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7468 ED Enter  7447 GH Hellendoorn 
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Penningmeester  Bestuurslid  
Mw. Fokje de Vreeze  Dhr. Frits Sanders 
Schapenkolkweg 2  Wilgenlaan 18 
7431 BS Diepenveen  7642 EW Wierden 
Tel. 0570-592262  Tel. 0546-573957 
e-mail: fdevreeze@home.nl  e-mail: sand1321@kpnmail.nl 
Rek.nr. NL 23 RABO  039 68 38 766 
penningmeester NKvF regio Twente  Bestuurslid 
  Dhr. Wim Schotman   
  Brandweg 5 
  8105 SG Luttenberg 
  Tel. 0572-301644 
Redactie DE FUCHSIAGROET  e-mail:  w.schotman@hotmail.nl 
Redactieadres:               
Dhr. Jan Besselink  
De Buizerd 50  Mw. Mieke Hoogland 
7609 BG Almelo  Violierstraat 81-A31  
Tel. 0546-813012  7601 GR Almelo 
e-mail: jan_besselink@hotmail.com  Tel. 0546-539124 
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Mw. Annie Pluimers  Dhr. Gé Koelemeijer 
Athanasiastraat 18  Harmelinkstraat 21 
7468 EA  Enter  8105 AL Luttenberg 
Tel. 0547-382355  Tel. 0572-301414 
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De Fuchsiagroet verschijnt 4 x per jaar  (Febr.-Mei.-Aug.-Nov.). 
Kopie inleveren vóór 15e voorafgaande aan de maand van verschijnen. 
Overname van artikelen, mits met bronvermelding is toegestaan. 
 

Servicepunt voor meststoffen, potten etc. 
Fam. W. Schotman, Brandweg 5, 8105 SG Luttenberg 
Tel. 0572-301644 — e-mail: w.schotman@hotmail.nl  
 

Voorblad en rubriek HUMOR: Jan Besselink 
Website: www.fuchsiavrienden.nl 
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JAARGANG 19            februari 2020 nr.1 
                     
Van de bestuurstafel. 
Dit is mijn laatste bijdrage aan de Fuchsiagroet als  
voorzitter. Ik heb met veel plezier in het bestuur gezeten en 
fijn met iedereen samengewerkt.  
Ik kan terug kijken op een aantal geweldige shows, gezellige 
busreizen en mooie tuinentochten en interessante  
ledenbijeenkomsten. 
Vanaf 2005 tot 2011 was ik secretaris en daarna is dat ge-
combineerd met het voorzitterschap, tot dat Marian  
Wilpshaar het secretariaat van mij overnam.  
 
2019 was voor mij een moeilijk jaar. Na de bloedvergiftiging (sepsis) in juli 2018 
ben ik niet helemaal hersteld. En moest ik accepteren dat het voorzitterschap te 
veel energie vergde. In goed overleg met het bestuur, heb ik besloten om bij 
ingaan van het nieuwe jaar mijn voorzitterschap neer te leggen.  
Heel fijn vind ik dat we Mieke Hoogland bereid hebben gevonden mijn taken 
tijdelijk over te nemen. 
 
Hartelijk dank voor het in mij gestelde vertrouwen.  
2019 is voorbij, 2020 kondigt zich mistig en koud aan. In de kas is het al mooi 
groen, de eerste stekjes zijn gezet. Ik hoop dat ik, samen met Hermine, nog een 
poosje kan genieten van onze tuin met fuchsia’s en andere mooie planten. 
 
Ik wens het bestuur veel energie en plezier toe. En u allen een groeizaam,  
bloemenrijk en niet al te heet fuchsiajaar. 
 
Alle goeds, 
Jan Workel 
 
                 

E.P.R.I.C. Nieuwediep 9a, 6851 GB Huissen. tel. 026 325 0959 
Bewortelde fuchsiastekken te koop op maandag en donderdag van 
09.00 t.m. 17.00 uur. Er is geen specifiek weekend voor fuchsiastekken. 
 

