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Van de bestuurstafel,

Mei. 2016-nr. 2

Als ik dit schrijf hebben net de vreselijke aanslagen in Brussel plaatsgevonden. Gelijk beseffen
we met een schok hoe kwetsbaar onze samenleving is. De dreiging van geweld bedrukt ook ons.
We leven met de slachtoffers en hun dierbaren
mee. In dezelfde week hoor ik op de radio eenMattheus Passion- en geniet van een uitvoering van The Passion. Voor velen
is het Paasfeest vandaag de dag een moeilijk te begrijpen feest. Maar de
boodschap dat niet ellende, pijn en dood, maar hoop en leven overwinnen,
heeft eeuwigheidswaarde. Het is goed om dat in deze tijd van dreiging en
onzekerheid te beseffen.
Rond Pasen kwam voor het eerst dit jaar ook de zon weer tevoorschijn. Een
paar graden boven de 10 geeft je weer zin om de plantenkuil open te maken,
stekjes te verpotten en de tuin weer op orde te brengen. Voor het bestuur de
tijd van de ledenvergadering. Het is het moment om beleid, plannen, wensen
en financiële mogelijkheden op elkaar af te stemmen. Dat hebben we op 21
maart goed met elkaar gedaan. Marian en Fokje zijn zoals verwacht voor 4
jaar (her) benoemd. We zijn erg blij dat Marian het secretariaat en de ledenadministratie op zich heeft genomen. De voorzitter heeft daardoor geen dubbele functie meer. Voor mij een reden om me nog twee jaar voor de regio in
te zetten als uw voorzitter.
De Fuchsiagroet heeft een nieuw jasje gekregen. De redactie heeft goed werk
geleverd. Allen bedankt.
Samen met Fokje hebben we bij kwekerij van de Velde een 60-tal stekjes van
nieuwe fuchsiasoorten gekocht. Deze zijn na de vergadering van 21 maart als
aanmoediging voor onze mooie hobby aan elk lid meegegeven.
Volgens enkele leden zagen de planten bij kwekerij Gommer er prachtig uit.
We gaan daar binnenkort naar toe. Verder zien we uit naar de stekkenmarkt
op 14 mei. Voor het eerst organiseren we dat samen met en bij Frans en Cisca Schuurman in Agelo -Ootmarsum.
Wij zijn tot op heden content met de afwisseling van gezellige en leerzame
bijeenkomsten. Zo neemt Geert Borgonje ons op 23 mei mee op een reisje
langs Duitse Tuinen. Yvonne Zeelenberg zal met haar presentatie op 26 september onze kennis over geraniums en fuchsia’s bijspijkeren. Verder hoopt
het bestuur dat er voldoende deelnemers voor de busreis op 2 juli zullen zijn.
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De reis naar Boskoop is misschien wat lang maar zeer de moeite waard.
Fijn is ook dat de werkgroep tuinentocht de organisatie weer rond heeft.
Dit belooft op 30 juli een mooie dag te worden. Mooie tuinen en een
gezellige afsluiting bij Jenny en Jan Op Den Dijk staan daar borg voor.
We wensen jullie een fijn voorjaar, veel plezier met het inrichten van de
tuin en tot ziens op een van onze regioactiviteiten.
Jan Workel, voorzitter.
Activiteitenkalender.
14-05-2016
Stekkenmarkt bij Frans en Cisca Schuurman 13.30 uur.
Almelosestraat 80, 7636 RN Agelo.
23-05-2016
Ledenbijeenkomst bij de Kröl,
19.30 uur.
Dorpsstraat 158a in Enter.
Tuinen in Duitsland lezing/diaserie door Geert Borgonje.
02-07-2016
Busreis naar Boskoop en Hoevelaken.
Gegevens elders in dit blad op blz.
30-07-2016
Tuinentocht.
Gegevens elders in dit blad op blz. 12
26-09-2016
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 bovengenoemde data in uw agenda of kalender!

Bestuursvergaderingen.
23-06-2016
van Uitertstraat 14, 7468 ED Enter.
02-09-2016
Wilgenlaan 18, 7642 EW Wierden.

10.00 uur.
10.00 uur.

Website regio Twente-Salland.
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 vaker naar buiten te brengen. Kortom, ga eens een kijkje
nemen op onze site die u kunt vinden op: http://www.fuchsiavrienden.nl
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Wel……..
