
 1 

1 

 



2 

2 

Voorzitter          Secretaris/Ledensecretariaat 
Dhr. Jan Workel                                    Mvr. Marian Wipshaar 
van Uitertstraat 14                                    Vierhuizenhekstraat 14                                     
7468 ED Enter             7447 GH Hellendoorn 
Tel. 0547-381729                                    Tel. 0548-654616 
e-mail; janworkel@concepts.nl                       e-mail; m.p. wilpshaar@planet.nl 
              
Penningmeester            Bestuurslid                       
Mvr. 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 
 
               Bestuurslid 
               Dhr. Wim Schotman 
               Brandweg 5 
               8105 SG  Luttenberg 
               Tel. 0572-301644              
               e-mail; w.schotman@hotmail.nl  
 
Redactie  DE FUCHSIAGROET 
Redactie adres: 
Dhr. Jan Besselink                                                 Mvr. Mieke Hoogland     
De Buizerd  50                                                           Het Kortegarde 1 
7609 BG  Almelo                                                7607 ZL  Almelo 
Tel. 0546-813012 Tel. 0546-539124 
e-mail; jan_besselink@hotmail.com             e-mail; gmhoogland@zonnet.nl 
www.jabes-art-fuchs.nl 
 
Mvr. Annie Pluimers                                             Dhr. Gé Koelemeijer 
Athanasiastraat 18                                      Elskampweg 32 
7468 EA  Enter                                      8105 RL Luttenberg 
Tel. 0547-382355                                                      Tel. 0572-301414 

e-mail; amfpluimers@gmail.com  e-mail; elskamp32@gmail.com 
 

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. G.H.Poffers, Schuilenburgerweg 19, 7447 RM  Hellendoorn 
Tel. 0548-655887,  e-mail; ghpoffers@kpnplanet.nl 
 
Voorblad en rubriek HUMOR : Jan Besselink 
Website: www fuchsiavrienden.nl 
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Van de bestuurstafel                                              Febr .   2016-nr. 1.                                     

Even voorstellen … 

Mijn naam is Marian(ne) Wilpshaar-Timmers, 
geboren in 1942 in Hilversum. Na mijn MMS-
tijd heb ik eerst de secretaresseopleiding van 
Schoevers in Utrecht gevolgd en heb ook als 
zodanig gewerkt. 

Maar een ‘oude liefde’, het onderwijs, deed 
me naar Groningen verhuizen en heb daar MO Duits gestudeerd. Hier leerde 
ik mijn man kennen en zijn we getrouwd. Na onze studietijd zijn we naar 
Dokkum verhuisd, waar we met onze beide kinderen 10 jaar hebben ge-
woond. In 1978 zijn we naar Hellendoorn gekomen. Onze liefde voor de 
Fuchsia is in Dokkum begonnen. Via mijn moeder (een zus van Jan Brill) kwa-
men er steeds meer stekjes naar Friesland. In 1977 hadden we zo’n 300 
planten in de tuin staan. Tijdens deze zomer hebben we, op aandringen van 
mijn oom, een open-tuinen-dag gehouden, waar zo’n tiental belangstellen-
den uit de provincie op af kwamen. Het was een zeer regenachtige zondag, 
maar in de woonkamer was het heel gezellig. 

In de zomer van 1978 zijn we dus naar Hellendoorn verhuisd en hebben ja-
renlang in Nijverdal aan College Noetsele lesgegeven. De tuin in Hellen-
doorn was veel kleiner, dus er moest een deel worden opgeruimd. In de ja-
ren ’80 was onze ‘Fuchsia-liefde’ een beetje op een laag pitje gekomen: het 
lidmaatschap werd opgezegd. Maar tijdens de tentoonstelling in Ommen in 
1992 zijn we toch weer toegetreden, weliswaar met een veel kleinere verza-
meling. In ’t begin van de jaren 2000 was de werkdruk ook voor mijn man 
wat afgenomen (ik was al eerder met de VUT gegaan)  en hadden we het 
plan om ons weer wat actiever, ook bij de vereniging, te worden. Maar he-
laas, mijn man werd ziek en overleed in 2004. Na enige aarzeling heb ik ’t 
stokje van de verzorging van de planten overgenomen en tot dusver heb ik 
er nog veel plezier in. Met zo’n 60 potten en een paar winterharde Fuchsia’s 
probeer ik zomers de tuin op te sieren. 

