Van de bestuurstafel.
Dit is alweer het laatste nummer van dit jaar na een behoorlijke drukke
zomer i.v.m. onze Jubileumshow bij De Wendezoele.
Een groot succes. Hier is al veel over gesproken ook tijdens onze
afgelopen ledenbijeenkomst van 28 september jl.
Onze voorzitter Jan Workel heeft dit, tijdens het bekijken van mooie
dia’s, heel goed verwoord, lovende naar iedereen die geholpen heeft
voor- tijdens en na de show.
We zullen er nog lang over praten en nagenieten van de gezellige sfeer
die er heerste. Toch fijn zo’n vereniging met een mooie groep mensen
die helpen als het nodig is.
De draad wordt weer opgepakt, de tijd staat niet stil en de winter is
weer in aantocht als ik dit artikeltje zit te schrijven.
De seizoenen vliegen voorbij, het kan aan mij liggen maar ik heb mij
laten vertellen als je ouder dan 50 jaar bent dan duren de jaren nog
maar zes maanden. Dit begint er echt op te lijken.
Ook ons bestuur heeft een verandering ondergaan in de laatste
maanden. Ik heb het stokje overgegeven aan Marian Wilpshaar zij is
mijn “opvolgster”, de taken zijn onderling opnieuw bekeken en wat
verdeeld.
Ik wens haar heel veel succes en energie dat zij, net als ik, met veel
enthousiasme een bijdrage mag en kan leveren aan onze vereniging.
Elke verandering is ook een nieuw begin.
Succes Marian.
Er zijn nog enkele veranderingen in onze vereniging op komst.
In de redactie van DE FUCHSIAGROET en voor onze stekkenmarkt zijn er
wat ontwikkelingen gaande en u wordt hiervan, zodra er wat meer
bekend is, op de hoogte gehouden.
Bedankt voor het genoten vertrouwen in al die jaren en voor de
gezellige en prettige sfeer, ik ga lekker met “pensioen”
We zien elkaar op onze eerstvolgende ledenbijeenkomst net als
voorgaande jaren op onze “Nieuwjaarsreceptie”.
Mieke Hoogland.

Activiteitenkalender.
09-11-2015
Ledenbijeenkomst bij de Kröl,
19.30 uur.
Dorpsstraat 158a in Enter.
Lezing/diavoorstelling over Hydrangea
(hortensia) door de heer Cor van Gelderen.
Groei, bloei en verzorging van Hortensia’s.
18-01-2016
Nieuwjaarsreceptie
’s middags
14.00 uur.
Deze gezellige middag wordt geheel verzorgt door
Thea Kroeze bekend van RTVOost.
21-03-2016
ALV vergadering Twente-Salland.
19.30 uur.
Nadere gegevens in de volgende DE FUCHSIAGROET.
14-05-2016
Zaterdagmiddag Stekkenmarkt bij….???
13.30 uur.
U krijgt vroegtijdig bericht op welke locatie.
23-05-2016
Ledenbijeenkomst bij de Kröl.
19.30 uur.
02-07-2016
Busreis gepland.
23-07-2016
Tuinentocht gepland.
26-09-2016
Opening nieuw seizoen bij de Kröl.
19.30 uur.
Uw aanwezigheid op onze activiteiten wordt zeer op prijs!
Noteert u alvast bovenstaande gegevens in uw agenda
of op de kalender!
Potgrond bestellen!
Een nieuw jaar en weer nieuwe grond voor onze fuchsia’s. Goede fuchsiagrond is nodig om onze planten te laten groeien en bloeien.
Heeft u belangstelling dan graag uw bestelling voor 20 december a.s. naar
e-mail: janworkel@concepts.nl of per telefoon: 0547-381729.
U krijgt t.z.t. hierover bericht wanneer u de potgrond kunt ophalen bij:
Jan Workel, van Uitertstraat 14 in Enter.
Dringend verzoek.
De acceptgiro valt binnenkort weer op uw deurmat of in de brievenbus.
De penningmeester van de NKvF vraagt om spoedige overmaking van het
lidmaatschapsgeld, zodat er geen herinnering naar u gestuurd behoeft te
worden. Gebruikt u de acceptgiro niet, maar betaald u via
Internetbankieren vergeet dan niet uw lidmaatschap nummer te
vermelden. Te late betalingen geven onnodige mutaties en veel werk.
Dus…….direct betalen. Uw medewerking wordt zeer op prijs gesteld!

