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Van de bestuurstafel,

Augustus. 2016-nr.3

Dag Allemaal

Op het moment dat ik dit schrijf, (begin juli)
vraag ik me toch echt af ”waar blijft de zomer”.
Waarschijnlijk iets wat we ons allemaal af vragen. We verlangen allemaal naar de warmte van
de zon, behalve zo lijkt het de planten in de tuin
die vinden dit weer blijkbaar prima. In de tuin
groeit alles weelderiger dan ooit tevoren, iets
wat we ook konden constateren tijdens onze geslaagde busreis op 2 juli.
Als we even vooruit blikken hebben we op 30 juli onze jaarlijkse tuinentocht
en komt op 26 september Yvonne Zeelenberg (van de gelijknamige kwekerij
Zeelenberg).
Zij houdt een lezing over Pelargoniums en Fuchsia`s.
De kwekerij van de fam. Zeelenberg is zoals jullie waarschijnlijk wel weten
verhuist van Rijswijk naar een tijdelijk onderkomen in Berkel en Rodenrijs en
daarna de huidige definitieve locatie in Dongen, welke we als de plannen
doorgaan volgend voorjaar gaan bezoeken.
Op de oude locatie in Rijswijk ben ik twee keer geweest en ben daar zeer
positief over, ik heb dan ook hoge verwachtingen van een bezoek aan de
nieuwe locatie in Dongen.
Voor fuchsia liefhebbers een mooie gelegenheid om de collectie verder uit
te bereiden.
Verder wens ik jullie allemaal veel succes met de fuchsia`s, geniet van deze
bloemenpracht en ik hoop op een mooie (zomer) nazomer, want ondanks
dat de planten deze temperaturen prima vinden wil ik toch wel graag wat
warmte van de zon.
Groet,
Wim Schotman
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Activiteitenkalender.
26-09-2016
Opening nieuwe seizoen na de vakantie.
19.30 uur.
Ledenbijeenkomst bij de Kröl, Dorpsstraat 158a Enter.
Lezing over Fuchsia’s en Pelargoniums door Yvonne
Zeelenberg.
14-11-2016
Ledenbijeenkomst bij de Kröl
19.30 uur.
Dhr. Gerard Fransen geeft uitleg over kuipplanten.
16-01-2017
Nieuwjaarsreceptie
‘s middags
14.00 uur.
Een gezellige middag met een hapje en een drankje.
Nadere gegevens in de volgende DE FUCHSIAGROET.
13-03-2017
ALV vergadering Twente-Salland.
19.30 uur.
Uw aanwezigheid op onze activiteiten wordt zeer op prijs gesteld!
Noteert u alvast bovengenoemde data in uw agenda of kalender!
Bestuursvergaderingen.
02-09-2016
Wilgenlaan 18, 7642 EW Wierden.
10.00 uur.
14-10-2016
Brandweg 5, 8105 SG Luttenberg.
10.00 uur.
09-12-2016
Vierhuizenhekstraat 14, 7447 GH Hellendoorn. 10.00 uur.

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 voor diegene die een dierbaar iemand hebben verloren.
Hierbij wil ik alle leden van de fuchsiavereniging bedanken voor de steun die
ik in welke vorm dan ook heb gekregen voor, tijdens en na het overlijden van
mijn vrouw.
Frans Swaters.
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Fuchsiasonnet
Het zomertheater is begonnen.
Schoorvoetend toont de pergola haar
schat:
Stekken van oude planten gewonnen,
Onthullend, wat zij als geheim nog had.
Wel tientallen tere danseressen!
Zij dansen dagelijks hun bloemendans.
O, zo kleurig en meegaand: accuratesse.
Door samenspel van natuur in cadans…
Een kans op genieten van het schone.
Neem nu de fuchsia: dankbare plant.
Zij zal overdadig haar schoonheid tonen
Oh, werk het frivole haar in de hand.
In het najaar volgen schraalte en rust,
Want de groei valt ’s winters stil, uitgeblust
Luttenberg 27 juni 2016

Willemien Waterreus.

