijfeld overal wel 
weer schitterende tuinen zijn te bezichtigen. 
Informatie hierover via de volgende websites: 
www.groei.nl/opentuinenweekend 
www.bezoekmijntuin.nl 
www.nkvf.nl 
www.fuchsiavrienden.nl 
De Vrienden dag van de NKvF op 28 augustus is op het moment dat we dit schrijven 
nog onder voorbehoud. 
Ondanks alle beperkingen wens ik u namens alle bestuursleden een mooie zomer 
met vooral goede gezondheid. Mocht er iets bijzonders zijn, schroomt u dan niet om 
contact met ons op te nemen. 
 

We zien er allen naar uit om elkaar uiteindelijk allemaal weer te kunnen ontmoeten! 
Met hartelijke groet, namens het bestuur, Gerrit Kreijkes 

  
Activiteitenkalender. 
15-05-2021 Stekkenmarkt in Ootmarsum. 
  Gaat wegens COVID-19 niet door.   
31-05-2021 Ledenbijenkomst gecanceld.  
03-07-2021 Open tuinen eventueel op eigen gelegenheid. 
   Zie op pagina 9 voor verdere informatie. 
   
 
Door de richtlijnen van de regering en het RIVM zijn wij als bestuur genoodzaakt 
deze in acht te nemen. Aan de ontwikkelingen van dat moment nemen we een 
beslissing.  
De eerstvolgende data die op ons lijstje staat is—maandag 27 september 2021— 
onze ALV. Deze is uitgesteld sinds 29 maart jl. als gevolg van de voorgeschreven 
maatregelen in verband met het coronavirus.  
We hebben momenteel te maken met een extreem uitzonderlijke situatie, de 
ontwikkeling van het virus moet dit natuurlijk wel mogelijk maken. 
Zoals het er nu uitziet zijn na de zomer de meesten van ons gevaccineerd  en kan het 
organiseren van onze Ledenbijeenkomsten misschien weer doorgaan. 
 

Heeft u problemen of iets bijzonders, even een e-mail of belletje en we proberen dit 
voor u op te lossen. U kunt ten allertijden contact met ons opnemen. 
Blijf gezond en we hopen dat we zo snel mogelijk onze ledenbijeenkomsten en het 
“gewone leven” weer kunnen oppakken. 
Wij wensen u veel gezondheid en een mooie zomer toe. 
 

http://www.groei.nl/opentuinenweekend
http://www.bezoekmijntuin.nl
http://www.nkvf.nl
http://www.fuchsiavrienden.nl
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Bestuursvergaderingen: Voorlopig via sociale media. 
 
 

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 van harte beterschap en sterkte in deze  
moeilijke tijd.  
 

Wilt u, als u ziek bent of weet dat een lid ziek is dit even melden bij onze  
secretaris Marian Wilpshaar. Wij kunnen dan contact opnemen en/of een kaartje  
sturen. Uiteraard ontvangen wij ook graag en bericht bij vrolijke omstandigheden.  
 

In Memoriam. 
Op 91 jarige leeftijd is de heer John Wuite uit Vriezenveen  
overleden. 
Toch kwam dit bericht onverwachts . Hij is ruim 30 jaar lid van onze 
vereniging geweest, maar moest het laatste jaar afhaken om  
gezondheidsredenen. 
Hij was een zeer gewaardeerd lid, altijd aanwezig op onze  
bijeenkomsten, shows etc. en betrokken met het wel en wee van 
onze regio. Zijn enthousiasme voor de fuchsia en de natuur speelde 
een grote rol in zijn leven. Hij blijft in onze herinnering een fijne 
fuchsiavriend. 
Wij wensen familie en vrienden sterkte in deze moeilijke tijd. 
 
Bestuur en Leden. 

 
 