Wel…….
Onze Hartelijke Felicitaties gaan uit naar iedereen die in de afgelopen
periode een verjaardag of jubileum hebben gevierd.
In het bijzonder voor de heer en mevrouw Nijhuis uit Ootmarsum met de
viering van hun 50ste huwelijksdag.
Proficiat en nog vele jaren in goede gezondheid gewenst.
en Wee…….
een voorspoedig herstel gewenst voor iedereen die ziek is, geopereerd
zijn of op een operatie wachten. Beterschap. En heel veel sterkte voor
diegene die ernstig ziek zijn of een dierbaar iemand hebben verloren.
In Memoriam.
Op 28 september overleed heel plotseling en veel te jong op 66 jarige
leeftijd de heer Bertus Kleisman.
Zijn lidmaatschap was van korte duur, hij was sinds een jaar lid van onze
regio.
Wij wensen zijn achterblijvende familie heel veel sterkte toe om dit verlies
te verwerken.
Bestuur en Leden.

Bestuursvergadering.
10-12-2015
van Uitertstraat 14, 7468 ED Enter

10.00 uur.

Welkom in onze regio.
Mw. A. Bongers, Herfterlaan 81, 8026 RE Zwolle.
Mw. J.H. Nijenhuis, Heerdinksschotweg 2, 7641 RN Wierden.
Mw. H.J.M. Rientjes, Herfterlaan 73A, 8026 RE Zwolle.
Dhr. A. Rigter, Zwette 6, 8032 XM Zwolle.
We hopen u op onze diverse activiteiten te mogen begroeten samen met
uw partner of huisgenoot en wensen u veel fuchsia plezier.
Dit is alweer de laatste DE FUCHSIAGROET van 2015, de volgende
editie komt in februari 2016 uit. Wij, bestuur en redactie wensen u alvast:
Een gezegend en vrolijk Kerstfeest, een goede jaarwisseling en de
allerbeste wensen voor 2016 met veel gezondheid en een rijk b(l)oeiend
jaar.

Wij feliciteren…..
Op de Vriendendag van de NKvF, zaterdag 8 augustus jl. in Utrecht,
hebben Manny en Koos Poffers de volgende prijzen behaald.
Jhr. Ir. N.J. van Suchtelen trofee:
2de prijs met Pavilion Princess
3de prijs met Hidden Treasure
Mia Goedman trofee:
3de prijs met F. boliviana Luxurans Alba.

Pavilion Princess.
De vriendendag was een bijzondere happening i.v.m. het 50 jarig
bestaan van de NKvF met als onderdeel de landelijke fuchsiawedstrijd.
De succesformule van Koos en Mannny heeft regio Twente-Salland
weer op de kaart gezet. We zijn trots op hun succesvolle resultaat.
Onze complimenten voor het behalen van de drie mooie prijzen.
Manny en Koos namens het bestuur en alle leden van harte Proficiat.