Drogen van Hortensia’s
Nog een poosje nagenieten van kleurrijke hortensia’s?
Als droogbloemen doen ze het nog wekenlang fantastisch.
Het gaat heel eenvoudig: knip en paar bloemen met steel af en zet ze in een
vaas of emmer met een laagje water. Niet in de zon!
Als het water geleidelijk opdroogt, drogen de bloemen mee.
Ze behouden dan prima hun kleur.
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Open Tuidagen 2016.
U bent van harte welkom
bij Frans en Cisca Schuurman, Almelosestraat 80, 7636 RN Agelo.
De tuin ligt aan de voet van de Kuiperberg vlak voor Ootmarsum.
In de maanden
juli, augustus en september
dinsdag—woensdag—zaterdag en zondag
10.00 uur tot 17.00 uur
entree gratis—parkeren gratis
Diverse standhouders aanwezig.
Informatie 06-20038668
Met vriendelijke groeten Cisca, Frans en Wim.

Onze landelijke planten wedstrijd 2016 van de NKvF.
Zaterdag 10 september houden we onze jaarlijkse landelijke
plantenwedstrijd bij kwekerij Zeelenberg in Dongen ( N.Br)
Zoals andere jaren zal regio 8 dit weer gaan organiseren. ( Meer hierover
elders Fuchsiana)
Hopelijk zullen veel leden hun planten aanbieden voor deze keuring. Dit
is toch weer ieder jaar een mooie activiteit die we in ere moeten houden
voor onze fuchsiavrienden.
UITNODIGING
Bij deze nodigen wij als NKvF onze leden uit om een dagje te vertoeven
bij kwekerij Zeelenberg in Dongen.
Verschillende activiteiten gaan we organiseren om het voor ieder een
mooie en aantrekkelijke dag te maken.
HET PROGRAMMA 10 september:
Vanaf tien uur hebben Yvonne en John Zeelenberg voor de leden van de
NKvF open huis op hun prachtige kwekerij in Dongen. Niet alleen vele
soorten fuchsia's sieren hun bedrijf , maar vele andere soorten planten
staan tentoongesteld zowel binnen als buiten.
Zeer de moeite waard om een paar uur rond te wandelen.
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Keuring van wedstrijdplanten wordt door keurmeesters gedaan die uitgenodigd zijn door regio acht en daarna zijn de planten te bezichtigen voor het
publiek.
In loop van de middag uitslag en uitreiking van de prijzen.
Workshops: nazomerworkshops met zomer en herfstbloemen en planten
door Yvonne Zeelenberg.
Wilt u een mooie nazomers bloemencreatie maken, sluit je dan aan bij
Yvonne Zeelenberg.
Houd U van bloemschikken, ga dan samen met Yvonne aan de slag om een
mooie creatie mee naar huis te nemen. De spullen hiervoor kunnen worden
gekocht.
Workshop UTC: Zij geven U graag informatie over hebben en houden van
fuchsia’s. Zoals stekken, toppen, snoeien, winterberging, ziekten en
plagen .

Loterijstand: In onze loterijstand zijn weer mooie prijzen te verdienen.
Waag een gokje en wie weet mag U een leuke prijs uitzoeken.
FUCHSIASTEK: Ieder lid dat komt krijgt namens de NKvF op vertoon van je
ledenpas een mooie Fuchsiastek uitgereikt.
Hopelijk mogen we veel leden begroeten.
In Appeltern was de regen de grote spelbreker, maar in Dongen zijn we niet
van het weer afhankelijk. Zowel binnen als buiten is er veel te bezichtigen,
om er samen weer een mooie en interessante dag van te maken.
De koffie staat klaar.
Namens het HB: Tiny van de Sande en Huub Steeghs
Voor informatie: Tiny v.d. Sande ironka@home.nl tel: 0411-631591
Huub Steeghs huub.steeghs@hetnet.nl tel: 077-4672339

