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Van de bestuurstafel,

November - 2016-nr.4

Toen we begin september voor het eerst na de vakantie
weer bijeenkwamen konden we niet voorzien dat september voor ons nog zulk prachtig nazomerweer in
petto had. We genoten ervan. Of de planten in onze
tuinen daar zo blij mee waren valt te betwijfelen.
In onze tuin sloeg de roest besmetting toe. Veel blad
verschrompelde. Het voelde als een lichte aanslag op mijn enthousiasme
voor de fuchsiahobby.
Ons bestuur heeft de fuchsiashows van onze vrienden van de Maarkelse
Bellenkreenk en van Flora Ootmarsum bezocht. Prachtig te zien dat er nog
zoveel enthousiasme voor de fuchsia in onze regio is.
Onze regio was ook met een voorlichtingstand aanwezig bij het open weekend van Floralia Borne. De familie de Jager heeft deze klus met succes geklaard. Prachtig weer, mooie fuchsiaplanten en veel bezoek maakten deze
presentatie tot een succes.
De stekkenmarkt bij de fam. Schuurman in Ootmarsum was goed georganiseerd. Frans en Cisca nogmaals bedankt. Fijn dat we komend jaar weer mogen komen. De potgrondactie kan komend jaar weer georganiseerd worden.
Zie verder in deze De Fuchsiagroet.
De zomeractiviteiten zijn geëvalueerd. Zowel de busreis als de tuinentocht
waren goed georganiseerd. De slotbijeenkomst bij de fam. Ooink Op Den
Dijk met het koud en warm buffet was erg gezellig. De werkgroepen werden
door de voorzitter bedankt voor hun vele werk. Door de grote deelname aan
de busreis hebben we het budget niet volledig opgemaakt. De penningmeester kon € 250,00 in haar zak houden. Komend jaar organiseren we beide activiteiten weer. Wim Schotman neemt hiervoor het initiatief. Voor de
busreis denken we aan Kwekerij Zeelenberg in Dongen en voor de tuinentocht aan de regio Midden Twente.
De invulling van de ledenbijeenkomsten is een jaarlijks terugkerende zorg.
Voor dit seizoen zijn we er gelukkig redelijk uit. Op 26 september heeft
Yvonne Zeelenberg ons over fuchsia’s en geraniums verteld. Op 14 november komt de heer G. Fransen ons uitleggen hoe we kuipplanten moeten houden en overhouden. Op 15 mei 2017 verrast de heer Piet Boersma ons met
een diapresentatie (driedimensionaal). Het onderwerp moeten we nog overleggen. Alle drie de avonden hebben een leerzaam karakter. De nieuwjaarsreceptie en de jaarvergadering hebben een meer ontspannen karakter.
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Met de invulling daarvan zijn we nog bezig. Wij denken onze leden zo een
mooie mix van ontspanning en verdieping in onze hobby te kunnen bieden.
Het bestuur ervaart een positieve sfeer binnen onze vereniging. Dat geeft ons
energie om door te gaan en er samen met u allen er weer een mooi jaar van
te maken.
Jan Workel, voorzitter.
Activiteitenkalender.
14-11-2016

16-01-2017

13-03-2017
15-05-2017
20-05-2017

Ledenbijeenkomst bij de Kröl
19.30 uur.
Dorpsstraat 158a, 7468 CT Enter.
Dhr. Gerard Fransen geeft uitleg over kuipplanten.
Nieuwjaarsreceptie
‘s middags
14.00 uur.
Een gezellige middag m.m.v. conferencier
Karel van de Kate u wel bekend van Radio Oost.
ALV vergadering Twente-Salland.
19.30 uur.
Ledenbijeenkomst. Drie dimensionale
19.30 uur.
dia lezing door Dhr. Piet Boersma.
Stekkenmarkt bij Frans en Cisca Schuurman. 13.30 uur.

Uw aanwezigheid op onze activiteiten wordt zeer op prijs
gesteld!
Noteert u alvast bovengenoemde data in uw agenda of
kalender.

