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Van de bestuurstafel.
Op het moment dat we dit schrijven, medio september,
zijn de fuchsia’s al uit hun drukke bloei maar geven ze de
moed nog niet op en proberen ze alsnog weer voor
najaarsbloemen te zorgen. Bij het verschijnen van dit nummer zullen vele
planten al weer naar binnen zijn gehaald.
Deze zomer was toch nog wel ontregeld door de corona. Alles draaide op een
lager pitje, ook voor onze vereniging. Het bezoek aan open tuinen etc. is dit
jaar ook minder geweest.
Hopelijk bent u allen zo gezond mogelijk de zomer doorgekomen en hebt u
nog kunnen genieten.
We zien alweer uit naar het komende jaar waarin alles hopelijk weer op z’n
plaats valt.
Nieuws “Van de bestuurstafel” van onze laatste bestuursvergadering op
25 augustus:
Zoals bekend heeft ons bestuurslid Fokje de Vreeze te kennen gegeven dat ze
na 16 jaar het bestuurslidmaatschap wenst te beëindigen. Per 1-1-2021 heeft
ze het “penningmeesterschap” al overgedragen.
We waren dus op zoek naar een nieuw bestuurslid en kunnen u meedelen dat
Menno de Jager zich beschikbaar heeft gesteld. We zijn hiermee natuurlijk erg
gelukkig!
I.v.m. afname van het ledenaantal en toename van de leeftijd en minder
planten, hebben we gemeend af te moeten zien van een grote fuchsiashow.
We zijn bang dat we ons als vereniging op dit moment “vertillen” aan zo’n
show met zeer veel werkzaamheden.
We hebben het idee om een “mobiele stand” te bouwen, die gemakkelijk is te
vervoeren en in elkaar te zetten. We zullen hiervoor een plan maken.
De gedachte is dat we deze in een aantal opstellingsmogelijkheden,
afhankelijk van de beschikbare ruimte, regelmatig kunnen gebruiken om de
fuchsia en onze vereniging te promoten bij diverse, geschikte gelegenheden.
Te denken valt hierbij aan open tuinen, diverse manifestaties,
stekkenmarkten enz.
We streven er naar om op deze stand een selectie van een aantal mooie
fuchsia’s te presenteren met zoveel mogelijk onderscheid in kleur,
bloemsoort en groeiwijze zodat bezoekers een goed beeld krijgen van de vele
soorten fuchsia's.
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Op de stand kunnen we dan ook gericht informatie verstrekken over de fuchsia
en onze vereniging.
Velen van ons zijn toch op “jonge leeftijd” lid geworden van de vereniging?
We kunnen dan proberen weer nieuwe liefhebbers te vinden.
Misschien ook wel “ouderen” die weer tijd hebben voor een nieuwe hobby?
In verband met de nieuwe wet “Wet op Bestuur en toezicht Rechtspersonen”,
zullen we de (oude) Statuten van de vereniging herzien en ook zorgen voor een
“Huishoudelijk Reglement”. Via de landelijke vereniging krijgen we hiervoor
eerst nog een informatiebijeenkomst.
Voor de nieuwjaarsbijeenkomst/receptie op maandagmiddag 10 januari 2022,
heeft het bestuur gemeend weer iets extra’s te moeten doen. We hebben
hiervoor Thea Kroese uitgenodigd. In het verleden is ze ook al eens geweest en
hebben hiervan toen erg genoten. We zien er naar uit dat iedereen weer
aanwezig kan zijn op deze nieuwjaarsbijeenkomst en hopen dat dit weer een
mooie start is van een goed en normaal nieuw jaar voor onze vereniging!
Tot zover het nieuws van onze “bestuurstafel”
Ook in uw persoonlijk leven wensen wij u als bestuur een goede afsluiting van
dit jaar en een voorspoedig, gezond en gelukkig 2022!
Natuurlijk hopen we dat de fuchsia’s en ons verenigingsleven daar aan kunnen
bijdragen.
Met hartelijke groet, namens het bestuur, Gerrit Kreijkes
Activiteitenkalender.
15-11-2021
Ledenbijeenkomst. Filmpresentatie door
19.30 uur.
dhr. Jan v.d. Geest over N.O. Twente
bij de Kröl, Dorpsstraat 158a, 7468 CT Enter.
10-01-2022
Nieuwjaarsbijeenkomst bij de Kröl in Enter
14.00 uur.
Thea Kroeze , bekend van radio en RTVOost, zorgt
mede voor een gezellige en sfeervolle middag.
07-03-2022
Algemene Ledenvergadering.
19.30 uur.
Data onder voorbehoud.
Uw aanwezigheid op onze activiteiten wordt zeer op prijs gesteld!
Noteert u alvast bovengenoemde data in uw agenda of op de
kalender!
Bestuursvergaderingen.
24-11-2021
Violierstraat 81-A31, 7601 GR Almelo.
23-02-2022
Vierhuizenhekstraat 14, 7447 GH Hellendoorn.