Adres: Kwekerij Zeelenberg
Fazantenweg 8
5106 RC Dongen Tel. 06-53270502

info@kwekerijzeelenberg.nl
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Tuinen in Duitsland.
Een beknopte beschrijving van verschillende tuinen in Duitsland naar
aanleiding van de lezing/diavoorstelling die de heer Geert Borgonje met
veel enthousiasme heeft gegeven op onze ledenbijeenkomst van 23 mei jl.
Het zijn particuliere tuinen, botanische tuinen en bv. tuinen die door de
voorheen E.E.G. in het leven zijn geroepen als “Garten ohne Grenzen” in
Saarland en Rheinland- Pfalz, met een paar over de grens in Frankrijk. De
tuinen zijn bezocht van het voorjaar bv. Rhododendron tuinen in het
noorden van Duitsland tot in de herfst van tuinen in Thuringen. Het is een
zeer kleurrijke lezing met veel verschillende onderdelen die in de tuinen
aanwezig kunnen zijn, als veel één jarigen, vaste planten en houtige
gewassen.
Rhododendronpark Hobbie, Westerstede/
Petersfeld.
Grondlegger was Dietrich Gerhard Hobbie.
Oppervlakte 70 ha. Rondweg door park 2,5 km.
Tot midden juni 50.000 bezoekers.
Rhodo’s tot 9 meter hoog., 250 wildsoorten en
over 1000 cultuursoorten.
Park der Garten; Bad Zwischenahn.
Een van de mooiste parken Duitsland. Was in
2002 de Landes Garten Schau.
14 ha. 90 thema tuinen. Veel rhodo’s, vaste planten en houtige gewassen
9000 geëtiketteerde planten.
Tuin zoals Appeltern in NL. Veel thema tuinen 80 stuks. Meeste planten
zijn van namen voorzien met naambordjes. Zeer educatief.
Rosengarten Zweibrucken;
Opgericht in 1914 door Vereins der Pfälzes Rosenfreunden. In begin 2.6 ha
met 42000 rozen in 1000 soorten.
Nu 4.5 ha groot met 45.000 rozen in 1500 soorten, 900 soorten vaste
planten en 250 soorten bomen en struiken.
Tuin Peter Janke in Hilden.
Peter Janke heeft twee jaar gewerkt in Engeland bij Beth Chatoo o.a
Gravelgarden, Woodlandgarden en watergarden in Colchester in Essex.
Heeft een boek geschreven over tuinen. In Hilden ook zulke tuinen
gemaakt, verder tuinontwerp bureau en winkel voor bloemenwerk.
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Garten Picker in Borken-Weseke.
Ong. 20 km. over de grens bij Winterswijk, Particuliere tuin met tuincentrum en winkel een mooie intieme tuin met veel vaste planten en leuke
zitjes.
Slot Herrenhausen in Hannover en Berggarten.
Kurfurstin Sophie von Hannover, van 1630 tot 1714, de moeder had relatie
met Engelse en Schotse koningshuis. o.a. Grote Baroktuin, Rosarium, De
Grot en Cascade.
Gouden figuren van lood en verguld, lood was toen goedkoper dan brons
uit 1690, 27 stuks, ze staan in perspectief met gesnoeide taxus. Ook een
museum te bezoeken.
Huidige Paleis is gebouwd in 1819 – 1821 en in de laatste wereldoorlog
vrijwel plat gebombardeerd en later weer opgebouwd. Obama heeft in
april 2016 de tuin bezocht met Merkel.
De Grot, in de 18 de eeuw al bekend als een koele oase, Kunstenares Niki
de Saint Phalle uit Parijs van 1930 tot 2002, de Grot rond 2000 versierd
met glas, kristal, schelpen en mineralen. De Grot was klaar 1 jaar voor haar
dood in 2002 en zij is gestorven in San Diego, USA.
Berggarten wordt in 1704 genoemd als moerbei plantage, Prinsen Sophie
had veel belangstelling voor uitheemse planten ook later haar dochter
Charlotte.
Nu veel thema tuinen en kassen o.a. Tropische Orchideeën 3000 soorten
in 320 geslachten en 1000 variëteiten en hybriden, vanaf jaar 1835.
Brockengarten; in Nationaal Park Hochharz.
Tuin (Onderdeel van Universiteit Göttingen). Grote rotstuin met veel bergflora. Sinds ong. 1900 is de tuin onderverdeeld in werelddelen, bv. Azië,
Europa. Gelegen op de hoogste berg van noord-Duitsland met vele extreme weersomstandigheden. Men kan met de stoomlocomotief vanaf
Wernigerode en andere tussenstations naar de top van de berg met vele
dagrecreanten. Op de top een Museum over de geschiedenis van de berg
Der Brocken en met het weerstation van de Deutsche Wetterdienst.
Rosarium Sangerhausen in Sangerhausen, Thuringen.
Europees grootste rozenpark van 13 ha. Meer dan 8500 soorten rozen.
850 Pyramides met rozen in 1903 gesticht, 300 zeldzame bomen en struiken.
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In gesprek met…Gerrit Hoogland