Bestuursvergaderingen.
09-12-2016
08-02-2017
31-03-2017

Vierhuizenhekstraat 14, 7447 GH Hellendoorn. 10.00 uur.
van Uitertstraat 14, 7468 ED Enter.
10.00 uur.
Wilgenlaan 18, 7642 EW Wierden.
10.00 uur.
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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.
Gerrit Kreijkes van harte gefeliciteerd met de genomineerde/goedgekeurde
nieuw fuchsia Mighty Mathijs.
en Wee…….
Iedereen die ernstig ziek is, op een operatie wachten, geopereerd zijn of met
gezondheidsproblemen kampen wensen wij van harte beterschap .
Het einde van het jaar wordt door iedereen op een andere manier beleefd.
Gemis van dierbaren kan in deze tijd heel groot zijn, wij wensen u dan ook
heel veel sterkte in deze moeilijke tijd.
In Memoriam.
Op donderdag 22 september j.l. is op 90 jarige leeftijd overleden mevrouw
Mien Morrenhof-van Leeuwen uit Raalte. Zij was 29 jaar lid van onze regio.
Een “fuchsia” vrouw in hart en nieren. Een leven vol ijver, zelfstandig zijn en
blijven was voor haar van groot belang. Met tomeloze energie,
enthousiasme en betrokkenheid bij iedereen maar ook bij onze regio die zij
een bijzonder warm hart toe droeg.
Mien laat een grote leegte achter bij haar familie, buren en kennissen maar
ook bij ons, zij zal in dankbare herinnering in onze gedachten blijven
voortleven.
Bestuur en Leden regio Twente-Salland.
ROZENBOTTELS

Er trekt droef heimwee door mijn lijf
als rozenbottels kleuren.
Waar blijft de tijd van zomerzon
toen bloemen heerlijk geurden?
De vogels schuwen doornen niet,
als zij van bessen eten.
Ik richt me blij op volgend jaar,
zonder te vergeten.
Willemien Waterreus
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Effectieve Micro-Organismen (EM)
Een aantal mensen hebben tijdens onze busreis naar Esveld in Boskoop de
Microferm gekocht.
Na een zoektocht op internet vonden we een lijst met verkoopadressen.
Deze willen we graag met jullie delen.
Hieronder de verkoopadressen in Overijssel:
H. Bieleman veevoeders - Maneschijnsweg 21 -7451 LJ Holten.
Kamphuis mengvoeders BV - Wolfkaterweg 53 - 7554 PK Hengelo (OV).
Welkoop Wegtersweg - 28a - 7556 BR Hengelo (OV).
Velthof Veevoeders - Grotestraat 58-66 - 7622 GM Borne.
Feijen diervoeders en kunstmest - Rondweg 14 - 7721 AA Dalfsen.
Handelsonderneming van der Bent - Balkerweg 17 - 7731 RX Ommen.
Zaadhandel Bulter - Losserdijk 26 - 7587 RC De Lutte.
Hof van Twello - Rijksstraatweg 17 - 7391 MH Twello.
Stichting de Ulebelt - Maatmansweg 3 - 7425 NC Deventer.
De Kruudhof - Lankerseweg 3b - 7025 ED Halle.
Aquarius Technology - Kerkstraat 6a - 8151 AR Lemelerveld.
Het is geen garantie dat ieder bedrijf
dit op voorraad heeft, maar ze kunnen het wel voor u bestellen.
In Lemelerveld zijn wij geweest, hier
verkopen ze de Microferm niet
meer, maar ze hebben zelf een variant ontwikkeld ook op basis van micro-organismen. Volgens hen was
deze nog beter. Wij zijn deze aan het uitproberen. Wilt u hier meer informatie over, neem dan gerust contact met ons op tel:
0572-301644
Naast de verkooppunten van ME hebben we ook een product gevonden
tegen roest. Het product: Pilz Vorsorge is verkrijgbaar bij:
Boerengoed, Producten voor de biologische (moes)tuin:
Klaas Wierbos, Dorpsweg 6, 8274 AE Wilsum.
Tel. 038-3557556 of 06-49052648—www.boerengoed.nu
Wim en Carla Schotman.
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Opendagen Floralia Borne.
Al meer dan 60 jaar is Floralia een begrip in Borne. We hebben genoten van de
vele stands, de verscheidenheid aan planten en de ruime opzet van deze nieuwe locatie die twee keer zo groot is als de vorige. Ook in het oog viel de kleine
Saasveldse Molen met verschillende bankjes voor een rustpauze en prachtig
overzicht over de tuin. Riet en Menno de Jager zorgen al jaren dat onze informatiestand de aandacht krijgt van de bloemenliefhebbers/sters