En nu dan nog een nieuwe uitdaging: Mieke opvolgen! Ik zal mijn best doen, 
maar ik ben geen ‘alleskunner’, dat heb ik intussen al gemerkt. Maar een 
mens is nooit te oud om te leren, is mij altijd voorgehouden,  
dus : ik ga er voor!! 
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DE FUCHSIAGROET heeft een ander “gezicht” gekregen. 
De redactie is een aantal weken druk bezig geweest om met het nieuwe jaar 
ook een andere outfit voor ons clubblad te creëren. Door de verhuizing van 
ons redactielid Jan Besselink naar Almelo moest een oplossing gezocht wor-
den om ons regioblad bij iemand anders te laten drukken. 
Zoals u ziet heeft DE FUCHSIAGROET een hele verandering ondergaan. 
Van het één komt het andere en we hebben geprobeerd om van deze nieuwe 
jaargang ook een nieuw en ander begin te maken en dit is volgens ons goed 
gelukt. 
Wij als redactie hopen dat u ook, net als wij, tevreden bent met deze nieuwe 
uitgave. 
Binnen de redactie is ook een verschuiving gaande. Gé Koelemeijer heeft aan-
gegeven dat hij als eindredacteur het wat kalmpjes aan wil doen. Het redac-
tieadres wordt, zoals op de tweede blz. vermeld staat: De Buizerd 50, 7609 
BG Almelo, het nieuwe adres van Jan.  
Gé en Mieke vullen samen de eindredactie in. 
Wij blijven zoals in de voorafgaande jaren samen, Annie, Jan, Gé en Mieke, de 
redactie van DE FUCHSIAGROET.   
 

 

 

 

 

 

 

 

Rectificatie. 

In DE FUCHSIAGROET van november jl. stond een artikeltje over: 

Wetenswaardig, o.a. de echte blauwe fuchsia. Hier is een reactie op geko-
men van de heer Bakker (regio 11) en gaat over Blue Sarah. Er is wat zoek-
werk verricht naar de naam en uiteindelijk blijkt dat “Blue Sara” zonder h, 
precies het zelfde is als “Delta’s Sara” van Vreeke en van ’t Westeinde en 
heeft het NKvF-nr. 3169. Dit is dus een typisch voorbeeld van naamsverande-
ring cq. vervalsing waardoor de nodige verwarring ontstaat. De naam “Blue 
Sara” mag dus door de fuchsialiefhebber eigenlijk niet gebruikt worden. Har-
telijk dank meneer Bakker voor uw reactie. 
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Activiteitenkalender. 
21-03-2016  Algemene Ledenvergadering Twente-Salland          19.30 uur. 
    bij de Kröl, Dorpsstraat 158a in Enter. 
    Agenda en Jaarverslag elders in deze DE FUCHSIAGROET. 
14-05-2016  Stekkenmarkt.                   13.30 uur. 
    I.v.m. de verhuizing van Jan Besselink naar Almelo wordt 
    de stekkenmarkt gehouden bij de fam. Frans en Ciska 
    Schuurman, Almelosestraat 80, 7636 RN Agelo. 
23-05-2016  Ledenbijeenkomst bij de Kröl.                19.30 uur. 
   Tuinen in Duitsland lezing/diaserie door Geert Borgonje. 
02-07-2016  Busreis naar Boskoop en Hoevelaken. Verdere gegevens 
    in de volgende DE FUCHSIAGROET. 
30-07-2016  Tuinentocht. De gegevens hiervan zijn op dit moment 
    nog niet bekend. U krijgt hier nader bericht over. 
26-09-2916  Opening nieuwe seizoen na de vakantie.               19.30 uur.  
    Ledenbijeenkomst bij de Kröl. Lezing over Fuchsia’s 
    en Pelargoniums door Yvonne Zeelenberg. 
 