Onze hartelijke felicitaties gaan uit naar allen die in de afgelopen periode
een verjaardag of een jubileum hebben gevierd. Speciaal voor mw. Mien
Morrenhof – van Leeuwen i.v.m. haar 90ste verjaardag.
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 voor diegene die een dierbaar iemand hebben verloren.
In Memoriam.
Ik heb ’n mooi leam had. Good goan.
Zo begon de rouwadvertentie van Gerrit Meutstege uit Diepenheim.
Gerrit is op 71jarige leeftijd, ondanks zijn positieve instelling na een
slopende ziekte overleden op 30 maart jl.
Op gepaste wijze is in 2014 nog aandacht besteed aan zijn 40jarig
lidmaatschap van de NKvF.
Een fuchsiaman in hart en nieren.
Wij wensen Riekie, kinderen, kleinkinderen en verdere familie heel veel
sterkte in deze moeilijke tijd.
Geschokt hebben we ook kennis genomen van het overlijden van Truus
Swaters op 62 jarige leeftijd, echtgenote van Frans Swaters.
Wij wensen Frans, kinderen, kleinkinderen en verdere familie heel veel
sterkte dit verlies te verwerken..
Bestuur en Leden.

Welkom in onze regio.
Dhr. G.A.M. Overmars, Monumentenstraat 66, 8102 AM Raalte.
We hopen u op onze diverse activiteiten te mogen begroeten samen met
uw partner of huisgenoot en wensen u veel fuchsia plezier.
Bestuur en redactie wenst iedereen een fantastische zomer toe. Een
goede reis en een gezonde thuiskomst voor diegene die met vakantie gaan
en voor de thuisblijvers heel mooi weer en geniet van uw rust en de
fuchsiapracht. Misschien tot ziens op een van onze activiteiten voor de
zomervakantie.
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Notulen van de Algemene Ledenvergadering van de afd. TwenteSalland van de NKvF, gehouden op 21 maart 2016 te Enter bij café en
zalencentrum ‘De Kröl’. Aanwezig: 45 leden
Afwezig (m.k.): mevr. A. Remmers, mevr. M. Morrenhof, mevr. C.P. Eshuis,
dhr. K. Poffers, dhr. L. Hartong, dhr. en mevr. Lansink.
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering met de mededeling dat we iets
afwijken van de agenda. We beginnen met een stukje film van
Jan Besselink over de jubileumshow, waar de graaf en de gravin van
Twickel worden welkom geheten.
Hierna gaan we verder met de agenda.
Jan memoreert het overlijden van mevr. Truus Swaters.
Frits Sanders heeft in het ziekenhuis gelegen, maar is vanavond wel
aanwezig.
2. Ingekomen stukken: verslag kascommissie
3. Uitgaande stukken: geen
4. Notulen van de ledenvergadering van 23-03-2015. Deze worden
goedgekeurd
5. Jaarverslag 2015. Dit wordt goedgekeurd.
6. Financieel verslag 2015
De penningmeester geeft een korte toelichting.
We hebben 2015 met een positief saldo kunnen afsluiten.
Namens de kascommissie vraagt dhr. P. v.d. Plas décharge voor
penningmeester, hetgeen met applaus wordt bevestigd.
7. Begroting 2016. We gaan iets over de begroting heen, maar dat is geen
probleem.
Dhr. de Jager vraagt naar inkomsten van De Fuchsiagroet. Dit gaat om
de advertentie van Kwekerij Gommer en de advertentie van Beps
Borduurstudio. De begroting wordt goedgekeurd.
8. Benoeming kascommissie Dhr. P. v.d. Plas en mevr. C. Schotman blijven
nog in de commissie. Reservelid wordt dhr. H. Veldkamp
9. Bestuursverkiezing.
a. Mevr. Marian Wilpshaar wordt voorgedragen als definitief bestuurslid
ter vervanging van mevr. Mieke Hoogland. Er zijn geen
tegenkandidaten.
Zij wordt met algemene stemmen gekozen.
b. Mevr. Fokje de Vreeze is aftredend, maar herbenoembaar.
Beide kandidaten worden met applaus benoemd.
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10. Bespreking agenda algemene ledenvergadering van de NKvF op 9 april
2016 te Eemnes.
Mevr. Joke Koek en dhr. Cor Boom zijn aftredend en herbenoembaar.
Jan Workel zal als afgevaardigde van regio 05 op hen stemmen.
Er ligt een voorstel om de contributie per 2017 met € 1,50 te verhogen,
waarbij € 0,50 bestemd is voor de regio’s. Dit voorstel wordt door de
aanwezigen aanvaard.