Enkele leden op bezoek bij Riet de Jager

die de Floralia bezoeken. Ook deze keer was het gezellig druk en een bezoekje
waard. Riet en Menno dank voor jullie inzet.
Gerrit en Mieke Hoogland.

Wilt u op de hoogte blijven………
van informatie die niet in DE FUCHSIAGROET wordt gepubliceerd b.v. een regioblad van een landelijke regio die naar ons secretariaat wordt gestuurd of
andere onverwachte verandering van een ledenbijenkomst etc. meld u dan aan
voor onze e-mailgroep:
janworkel@concepts.nl en u krijgt, via de mail, de gegevens toegestuurd.
Bezoek ook regelmatig onze website: www.fuchsiavrienden.nl voor aanvullende informatie.

8

Tuinentocht 2016 - een geslaagde dag……. door Riet en Menno de Jager.
We gingen op pad vanuit Borne en ons eerste adres was de tuin van
Gé Koelemeijer in Luttenberg.
Toen we aankwamen rijden was Gé net bezig de fuchsiavlag bij de oprit aan de
weg te bevestigen ten teken van welkom. Op het terras aan de pergola hingen
diverse fuchsia’s en om het terras wat winterharde variëteiten. Maar naast de
fuchsia´s is op dit adres een hele grote collectie aan cactussen te zien,
waarover ontzettend veel te vertellen is. We hebben het een en ander
bijgeleerd over cactussen, nooit heb ik geweten dat sommige soorten
cactussen ook via hun stekels vocht opnemen en die via een kanaal naar het
hart van de plant brengen. Maar zoveel meer viel er nog te vertellen en ik heb
met plezier naar een klein deel van het vast heel grote cactussenverhaal
geluisterd, maar we moesten nog meer adressen bezoeken.
Een paar straten verderop woont de fam. Hulstein, ook in Luttenberg.
Toen we de straat inreden waren we benieuwd wat we zoal gingen zien. De
voortuin is een wilde tuin die volop in bloei stond, daarna door het huis naar
de achtertuin. Hier werden we verrast door de grootte van de tuin die steeds
weer een nieuw beeld en verrassingen te zien gaf. Na iedere haag was er weer
een afdeling waarin allereerst een vijver met een enorme plantengroei.
Daarna kon je in nog twee gedeeltes een veelheid aan planten, bomen, weer
een vijver en veel wilde planten zien. En toen een flinke regenbui losbarstte
konden we gelukkig in een prieel schuilen onder het genot van een kopje
koffie met overheerlijk zelfgebakken cake. En onderwijl een praatje met de
eigenaars die deze tuin vanaf het begin in 1983 helemaal zelf ingericht hebben
en onderhouden.
Maar dan gaan we verder naar de tuin van Carla en Wim Schotman in het
buitengebied van Luttenberg.
Als we aankomen rijden zijn er al wat bezoekers en op de oprit genieten we
van de eerste fuchsia´s die er geweldig bijstaan. Wanneer we de tuin inlopen
zien we een tuin waarin veel fuchsia´s op een bijzonder mooie wijze zijn
ingepast in de tuin. De tuin is om door een ringetje te halen. Als we onder het
genot van een kopje koffie rondom ons kijken valt het ook nog op hoe je met
een paar eenvoudige materialen een schitterende waterpartij kunt maken. Als
tuin/ en fuchsialiefhebber zie je hier een mooie combinatie van beide.
Dan is het rond het middaguur en nog een aantal tuinen te gaan, allereerst de
fam. Voortman, een rustpunt in Hellendoorn met om de boerderij natuurlijk
fuchsia´s die als in een etalage tegen de muur staan uitgestald, daarnaast
natuurlijk ook nog de nodige hangplanten, alles volop in bloei.
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Na een praatje met de trotse eigenaars, nadat we ook nog even de geiten en
schapen goedendag gezegd hebben, gaan we verder met ons volle programma.
Verder naar een bekend adres, Manny en Koos Poffers in Hellendoorn.