14.00 uur.
14.00 uur.
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Wel en Wee.
Wij wensen iedereen die ernstig ziek is, op een operatie wachten, geopereerd
zijn of met gezondheidsproblemen kampen van harte beterschap toe en wensen
veel sterkte in deze moeilijke momenten.
Als u weet van vreugdevolle dagen, maar ook van ernstige ziekte of verdriet,
geeft u dit dat even door aan het bestuur, zij kunnen namens de vereniging
belangstelling tonen en medeleven tonen.
Onze hartelijke felicitaties gaan uit naar allen die in de afgelopen periode een
verjaardag of een jubileum hebben gevierd. Proficiat.
In Memoriam.
Zeer onverwacht bereikte ons een overlijdens bericht van de
heer Peter van der Plas uit Bathmen.
Hij is op 9 september jl. op 78 jarige leeftijd, na een kort
ziekbed overleden.
Zijn lidmaatschap van onze regio is na lange tijd nu
verledentijd. Samen met zijn vrouw Dirkje bezochten zij
regelmatig onze ledenbijeenkomsten, deze gezelligheid
zullen we missen.
Namens ons allen wensen wij zijn echtgenote, kinderen en
kleinkind, verdere familie en vrienden, heel veel sterkte voor
nu en in de toekomst.
Ook bereikte ons het droevige bericht dat de heer Guus Mook uit Enter is
overleden op 13 oktober jl.
Door gezondheidsreden is hij een aantal jaren geleden gestopt met het actief zijn
voor onze regio. Ook tijdens onze tentoonstellingen konden we “genieten” van zijn
aanwezigheid. Vegen en aanharken van de tentoonstelling ’s tuin was altijd zijn
bezigheid. Nu is alles na al die jaren voorbij. Wij bewaren goede herinneringen aan
hem.
Ons oprechte medeleven gaat uit naar zijn vrouw Magda, kinderen en
kleinkinderen en wensen hen heel veel sterkte met dit grote verlies.
Er is een boom geveld
Met lange, grijze lokken
Hij zuchtte ruisend als een kind
Terwijl hij viel, nog vol zomerwind.
-M-Vasalis.
Bestuur en Leden.
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Even een herinnering………
Inmiddels is de scheurkalender al weer aardig aan het afslanken, deze wordt elke
dag een beetje dunner en wijst weer op een nieuw jaar.
En in dat nieuwe jaar willen we weer beginnen met onze Nieuwjaarsbijeenkomst.
Het bestuur heeft weer het genoegen om u uit te nodigen voor een
gezellige middag met een drankje aangevuld met een hapje.
Thea Kroeze komt deze middag een gezellig praatje houden. En zoals, een aantal
jaren geleden, wordt dit gegarandeerd een middag vol verrassingen.
Zij is oud presentatrice bij RTVOost en oud directrice van het van Deinse instituut
(kenniscentrum voor oude Sallands/Twentse gebruiken en heemkunde).
Het bestuur rekent op uw aanwezigheid op maandagmiddag 10 januari 2022 om
14.00 uur. Graag tot ziens.