Wat zijn jou favoriete Fuchsia’s ??
Ik vind ze allemaal mooi maar de fuchsia’s met de zeer grote bloemen
zijn bij mij de favorieten o.a. Annabel en Quasar. De Windhapper mag
bij mij niet ontbreken. Maar de allermooiste vind ik de Mieke Hoogland.
Overwinteren!!
Nu, de omstandigheden zijn bij ons dusdanig veranderd in de jaren.
Kleiner gaan wonen en in een kleiner tuintje is het roeien met de riemen
die je hebt. De oudere planten probeer ik over te houden in een oude
vrieskist of gaan naar de zolder. De stekken koop ik vroeg in het voorjaar
en worden verder opgekweekt op de slaapkamer.
Hoe moet voor jou een tuin er uit zien??
Een schaduwrijke opgeruimde tuin, met veel kleur. Maar ook een plaats
waar je fijn kunt zitten om al het schoon om je heen te bewonderen.
Wat vind jij ervan om bij andere leden in de tuin te kijken??
Ik vind het leuk om bij andere leden de tuin te bekijken. Je hoort nog
eens wat en het brengt je wel eens op ideeën.
Hoelang ben jij al bezig met het houden van fuchsia’s??
In 1987 zijn we met fuchsia’s begonnen op de boerderij in Duitsland,
eerst een klein kastje en het duurde niet lang of er kwam een grotere
kas bij, plus een zeer grote kuil.
Het was daar een paradijsje wanneer alles in bloei stond.
In 2002 zijn we vertrokken naar Nederland en wel naar Almelo. We
kwamen in de Gravenallee terecht, een bosrijke omgeving, een goede
en mooie plek voor de fuchsia’s.
Daarna verhuist naar Het Kortegarde. Hier hebben we nog ongeveer 50
fuchsia’s.
Groeten Gerrit Hoogland
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Twente.
Vroeger dacht ik altijd dat ik Twente zou verlaten.
Verlaten wanneer ik oud genoeg was om afscheid te nemen van het
ouderlijk huis.
Ik kwam in het westen, ik deed dagjes Den Haag of Amsterdam. Het
was anders, drukker, mensen deden er wat overdrevener.
Ik begon met reizen, kwam in Amerika, Nieuw Zeeland, China,
Canada, Hong Kong. Ik bezocht delen van Afrika en lag op de stranden
van Fiji.
Toch stond ik na een aantal maanden altijd weer op Schiphol die ene
trein naar Almelo te zoeken.
Met een tas vol exotische souvenirs in de ene hand en een enkeltje in
de andere hand.
Twente.
De plek van stugge Tukkers. Nuchtere mensen,
daar staat de Tukker om
bekend bij het volk aan
de andere kant van de
IJssel.
Pure jaloezie. Twente is
een plek waar je het gevoel hebt dat mensen het menen wat ze je vragen “Hoo hej’t d’r
met?”
Twente ruikt naar pure buitenlucht, Twente is een plek waar je altijd
op vakantie bent als je de deur uitloopt.
In Twente doen ze ramen los en niet open. In Twente letten de buren
op een positieve manier op elkaar.
Noaberschap in plaats van afgunst. In Twente lopen koeien met je
mee in de wei tijdens het hard lopen. In Twente kieken ze brommers
en drinken ze hal’m liters. Vroeger dacht ik altijd dat ik Twente zou
verlaten, tegenwoordig verlaat ik het altijd voor even om daarna snel
weer terug te komen.
Er is niets zo fijn om op een zonovergoten strand te lopen en te denken:
Het is hier mooi, maar het is nog lang geen Twente.
Auteur onbekend.
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Busreis zaterdag 2 juli 2016
Vandaag gaat de reis richting west.
We vertrekken om 09.00 uur met de bus vol enthousiaste mensen die toch
wel een beetje nieuwsgierig zijn hoe het vandaag zal gaan, helemaal naar
het westelijk waterland.
Onderweg wel een beetje regen gehad maar we zaten droog.
In Hoevelaken hebben we een tussenstop gehad bij een Engelse
landschapstuin Op de Haar.
Eerst een bakje koffie en uitleg over de tuin hoe ze zijn begonnen en nu na
jaren is het zo’n mooie tuin geworden met mooie parkjes en een
slingerende bostuin, overal prachtige beeldjes. Door al die slootjes was het
erg mooi wandelen, hier een brugje daar een brugje en elke keer weer iets
anders om naar te kijken.
Dan weer in de bus op weg naar Boskoop.
Vanwege een ongevalsfile nam de
buschauffeur een andere weg wat binnendoor
maar door al die plaatsen was het erg mooi