11. Vaststelling afvaardiging regio 05 naar de ledenraad:
Jan Workel, en als zijn vervanger: de secretaris, Marian Wilpshaar
12. Bespreking plannen en suggesties voor het nieuwe verenigingsjaar
a. Voor de regio’s is het belangrijk dat we de open tuinen bezoeken bij
elkaar.
b. De stekkenmarkt wordt gehouden op 14 mei bij Frans en Ciska
Schuurman.
c. Jan roept ons op om vooral ook kwekerij Gommer in Dalen te bezoeken. Hij heeft nu in maart een mooie collectie. Op maandag en dinsdag is hij gesloten.
Aan het einde van de avond is er een stekje voor iedereen uit de
collectie van kwekerij Van de Velde.
d. De potgrondactie was weer een groot succes. Er zijn 9 pallets
verdeeld in de regio.
e. Dialezingen: graag suggesties doorgeven aan de secretaris.
23 mei zal dhr. Geert Borgonje een lezing geven.
26 september komt mevr. Yvonne Zeelenberg naar Enter.
f. Dhr. Kreykes vraagt naar een mogelijkheid voor een busreis naar
kwekerij Zeelenberg. Hier wordt voor het volgend jaar aan gedacht.
Voor dit jaar is er op 2 juli een busreis naar Boskoop gepland. In deze
De Fuchsiagroet staat de informatie. Bij een peiling onder de
aanwezigen bestaat er belangstelling voor.
g. De tuinentocht staat definitief gepland op 30 juli. De werkgroep is
bezig met de organisatie.
In deze De Fuchsiagroet staat hierover informatie.
Er blijkt een misverstand te zijn over deelname van Harry Nijhuis in
de werkgroep. Dit is opgelost.
h. Plannen redactie Fuchsiagroet. De Fuchsiagroet is vernieuwd en het
ziet er goed uit. Jammer van de poststicker die deels over de foto
wordt geplakt, maar dat kan niet anders.
13. Pauze met lotenverkoop
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14. Voortzetting film. Jan Workel bedankt Jan Besselink voor de prachtige
filmregistratie van de show. We hebben er van genoten.
15. De verloting verliep vlot. Allen bedankt voor de meegebrachte prijsjes.
16. Sluiting van de bijeenkomst door Jan. Hij wenst ons wel thuis en tot de
stekkenmarkt op 14 mei.
We gaan allemaal met een stekje van een nieuwe cultivar naar huis.
Verslag Marian Wilpshaar.

Stekkenmarkt/ruilbeurs op
zaterdag 14 mei 2016.
Zoals u weet wordt dit jaar voor de 14de
keer onze Stekkenmarkt georganiseerd
en zoals eerder vermeld bij Frans en
Cisca Schuurman, Almelosestraat 80,
7636 RN Agelo .
De tuin ligt aan de voet van de
Kuiperberg vlak voor Ootmarsum. Wilt
u stekken aanbieden, dan wordt u vanaf 13.00 uur verwacht.
De beurs begint om 13.30 uur voor belangstellende en verzamelaars dit
hun collectie fuchsia’s/planten willen aanvullen.
Wij hopen dat u, net als in 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!
Op 5, 6 en 7 augustus organiseert “De Maarkelse Bellenkreenk”
een grote Fuchsia- en Kuipplantenshow
Vanwege het 30 jarig bestaan van de Maarkelse Bellenkreenk wordt de
fuchsiashow in Openluchttheater De Kösterkoele in Markelo dit jaar groots
gevierd.
Openingstijden: 10.00 uur tot 17.00 uur.
Iedereen is van harte welkom.
Entreeprijs € 2,50 — kinderen t/m 12 jaar gratis.
Flora Ootmarsum. Van 5 augustus t.m. 14 augustus a.s.
Tien dagen lang een prachtige bloemenzee op het sfeervolle terrein van het
Openluchtmuseum in Ootmarsum.
Openingstijden: 10.00 uur tot 17.00 uur.
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Busreis zaterdag 2 juli 2016.
De busreis gaat deze keer naar het westen van ons land.
Vertrektijd:
09.00 uur vanaf de parkeerplaats bij het AC restaurant aan de A1, Holten.
In Hoevelaken maken we een tussenstop en bezoeken we een Engelse
landschapstuin “Op de Haar” .