Ook herinneren wij u aan uw contributie voor 2022.
In december ontvangt u van de NKvF een acceptgiro.
Onze donateurs krijgen via onze ledensecretaris bericht.
Namens het bestuur, maar vooral van onze penningmeester, wordt
u vriendelijk maar toch dringend verzocht om deze voor de
jaarwisseling te betalen. Door te late betalingen lopen wij de
bijdrage van het hoofdbestuur mis. Vergeet vooral niet uw
lidmaatschap nummer te vermelden bij internet bankieren.
Bestuur en redactie wensen U sfeervolle en gezellige feestdagen in gezelschap van
allen die U dierbaar zijn. En voor 2022 veel geluk, gezondheid en een bloeirijk jaar.
Er zijn bij velen vast veel ups en downs geweest en ook die zullen meegaan naar
het volgend jaar. Maar ook alle fijne en mooie momenten worden meegenomen.
Een Nieuw Jaar van geluk en gezondheid.
Winterzoet.
Geniet in januari en februari van deze struik die oorspronkelijk uit
China komt. Winterzoet heeft een opvallende zoete geur die doet
denken aan meloen. De plant houdt erg van zon en doet het goed op
een warme, zonnige plek, maar winter-zoetjes kunnen ook goed tegen
vorst. De bloemen zijn zachtgeel met een kenmerkende rode kern.
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Hartelijk Gefeliciteerd
voor 25 jaar lid van de NKvF.
Dhr. Marsman.
30 jaar lid van de NKvF.
Mw. Workel-Lenferink.
Dhr. Borkens.
Dhr. Hasselerharm.
Dhr. Kaspers.
Dhr. Rigter.
Goudenspeld voor 40 jaar lid van de NKvF.
Mw. Heinstman.
Dhr. Denekamp.