ODE AAN DE FUCHSIA.
ZE GROETEN MIJ VANAF DE OPEN DEUR
DE FUCHSIA’S VAN STEKKEN, DIE FRAAI BLOEIEN
HET IS EEN WAAR FESTIJN VAN FRISSE KLEUR
EEN WONDER, DAT ZE OVERDADIG GROEIEN.
WANNEER DE WIND NU OPSTEKKKT, ONVERWACHT
DAN DEINEN ALLE BELLEN…….EN BEWEGEN
DE ROKJES FEL VAN TINT, MEELDRADEN ZACHT…
NOG NOOIT HEB IN ZO’N MOOIE PLANT GEKREGEN
IK VOLG DE BIJEN GONZEND IN DE BUURT
ZIJ WAGEN HET WAT HONING OP TE HALEN
IS HET DE GEUR DIE HEN ONMERKBAAR STUURT?
OF WORDT CONTACT GELEGD IN BIJENTALEN?
DE FUCHSIA ZET AAN TOT NA TE DENKEN
WANT IETS DOORGRONDEN BLIJFT ONS ALTIJD WENKEN.
SONNET
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Het is een makkelijke plant.
Dat is de tekst van het liedje van Hetty Blok en Leen Jongewaard
En de tekst gaat dan door met:
“Hij eet als ’t ware uit de hand. Een beetje mest, een beetje zon. Hij
doet het best op het balkon”
Uit voorgaande zou blijken dat de verzorging van onze fuchsia’s een
fluitje van een cent is.
Indien de verzorgers in optimale conditie zijn, dan is dat wellicht ook
waar!
Maar zodra de gezondheid niet (helemaal) goed is begint er toch wel
een probleem te ontstaan. Zo hebben wij afgelopen zomer moeten
ervaren dat het verzorgen van de fuchsia’s op het tweede plan komt op
het moment dat één van de verzorgers door ziekte wordt geveld.
Als dat dan ook nog gepaard gaat met, voor de fuchsia’s, slechte
groeiomstandigheden, dan zijn de resultaten in de tuin niet geweldig.
Zo was door het slechte voorjaar de groei van de stekken
achtergebleven en kwamen de planten die wij voorbestemd handden
voor de Jubileumshow heel laat op gang. Dus kon er niet of nauwelijks
gekopt worden en groeiden de hangers niet mooi uit.
De planten die in de volle grond stonden kwamen ook zeer laat op gang
en door tijd gebrek kwam de bemesting in het gedrang. In plaats van 2
x per week een flinke scheut mest, werd het maar een enkele keer mest
in het hele groeiseizoen. En dat kun je aan de planten goed zien.
Omdat we onze hangers voorzien van pillenmest, kwam na de trage
start bij deze planten de bloei wel goed op gang.
In de voorbereiding naar de show op de Wendezoele hebben we
gelukkig veel hulp gehad van onze fuchsiavrienden, zodat we de
toegezegde planten toch hebben kunnen inzenden.
En dan nu naar de herfst wordt je weer geconfronteerd met de vraag
naar arbeid. De hangers moeten in de kas en ook de planten uit volle
grond moeten naar binnen. Gelukkig staan familie en vrienden klaar om
te helpen. Dus alles komt toch wel op zijn pootjes terecht.
We zijn wel erg blij dat we een grote collectie winterharde fuchsia’s
hebben, want die redden zich wel.
Conclusie na een seizoen met de nodige problemen: De fuchsia’s
vragen veel meer tijd en aandacht dan het liedje van Hetty Blok en Leen
Jongewaard doen vermoeden.
De Twentse Zwaluwen.