   Uw aanwezigheid op onze activiteiten wordt zeer op prijs gesteld!  
            Noteert u alvast bovenstaande gegevens in uw agenda 
                                              of op de kalender!  
Bestuursvergadering. 
05-02-2016  Brandweg 5, 8105 SG Luttenberg.                  10.00 uur. 
22-04-2016 Vierhuizenhekstraat 14, 7447 GH Hellendoorn. 10.00 uur. 
23-06-2016 van Uitertstraat 14, 7468 ED Enter.       10.00 uur. 
02-09-2016 Wilgenlaan 18, 7642 EW Wierden.       10.00 uur. 
 
 

In Memoriam. 
Op 11 december jl. is op 87 jarige leeftijd overleden Antje Onderdijk-van Leeu-
wen. Zij was sinds 1988 lid van onze regio. Samen met haar man Jan Onderdijk 
(2002 overleden) waren zij fuchsialiefhebbers in hart en nieren. Haar liefde 
voor de fuchsia is altijd gebleven. Ook was zij zeer betrokken bij onze regio al 
ging haar gezondheid de laatste jaren achteruit. Nooit werd vergeefs een be-
roep op haar gedaan. Zij blijft in onze herinnering als een Fijne fuchsiavrien-
din. Wij wensen de  familie Onderdijk en de familie van Leeuwen heel veel een 
beroep op haar gedaan. Zij blijft in onze herinnering als een sterkte toe met 

het verwerken van dit verlies. 
Bestuur en leden 
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Wel…….. 

Onze hartelijke felicitaties voor alle leden die jarig zijn geweest of een jubileum 
hebben gevierd. In het bijzonder voor onze jubilarissen voor het: 

12 ½ jarig lidmaatschap van de NKvF. 

Mw. E.G. van Heusden, Oude Haaksbergerstraat 47, 7471 LJ Goor. 

Dhr. A. Landewé, Zwaluwstraat 18. 7491 CW Delden. 

Mw. A. Pluimers-Oude Luttikhuis, Athanasiastraat 18, 7468 EA Enter. 

Dhr. G. Wensink, Weemselo 22, 7581 RC Losser. 

Dhr. H.G.H. Workel, Ruurtstraat 4, 7496 AL Hengevelde. 

Zilveren Fuchsiaspeld voor 25 jaar lidmaatschap van de NKvF. 

Dhr. E.A.E. Borkens, Kortelandstraat 110, 7511 RW Enschede. 

Mw. A. Hutten, Pastoor Eshuisstraat 24, 7615 PB Harbrinkhoek. 

Dhr. A. Mook, Marijkelaan 68, 7468 AZ Enter. 

Dhr. A. Rigter. Zwette 6, 8032 XM Zwolle. 

Mw. H.C.M. Workel-Lenferink, van Uitertstraat 14, 7568 ED Enter. 

30 jaar lidmaatschap van de NKvF. 

Mw. G. Bouman-Timer, Jan van Elburgstraat 11, 7548 DC Boekelo. 

35 jaar lidmaatschap van de NKvF. 

Dhr. W.A. Denekamp, Slotpark 57, 8131 DW Wijhe. 

Mw. J. Heinstman, Veldweg 23, 7441 CH Nijverdal. 

 

 
en Wee……. 

Onze gedachten gaan uit naar iedereen die ernstig ziek zijn, op een operatie 
wachten of geopereerd zijn.  
Van harte beterschap en heel veel sterkte gewenst.  
Ook  heel veel sterkte voor diegene die een dierbaar iemand hebben verloren 
in het afgelopen jaar. Twee leden zijn ons ontvallen. 
Dhr. H. de Haas uit Neede en dhr. A.B. Kleisman uit Enschede. 
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Uitnodiging  voor de ALGEMENE LEDENVERGADERING  
op maandag 21 maart 2016 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: geen  
4. Notulen van de ledenvergadering op 23-03- 2015 (zie De  
           Fuchsiagroet mei 2015) 
5. Jaarverslag 2015 van de secretaris (zie Fuchsiagroet februari 2016) 
6.        Financieel verslag penningmeester over het verenigingsjaar 2015 
           Bespreking verslag van de kascommissie   
7.       Vaststelling begroting 2016 
8.       Benoeming leden van de kascommissie: 
 -      De heer Hartong is aftredend   

-      De heer P. van der Plas blijft nog een jaar lid 
-      Mevrouw C. Schotman wordt lid 
Benoeming reservelid 

9.  Bestuursverkiezing. 
1. Door het aftreden van mevrouw Mieke Hoogland is in het bestuur een 

vacature ontstaan. Deze is tijdelijk ingevuld door mevr. Marian Wilps-
haar. Het bestuur stelt voor Marian definitief als bestuurslid te benoe-
men.  