Ook namens het bestuur hartelijk dank voor:
de webmaster, winkel en redactie voor de werkzaamheden van het afgelopen
jaar. En aan alle leden die onze verloting tijdens de ALV mogelijk hebben
gemaakt. Het aanbod aan prijzen was geweldig.
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Notulen van de Algemene ledenvergadering van regio Twente-Salland,
gehouden op 27 september 2021 te Enter in zalencentrum De Krȍl.
Aanwezig: 42 leden, waarvan enkele gasten.
Afwezig mkg: dhr. B. Marsman, dhr. F. Swaters, dhr. J. Swaters, dhr. T. Zegger,
mw. Waanders.
1. Opening
Mieke opent de vergadering en geeft de heer Jan Besselink meteen het
woord. Deze geeft een korte toelichting op wat we aan het einde van de
bijeenkomst kunnen verwachten.
Daarna heet Mieke ons allen welkom op deze eerste bijeenkomst in 2021!
in het bijzonder de heer de Groot van het landelijk bestuur i.v.m. 40 jarige
jubilarissen. In verband daarmee wordt punt 15 direct na punt 13 geplaatst.
We proberen de draad weer op te pakken na de Coronatijd.
Het afgelopen jaar zijn enkele (oud-)leden overleden, t.w. dhr. J. Wuite,
dhr. F. Otterman en dhr. P. v.d. Plas.
Mieke vraagt om enkele ogenblikken stilte.
Bij de ingang werden we met de Corona-checkapp gescand, de volgende
keer moet er een vaccinatiebewijs mee, dat gescand kan worden.
Omdat het een wat feestelijke avond is, trakteert het bestuur iets bij de
gratis koffie en 2 snacks bij het eveneens gratis drankje.
2. Ingekomen stukken
- verslag kascommissie.
3. Uitgaande stukken
- beterschapskaarten - condoléance kaarten.
4. Notulen van de ledenvergadering van 09-03-2020
Geen op- of aanmerkingen.
5. Jaarverslag 2020
Geen op- of aanmerkingen.
6. Financieel verslag
Gerrit Kreijkes (sinds 1 januari 2021 penningmeester) geeft uitleg
Er zijn geen vragen. De heer de Winter vraagt namens de kascommissie
décharge van de penningmeester. Applaus.
7. Vaststelling begroting 2021
Gerrit geeft kleine toelichting. Door de Coronaperikelen is deze bijgesteld
voor 2021. Geen vragen.
8. Benoeming kascommissie
Er moeten 2 nieuwe leden benoemd worden: mevr. Cock Eshuis meldt zich
en als reserve de heer M. Schutten. De heer de Winter is de voorzitter.
9. Bestuursverkiezing
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Als nieuw bestuurslid wordt dhr. Menno de Jager voorgesteld.
De gebruikelijke procedure kon niet gevolgd worden door de korte tijd, maar
er is geen bezwaar.
10. Afscheid Fokje de Vreeze
Mevrouw Fokje de Vreeze neemt na meer dan 15 jaar penningmeesterschap,
afscheid als bestuurslid. Met een persoonlijk woord bedankt Mieke haar voor
haar inzet met bloemen en de envelop.
11. Bespreking agenda algemene ledenvergadering van de NKvF
Er is nog geen agenda. De vergadering is op de eerste zaterdag van november.
12. Vaststelling afvaardiging van regio 05 naar ALV van de NKvF
De vergadering gaat akkoord met het voorstel om mw. Hoogland of
mw. Wilpshaar af te vaardigen.
13. Bespreking plannen en suggesties
De show in Rijssen kon ook dit jaar geen doorgang vinden. Inmiddels heeft het
bestuur besloten. Gezien de samenstelling van ons ledenbestand, geen show
meer te organiseren. Wel kijken we naar een kleinere mogelijkheid om ons te
presenteren, bijv. door een mobiele kraam. Jan Workel doet suggestie voor
een tuinentocht bij eigen leden, of iets in samenwerking met Groei en Bloei.
Misschien ook weer eens gezamenlijk naar een kweker.
15. Huldiging jubilarissen
De heer de Groot krijgt het woord en spreekt eerst mevr. Heinsman toe i.v.m.
haar 40 jarig lidmaatschap. Zij ontvangt een mooie bos bloemen en een
kettinkje met gouden fuchsia. Namens onze regio krijgt ze van Mieke een
handdoek + gastendoekje met fuchsia. Ook de heer Denekamp is 40 jaar lid.
Hij krijgt ook een bos bloemen en een gouden fuchsiaspeld. En van de regio
een handdoek + gastendoekje met fuchsia. Hierna gaat Mieke over tot het
huldigen van de overige aanwezige jubilarissen, t.w. mevr. Workel,
dhr. Borkens, dhr. Kaspers, en dhr. Rigter - 30 jaar. Vervolg na de pauze.
14. Pauze met lotenverkoop:
5 voor € 2,00 en 1 voor € 0,50.
15. Vervolg
Wim en Carla Schotman worden als beheerders van het winkeltje bedankt met
een envelop met inhoud. Ook Riet de Jager, webmaster van onze website,
ontvangt een fles wijn, evenals de redactieleden van de Fuchsiagroet.
16 . Rondvraag en sluiting
Er zijn geen vragen en daarmee wordt het officiële gedeelte gesloten.
17. Verloting
Heel wat spulletjes veranderen weer van eigenaar!
18. Jan Besselink vormt het sluitstuk van deze avond met enige humor.
Enter, 19 januari 2022
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Op 28 augustus 2021 een dagje Diever
Al een tijdje geleden kregen Manny en Koos Poffers een verzoek vanuit Drenthe
om ook dit jaar naar Diever te komen om daar op een zaterdagmiddag Fuchsia’s
te keuren.
De regio Drenthe houdt ieder najaar een gezellige middag met daaraan
gekoppeld een Fuchsiakeuring.
Samen met Manny en Koos gaan Riet en ik mee om deze middag ook eens mee te
maken en om het afsluitende praatje te verzorgen.
Na een bijzonder hartelijke ontvangst, wandelen we natuurlijk eerst de flinke tuin
door om ook daar de aanwezige fuchsia’s te bekijken.
Onder het genot van koffie met cake in de grote partytent wordt het wedstrijd
idee nog eens uitgelegd.
Voorgaande jaren werden een aantal stekken uitgedeeld die de leden
opkweekten tot planten die dan op deze augustusdag werden gekeurd.
Dit jaar komen de leden door de Covid-beperkingen met twee eigen planten.
Voor de keuring worden de planten in twee categorieën ingedeeld te weten
opgaand en hangend.
De planten worden genummerd zodat niet bekend is wie de eigenaren zijn bij de
keurders.
Het keuren gaat volgens de volgende drie criteria :
1e de Algemene indruk van de plant als
2e punt gezondheid-vrij van aantastingen en als
3e de bloei.
Dan de bijbehorende cijfers: 10=uitmuntend, 9-8=goed, 7-6=redelijk, 5-4=matig
en dan als laatste 3 en lager = onvoldoende.
We gaan met zijn drieën langs de planten, ik doe mee, (je bent nooit te oud om te
leren toch?) om te zien of mijn mening veel afwijkt van die van de ervaren
fuchsiakenners Manny en Koos.
De algemene indruk van de ruim twintig aangeboden fuchsia’s is natuurlijk
wisselend, waarbij enkele bijzonder mooie planten opvallen.
Over de gezondheid is natuurlijk altijd wat te zeggen, ook hier zien we wat
cicaden natuurlijk ook enkele luizen en wat roest, maar over het algemeen toch
wel een goede indruk.
En dan natuurlijk nog de bloei, ook zijn hier flinke verschillen te zien, waarna alle
punten opgeteld worden en zo de uitslag wordt vastgesteld.
Onder het genot van een drankje worden de prijzen uitgereikt en wordt de
barbecue aangestoken. We pakken gezellig nog een hapje en drankje mee en we
vertrekken laat in de middag huiswaarts en nadat we nog even bij Manny en Koos
napraten gaan we naar Borne.
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Alles met elkaar een prima middag met een mooie ervaring, en ergens speelt de
vraag in mijn achterhoofd is dit ook een activiteit die in onze regio zou kunnen?