Lokhorst in Gieten, alleen zaterdags geopend van 09.00 t.m. 17.00 uur. 
Gommer in Dalen en Van der Velde in Heerde.  
Openingstijden op de websites van de fuchsiakwekers. 
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Activiteitenkalender. 
09-03-2020 Algemene Ledenvergadering regio 5  19.30 uur. 
   bij de Kröl, Dorpsstraat 158a, 7468 CT Enter. 
23-05-2020 Stekkenmarkt  bij Frans en Cisca Schuurman. 13.30 uur. 
25-05-2020 Ledenbijenkomst. Esther Van de Velde geeft 19.30 uur. 
   een lezing over Geraniums en Pelargoniums. 
04-07-2020 Busreis  naar Groningen en Drenthe. 
   Zie enkele gegevens op pagina 10. 
 
          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. 
01-04-2020 Brandweg 5, 8105 SG Luttenberg      10.00 uur. 
27-05-2020        Vierhuizenhekstraat 14, 7447 GH Hellendoorn     10.00 uur. 
                                                      
 

Hartelijk Gefeliciteerd voor  12½ jaar lid van de NKvF. 
                  Dhr. A.B.M. Loman. 
         Dhr. T.A. Nijhuis 
                    Dhr. W. Schotman. 

 

                     Zilveren speld voor 25 jaar lid van de NKvF. 
          Dhr. J.C.A. Maas. 
 

          30 jaar lid van de NKvF. 
           Mw. E.J. Flier-Leidorp. 
 

              35 jaar lid van de NKvF. 
           Mw. G. Hemmink-Ponsteen. 
           Mw. L. van Hulten. 
           Dhr. J. Workel. 

    

     Goudenspeld voor 40 jaar lid van de NKvF. 
     Dhr. L.L. de Graaf. 
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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 van harte beterschap en heel veel 
sterkte. 

 

Als u weet van vreugdevolle dagen, maar ook van ernstige ziekte of verdriet, 
geeft u dit even door aan het bestuur, zij kunnen namens de leden  
belangstelling tonen en van medeleven blijk geven. 
 
  
In Memoriam. 
 

Op 1 november 2019 bereikte ons het droevige bericht dat de 
heer Gerrit Stoelhorst uit Markelo is overleden.  
Zijn inzet voor de Maarkelse Bellenkreenk en liefde voor de  
fuchsia is nu ook aan het lidmaatschap van 34 jaar van onze  
regio een einde gekomen. 
Onze herinneringen aan hem zullen we in gedachten houden. 
Wij wensen zijn vrouw, kinderen, kleinkinderen en verdere  
familie heel veel sterkte en kracht voor de komende tijd om dit 
verlies te kunnen dragen. 
Een afscheid is definitief maar de herinneringen onuitwisbaar. 
 

Bestuur en Leden. 
 
 
 
Website van onze regio. 
Omdat het Clubblad slechts 1 keer per kwartaal bij U in de brievenbus valt is er 
via de Website nog een extra mogelijkheid om het nieuws van onze vereniging 
wat sneller naar buiten te brengen. Kortom, ga eens een kijkje nemen op onze 
site die u kunt vinden op:  
www.fuchsiavrienden.nl  
en op de site van de NKvF. 
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Uitnodiging voor de ALGEMENE LEDENVERGADERIG. 

Op maandag 09 maart 2020  Aanvang: 19.30 uur  

Plaats: Café de Krol in Enter.  
Agenda 
1.      Opening door de voorzitter – mededelingen. 
2.       Ingekomen stukken: verslag van de kascommissie.      
3.       Uitgaande stukken: beterschap- en condoleance kaarten. 
4.       Notulen van de ledenvergadering op 11- 03- 2019  
           (zie De Fuchsiagroet mei 2019). 
5.       Jaarverslag 2019 van de secretaris (zie Fuchsiagroet februari 2020). 
6.       Financieel verslag penningmeester over het verenigingsjaar 2019. 
           Bespreking verslag van de kascommissie over het boekjaar 2019.  
7.   Vaststelling begroting 2020. 
8.  Benoeming leden van de kascommissie:  

Mevrouw B. van Heusden en de Heer Feenstra  
Reserve lid (vacature) 

9.  Bestuursverkiezing: 
De heer Jan Workel treedt af om gezondheidsredenen. Fokje de Vreeze en 
Marian Wilpshaar zijn aftredend en herkiesbaar. In de vacature van  
Jan Workel stelt het bestuur voor mevrouw Mieke Hoogland te benoemen. 
Als algemeen bestuurslid stelt het bestuur voor de heer G. Kreijkes te  
benoemen. 
Op schriftelijke voordracht van 10 of meer leden kunnen tegenkandidaten 
worden ingediend. Het is een vereiste dat deze brief uiterlijk 24 uur voor de 
aanvang van de ledenvergadering bij de secretaris aanwezig is. 