Ik heb een steen verlegd, 
in een rivier op aarde. 
Nu weet ik dat ik nooit zal zijn vergeten.  
Ik leverde bewijs van mijn bestaan.  
Omdat, door het verleggen van die ene steen,   
de stroom nooit meer dezelfde weg zal gaan.  
Tekst: Bram Vermeulen  
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De redactie is opzoek naar versterking! 
Zoals u weet zijn wij als redactie altijd actief om  
DE FUCHSIAGROET, perfect, stijlvol en zo zorgvuldig mo-
gelijk te maken. 
Wij proberen artikelen te plaatsen waar u wat aan heeft 
of iets van opsteekt. Het belangrijkste is  
natuurlijk ook dat er een zo groot mogelijke variatie is  
in de verschillende uitgaven van ons regioblad. 
We hebben alleen één probleem…… leeftijd.  
De redactie is op zoek naar een enthousiaste persoon/personen die ons  team kan 
versterken. Ervaring is niet vereist maar wel een beetje inzicht in de Nederlandse 
taal en creativiteit. 
Wellicht wilt u meer weten wat er van u verwacht wordt, even een belletje of  
e-mail naar één van de reactieleden. 
Ook  zijn we op zoek naar goede kopij. Mocht u behoefte hebben aan een bepaalt 
artikel bv. iets over een bepaalde kuipplant, neem dan contact met ons op. 
DE FUCHSIAGROET is er voor onze leden, uw inbreng is van groot belang. 
 

 
Maar ook het bestuur is op zoek naar versterking! 
Regeren is vooruitzien, ook wij kijken vooruit als bestuur. 
Dat betekend dat we op zoek zijn naar een bestuurslid die 
met ons kan meewerken. Iemand met veel enthousiasme 
die samen met ons onze regio draaiende wil houden. 
Het zou bijzonder prettig zijn als we iemand kunnen  
verwelkomen.  
Heeft u interesse neem dan contact op met onze  

secretaris Marian Wilpshaar of één van de andere bestuursleden. 
Door het coronavirus worden onze vergaderingen digitaal  of via de telefoon  
geregeld. Het zijn vervelende tijden en we zijn allemaal zoekende hoe wij met deze 
situatie om kunnen gaan. Tot nu toe verloopt alles prima, onze activiteiten zijn tot 
nader bericht uitgesteld. We hopen dat u hiervoor begrip hebt en dat u gezond door 
deze moeilijke tijd komt. 
 

 
Website van onze regio.  
Ga eens voor allerlei interessante onderwerpen,                          
informatie en diverse tips een kijkje nemen op 
onze website, die u kunt vinden op: 
www.fuchsiavrienden.nl   
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Wat zijn sporten. 
Tijdens de groei en bloei van de plant kan er plotseling door de natuur en andere 
kleur bloem of blad ontstaan.  Wilt u deze bloem of blad stekken dan kunt u alleen 
van die tak stekken, dan krijgt men in grote lijnen deze “sport” weer terug.  
(Sporten stekt men van de tak waar de afwijkende bloem of blad aan zit). 
Als de stek al verhout is gebruik dan 4 bladparen. Snij bij het onderste bladpaar de 
stek een paar mm. onder de knop af, verwijderde blaadjes bij deze knop en haal met 
een scherp mes één kant van de bast af. 
Echter, deze plant zal telkens terugslag krijgen van de oude plant en moet ieder jaar 
opnieuw gestekt worden van de tak waar de sport aan beide ogen zit. 
De stekjes worden nu afgehard door gedurende een kleine week de glasplaat of het 
plastiek zakje steeds wat verder open te zetten zodat ze kunnen wennen aan een 
wat drogere omgeving en een andere temperatuur.  
Komt er veel condens in het zakje of onder de glasplaat, draai deze dan even om en 
veeg het water weg. 
En even kijken voor het oppotten of de wortels groot genoeg zijn; één cm is reeds 
voldoende. Vervolgens neemt u in de herfst een schoon potje van 5-6 cm Ø, dit is 
om ruimte te winnen in de winterperiode als u veel stekken hebt en niet al te veel 
ruimte. Let op dat de wortels niet worden beschadigd! 

In het voorjaar kunnen de stekken naar een groter potje verpot worden, b.v. met 
een aantal stekken bij elkaar. 
Vul dit met goed doorlatende potgrond en plaats hier de bewortelde stek of stekken 
in om verder te laten groeien Giet ze licht aan met water of, wat beter is, zet even  
in een bodempje water, niet overdrijven! 
De plantjes worden nu niet gemest en geef ze weinig water, er is ± 4 weken geen 
mest nodig omdat er in de potgrond voldoende aanwezig is.  
Weinig water voorkomt schimmelziekte die de verdere groei belemmerd. Blijf echter 
waken voor uitdroging. 
Zowel in de stekbak en als de planten zijn opgepot, moet men de zaak  
schoonhouden. Verwijder alle afgevallen blaadjes en steeltjes, anders zal ook hier 
schimmel optreden. 