Menno en Riet de Jager.

In de zomer kleuren wegranden, slootkanten en bosranden roze door de
wilgenroosjes. In de herfst dwarrelen duizenden pluisjes uit de wattige
zaadstrengen door de lucht. Wist u dat het wilgenroosje is voortgekomen uit een
onmogelijke liefde tussen een elfje en een kabouter?
Het wilgenroosje groeit veel op open plekken, aan slootkanten
en bij bosranden. Hoewel het een pioniersplant is, vermeerdert
het zich voornamelijk via lange wortelstokken, die wel 25 jaar
oud kunnen worden en jaarringen vertonen! Na de zomerbloei
produceert de plant duizenden pluizige zaadjes, die door de
wind ver weg gevoerd worden. De zaadjes blijven jarenlang
kiemkrachtig. Reeën zijn dol op wilgenroosjes. Komen op open
plekken in het bos weinig wilgenroosjes voor, dan zijn daar
waarschijnlijk veel reeën, zien we veel wilgenroosjes, dan zijn er
geen of weinig reeën.
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In gesprek met…… Janna Lubbers en Roel Boxem.
Beste Vrienden
Nu moet ik op mijn oude dag toch nog wat schrijven voor de Fuchsiagroet.
Zou ik dat wel kunnen, proberen maar!
Hoe zijn wij begonnen met die Fuchsia`s, de eerste kwam van Wolters uit
Overdinkel die daar toen een show had.
Steeds kwamen er meer stekjes bij, ook Van Der Laan uit Elsen die de tuin vaak
openstelde om te bekijken.
Zo werd het bij ons ook steeds meer, later
hadden we elke week 1 dag de tuin open en dat
was erg gezellig en zo zijn wij er ingerold om bij
ons in 2005 een Fuchsia show van de vereniging
te houden.
Veel mannen hebben geholpen met hout
hakken en zagen en ook na de tijd tot dat Dieks
niet meer kon, en van het een op het andere
moment is het op!!
Ik heb momenteel nog 3 fuchsia`s dat is meer
dan genoeg, want ik woon in het Spieker dat
was vroeger een kalverschuur, tegenover de boerderij daar kunnen nu niet meer
zoveel planten staan.
Herman en Jan doen nu grasmachines en van alles wat erbij hoort repareren.
Ik stop met de Fuchsia vereniging want ik heb geen rijder die mij op kan halen en
terugbrengen. Maar kom gerust aan als je hier langs komt lopen, fietsen of
anders voor een kopje koffie.
Hartelijk dank groeten Janna Lubbers
P.S. Ik haak momenteel veel voor goede doelen, wie er nog restjes garen
heeft liggen kan mij er blij meemaken. Je kunt het wel inleveren op een
vergadering en dan komt het wel over.
B.v.d. Janna.