De groene wintertuin.
Zo langzamerhand hebben zelfs de meest planten in de tuin zich erbij
neergelegd dat de winter er aan zit te komen. Op een dik pak sneeuw
wachten is niet nodig om de tuin wat op te vrolijken, er is namelijk een
ruim assortiment groenblijvers en zelfs winterbloeiers om de tuin wat
gezelliger te maken.
In de eerste plaats de winterviooltjes, dit zijn de winterbloeiers bij
uitstek. Ze zijn te verkrijgen in allerlei kleuren. Wel kan het gebeuren
dat zij bij strenge vorst of veel regen hun kopjes laten hangen, maar ze
komen gewoon weer op alsof er niets gebeurd is.
Een andere winterbloeier is de Helleborus. Er zijn wel 20 verschillende
soorten, één van deze soorten is “niger” hij wordt ook wel kerstroos
genoemd. Deze plant heeft donkergroene sierlijk gepunte bladeren en
bloeit van januari tot maart. Als het erg hard gaat vriezen moeten de
knoppen wel beschermd worden. Als deze plant eenmaal, in
halfschaduw, op z’n plaats staat kan hij beter nooit meer verplaatst
worden.
Viburnum tinus een klein struikje dat wel heel groot kan worden. Deze
struik heeft donkergroene bladeren en bloeit van november tot mei
met witte, naar roze verkleurende schermachtige bloempjes. Ze ruiken
heerlijk.
Gaultheria ook wel Bergthee genoemd. Deze plantjes zijn er als
bodembedekker met knalrode bessen of als heester met paars/zwarte
bessen. Vogels zijn hier minder dol op.
Verder zijn er zo’n 100 soorten Hebe. Dat zijn kleine plantjes met heel
kleine bollige blaadjes. Ze bloeien van mei tot juli.
Tot de wat forsere bloeiers behoort Jasminum muddiflorum de
winterjasmijn. Dit is meer een struikachtige die aangebonden moet
worden tegen een muur of zo. De takken zijn zeer slank en
dondergroen en bloeit de hele winter met kleine gele bloempjes.
De Skimmia japonica, Rhododendrons en de Vuurdoorn Pyracantha
met rode of knaloranje gekleurde bessen blijven wintergroen.
Er zijn natuurlijk nog veel meer soorten waar u uw wintertuin mee op
kunt fleuren. Zo kunt u ook ’s winters van uw tuin blijven genieten.
Wetenswaardig.
Is er een gele fuchsia???
Het kleurenpalet van de fuchsia is gigantisch. Aan de

kleurenbeschrijving van de verschillende soorten is dit te lezen. Voor de
“normale” fuchsialiefhebber zijn de kleurentabellen bijna
onbegrijpelijk: b.v. zwartrozekarmijn = een naar paars zwemende rode
kleur, rode kleur gemengd met iets bruin en wit,
tinzilverscharlakenrood = levend zilverwit met scharlakenrood, tussen
rood en oranje, gemengd.
Kunstschilders gebruikten vroeger alleen de primaire kleuren en deze
werden uit organische stoffen gehaald:
rood = meekrapplant = gemalen wortel (sterbladigenfamilie).
geel = wouwplant (resedafamilie)
blauw = wedeplant (kruisbloemachtige)
Door de eeuwen heen zijn er …tig kleuren bijgekomen maar in de
fuchsia plantenwereld wereld komt in de genen van de fuchsia geel niet
voor. De enige fuchsia met een gele zweem is de F. procumbens, die als
thuisland Nieuw Zeeland heeft.
Verschillende veredelaars experimenteerde met de F. procumbens om
de gele kleur op andere hybriden door te geven. Maar tot nu toe is dit
niemand gelukt.
Dhr. J.H. Waldenmaier heeft in 1997 met de fuchsia WALZ Polka bijna
een gele fuchsia gekweekt. De officiële kleur benaming is: grijsolijfgroen-geel met robijnrode strepen. In de kleurentabel, zijn deze
kleuren gemengd, bruinachtig.
Anno 2005 is door de veredelaar Martin Beye de nieuwe cultivar
“Martin’s Choice Impr.” Uitgebracht, die beter aan het beeld van een
gele fuchsia voldoet.
Uit een persbericht (Gelderse Fuchsia-info site) is men in Japan bezig
om een fuchsia met gele bloemen te ontwikkelen. Het geld gaat dan
niet naar de veredelaars van fuchsiaverenigingen, want met een
kwekersrecht beschermde fuchsia mag niet verder gekruist worden.
Sterker nog, hun droom naar “hun gele fuchsia” of gele varianten is dan
mogelijk over. Maar tot nu toe is de gele fuchsia er nog niet.
Voor de topveredelaars is er nog wel een andere droom te
verwezenlijken, namelijk een echte blauwe fuchsia. Blue Sarah een
mooie blauwe fuchsia maar verkleurt naar paars. Blue Angel/Blauwe
Engel = violetblauw.
Er wordt een nieuwe intens blauwe fuchsia Agaath aangeboden, staat
niet in de Cutivar Inventaris van de NKvF, maar via agaaths-weblog is
deze te bewonderen al in 2011.