2. Mevrouw Fokje de Vreeze is aftredend en herkiesbaar.  
        Op schriftelijke voordracht van 10 of meer leden kunnen tegenkandi-

daten worden ingediend. Het is een vereiste dat  deze brief uiterlijk 
24 uur voor de aanvang van de ledenvergadering bij de secretaris aan-
wezig is. 

 10 . Bespreking agenda algemene ledenvergadering van de NKvF op 9                                           
april  2016 in Eemnes. Te bespreken: herbenoeming Cor Boom en 
Joke Koek als leden voor het hoofdbestuur. Verhoging contributie    
met € 1,50 m.i.v. 2017  

  11.   Vastelling afvaardiging van regio 05 naar de ledenraad: Het be- 
stuur stelt voor de heer Jan Workel af te vaardigen. Als zijn vervanger 
wordt mevrouw Marian Wilpshaar voorgedragen. 
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12    Bespreking plannen en suggesties voor het nieuwe verenigingsjaar   
2016- 2017  

1 Bezoeken open tuinen in onze regio, regio 06 en landelijk,  
2 Stekkenmarkt 14 mei Ootmarsum bij Ciska en Frans Schuurman 

(Wim contactpersoon) 
3 Bezoeken kwekers: bv Gommer, van de Velde, Lokhorst en 

Lavrijssen.  
4 Potgrondactie (Jan) 
5 Dialezingen (graag suggesties) 
6 Bustocht zaterdag 2 juli naar Boskoop-Hoevelaken (Marian) 
7 Tuinentocht zaterdag 30 juli (werkgroep)  
8 Plannen Redactie Fuchsiagroet (redactie) 

13   Pauze met lotenverkoop  (prijsjes van leden welkom) 
14   Diapresentatie over de jubileumshow door Jan Besselink  
15   Rondvraag en sluiting 
16   Verloting 
17  Iedereen gaat naar huis met een fuchsiastek van een nieuwe cultivar. 

 
 