om te kijken naar alle huizen die bijna overal
langs het water staan.
Het is toch heel wat anders dan in onze
omgeving met bos en hei.
Aangekomen in Boskoop bij kwekerij Esveld
werden we verdeeld in twee groepen eerst
met een bootje en dan een rondleiding over
de kwekerij.
Wat een enthousiaste mensen zijn dat. Met
een bootje werden we door de sloten langs
de kwekerij gevaren en er werd over de
aanleg en de omgeving van al die bedrijven
wat verteld.
Dan is er koffie met wat lekkers er bij.
Daarna gaan wij met de rondleiding beginnen. De gids-Jan- kon prachtig
vertellen over alle bomen, struiken en planten die we overal zagen. Er was
heel veel te zien. Dat er zoveel verschillende soorten waren was toch wel
bijzonder. Toen was het al weer tijd om naar de bus te gaan en vertrokken
we weer naar huis.
Het was een mooie dag en we hebben weer van alles gezien, gehoord en
weer wat bijgeleerd over een hele andere waterrijke omgeving.
Mede reisgenoot Ans Tuller.
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Tussen slakken geen fuchsia’s???
In onze tuin staan naast de fuchsia’s nog redelijk wat andere bloemen en
planten. Bovendien hebben we nog een moestuin van ongeveer 100 m².
Het is dit jaar opvallend hoeveel slakken er in de tuinen voorkomen.
Iedereen hoor je klagen over de vraatzucht van deze glibberige dieren.
Vooral de grote naaktslakken kunnen er wat van.
Nadat wij eind april de dahlia’s in de grond zetten kwamen al redelijk snel
de eerste groene sprietjes tevoorschijn. Maar 2 weken later bleek dat er
geen groen sprietje meer te zien was. Moet je ’s avonds tussen 7 en 9 uur
gaan kijken zijn onze zwager, die ecoloog is en er dus verstand van kan
hebben. En inderdaad als we ’s avonds nog een rondje door de tuin maken
zien we grote hoeveelheden slakken hun vernielzuchtige werk doen.
Nadat de fuchsia’s in de volle grond zijn geplaatst zijn we gewend de open
plekken op te vullen met eenjarige planten. Zo ook dit jaar, waarbij we
kozen voor begonia’s en afrikaantjes. De resultaten waren verbijsterend.
Na 2 weken geen afrikaan meer te bekennen, maar de begonia’s begonnen
mooi aan te slaan.
Op de moestuin hetzelfde verhaal: de slakken vreten de jonge boontjes, de
koolplanten en zelfs van de rijpe aardbeien kunnen ze niet afblijven.
Gelukkig konden we bij de leverancier van onze tuinzaden nog
slakkenkorrels kopen, want al die andere adviezen spreken onze niet aan!
En jawel hoor onze tuin veranderde in een waar slakkenkerkhof.
Maar de voorzomer blijft nat en de slakken vermenigvuldigen zich in
razend tempo, zodat we binnen de korts mogelijke tijd door onze voorraad
slakkenkorrel heen zijn.
In de tussentijd hebben de dahlia’s zich redelijk goed weten te ontwikkelen,
maar afrikaantjes zullen er dit jaar nauwelijks bloeien in onze tuin.
Tot onze grote vreugde kunnen we echter vaststellen dat de fuchsia’s in de
volle grond waarschijnlijk niet smakelijk zijn voor de slakken want we zien
de planten alleen maar hard groeien en inmiddels volop in bloei komen.
Wat dat betreft heeft een nat voorjaar ook nog weer voordelen, want onze
fuchsia’s groeien als kool en bloeien bijna een maand eerder dan vorige
jaar!
Wij zijn wel benieuwd of andere fuchsia liefhebbers de zelfde ervaring met
slakken hebben als wij?

De Twentse zwaluwen.
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Keuze uit 400 soorten fuchsia’s
Hang- balkon1000 soorten Pelargoniums
en plantenbakken
30 soorten Passiflora’s
voor
250 soorten Brugmansia’s
semi-hydrocultuur
1200 soorten Hibiscus
 200 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 Koninginnedag 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
Tel. 0524-519064
b.g.g. 0524-523395

E-mail: gommer.hj@hetnet.nl

Geopend Woensdag van
09.00 tot 18.00 uur.
Donderdags tot 21.00 uur
Vrijdag en Zaterdag van
09.00 tot 18.00 uur.
Zondags gesloten

16

Oude Haaksbergerweg 47

7471 LJ Goor - Tel. 06-44174106

Boottocht—Boskoop

Afzender: N.K.v.F. Regio 5

- van Uitertstraat 14, 7468 ED Enter