Als we aankomen zien we al dat het druk is, we lopen langs de indrukwekkende fuchsiabomen naar de achtertuin waar het inderdaad nogal vol is met bezoekers.
We kijken snel rond en zien dat het, zoals altijd als we hier komen een zee aan
planten en bloemenpracht is. Fuchsia´s, kuipplanten, bougainvilles, cactussen,
pelargoniums en nog zoveel meer. Omdat we vorige week nog zijn geweest en
er al zoveel bezoekers zijn die met Manny en Koos een praatje willen maken
gaan we door, we komen nog wel eens terug als het wat minder druk is, kunnen we vast wat van opsteken is de gedachte.
Ook in Hellendoorn, woont Marian Wilpshaar, we zijn verrast door de inrichting van de tuin. Het gebruik maken van hoogteverschillen van de tuin in
diverse borders is een belangrijk idee in de tuin die we hier aantreffen. Vanaf
het mooie terras in de achtertuin kijk je op een vijver met een mooie waterval
en de plantenkeuze die een rust uitstraalt die prettig aandoet. Daarnaast natuurlijk fuchsia´s en een veelheid aan andere vaste planten en geraniums.
Het is omstreeks 3 uur en we willen eigenlijk ook nog eventjes naar Heino naar
de fam. Naber, dus in de auto en weer op pad voor het bijna laatste adres. Een
landschapstuin rondom een boerderij met mooie grote borders op kleur die nu
in bloei staan. Vanaf een heuvel bij de vijver op het eind van de tuin kijk je uit
over de gehele tuin en de wijde omgeving. Een groentetuin maakt het geheel
compleet.
Dan na een mooi dagje tuinentocht gaan we naar laatste en tevens het eindadres bij de fam. Ooink op den Dijk in Nijverdal. Als we aankomen zitten er al
heel wat mensen te wachten op de afsluitende bijeenkomst. Maar eerst nog
maar eens even rondkijken naar alles wat hier tentoongesteld staat, een enorme hoeveelheid aan brugmansia´s, abutilons en natuurlijk de fuchsia´s die rijk
vertegenwoordigd zijn. Op het grasperk staan mooie groepen uitgestald en in
de tuin aan de voorzijde van het huis een border met vaste planten. De fam.
Ooink op den Dijk heeft het mogelijk gemaakt om ook de afsluiting van deze
dag op hun erf te organiseren, waarvoor nog een keer onze dank. En na een
woordje van de voorzitter is er een hapje en drankje en kunnen we met elkaar
nog eens de dag doornemen. Natuurlijk als we naar huis gaan en nog eens nadenken of we vandaag nog tips hebben gekregen waarmee we ons voordeel
kunnen doen.
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In gesprek met……….meneer Bloemendaal.
Wat zijn jou favoriete Fuchsia’s ??
Foxtrot, Annabel, Dollar Princess en Ting-a-Ling
Overwinteren!!
In de schuur waar het niet vriest of op een vensterbank voor het glas.
Hoe moet voor jou een tuin er uit zien??
Niet overdreven druk, maar ik hou wel van netjes.
Wat vind jij ervan om bij andere leden in de tuin te kijken??
Dat vind ik wel fijn, soms krijg je nog een mooie tip.
Hoelang ben jij al bezig met het houden van fuchsia’s??
Ongeveer 30 jaar.
Groeten meneer Bloemendaal.
Potgrond bestellen.
U kunt zoals in vooraf gaande jaren weer uw
potgrond bestellen.
Heeft u belangstelling dan graag uw bestelling
opgeven voor 20 december a.s. aan: e-mail:
janworkel@concepts.nl of per telefoon:
0547-381729
U krijgt t.z.t. hierover bericht om de potgrond af
te halen bij:
Jan Workel, van Uitertstraat 14 in Enter.
Kosten per zak ± € 3,75 - € 4,00.
Welkom in onze regio.
Mw. C. Croezen, Hoofdweg 34, 7676 AG Westerhaar.
Dhr. H.J. Stegink, Oudendijk 7, 7437 SL Bathmen.
Dhr. en mw. de Winter, Zwenkgras 58, 7623 ES Borne.
Wij hopen u op onze diverse activiteiten te mogen begroeten samen met