Jaarverslag 2015 van de regio Twente-Salland 
Met 2015 hebben we een topjaar binnen onze regio afgesloten. Onze 
zeer succesvolle jubileumshow bij de  Wendezoele in Delden heeft laten 
zien dat onze vereniging nog vitaal is. Dat  hebben we samen met bestuur 
en vrijwilligers van de museumboerderij wel laten zien. Het dopen van de 
planten “Graaf Roderik,  Erve Brinkcate en De Wendezoele” zijn een aan-
denken aan deze gebeurtenis.  
Met het ouder worden van de leden zullen we onze activiteiten en plan-
nen voor de toekomst ook moeten aanpassen. Meer dan anders zullen 
we een goede mix moeten vinden tussen het verdiepen van onze hobby 
en het in harmonie gezellig samen zijn van de leden waardoor we onze 
sociale contacten in de regio op peil kunnen houden. Zolang we nog 
steeds kunnen genieten van tuinen van leden met mooie collecties fuch-
sia’s maken we ons daarover nog maar geen ernstige zorgen.  De hoe-
veelheid is daarbij niet belangrijk maar wel de kwaliteit van de planten en 
het enthousiasme dat we nog steeds uitstralen.  
Dat enthousiasme liet zich dit jaar ook zien in de vele activiteiten die de 
voorbereiding van de show met zich mee bracht en de goed bezochte  
bijeenkomsten. De ontwikkeling van het ledenaantal en het aantal dona-
teurs is redelijk stabiel. Met 119 leden op 31 dec. 2015 zijn we het afgelo-
pen jaar met 3 leden gegroeid. 
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Die ontwikkeling zien we ook bij het aantal donateurs. Dit aantal ging van 19 
naar 18. Onze regio telt dus nu 137 leden/donateurs. Dat is 2 meer  dan vorig 
jaar.  
De regio voelt zich positief verbonden met de NKvF. De voorzitter vertegen-
woordigde de regio 2x op de landelijke vergaderingen van de ledenraad in Eem-
nes.   
We begonnen dit jaar met een nieuwjaarsreceptie op maandagmiddag 19 janu-
ari. We herdachten onze overleden leden door in stilte aan hen te denken. Het 
bestuur heeft hun afscheidsvieringen bezocht. Voor een aantal leden was 2015  
een jaar met gezondheidsproblemen. Het bestuur, in de persoon van mevr. 
Mieke Hoogland, heeft deze zieken bezocht en/ of  een kaart gestuurd. Hierbij 
heeft zij namens ons allen hen een goed herstel toegewenst. 
De jubilarissen van 35 jaar (2 leden) 30 jaar (1 lid), 5 leden (25 jaar) en 12 ½ jaar 
( 5 leden) lidmaatschap werden in het zonnetje en in de bloemen gezet. De be-
heerders van het servicepunt, Mannie en Koos Poffers, werden speciaal be-
dankt voor hun inzet. Hun activiteit is voor onze vereniging van groot belang. 
Dat geldt ook voor de beheerder van de website en de redactie van De Fuchsia-
groet. Adelheid Eshuis en Dinie Jeunink onderhielden ons met gedichten en mu-
ziek.  
Begin februari vond de gebruikelijke potgrondactieplaats. 11 pallets vonden hun 
weg naar de leden. 
Op donderdag 23 februari haalden we bij Epric in Huissen stekken voor verkoop 
op de Tuinexpo in Luttenberg. Deze is in PR opzicht goed verlopen. Maandag 23  
maart hielden we de jaarlijkse ledenvergadering. De verantwoording over het  
resultaat van 2014 en de begroting 2015 werden goedgekeurd. De heer Wim 
Schotman werd als bestuurslid benoemd.  Mieke Hoogland was aftredend en 
herkiesbaar. Zij werd herkozen. Mieke gaf aan dat zij na de show met de be-
stuurswerkzaamheden zal stoppen. Dat is m.i.v. 01-10 - 2015 gebeurd. Leden en 
bestuur hebben haar bedankt voor haar jarenlange inzet en betrokkenheid bij 
onze club. Gelukkig toonde Marjan Wilpshaar zich bereid 
de open plaats in het bestuur in te nemen. Zij zal de taak 
van secretaris vervullen. Haar benoeming zal in maart 
2016 aan de leden worden voorgelegd.   
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Stekkenmarkt. 
Sinds mei 2002 organiseert onze regio een stekkenmarkt. In deze 14 jaar is er 
wel wat veranderd. Tot 2005 was het speelplein van de Mariaschool in Enter 
het decor van onze stekkenbeurs. Wij hoopten in 2002 dat het experiment 
een succes zou worden. En dat is voor 100% gelukt!  
Daarna zijn we verhuisd naar Harbrinkhoek. De tuin van Jan Besselink was 9 
jaar lang een aanwinst voor onze stekkenmarkt. Helaas door de verhuizing 
van Jan naar Almelo - voor hem natuurlijk geweldig hij woont nu met zijn Diny 
samen aan De Buizerd 50, 7609 BG, Almelo – is deze locatie als achtergrond 
voor onze beurs niet meer beschikbaar. 
Frans en Sisca Schuurman hebben hun tuin open gesteld voor onze fuchsia 
stekkenmarkt/ruilbeurs. Deze prachtige locatie is een geweldig alternatief  
met als achtergrond het mooie landschap rondom Ootmarsum. 
De meesten van u kennen de tuin en de omgeving wel, vorig jaar is de tuinen-
tocht hier geëindigd met als afsluiting een BBQ. 
Ook dit jaar kunt u uw fuchsiastekjes weer aan de man brengen. Wij hopen 
dat u allemaal, net als in vooraf gaande jaren, weer aanwezig zult zijn zodat 
we met trots kunnen zeggen het is voor de 14de keer weer een groot succes 
geworden.  
Wil iedereen die stekken gaat aanbieden om 13.00 uur aanwezig zijn bij de 
fam. Schuurman, Almelosestraat 80, 7636 RN Agelo. 