Er zijn nog steeds uitdagingen voor de fuchsia veredelaars om een
bijzondere kleur fuchsia op naam te hebben. Het kleurenpalet is
gigantisch.
Mieke Hoogland.

Ouder worden…..!!
Het is gewoon niet voor te stellen
je moet met een mobieltje bellen.
Je kunt er ook een tekst op lezen.
Je moet altijd bereikbaar wezen.
En dat kan dus niet gewoon met een doodgewone telefoon.
Wil je een kaartje kopen.
Nee, niet naar de balie lopen.
Daar is niemand meer te zien je kaartje komt uit een machien.
Je moet dan overal op drukken in de hoop dat het zal lukken.
Pure zenuwsloperij.
Achter jou zie je een rij kwaad en tandenknarsend staan
want de trein komt er al aan.
Bij de bank wordt geen geld meer voor jou uitgeteld
want dat is tegen de cultuur.
Nee, het geld komt uit de muur als je de code kent
anders krijg je vast geen cent.
Om je nog meer te plezieren, mag je internetbankieren.
Allemaal voor jou gemak.
Heb je alles onder één dak.
Niemand die er ooit om vroeg.
Blijkbaar is het nooit genoeg.
Man, man, man wat een geploeter.
Alles moet met een computer anders sta je buitenspel.
Op www.- google en .nl vind je alle informatie
die behoedt je voor frustratie.
Als dat ding het dan niet doet dan wordt je tijd toch niet vergoed.
Maar dan roept men dat je boft, je hebt toch immers Microsoft.
Ach, je gaat er onderdoor, je raakt gewoonweg buitenspoor.
Nee, het is geen kleinigheid…….
ouder worden in deze tijd !!

In gesprek met……….Jan Schiphorst.
Ik woon in Denekamp aan de Kloppendijk 3. Ik ben getrouwd met Riky
en samen hebben we 3 kinderen en 5 kleinkinderen.
Wat zijn jou favoriete fuchsia’s??
Echte favoriete fuchsia’s heb ik niet maar Lunters Trots, Celia Smedley
en Windhapper zijn wel de fuchsia’s die je moet hebben. Zo heb ik nog
veel meer soorten, in totaal zo’n ongeveer 100 stuks, staanders,
halfhangers en hangers. Daarnaast heb ik ook nog verschillende andere
kuipplanten, zoals Brugmansia’s, Solanums, Abutalons, PodraneaRicasoliana en Vijrtanthus-Beviflorus.
Overwinteren!!
Ik heb een kas van 4 bij 5 meter waar ik de wat grotere planten in heb
staan. Wanneer het nog niet te koud is, houd ik de temperatuur op peil
door wat kaarsen aan te steken. Mocht het te koud worden dan heb ik
een petroleumkachel. De wat kleinere planten doe ik in een diepvrieskist
met turfstrooisel. De hangers zet ik in de kelder die eerder voor de
aardappels bedoeld was.
Hoe moet voor jou een tuin er uit zien??
Naast een grote bloementuin heb ik ook nog een moestuin. De bloementuin moet er altijd goed uitzien. Ik moet eerlijk zeggen dat ik er teveel in
heb staan omdat ik veel planten mooi vind. De winterdag vul ik de open
plekken op met buxus, waar ik alle soorten modellen van maak. Vorig
jaar heb ik meegedaan aan open tuinen dag. Er kwamen ruim 60
mensen mijn tuin bekijken, ver boven verwachting. Daar was ik erg blij
mee.
Wat vind jij ervan om bij andere leden in de tuin te kijken??
Als ik bij een ander ben kijk ik altijd wat bij mij anders kan, vooral de
opstelling van de planten maakt vaak een verschil.
Hoelang ben jij al bezig met het houden van Fuchsia’s??
Ik ben al zo’n 20 jaar bezig met fuchsia’s, eerst met een paar planten die
ik gekregen heb. Dat beviel mij zo goed dat ik steeds meer planten
aanschafte en ze zelf ging stekken. In 1999 kwam er iemand langs en
vroeg mij of ik wilde deelnemen aan de bloemenshow Flora Ootmarsum.
Daarin heb ik toegestemd en ben toen lid geworden van de