uw partner of huisgenoot/te en wensen u veel fuchsia plezier.
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Vorige keer iets over Twente en nu over Salland.
De eerste keer dat Salland genoemd wordt, is in 814 als land Salahom,
daar waar de rivier de Hisla in zee stroomt.
Het oude gebied Salland ligt vooral tussen Wijhe, Mastenbroek en Dalfsen,
dus rond Zwolle. In de tiende eeuw is sprake van een gouw of een graafschap Salalant. Langzamerhand groeit het begrip Salland uit tot het deel
van Overijssel ten zuiden van het Meppelerdiep en de Reest en ten westen
van de Regge.
Nog in 1046 blijken Deventer en omgeving tot het graafschap Hamaland te
behoren, dat dan echter bij de gebieden van de bisschop van Utrecht
wordt gevoegd en het gebied tussen Dalfsen en Gramsbergen wordt in
1240 nog Bi den Vechte genoemd en blijkt dan een zelfstandige eenheid
naast Salland te zijn. Er is regelmatig sprake van dat ook de graaf van Gelre
rechten op Salland claimt.
In 1308 geeft de bisschop een
dijkrecht aan het land tussen Ter
Hunnepe en de zee aan die kant
van de IJssel, waarop Deventer
ligt. Later wordt dit gebied aangeduid als de Sallandse Schouw.
In 1336 moet de bisschop bijna
heel Overijssel verpanden aan de
graaf van Gelre. Tien jaar later ziet
de nieuwe bisschop Jan van Arkel
kans het pandschap te lossen. Deze krachtige bestuurder hervormt het bestuur van het Oversticht en vormt
een drietal gebieden, waarover hij een schout aanstelt: Twenthe, Vollenhove en het restgebied, dat hij Salland noemt. Dit zijn de latere drostambten.
In de middeleeuwen is er sprake van een Sallandse ridderschap; samen
met de ridderschappen van Twenthe en Vollenhove en de magistraten van
de drie IJsselsteden vormen zij een machtsblok, waarmee de bisschoppen
en later hun Habsburgse opvolgers terdege rekening moesten houden.
Salland is vooral agrarisch geweest. Landbouw en veeteelt op kleine schaal
is nog steeds kenmerkend voor het Sallandse landschap.
Als gevolg van de gemeentelijke herindeling in 2001 is de grens van Salland
met Twenthe geweld aangedaan: tot Salland behoren de huidige gemeenten Zwolle, Kampen, Zwartewaterland, Staphorst, Hardenberg, Ommen,
Dalfsen, Raalte, Olst, Deventer, Bathmen en Hellendoorn,
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terwijl de gemeenten Twenterand en Rijssen-Holten op beide gebieden
liggen.
Het landschap of kwartier Salland was vanaf de late middeleeuwen tot het
einde van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden in 1795 een van
de drie kwartieren van Overijssel.
Het gebied werd in 1346 door Bisschop Jan van Arkel tot een nieuwe
bestuurlijke eenheid gesmeed met de naam Salland.
Het bestond uit de voormalige gouwen Salon (een enkele maal in de 10e
eeuw al Salalant genoemd), tussen de rivieren IJssel, Zwarte Water,
Overijsselse Vecht en Regge; het stuk van de IJsselgouw rond Deventer,
met een strook land tot aan Holten (voorheen deel van Hamaland); en ten
slotte het Vechtdal, tussen de Reest, de Sethe, de Vecht tot aan
Hardenberg, wat mogelijk de gouw Umbalaha was.
Vóór 1346 behoorden de streek tussen Vecht en Reest en het land
Deventer nog niet tot Salland; zo wordt in een oorkonde van 2 februari
1240 gesproken over quatuor parrochias (vier parochies), namelijk
Dalvesen, Ummen, Hemis en Nyensteden, welke zich duidelijk
onderscheiden in Salland.
Salland was het belangrijkste van de drie Overijsselse kwartieren, met de
drie IJsselsteden Kampen, Zwolle en Deventer op haar grondgebied.
Informatie Historie Provincie Overijssel.