Ook ons servicepunt voor meststoffen, potten etc. is aanwezig. 

De beurs begint om 13.30 uur voor belangstellende en verzamelaars die hun 
collectie willen aanvullen. 
De koffie staat klaar en bij slecht weer is alles overdekt! 
 
Evenement Fuchsia Extra Vaganza: 
Op vrijdag 26 en zaterdag 27 februari a.s. van 10.00 uur t. 17.00 uur zijn er 
meer dan 150 verschillende soorten gewortelde fuchsiastekken te koop bij 
Stichting E.P.R.I.C. Dit is een zorgkwekerij en met de opbrengst van de stekken 
verkoop worden trajecten betaald voor mensen met een afstand tot de ar-
beidsmarkt. 

De fuchsia stekken worden verkocht in 9 cm potjes.  

E.P.R.I.C. Nieuwediep 9a, 6851 GB Huissen. 
Tel. 026-3250959 

http://epric.org/index.php?route=information/
information&information_id=38  
 

http://epric.org/index.php?route=information/information&information_id=38
http://epric.org/index.php?route=information/information&information_id=38
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Website Regio Twente - Salland 

In dit clubblad nieuwe stijl willen wij ook onze WEBSITE van de  
Regio onder de aandacht brengen! 
Aangezien het soms handig is en vooral ook een snelle mogelijk-
heid om u als leden op de hoogte te houden van wat er zich zoal 
aan nieuws in de club voordoet. 
Omdat het Clubblad slechts 1 keer per kwartaal bij U in de brieven-
bus valt is er via de Website nog een tweede mogelijkheid om het 
nieuws van onze vereniging wat vaker naar buiten te brengen. 
Voor liefhebbers van de Fuchsia wordt er op de website ook regel-
matig ander nieuws en handige tips aangeboden.  
U kunt er lezen over stekken van onze planten tot het verpotten, be-
mesten en ziektebestrijding aan toe. 
 
Het is zeker niet de bedoelt als vervanging van ons clubblad maar 
wel als extra aanvulling daarvan. 
Kortom, ga eens een kijkje nemen op de site die u kunt vinden op; 

http://www.fuchsiavrienden.nl   
 
 
 
 

Fuchsia 
Wanneer de meimaand ten einde loopt, 
beginnen de stekken te bloeien. 
Het is de tijd dat je planten koopt,  
want tuinen blijven ons boeien. 

De pergola biedt ruimte genoeg, 
om planten te laten gedijen. 
Er is méér dan waar je acht op sloeg, 
De kleuren, de vormen, het vrije! 

Als elfjes dansen ze in de wind. 
Ze lokken de vliegen en bijen. 
De prachtigste soorten die je vindt, 
ze zijn er om jou te verleiden. 

En blijft in de herfst een aparte, 

die steelt door stekken de harten. 

                                                         WWV 
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 De overwintering. 

 