Fuchsiavrienden Ootmarsum. Daarna ben ik mij er verder in gaan
verdiepen en ontdekte wat er allemaal te koop is in de bloemenwereld.
Vorig jaar hebben we het 25jarig jubileum van de Flora Ootmarsum
gevierd. Deze show bij het Los Hoes trekt ieder jaar tussen de 5 en 6
duizend bezoekers.
Groeten Jan Schiphorst.

Een stof uit algen beschermt planten.
Bacteriën, virussen en schimmels zijn vraatzuchtig: ze vreten ons voedsel
letterlijk voor onze ogen weg. Door schimmelziekten wordt er jaarlijks
een hoeveelheid rijst verwoest waar iedere dag 200 miljoen mensen van
zouden kunnen eten.
Om de oogst veilig te stellen wordt een vermogen uitgegeven aan
pesticiden die de boosdoeners doden. Maar het milieu is hierbij de grote
verliezer. Immers het gif rekent niet alleen af met de schadelijke microorganisme, maar ook met de schimmels en bacteriën die nodig zijn om
de biologische kringloop van de natuur te waarborgen.
Onderzoekers deden vele jaren onderzoek naar manieren om het
natuurlijke verdedigingsmechanisme van planten te verbeteren en wel
zodanig dat de oogst veilig is zonder dat het milieu eronder lijdt.
In deze strategie lijkt men nu geslaagd.

Algen brengen proces op gang.
Vaccins bevatten afgezwakte micro-organismen of delen ervan en ook
de actieve stoffen in het nieuwe plantenvaccin komen van algen.
Gewoonlijk vormen algen een bedreiging voor landbouwgewassen.
Deeltjes van hun celwanden en biochemische stoffen kunnen planten
wijsmaken dat er een schadelijke microbe aanvalt en het
verdedigingsmechanisme komt in actie.
De planten beginnen dus een vijand te bestrijden die er niet is.
Het hele verdedigingsmechanisme is dan actief en de microbe krijgt te
maken met een gevechtsklare plantencel. Door Franse onderzoekers is
een vaccin “Senfort” ontwikkeld om de schimmelziekte meeldauw in
wijngaarden te bestrijden. In 2007 toonde het onderzoekinstituut aan
dat het product natuurlijke afweer van de tabaksplant activeert door PReiwitten aan te maken. [pathogeen gerelateerde (ziekte bestrijdende)

eiwitten].
Genoemde eiwitten zitten in alle planten en zijn van belang voor hun
natuurlijke verdedigingsmechanisme. Zo kunnen organismen worden
verdeeld in 17 groepen, die elk op hun eigen manier schimmels en
andere organismen bestrijden.
Sommige zijn RNA moleculen, eiwitten of enzymen die de celwanden
van microben afbreken, andere schakelen enzymen van micro
organismen zelf uit, en kunnen weer andere actieve
zuurstofverbindingen vormen die de binnendringende boosdoener
uitschakelen door die te doen oxideren of te laten afbranden.
Het vaccin doodt de schimmel niet, maar helpt de plant de aanval af te
weren.
Het vaccin had geen gif werking op de schimmel zelf. Het werkte alleen
door de eigen verdedigingsmechanismen van de plant te activeren.
Senfort was oorspronkelijk bedoeld als op algen gebaseerd
mestproduct voor wijngaarden, maar al spoedig bleek dat de
wijnstokken niet alleen voeding kregen maar ook in staat waren zich te
vrijwaren van besmetting met meeldauw.
De aardbeiplanten werden vooral enzymen geactiveerd en dit bleek veel
effect te hebben op de afweer tegen meeldauw.
(bron wetenschap ib Lds).