10.     Vacature voorzitter: Het bestuur stelt voor mevrouw Mieke Hoogland 
    te benoemen als voorzitter van de regio 05 van de NKvF.  

11.     Bespreking agenda algemene ledenvergadering van de NKvF op  
           zaterdag 4 april 2020.  
12. Vaststelling afvaardiging van regio 05 naar de ledenraad van de NKvF:  
            Het bestuur stelt voor mevrouw M. Hoogland voor te dragen en als 
            haar vervanger mevrouw M. Wilpshaar aan te wijzen.  
13.      Bespreking plannen en suggesties voor het nieuwe verenigingsjaar  
            2020 – 2021. 
                 a. Bezoeken open tuinen in onze regio, regio 06 en landelijk.  

  b. Vriendendag NKvF 2020 (datum nog niet bekend). 
  c. De Stekkenmarkt is op zaterdag 23 mei 2020 in Ootmarsum bij  
       Cisca en Frans Schuurman. 
  d. Bezoeken kwekers: bv Gommer, van de Velde, Lokhorst en 

Lavrijssen. 

 

.  
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e. Potgrondactie (Jan Workel) 
f. Dialezingen (graag suggesties)  
g. Bustocht zaterdag  4 juli naar Groningen/Drenthe met afsluitend  
     etentje bij de KRÖL. (hierover meer in de volgende DE Fuchsiagroet).  
h. Tuinentocht zaterdag 25 juli (werkgroep).  

14.   Pauze met lotenverkoop  (prijsjes van leden zeer welkom). 
15.   Brainstormen over de show in Rijssen (Kasteel Oosterhof Rijssen). 
16.   Rondvraag en sluiting. 
17.   Verloting.   
18.   Iedereen gaat naar huis met een fuchsiastek van een mooie cultivar. 
 
Verloting. 
Wilt u voor de verloting iets beschikbaar stellen, meldt u dit dan één week 
voor de ALV aan onze penningmeester, tel. 0570-592262. 
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw bijdrage en medewerking.  
  
 
 
 
 
Stekkenmarkt/ruilbeurs op zaterdag 23 mei 2020.  
 
Ook dit jaar wordt weer onze stekkenmarkt georganiseerd. 
Al een aantal jaren wordt de tuin van Frans en Cisca Schuurman aan de   
Almelosestraat 80, 7636 RN in Agelo  
beschikbaar gesteld voor onze regio. 
De tuin ligt aan de voet van de Kuiperberg 
voor Ootmarsum (vanuit de richting Almelo) 
in het prachtige Twentse landschap.  
Wilt u stekken etc. aanbieden dan wordt u 
vanaf 13.00 uur verwacht. 
De beurs begint om 13.30 uur voor  
belangstellende en verzamelaars die hun collectie fuchsia ’s/planten willen 
aanvullen. 
Wij hopen dat u, net als in de vooraf gaande jaren, met grote getalen  
aanwezig zult zijn.  
Familie, vrienden, buren etc. zijn ook van harte welkom.  
De koffie staat klaar en bij slecht weer is alles overdekt!!! 
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Jaarverslag 2019 van de regio Twente-Salland  
 