De bloemen kunnen onderling verschillen van kleur, 1. geheel witte bloemen,  
2. helder bisschop paarse bloemen, 3. bloemen met paarse kroonbladen en witte 
palatoïden, de tijd zal leren wat de levensduur van deze sporten zijn.  
Supersport is hier en voorbeeld van: 
Bloeiwijze normaal, groeiwijze half hanger, rode stijve takken, kweekwijze hanger  
of struik. Voor plaats in gefilterd licht, fuchsia met fraai gevormde bloemen en een 
mooie bladkleur. 
Informatie Beltjesblom 2002 en Cultivarlijst NKvF. 
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In gesprek met……  
 
Beste fuchsiavrienden,  
 

Zoals de meesten van jullie wel weten, is de ‘Fuchsia’ vanaf 1977 onze grote  
hobby. Van een collega op het werk stekjes gekregen en een jaar later waren we 
besmet met het ‘fuchsia-virus’. We hebben aan meerdere tentoonstellingen,  
open-tuindagen enz. mee gedaan. 
Inmiddels is er een hele collectie kuipplanten bij gekomen. De meeste leden zijn 
wel eens bij ons geweest met open tuindagen enz.  
Daar hoeven we niet veel meer over te vertellen. 
 

Daarnaast hebben we nog twee hobby’s, nl. wandelen en genealogie 
(stamboomonderzoek). We hebben onze eerste georganiseerde wandeling  

gemaakt in 1996, het jaar dat onze kinderen allemaal zijn 
uitgevlogen. Je zoekt dan onwillekeurig toch een andere 
invulling van je leven. 
We zijn al jaren lid van de KWBN, de landelijke  
wandelvereniging en van de onderafdeling Haarle. 
We maakten meestal op zaterdag of zondag een wandeling 
van 20 tot 30 km.    
Daar is mede door het Corona virus enigszins de klad in  
gekomen. Vanaf 2001 hebben we in totaal meer dan 35 
keer een 4-daagse gelopen o.a. in Vilt-Valkenburg, Diever, 
Apeldoorn, Bergen aan Zee en Deventer. Ook hebben we 
inmiddels het Pieterpad, Trekvogelpad, Noaberpad, Friese 
Woudenpad, Drenthepad en het Graafschapspad gelopen. 

 

Genealogie (stamboomonderzoek) (hobby van Manny) 
Vanaf de jaren negentig ben ik bezig met informatie over voorouders van onze  
beide families. Het begon met voorouders vragen naar trouwboekjes enz. Ik heb 
toen al een ‘kwartierstaat’ gemaakt op papier. Inmiddels heb hier een speciaal 
computer programma voor: Pro-gen.  
Je kunt daarmee verschillende uitdraaien maken: kwartierstaat, parenteel enz. 
Op internet is veel informatie te vinden, veel gemeentearchieven zijn openbaar. 
Ook ben ik verschillende malen naar het archief in Zwolle geweest. 
Inmiddels heb ik honderden familienamen gevonden tot in de 13e eeuw. 
Vooral ’s winters ben ik hier mee bezig, je raakt nooit uitgezocht. 
We hopen dat we snel weer bij elkaar kunnen komen, met vergaderingen,  
tuinbezoek enz. 
 

Koos en Manny Poffers  Hellendoorn. 
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Stekken verkoop alleen via telefonische afspraak! 
Onze stekkenmarkt gaat nu niet door maar mochten er leden zijn die een 
nieuwe fuchsia collectie of 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 bij Gerrit Kreijkes, De Karekiet 10, 7671 LA in 
Vriezenveen terecht. Tel. 0564-564004 of via de mail: g.j.kreijkes@caiway.nl   
Graag stekken vooraf reserveren. 
 
 

Tuinentocht voor liefhebbers. 
Onze tuinentocht die georganiseerd wordt door onze regio en gepland is op 3 juli gaat 
niet door i.v.m. corona. Maar er zijn wel tuinen die op 3 juli a.s. hun tuin openstellen 
voor publiek. U kunt, als u een dagje uit wilt, op eigen gelegenheid genieten van  
onderstaande tuinen. 
 