Bestuur en redactie wensen U sfeervolle en gezellige feestdagen in
gezelschap van allen die U dierbaar zijn.
Een Nieuw Jaar vol momenten van stil geluk, uitbundige creativiteit van
een betoverende schoonheid en een bloeirijk jaar.
*********
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Door omstandigheden vervalt voor deze uitgave van DE FUCHSIAGROET
het artikel van De Twentse Zwaluwen.
***********************
n de winter is niet alleen vorst maar ook vocht schadelijk voor tuinplanten.
Als de bodem wat lang bevroren is, blijft dooiwater daarop staan en krijgen de
planten natte en vooral ook koude voeten. Zeker planten die alleen bij
voldoende drainage goed kunnen groeien, hebben hier mee te maken zoals die
in een rotstuin. Een kunststof schermpje boven deze rotsplantjes voorkomt
veel narigheid. Een bijkomend voordeel is dat het onder een schermpje net
iets warmer wordt, zeker als de zon schijnt. In veel gevallen is het zo dat de
meest gevoelige delen van een plant zich boven de grond bevinden en in feite
geen bescherming hebben tegen de kou. Bijna alles dat op een stam gekweekt
is valt hier onder. Zoals stamrozen. Die moeten altijd tegen strenge kou
beschermd worden. Ook zogenaamde winterharde fuchsia's komen beter een
wat strengere winter door als er enige bescherming aangebracht is.
(Opmerking: Niet winterharde fuchsia's zitten natuurlijk veilig in de
winterberging). Verder maakt een schrale oostenwind in combinatie met de
zon vooral in de tweede helft van de winter veel slachtoffers onder de planten.
In de nog bevroren grond kunnen ze het vocht dat ze via de bladeren en
takken verdampen nog niet compenseren. Uitdroging en mogelijke
afsterving is het gevolg. De winterjassen die U Uw planten geeft moeten
vooral zorgen voor luwte, zonloze en droge plekjes.
Wat voor een jas geven we de planten?
Behalve de eerder genoemde kunststof schermpjes kunnen we gebruik maken van een mulchlaag. Houtsnippers zijn ideaal als ze maar niet van geverfd of
geïmpregneerd hout gemaakt zijn. Maar ook turfstrooisel is goed te gebruiken. Noppenfolie of een plastic zak kan ook toegepast worden maar lijkt
niet zo netjes in de tuin.
Wat vooral niet moet is de planten al voor de winter af te knippen.
Dan kan namelijk gemakkelijk vocht in de planten komen, waardoor ze kunnen gaan rotten. Bovendien kan de plant dan bevriezen tot in de bodem en
zal daarna dood gaan.
En bovendien hebben dan allerlei nuttige insecten minder plek om te overwinteren. Een ander nadeel is dat na zo'n knipbeurt de tuin er lelijk uitziet.
Als je in de winter naar buiten kijkt zie je liever een met sneeuw of rijp bedekte sprookjestuin dan en een kort geknipt stoppelveld.
Jaap Bosscher
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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
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Voor al uw borduurwerk, namen en logo’s op sport en werkkleding.
Ook maken wij cadeaumanden van geborduurde textiel, handdoeken,
boekomslagen etc. met geborduurde teksten of persoonlijke
afbeeldingen.
Neem voor vragen contact op met Beps Borduurstudio.
Oude Haaksbergerweg 47, 7471 LJ Goor - Tel. 06-44174106

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

- van Uitertstraat 14, 7468 ED Enter