Het verenigingsjaar 2019 is voor ons een jaar geworden  waar we met plezier op 
terug kunnen kijken. Het geeft ons extra motivatie om ook voor het komende jaar 
die plannen te maken waardoor onze hobbyvereniging een actieve, levendige club 
blijft en voor ieder fuchsia lid interessant zal zijn. Ook de discussie over een show in 
Rijssen, is voor onze club inspirator. De ontwikkeling van het ledental blijft zorgelijk. 
Met 109 leden (inclusief 15 donateurs) op 31 december 2019 zijn we het afgelopen 
jaar 6 leden kwijtgeraakt. Samen moeten we proberen de neergang te stoppen,  
omdat het bestaansrecht van de NKvF landelijk en dus ook van onze regio, in gevaar 
komt.  
We begonnen dit verenigingsjaar met een nieuwjaarsreceptie op maandag 15  
januari. Nadat de voorzitter een kort jaaroverzicht gaf, werden de twee leden die 
niet meer in ons midden zijn herdacht. De jubilarissen van 40 jaar (1 lid), 35 jaar  
(3 leden), 25 jaar (1 lid) en 12 ½ jaar (3 leden) lidmaatschap werden in het zonnetje 
en de bloemen gezet. De beheerders van het servicepunt, Wim en Carla Schotman, 
werden bedankt voor hun inzet. Ook de redactie van De Fuchsiagroet en de  
beheerders van de Website zijn bedankt. Hun activiteit is voor onze vereniging van 
groot belang.  
Maandag 11 maart 2019  hielden we de jaarlijkse ledenvergadering. De verantwoor-
ding over het  resultaat van 2018 en de begroting 2019 werden goedgekeurd.  
Wim Schotman was aftredend en is herbenoemd.  
De stekkenmarkt op 18 mei bij Frans en Cisca Schuurman. Het sociale gebeuren is 
belangrijk. Het was erg gezellig. 
Op 27 mei een lezing over Hosta’s door Dhr. Luiten. We stonden versteld over de 
vele soorten, de meegebrachte stekjes gingen vlot over de toonbank. 
Het zomerprogramma werd gevuld door de busreis naar de hortensiakwekerij  
Andriesia te Zoelen. Op de heen en terugreis, werd er een tuin bezocht in  
Amersfoort en Barneveld. Afsluitend hebben we gegeten bij de Krol in Enter. Eind 
juli namen een aantal leden deel aan de tuinentocht rondom Gorssel. Deze dag 
werd afgesloten met een buffet bij ‘in de tuin van Dorth’  
Op 30 september een presentatie over orchideeën door Jan Nijhuis. Dit was erg 
leerzaam. 
Op 11 november een diavoorstelling met de presentatie van Jan van der Geest over 
het stroomgebied van de Regge. We zagen prachtige beelden van onze eigen regio. 
Voor een aantal leden was 2019 een jaar met gezondheidsproblemen.  
Het bestuur, in de persoon van Marian Wilpshaar, heeft deze zieken bezocht en/of  
namens ons allen een goed herstel toegewenst. 
Het bestuur kwam dit jaar 7 keer bijeen om de regioactiviteiten voor te bereiden. 
Tussendoor was er veelvuldig overleg.  
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Het bestuur is als volgt samengesteld: 
Jan Workel  voorzitter    aftredend 2021 
Fokje de Vreeze  penningmeester                aftredend 2020 
Marian Wilpshaar secretaris                 aftredend 2020 
Wim Schotman  lid                  aftredend 2023 
Frits Sanders  lid     aftredend 2022 
 
2 januari 2020 
Jan Workel, Voorzitter. 
 
 
 
 
Busreis naar Groningen en Drenthe, 4 juli 2020. 
 
Tuin  ——  Roos van Hijken in Drenthe. 

 

De tuin is 7000 m², waarvan de delen op natuurlijke wijze 
met elkaar verbonden zijn, heeft een gevarieerde  
beplanting: vaste planten, grassen, rozen, eenjarige,  
bijzondere heesters en heggen. U vindt achter de heggen 
een moestuin met o.a. vergeten groenten en de bijen.  
Tijdens een wandeling door de tuin zult u regelmatig verrast worden met zitjes 
en hoekjes die niet direct zichtbaar zijn. Wij tuinieren in Victoriaanse traditie. De 
tuin heeft een moestuin, een boomgaard en genoeg bloemen om geplukt te  
worden voor op tafel. Het zaaien en vermeerderen doen wij zoveel mogelijk zelf.  
Deze stekken en planten zijn ook te koop voor in uw eigen tuin. In de  
landschapswinkel vindt u o.a. keramiek, zilveren sieraden, Birds of Zimbabwe, 
serviezen en decoratie. 
 
Tuin  — — De  Winter in Uithuizen Groningen.      