De tuin van Nynke Astma, Oude Twentseweg 26, 8105 RG Luttenberg.  
(www.detuinvannynke.nl) tel.06-28116406. € 5,00 entree incl. koffie. 
Toen wij in 1984 begonnen met tuinieren bestond het perceel uit gras met rondom 
een windsingel, aangeplant na de ruilverkaveling eind jaren ’60. 
Het resultaat is een tuin van ca 4500 vierkante meter met een duidelijke belijning en 
een weelderige, natuurlijke beplanting. De voortuin. De lijnen van hulsthaag, border 
en vijver vloeien in elkaar over en vormen zo een geheel. De beplanting is in de  
kleuren van de gevel gehouden: groen/wit/rood. In het gedeelte aan de westkant zijn 
het twee grote bomen die de sfeer bepalen: de walnoot, en de bonsai gesnoeide  
appelboom. Hiertussen ligt een grote border in pasteltinten. Achter het huis bevindt 
zich de vijver en het terras. Via de gele border kom je bij het oostelijke gedeelte waar 
’s zomers veel zon komt. Een zonneborder in vlammende kleuren. Na een korte  
boswandeling arriveer je bij de open ruimte van “het landje”: wilde bloemen, maar 
ook een kweektuin. 

Hof van Eigen-aardigheden.  Jaap en Gerda Tijs Krieghuisweg 7a, 8102 SV Raalte. 
Het is een 1,2 ha grote landschapstuin. Naast een rozentuin met geurrozen, klim- en 
bottelrozen ook een hosta en een bloementuin. In de pluktuin veel snijbloemen.  
Verder een kruidentuin met een kiwiboog (div. soorten kiwi’s). Wij houden bijen, dus 
ook aandacht voor “bijenbloemen”. Ook een bescheiden wijn- en boomgaard.  
Kortom: een allegorische landschapstuin. tel. 0572-362511—06-13137911. 

Nog twee adressen van prachtige tuinen: 
Saskia en Jos ten Have, Posthoornweg 17, 8153 RL Lemelerveld. Tel. 0572-353809. 
Marcel Evers en Chris Pen, Akkerweg 3, 8152 DA Lemelerveld.   
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AGELO,  Almelosestraat 80, 7636 RN.  
 
De tuin van de familie Schuurman is in de 
maanden juli, augustus en september weer 
open voor het publiek. Het is niet zomaar een 
tuin die Frans en Cisca Schuurman hebben aan 
de voet van de Kuiperberg.  
Er staan verschillende oude fuchsiaplanten en 
een collectie van verschillende brugmansia soorten. Daarnaast zijn er  

zeldzame exotische kuipplanten te bewonderen.  
De moeite waard voor een bezoekje aan deze tuin. 
Voor het geval dat i.v.m. de coronamaatregelen de tuin niet geopend is, eerst even 
een telefoontje naar 0541-293112. U bent dan van harte welkom. 
 

Waar………..of niet waar, 
want het seizoen komt er weer aan. Misschien is het verstandig om een  
5 eurocent  in uw zak te stoppen voordat u de tuin in gaat …….bijensteken! 
Dit een verhaaltje van iemand die werd gestoken door een horzel toen zij in de tuin 
aan het werk was. 
Haar arm zwol op en dus ging zij naar de dokter. Hij gaf haar een  
antihistaminicum tegen allergie. De volgende dag werd de zwelling erger, dus  weer 
een bezoek aan de huisarts. De arm was geïnfecteerd en kreeg antibiotica.  
De arts zei tegen haar: “De volgende keer als je gestoken wordt, leg je een cent op 
de beet gedurende 15 minuten”. 
Een paar dagen later werd haar nichtje gestoken door twee muggen. De beten  
waren een beetje gezwollen.  
Een cent op elke beet geplakt en een kwartier laten zitten. De volgende ochtend  

waren de muggenbulten  verdwenen. 
Het tuinwerk werd weer hervat …..en ja hoor….. twee  
horzelbeten  in haar linker hand. Niet naar de dokter, geen  
antibioticum.  
Twee 5 eurocenten (of twee stuivers - voor de eurotijd)  
er op geplakt een kwartier lang. De “stuivers” trokken de beet 

schoon, de volgende ochtend was er nog net te zien waar de steken gezeten had-
den. 
 
Misschien wordt u ook wel eens gestoken, daarom dit berichtje.  
Houdt in de zomer altijd een paar koperen muntjes bij de hand. 
De arts zei dat koper in de munt de beet tegengaat.   
Het werkt echt of is het een fabeltje.  
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Nog meer tips…….. 
 