Hierna reizen we door naar kwekerij Esveld in Boskoop, het bedrijf van
Cor van Gelderen die in november 2015 een lezing heeft gegeven over
Hortensia’s.
Hier wacht ons een uitgebreide rondleiding over het bedrijf en een
boottocht.
De kosten voor deze reis bedragen € 30,00 per persoon.
Aanmelding kan door overmaken van bovengenoemd bedrag naar:
Rek.nr. NL 23 RABO 039 68 38 766 t.n.v. penningmeester NKvF regio
Twente o.v.v. Busreis.
Of aanmelden per e-mail naar:
m.p.wilpshaar@planet.nl
Graag vóór 15 juni a.s.
Eigen lunchpakket meenemen!!!
Rond 18.00 uur verwachten wij weer terug te zijn in Holten.
Hebt u een goede vriend, vriendin of familie die ook graag mee wil, dat
kan maar in overleg met onze penningmeester Fokje de Vreeze, adres en
telefoonnummer voorin deze DE FUCHSIAGROET.

Vriendendag 2016 NKvF op
zaterdag 18 juni a.s. Deze keer is het
decor Tuininspiratiepark Appeltern, Walstraat 2A, 6629 AD Appeltern.
De bekende lifestyle– en tuinbeurs Fleurig is van 12 t.m. 19 juni a.s. ook
in de Tuinen van Appeltern aanwezig. Fleurig 2016 presenteert zich met
meer dan 75 stands op het gebied van tuinen en streekproducten. Als
fuchsiavrienden een mooie kans om ook dit evenement te bezoeken. Entree, alleen op onze vriendendag € 12,50. Dit geldt als “twee voor de prijs
van één” als lid betaalt u voor u zelf, partner of introducé. In de Fuchsiana van juni komt een bon waarvoor u aan de
kassa twee entreekaartjes krijgt voor de prijs van € 12,50.
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Beste plantenliefhebbers/sters,
Na het succes van 2015 om een markt/beurs/open tuindag te organiseren in
Twente hebben ik (Wim Kamphuis) en Frans en Cisca Schuurman besloten om
dit jaar weer zo’n markt te organiseren. We willen hier graag een vaste markt
van maken.
De datum voor deze markt was in eerste instantie de 2e zondag in juni. Echter
is dit jaar voor een andere datum gekozen en wel de 2e zondag van juli 2016
De redenen hiervoor zijn:
-Meer planten in bloei vooral voor de open tuin.
-Iets meer tijd tussen Haps en onze markt (2 weken wordt dan 6 weken)
-En het niet meer samenvallen van opentuindagen in de directe omgeving.
Dus zet zondag 10 juli 2016 alvast in jullie plantenagenda/kalender.
Almelosestraat 80 te Agelo.
Uiteraard weer-GRATIS deelname-GRATIS entree-GRATIS parkeren.
Doordat we via een bekende agrariër een dichtbij
zijnde grasweide mogen gebruiken als parkeerplaats
kunnen we nog meer standhouders plaatsen.
Je kunt je aanmelden bij Frans Schuurman tel:
06-20038668 of via e-mail bij Wim Kamphuis :
kamphuisohwim@hotmail.com
Met vriendelijke groeten, Cisca, Frans en Wim.
***************

De redactie van Fuchsiana heeft nog steeds behoefte aan versterking.
De redactie komt in principe 6 x per jaar bij elkaar op een centrale plaats in
Nederland. Het hebben van een computer met een internetverbinding is wel
een eerste vereiste. Tevens is een goede beheersing van de Nederlandse taal
gewenst. De werkzaamheden, zoals het plaatsen van artikelen en foto’s e.d.,
kunnen volledig vanuit uw huis worden uitgevoerd middels een
onlineverbinding met de drukker.
Het nieuwe redactie lid zal een ééndaagse instructie krijgen van de drukker
‘Editoo’ te Arnhem, zodat hij/zij probleemloos aan de slag kan met het online
bewerken van Fuchsiana. Uiteraard staan de andere redactieleden altijd klaar
om zo nodig nadere uitleg te geven en hulp te bieden.
In samenwerking met de andere redactieleden wordt Fuchsiana elke 2
maanden vormgegeven en uiteindelijk door de eindredacteur afgesloten en
opdracht gegeven aan de drukker om Fuchsiana te drukken en te verzenden
naar de NKvF-leden en andere belangstellenden.
Een ieder die interesse heeft kan contact opnemen met Sjaak Loef, voorzitter
van de Fuchsiana-redactie, tel. 0182-649120, e-mail eindredactie@nkvf.nl.