 

De tuin is aangelegd in een Romantisch Engelse stijl, weelderige vaste planten 
borders, grote natuurlijke vijver en een prachtige beplanting rondom. 
Mooie bijzondere bomen en heesters, pergola’s met rozen en Clematissen en een 
grote verzameling Fuchsia’s en Kuipplanten waarvan de oudsten 30 jaar oud zijn. 
De tuin is 5000 vierkante meter groot.                                                                                                   
Rond om de tuin in de windsingel is een Kabouterbos. 
p.s. De verzameling Fuchsia`s en kuipplanten is door het overlijden van de heer 
De Winter wel in aantal verminderd, maar nog steeds het bezoeken waard. 
 

http://www.tuindewinter.nl/kabouterbos
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 In gesprek met…. Jan Besselink. 
 

Ze hebben mij gevraagd om in DE FUCHSIAGROET, de eerste aflevering van 2020, 
iets te presenteren, zonder twijfels heb ik ja gezegd. De bedoeling is om wat te 
schrijven over je eigen tuin of over andere tuinen, over de natuur, het kan op alle 
manieren, zelfs met humor of fantasie, daar kun je alles in verwerken, mensen 
bloemen en planten enz. 
Mensen en de natuur is één, dat is de basis waar wij verder mee gaan.           
In deze kring wordt veel gepraat, gelachen en zelfs tranen laten vallen. 
Eerste voorbeeld dacht ik aan het oude mannetje dat ging wandelen met een 
kleine fuchsia dat hij gekocht had en helemaal in zijn hoofd opgeslagen wat hier 
mee de bedoeling was. 
Op de eerste plaats is het mijn vriendje die ik ga verzorgen tot zijn laatste dag. 
Vandaag de eerste dag ga ik het plantje in een mooi potje zetten, dan in een  
karretje, wat ik speciaal hier 
voor gemaakt heb. 
Heerlijk in de natuur fluitend 
wandelen en nu en dan omkij-
ken naar mijn jochie, die ik de 
naam heb gegeven Herman Fin-
kers, met zijn blaadjes en knop-
jes heerlijk in de wind te wappe-
ren, wat een liefde tussen die 
twee met de gedachten, zal het 
plantje dit ook zo merken? 
Ieder keer dat ik om keek, lach-
te Herman mij toe. Wat een 
verbeelding, wat een fantasie. 
Als je zo bezeten bent, dan denk 
ik, wat kan de liefde in de  
natuur toch groot zijn. 
Ik heb Herman beloofd dat hij de mooiste plek krijgt in mijn tuin voor het keuken-
raam, zodat we elkaar goed kunnen zien en de verzorging optimaal zal zijn voor 
de zomer en herfst en een lekkere overwintering plaats krijgt, om weer de  
volgende zomer samen heerlijk weer te kunnen gaan wandelen en jij heerlijk in 
een grote pot met volop voeding en in een nieuwe ruime kar.  
Wat hebben wij het goed, en met die gedachten, Herman wat wordt jij groot en 
ik steeds kleiner en dit gaat steeds door tot ik er niet meer ben. 
Dit is pas humor met fantasie. 
Groet Jan Besselink.   
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TIPS. 
Met dank aan de tekst van de helaas overleden  
Jan van Hulten. 
 

VORMGEVING VAN STAMMEN 
 

ETAGEBOOM 
Plaats 3 stekken dicht bij elkaar in 1 pot. Top stek A op  
40 cm, top stek B op 80 cm en top stek C op 20 cm. 
Behalve 3 stekken van dezelfde soort kunnen er ook  
3 verschillende genomen worden. Bv. de onderste  
donker, dan wat lichter en de bovenste nog lichter. 
 

GEVLOCHTEN STAM 
3 even grote stekken in 1 pot. Als de stekken 20 cm hoog zijn zetten we daar een 
balletje piepschuim tussen van ca. 7 cm doorsnee. Daar vouwen we de stekken 
omheen en zetten ze bovenop met een krammetje vast. Dan laten we de stekken 
verder groeien. Na verloop van tijd zetten we er een 2e balletje piepschuim tussen 
en vlechten er weer de stekken omheen. Dit herhalen tot de stam hoog genoeg is. 
Vervolgens worden de stekken behandeld als bij het vormen van een stam. 
 