Ook een sterk geurende plant als de Mentha odorata (eau de cologne munt) of 
lavendel weren vervelende beestjes. 
Soms kunt u, om insecten te weren, het nuttige met het aangename verenigen. 
Lavendel wordt niet alleen tussen rozen geplant omdat dat zo mooi combineert, 
door haar sterke geur komen luizen er ook liever niet in de buurt.  
En een leuke pot met een basilicumplant op de vensterbank is niet alleen culinair 
een goed idee, als u af en toe wat bladeren fijn wrijft, houdt u de vliegen ook  
lekker buiten. 
Wespen geven in de nazomer ergernis, vooral als ze hinderlijk om de tuintafel  
vliegen terwijl u lekker zit te eten. Doe en paar kruidnagels in een vuurvast bakje 
en giet daar wat koken water op. Zet dit op de tuintafel en de wespen zijn zo  
vertrokken.  
Ook de geur van gebrande koffie ( een beetje koffie op een aluminium bakje  
aansteken) vinden ze vreselijk. 
Wie gaat barbecueën, kan wat rozemarijn op de gloeiende houtskooltjes gooien. 
U waant zich meteen in Mediterrane sferen en wespen houden gepaste  
afstand, want die haten de rozemarijngeur. 
Als u door de natuur wandelt en bent gestoken, kan de huid flink opspelen.  
Bij allergische reacties na een steek, zoals van wespen, spinnen of muggen, zijn de 
fijne kruipende blaadjes van hondsdraf een snelle remedie.  Maak al kauwend een 
brij en smeer dit als een kompres op de brandende, jeukende, gezwollen of  
pijnlijke plek. 
U kunt ook op de bladstengel van de ridderzuring ( grootste zuring met de bruine 
bloemknoppen) kauwen en deze brij ook als kompres gebruiken. Hierdoor wordt 
veel gif er al ter plekke uitgetrokken. 
Bent u gestoken door en mug is het fijn als ergens in de buurt weegbree groeit. 
Wrijf met het gekneusde blad over de plek waar u gestoken bent. Ook gekneusd 
blad van hondsdraf en zuring werken. De jeuk verdwijnt vrijwel direct.  
Tegen nare prikken van brandnetel werkt gekneusde weegbree ook goed.   
Licht inwrijven met en stukje rauwe ui, peterselie of rabarberstengel verzachten de 
pijn evenzo. 
Wanneer een insect de angel heeft achtergelaten, moet deze er eerst uit. Dat kan 
door een pincet te gebruiken of door te zuigen. 
Het steekwondje kan daarna worden ingewreven met een schijfje citroen of de 
gekneusde bladeren van hondsdraf, weegbree of kool. 
En voor wie dit allemaal niet kan vinden: ook het oude huismiddeltje van een 
doekje met azijn werkt nog altijd probaat. 
Overgenomen uit Het Kruidenatelier. 
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Wat is de knolbegonia toch een democratische plant. 
Deels overgenomen van Tuingoeroe Romke van de Kaa en Internet. 

Met de knolbegonia is niets mis. Deze kun je overal neerzetten en hij bloeit de 

hele zomer in vrolijke tinten. Niet iedereen heeft een terras op het zuiden.  

Dit is maar goed ook , men zit ook zomers graag in de schaduw. 

Natuurlijk, er zijn altijd fortuinlijke die een terras hebben voor de ochtendzon 

en eentje in de schaduw voor als de zon brand. De meesten van ons kennen 

die weelde niet en flatbewoners hebben niet eens een terras. 

Daarom is de knolbegonia zo’n democratische plant. Hij is bruikbaar op  

terrassen, in borders, op balkons en zelfs op de 

vensterbank. Het grote voordeel van de begonia is 

dat hij van de schaduw houdt. Ze bloeien de hele 

zomer in vrolijke kleuren, van geel en rood tot roze 

en wit. Je hebt ze met gevulde en met enkele  

bloemen. De gevulde worden vaak een tikje  

ordinair gevonden, maar smaken verschillen.  

Een wolk van kleine enkele bloemetjes spreken 

vaak meer als die van de topzware gevulde. Een 

vrolijk soort is de ouderwetse boerenbegonia,  

Begonia x bertinii. Uit één knol groeit een wolk van 

honderden hangende, enkelvoudige bloemen. De zwaarbeladen stengels  

hangen sierlijk over de bloempot.  

Dat maakt deze begonia geschikt voor bloembakken die aan het balkonhek 

hangen of voor hangmandjes. Ook in een gewone bloempot doen ze het goed.  