Beste Fuchsia vrienden
Aan mij werd gevraagd of ik nog wat wou schrijven voor de Fuchsiagroet, maar
praten over de Fuchsia is makkelijker dan schrijven.
Nou ik ben inmiddels ± 25 jaar lid van deze vereniging, het aantal planten is wel
veel minder geworden, maar ik heb er nog ± 30 stuks.
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Verder heb ik Bolbegonia's op standaards van ± 1 meter hoog dat staat heel
leuk!!
Voorgaande jaren maakte ik nog wel
eens stekken voor de stekkenmarkt,
maar dat gaat allemaal niet meer, dus
heb ik de oude planten weer in ere
hersteld en die zien er nog goed uit.
Maar de laatste jaren kon ik niet meer
de behoefte voor tuin en plant
opbrengen, binnenshuis was ik meer
nodig, en dan speelt leeftijd een
grote rol.
Waar je voorheen een uur nodig had
heb je nu een dag nodig. Maar wij
moeten er van maken wat er van te maken is.
Dit jaar was nou niet bepaald het beste jaar, maar wij moeten de moed er in
houden.
Hopelijk maken we nog mee dat de tijd komt voor een tentoonstelling!!
Groeten R. Boxem
Begin van de winter
Datum: dinsdag 21 december 2021. Land / gebied: Noordelijk halfrond.
De astronomische winter begint in Nederland en België op dinsdag
21 december. De winter begint op het noordelijk halfrond (meestal) op 21
december en eindigt (meestal) op 21 maart. Het begin van de winter (20, 21
of 22 december) is bepaald op basis van een afspraak. Astronomisch gezien
begint de winter op de kortste dag van het jaar (Midwinter), wanneer de zon
het laagst aan de hemel staat.
In Midden-Nederland komt de zon dan om ongeveer kwart voor
negen op en gaat om half vijf onder. Deze dag is de kortste van
het jaar. Hierna worden de dagen langer en de nachten korter.
De meteorologische winter begint op 1 december en eindigt op
de laatste dag van februari.
Het gebruik van de meteorologische seizoenen is begonnen in
het jaar 1780. Voor meteorologisch onderzoek is het gebruik van
3 aaneengesloten kalendermaanden makkelijker dan het gebruik
van de astronomische seizoenen waarvan de begin- en einddatum jaarlijks
kunnen verschillen.
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Wijziging e-mail adres van Mieke Hoogland.
E-mail: gmhoogland@zonnet.nl wordt HLHoogland@outlook.com
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HET ADRES VOOR AL UW FUCHSIA’S
Keuze uit 500 soorten fuchsia’s
Hang-, balkon- en

plantenbakken

600 soorten Pelargoniums
120 soorten Passiflora’s
250 soorten Brugmansia’s

voor

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. enz.
2ePaasdag, 2e Pinksterdag, Hemelvaartsdag,
Goede vrijdag en Koninginnedag geopend

Bezoek ook onze website op www.kwekerijgommer.com
met meer dan 2011 foto’s
Vossebelt 41 A , 7751 SW Dalen

Geopend;

Tel. 0524-519064

woensdag tot zaterdag

Fax. 0524-523399

vanaf 09.00 uur tot 18.00 uur

E-mail: info@kwekerijgommer.com
Bezoek ons op Facebook.
Van 1 oktober tot 1 februari zijn wij gesloten.
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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
Website: bepsborduurstudio.nl
E-mail adres: bepvanheusden@hetnet.nl

Smiling Raf
Gerrit Kreijkes

Afzender: NKvF regio 5 - Vierhuizenhekstraat 14, 7447 GH Hellendoorn