PARAPLUVORM 
Plant de stekken in het midden van de pot, zet een stokje erbij en bind de stek er-
aan vast. Na het 5e of 6e bladpaar kop eruit knijpen. Steeds eventuele scheutjes uit 
de bladoksels verwijderen, zodat alle groeikracht naar de top gaat. De  
uitlopers in de kop op dezelfde manier behandelen als bij het kweken van een 
stam. Na het 3e of 4e bladpaar knijpen. Doorgaan tot de gewenste vorm bereikt is. 
 

REPARATIE VAN FUCHSIA'S 
Het kan voorkomen, dat door een fikse regenbui of windvlaag een of meerdere 
takken van een grote fuchsia afbreken. De plant is dan helemaal uit model  
geraakt. Door een paar stekken van de getroffen plant te laten bewortelen en deze 
bij het verpotten op de kale plekken te plaatsen kan weer een goede vorm verkre-
gen worden. 
 
Bij gebrek aan magnesium komen in de bladeren eerst gele en later ook dode brui-
ne vlekken; meestal het eerst zichtbaar bij de onderste bladeren. Bij gebrek een 
bladbespuiting geven van 1 gram per liter water Bitterzout 16% Mgo.  
Om de 2 dagen herhalen tot het gebrek opgeheven is. 
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PAASGEBRUIKEN.               
Wat Pasen nu eigenlijk met Jezus te maken heeft moet je niet vragen aan de 
jongelui. Voor hen is Pasen een vervolg op carnaval of de après-ski. Toen hun 
ouders nog jong waren, gingen die altijd naar het 
paasvuur. Dat doen ze trouwens nog steeds. Met 
z’n allen staren naar de vlammen, lurkend aan een 
flesje Grolsch. Een praatje met vrienden en buren. 
Het gezicht naar de warmte, de rug naar de kou. 
Symbolische kan het niet. Want Pasen is het af-
scheid van de donkere winter en de viering van het 
licht. 
Paasvuren bestonden al ver voordat het christen-
dom in Noordwest-Europa zijn  intrede deed. De 
Germanen brachten hiermee een offer aan Ostara, 
de godin van de lente. Haar naam zie je nog terug in het Duitse Ostern en het 
Engelse Eastern. Voorjaarsvuren stonden symbool voor vruchtbaarheid en een 
nieuw begin. Vaak waren ze aanleiding voor feesten, met veel drank en wilde 
dansen. What’s new? 
Met de kerstening van Europa kreeg het heidense gebruik een nieuwe lading.  
(Bekeren van niet christelijke, veelal heidense volkeren tot het Christendom). 
Het vuur staat sindsdien voor de overwinning op de dood. Door Christus  
opstanding. In sommige delen van Duitsland wordt nog altijd een pop verbrand, 
die Judas Iskariot (de man die Jezus heeft verraden) voorstelt. 
Judas en Iskariot spelen ook de hoofdrol bij de Paasgebruiken in Denekamp. Zo 
worden de twee jonge mannen genoemd die op Palmzondag met een hele 
stoet langs de huizen gaan om eieren op te halen bij de boeren, het zogeheten 
“eier gadder’n “. 
“Eier, eier, geald is ok good” roepen ze. Het geld is bedoeld voor het paasvuur. 
Op de eerste paasdag nemen ze de groep mee richting Huis Singraven om een 
lange rechte boomstam ( de paasstaak ) op te halen. De paasstaak wordt door 
de paasliederen zingende menigte richting de St. Nicolaaskerk gesleept, waar 
hij na de dienst wordt verkocht door Judas. Vervolgens wordt het paasvuur 
aangestoken. Zo gaat het al sinds 1894. 
Verderop, in Ootmarsum, brengen de Rondgang om de Wheme en het vlöggeln 
een mensenmassa op de been. Dit paasgebruik komt al voor in de Overijsselse 
Almanak voor Oudheid en Letteren van 1840. Acht rooms-katholieke,  
ongetrouwde jongemannen, de poaskeerls, trekken op beide paasdagen hand 
in hand door de straten van het stadje. De oudste poaskeerl is Judas, de tweede 
man is Iskariot. Samen ontsteken zij op eerste paasdag ’s avonds het paarvuur. 
De paasgebruiken in Denekamp en Ootmarsum worden gekoesterd en staan op 
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de inventarislijst van Immaterieel Erfgoed Nederland. Dat geld ook voor de 
paasrituelen in Hellendoorn. (de Palmpasenoptocht, het eierkulen en het  
paasvuur). Ze zijn voorbeelden van de vermenging van heidense en christelijke 
tradities. Het vruchtbaarheidsvuur bestaat al eeuwen.  
Een boom uit een “heilig bos” halen en in het midden van het dorp plaatsen 
tijdens de feestdagen is een heel oud heidens gebruik.  
En geverfde eieren werden ook al vóór de geboorte van  Christus gegeten, als 
symbool van het nieuwe leven. Het eten van eieren had vroeger trouwens ook 
een praktische reden: eieren waren na de lange en koude winter het best 
beschikbare voedsel om de maag effectief te vullen. 
Hoewel het heidense paarvuur dus een christelijke betekenis heeft gekregen, is 
het nooit onomstreden geweest. De protestanten wilden er in de zeventiende 
eeuw een einde aan maken, vanwege dat gefeest met drank en dans eromheen. 
In 1959 probeerden plaatselijke predikanten het paasvuur in het Veluwse 