In de loop der jaren is de overwintering van onze fuchsia’s nogal gewijzigd. 
Toen we in 1983 begonnen met onze hobby hadden we nog geen verwarm-
de kas en moesten we ons behelpen met inkuilen. Het eerste jaar ging dat 
gewoon in een kuil ergens achter in de tuin. In de herfst alle planten uit de 
grond, insnoeien en in een passende kuil leggen, die we dan afdekten met 
een laag blad waarover dan weer grond ging. In de herfst van 1984 brachten 
we een bezoek aan kasteel Warmelo in Diepenheim, waar tuinbaas Derksen 
een prachtige collectie fuchsia’s had. Van hem kregen we stekken mee van 
22 verschillende soorten en een heleboel nuttige adviezen. Over de winter-
berging gaf hij het volgende advies: de hangers terugsnoeien, opnieuw op-
potten  en met pot en al in de koude bak zetten. De struiken en de boom-
pjes terugsnoeien en die er naast leggen. De bak afdekken met turf en beu-
kenblad, en om inregenen te voorkomen, afdekken met een stuk plastic. Nu 
het glas over de bak en afdekken met een rietmat en laat de winter nu maar 
komen. En die winter kwam met zeer strenge vorst (tot -20° C). Dus open-
den we half maart 1985 met angst en beven onze kuil en zagen tot onze 
grote vreugde dat de planten de winter goed doorgekomen waren.  Een jaar 
later bouwden we een nieuw verblijf voor onze kippen en vogels en daarin 
was nog voldoende plaats voor een kuil van 50 cm diep. De planten werden 
in de herfst opgepot en met pot en al in deze kuil gezet. Daarom heen een 
dikke laag tuinturf, de ruimte vorstvrij houden en dan ontstaat een prima 
overwinteringsplaats voor fuchsia’s. In 1994 kregen we de mogelijkheid om 
een goede gebruikte kas te kopen en vanaf dat moment overwinteren onze 
fuchsia’s dus in de kas. Een elektrisch kacheltje met goede thermostaat 
zorgt voor een vorstvrije, maar niet al te warme omgeving. Om het stroom-
verbruik binnen de perken te houden hebben we de kas aan de binnenzijde 
bekleed met tempex en noppenfolie. De hangers snoeien we in de herfst te-
rug en gaan in dezelfde potten in de kas op de kweektafel en een zelfge-
maakte stelling die 1,50 m hoog is en daaronder komen de boompjes en 
struiken die we uit de volle grond stevig terugsnoeien, oppotten en zo in de 
kas zetten. 

Deze methode van overwinteren voldoet ons prima en geeft betrekkelijk 
weinig werk in de winter en weinig risico.   

   

De Twentse zwaluwen. 
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In gesprek met Peter van der Pas  
Wij zijn in 2008 verhuisd van een boerderij naar een bungalow de Looermark in 
Bathmen . 

Wat zijn jou favoriete fuchsia’s??  
IK heb ongeveer 50 fuchsia’s dus niet zoveel maar ben goed bezig. 
Windhapper, Leonhart von Fuchs, WALZ Jubelteen en Celia Smedley vind ik heel 
mooi . 
Wij zijn bezig de collectie uit te bereiden en doordat wij een bostuin hebben van 
maar 1100 mtr is dat hier en daar lastig. 
 
Overwinteren!! 
Ik heb verleden jaar een kas gekocht en dat is een verademing om te bezitten, 
het werkt makkelijker en is overzichtelijker. 
De kas is ongeveer 15 vierkante mtr meer dan voldoende om de planten het 
nieuwe seizoen in te leiden. 
De uitrusting bestaat uit kweekbakken met onder warmte met de thermostaat 
op 18 graden . 
Verwarming in de kas bestaat uit 2 elektrische kachels 1 x 1500 watt en 1 x 3 kw, 
alles met thermostaat geïnstalleerd, werkt perfect. 
Het verbruik valt dit jaar mee die van 1500 watt kan men ook op 750 watt instel-
len en is afgesteld tussen de 4 en 8 graden. Heeft dit jaar al 2x gebrand. 
 
Hoe moet voor jou een tuin er uit zien?? 
Wij houden van een opgeruimde tuin, dit jaar heeft het eikels geregend , en ook 
het platje lag vol blad , dat kunnen wij gelukkig kwijt in de bladkorf van de ge-
meente. 
 
Wat vind jij ervan om bij andere leden in de tuin te kijken?   
De tuinendag vind  ik een erg fijn uitstapje. 
Ik vind mooie tuinen altijd een prachtig gezicht en het is leuk om al dat schoons 
te zien . 

Hoelang ben jij al bezig met het houden van Fuchsia’s?? 
Gedurende 10 jaar ben ik bezig met Fuchsia’s 
Op de boerderij ging het slecht met de fuchsia’s dat lag aan de winterperiode het 
ene jaar ging alles dood . Geen goed overwinterings systeem. 
Looermark periode ging al veel beter de helft ging maar dood in een te kleine kas 
bekleed met piepschuim en een laag turfmolm. 

Ik heb via de vereniging veel geleerd en onderricht gekregen, bedankt daar voor. 

Groeten: Peter van der Plas  
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