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In gesprek met Gerrit Poorthuis
Wat zijn jou favoriete fuchsia’s??
Celia Smedley en de Walz Jubelteen, maar ik vind meerdere fuchsia’s wel erg
mooi en ik heb er ook wel een aantal. O.a. Swingtime, Pourmenneke, Tom West
enz.
Overwinteren!!
Ik hou de fuchsia’s in de winter over in de kas. Daar heb ik een gaskachel in
staan en zodoende hou ik ze vorstvrij op een graad of 5 tot 7.
Hoe moet voor jou een tuin er uit zien??
Mijn tuin moet er mooi uitzien, maar ook weer niet zo dat er niets meer aan
moet gebeuren. Wel erg fleurig met heel veel vaste planten waar de fuchsia’s
uitstekend tussenpassen. Ook heb ik achter in de tuin een paar vruchtbomen
staan, die de tuin mooi afschermen tegen de muur van de buurman.
Wat vind jij ervan om bij andere leden in de tuin te kijken?
Ik vind het best mooi om bij een ander in de tuin te kijken, want daar kun je nog
weer ideeën opdoen voor je eigen tuin.
Hoelang ben jij al bezig met het houden van Fuchsia’s??
Ik ben al behoorlijk lang met fuchsia’s bezig. In 1996 ben ik lid geworden van de
vrienden van Ootmarsum en daarvoor was ik al lid van de NKVF, dus dat is al
een hele tijd. Mijn eerst fuchsia was een Celia Smedley.
Groetjes Gerrit Poorthuis
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Tuinentocht op 30 juli 2016.
Ook dit jaar zijn er weer een aantal tuinen die absoluut de moeite waard zijn
om te bezoeken. De beschrijving van de verschillende tuinen vindt u op onze
website www.fuchsiavrienden.nl
Vanaf 10.00 uur kunt u onderstaande tuinen bezichtigen.
Een beknopte beschrijving van de tuinen.
Hof van Eden – De Sallandse Landschapstuin van de
Familie Naber, Twentseweg 6, 8141 MA Heino.
De tuin ligt in de luwte van hoge eiken terwijl vanuit het Noordwesten het
landschap binnenstroomt. Een ruime wijduitgestrekte tuin met borders.
Entree prijs € 3,00 per persoon en koffie e.d. is voor eigen rekening.
www.desallandselandschapstuin.nl
Tuin van de familie Hulstein, de Havekamp 14, 8105 AX Luttenberg.
Een aangenaam verrassende tuin door de grote en gevarieerdheid waar dier
en mensen zich thuis voelen. Verrassende hoekjes, vijvers, sier- en wilde planten en veel zitjes. De moeite waard voor een bezoekje.
De tuin van Wim en Carla Schotman, Brandweg 5, 8105 SG Luttenberg.
Een zeer gevarieerde tuin met vaste planten, eenjarige en niet te vergeten “de
Fuchsia”. Een geweldige bloemenzee waar ook diverse vogels dankbaar gebruik van maken.
Dhr. Gé Koelemeijer, Elskampweg 30, 8105 RL Luttenberg.
Een tuin in het prachtige Sallandse Landschap. Laat u verrassen door de ruimte, fuchsia’s en verschillende Succulenten. Beslist een bezoekje waard.
Familie Voortman, Zuidkanaaldijk 1, 7447 SV Hellendoorn.
Rond de boerderij uit beginjaren 1900 met de naam “de Brummel” vindt u
diverse fuchsia’s tussen andere bloeiende planten. U vind hier veel boerderijhistorie terug. Tegen een kleine vergoeding kunt u ook genieten van een
drankje.
Familie Poffers, Schuilenburgerweg 19, 7447 RM Hellendoorn.
Een echte liefhebbers tuin met veel fuchsia’s, fuchsiabomen, kuipplanten en
een verzameling Pelargoniums, Citrussen, Succulenten, Cactussen en andere
exoten. Een bijzonder verrassende tuin.
Marian Wilpshaar, Vierhuizenhekstraat 14, 7447 GH Hellendoorn.
Een tuin gelegen aan de rand van Hellendoorn tegen de Sallandse Heuvelrug.
De grotendeels verhoogde borders en terrassen zijn gevuld met bomen, struiken en vaste planten, aangevuld met eenjarige zomenbloemen, fuchsia’s in
potten , hangfuchsia’s en geraniums. Een ontdekking in een stil straatje.