Lunteren te verhinderen, omdat ze het in strijd vonden met de geest van het 
paasfeest. Aan de andere kant ontstaan nieuwe paastradities. De paasparty 
neemt de rol van het paarvuur over. The Passion (of zoals het in Hertme heet, 
De Strijd), waarin het lijdensverhaal wordt verteld met moderne popmuziek, is 
het populaire alternatief voor de paaswake in de kerk. Voor 
veel mensen zijn het evenementen zonder religieuze betekenis. 
Het sociale aspect is belangrijker.  
Is dat erg? Nee, want de basisgedachte blijft dezelfde. Wij 
komen bij elkaar om het leven te vieren, om ergens bij stil te 
staan, iets gemeenschappelijk te beleven.  
Zo is het eigenlijk altijd geweest.  
Het concilie van Nicea bepaalde in 325 dat Pasen moet worden 
gevierd op de zondag na de eerste volle maan in de lente. In 
1582 voerde paus Gregorius XIII een kalenderhervorming door, 
die door de orthodoxe kerken niet werd gevolgd. De orthodoxe 

kerken, zoals de Russisch-orthodoxe kerk (maar niet de Grieks-
orthodoxe kerk), bleven de juliaanse kalender volgen in plaats van de 
gregoriaanse kalender, waardoor het begin van de lente, en dus ook de 
paasdatum, op verschillende dagen valt. Om de zoveel jaar valt de paasdatum 
van de westerse kerken samen met die van de orthodoxe kerken.  
In de westerse kerken wordt, volgens de regel van het kerkelijke/ecclesiastische 
Pasen, 21 maart gehanteerd als start van de lente. Ook als de volle maan op 21 
maart valt, wordt Pasen op de zondag na de eerste volle maan in de lente 
gevierd. Daardoor kan het christelijke paasfeest in de westelijke kerken in een 
periode van 35 dagen vallen, van 22 maart tot en met 25 april.  
Hg.MH 

  
 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Concilie_van_Nicea
https://nl.wikipedia.org/wiki/Volle_maan_(astronomie)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lente
https://nl.wikipedia.org/wiki/Paus_Gregorius_XIII
https://nl.wikipedia.org/wiki/Orthodoxe_Kerk_(algemeen)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Russisch-orthodoxe_kerk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Juliaanse_kalender
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gregoriaanse_kalender
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Bestuur en redactie  
wensen u voor dit nieuwe jaar 2020 veel geluk, respect, humor, gezelligheid, 
saamhorigheid, maar vooral veel gezondheid en een prachtig positief  
fuchsiajaar. 
Misschien zijn er meer leden van wie de partner belangstelling heeft om gezinslid 
te worden. Dit houdt in dat u voor 14,00 euro van dezelfde faciliteiten gebruik 
kunt maken als “gewone” leden, met het enige verschil er wordt maar één  
Fuchsiana gestuurd. 
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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     -    van Uitertstraat 14,  7468 ED Enter 

   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 

     

Jubilarissen 2020 