Kies een grote pot of zet hem op een sokkeltje, want Begonia x bertinii heeft 

een overhang van minstens 20 centimeter. 

“Worthiana” is de klassieke boerenbegonia, met oranje bloemen. “Tamais” is 

scharlakenrood en “White” is natuurlijk wit. 

Knolbegonia’s moeten ‘s winters naar binnen. Het is makkelijk, je doet bijna 

niets. Je zet de potten binnen op een vorstvrije plaats en laat ze daar staan tot 

in het voorjaar de eerste bleke groeipunten verschijnen. Dan geef je eerst  

water en later, als de planten aan de groei zijn, kamerplantenmest.  

Geen vorstvrijeplaats? Haal de potten dan leeg en bewaar de knollen in droge  

turfmolm. 

Van de meer dan duizend soorten begonia’s is de stippenplant, niet de enige 

met stippen op het blad, maar wel de bekendste. De stippenplant is de  

Begonia maculata, en begonia met donkergroen blad dat is versierd met grote  

zilveren spikkels, alsof iemand met een potje aluminiumverf aan het werk is  

geweest. 
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Van alle kamerplanten hebben de begonia’s de meeste variatie 

in patronen op hun blad. Stippen, vegen, strepen, kruizen,  

je kunt het zo gek niet bedenken of het komt bij een begonia 

voor. Er zijn plantenliefhebbers die een collectie bladbegonia’s 

aanleggen. 

Veel begonia’s komen uit het tropisch regenwoud. Als je het die 

soorten in de huiskamer naar de zin wilt maken, moet je de 

atmosfeer van het regenwoud nabootsen, gefilterd licht valt te 

regelen, maar het creëren van een hoge vochtigheid is minder 

eenvoudig.  

Als de lucht te droog is, worden de bladranden bruin. De oplossing is niet door de 

kwijnende begonia nog maar eens een extra scheutje water te geven. Dit werkt 

averechts: de stengels gaan rotten en de plant gaat dood. 

Wat wel goed werkt bij de stippenplant en andere begonia’s: de bloempot eenmaal 

per week in de gootsteen te zetten. Laat deze halfvol lopen, waardoor de potgrond 

zich vol water kan zuigen, zonder dat de plant nat wordt. Haal de pot na een half 

uurtje uit het bad en laat hem uitlekken. 

Je zou denken dat het dagelijkse besproeien met een plantenspuit een goede manier 

is om de luchtvochtigheid op te krikken, maar ook dit stellen veel begonia’s niet op 

prijs. De beste manier om ze te behandelen is een grote schotel vullen met grind en 

ervoor te zorgen dat die permanent vol water staat. Daarop komt dan de 

stippenplant zonder dat de pot in het water staat. Het verdampende water zorgt 

voor de gewenste luchtvochtigheid. 

De stippenplant is makkelijk te stekken. Zodra de plant uit model raakt, knip je hem 

terug. De afgeknipte stengels zet je in een jampot of bloemvaas met water. De 

stekken zullen zonder probleem wortelen waarna deze kunnen worden opgepot. 

Als u een stippenplant koopt, zit deze in een plastiek pot. Bedenk dat er meer 

planten sterven aan te veel dan aan te weinig water. Zet de plant in een 

aardewerken bloempot, deze blijft poreus en blijft minder lang nat. 

Succes. 
 

Sneeuwwitje en de zeven dwergen, fuchsia's voor en heel klein tuintje of balkon. 

Snow White, half hanger, dubbel wit/wit. 

Bashfull, dwerg, dubbel donkerroze/wit. 

Doc, dwerg, enkel rood/blauwviolet. 

Dopy, dwerg, dubbel rood/paarsviolet. 

Grumpy, dwerg, enkel donker roze/donker blauw. 

Happy, opgaand, enkel rood/blauw. 

Sleepy, opgaand, enkel licht roze/licht blauw. 

Sneezy, opgaand, enkel rood/paarsviolet.  
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Als de naamdagen voorbij komen van de heilige Mamertus (11 mei),  

Pancratius (12 mei), Servatius (13 mei), Bonifatius (14 mei) en Sophia (15 

mei), bekend als de IJsheiligen, kunnen we erop vertrouwen dat er geen 

nachtvorst meer komt. Dan mogen onze fuchsia’s, kuipplanten en  

zomerplanten weer massaal naar buiten. 
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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 

 

 

                                                            
                                                                   Foto   Frits Sanders 