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Familie Ooink op den Dijk, Hexelerweg 58, 7441 PD Nijverdal.
In deze tuin met verschillende hoekjes kunt u de hand van echte tuin
liefhebbers zien. Naast fuchsia’s en kuipplanten etc. een kleurrijk geheel.
Een ruime tuin met verschillende borders gelegen net even buiten
Nijverdal tussen de weilanden. Een idyllisch plaatje, een rustpunt in ons
hectische leven.
Deelname aan de tuinentocht is geheel gratis maar voor de afsluiting met
een hapje en een drankje is opgave wel verplicht.
U wordt om ong. 17.00 uur verwacht in de tuin van de familie Ooink op den
Dijk aan de Hexelerweg in Nijverdal. Hiervoor wordt een kleine bijdrage
gevraagd van € 5,00 per persoon.
Aanmelden door overmaking van € 5,00 per persoon naar:
Rek.nr. NL 23 RABO 039 68 38 766 t.n.v. penningmeester NKvF regio
Twente o.v.v. Tuinentocht 2016.
Graag voor 15 juli 2016.

VIOOLTJE
Het zaad was er al, jaar in jaar uit
En viel toevallig in de goede aarde
Het toeval geldt voor bloem en bruid.
Wie weet wat zich pas later openbaarde?
In herfst en voorjaar zijn ze te koop
Om tuinen en balkons vrolijk te sieren.
Uitbundig, veelkleurig; geven hoop
Om altijd maar weer doorleven te vieren.
We weten wel dat gelukkig zijn
Schuilt in de kleine, eenvoudige zaken.
Een nieuwe woonplek kan heerlijk zijn
Tenslotte moet je er zelf iets van maken.
Wellicht reikt het viooltje een idee.
Zij is de getuige van wel en wee.
WWV
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Winter en winterharden.
Een ieder die onze verhalen regelmatig leest , weet dat wij een redelijke
verzameling winterharde fuchsia’s hebben en dat wij daar erg veel schik mee
hebben. Nu was ik van plan om voor diegenen die ook aan winterharde
zouden willen beginnen een korte handleiding te schrijven. Maar in de
Fuchsiana van april 2016 verscheen een uitvoerige handleiding van de hand
van Gerard Rosema. Dit verhaal geeft, in goed te begrijpen taal, aanwijzingen
voor de startende fuchsialiefhebber.
Vooral de beschrijving van het sortiment geeft voor de beginners veel nuttige
informatie. Ook wij hebben hier weer nieuwe soorten ontdekt die wij een
volgend bezoek aan kwekerij van der Velde zeker zullen aanschaffen. Vooral
de soorten van veredelaar Hans van Aspert spreken ons erg aan.
Inmiddels is het half april geworden en beginnen alle planten mooi uit te
lopen. De winterharden laten voorzichtig hun nieuwe loten zien en de planten
in kas moeten nodig gekopt worden.
Zoals we wel eerder beschreven hebben stekken we onze hangers en half
hangers elk jaar zodat we beschikken over mooie jonge planten die ook mooi
gaan hangen. Dit jaar hebben we op 24 februari de eerste ronde stekken
geoogst; van 24 planten hadden we 196 stekken. In onze speciale stekbakken
op de vensterbank in de kamer gezet en dan maar afwachten! Omdat een
maand later bleek dat er nog al wat uitval was bij de stekken hebben we voor
alle zekerheid opnieuw een bak vol stekken geoogst.
En op de dag dat ik dit verhaal schrijf hebben we de eerste hangpotten gevuld
met het jong materiaal. Hierbij valt op dat er veel uitval is geweest, maar dat
de stekken die aangekomen zijn wel erg goed geworteld zijn. De stekken die
we op 26 maart geoogst hebben zijn inmiddels zo goed aangekomen dat ze
bij veel soorten de oudere stekken voorbij gegroeid zijn.
De komende dagen gaan we zoveel mogelijk hangpotten voorzien van de
jonge planten en de oude moederplanten krijgen een plekje in de lange
bakken voor aan het balkon.
En dan maar hopen dat de april maand niet te veel koude nachten geeft zodat
de planten zich verder kunnen ontwikkelen. Maar je weet het maar nooit,
want het gezegde luidt: Aprilletje zoet heeft nog wel eens een witte hoed!
Wij wensen u allen een goede fuchsiazomer toe en wellicht treffen we elkaar
op een van de activiteiten die onze vereniging organiseert.
De Twentse zwaluwen.
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