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Voorzitter   Secretaris/Ledensecretariaat  
Dhr. Jan Workel  Mw. Marian Wilpshaar 
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  
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  Het Kortegarde 1   
Tel. 0546-813012  7607 ZL Almelo 
e-mail: jan_besselink@hotmail.com  Tel. 0546-539124 
www.jabes-art-fuchs-nl  e-mail: gmhoogland@zonnet.nl 
 

Mw. 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. 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 16                                        Februari - 2017-nr.1 
 
Hallo Fuchsiavrienden. 
 
Zoals velen van jullie al wel weten, hebben wij per  
01-01-2017 het service punt (de winkel)                   
overgenomen van de fam. Poffers.                                                                                                                             
Wij zullen ons best doen om dit op dezelfde voet 
voort te zetten als dat u van Koos en Manny Poffers 
gewend was. 
Omdat er veel belangstelling is voor de Liquid For Life 
( bacteriën) en de Pilz Vorsorge (middel tegen roest) gaan we deze twee 
producten aan de winkel toevoegen. 
Net als bij Koos en Manny is het bij ons ook mogelijk om producten bij ons 
thuis af te halen, ons adres is:     
Brandweg 5, 8105 SG Luttenberg                                                                                                                                                                                                                               
Om niet voor een dichte deur te komen is het handig vooraf even te bellen 
of te mailen. 
tel.:  0572-301644                                                                                                                     
mobiel:  06-13261227                                                                                                                     
email:  w.schotman@hotmail.nl 
 
Groetjes en tot ziens, 
Wim en Carla Schotman 

Van de redactie. 

Een klein overzicht van het redactiewerk.  

Tegen die tijd dat de “deadline” nadert is er door de redactieleden al heel 

veel werk verzet. Zodra alles binnen is wordt DE FUCHSIAGROET, door Mie-

ke en Gé, in concept verstuurd naar de twee andere redactieleden. Deze 

hebben dan even de tijd om alles  door lezen en te corrigeren om dit, een 

paar dagen later, tijden een vergadering te bespreken. Hier worden de punt-

jes op de i gezet, niet alleen op spelling, maar ook de stijl, leestekens als 

punten, komma’s maar ook op spaties wordt gelet. Hier worden eventuele 

correcties aangebracht. Dan via de drukker en post ligt DE FUCHSIAGROET 

na ong. 14 dagen bij u in de brievenbus. Daarna wordt er weer druk gewerkt 

aan de volgende uitgave om u van informatie te voorzien van onze regio en 

verdere interessante  artikelen. 

mailto:w.schotman@hotmail.nl
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Activiteitenkalender. 
 
13-03-2017 ALV vergadering Twente-Salland.  19.30 uur. 
   bij de Kröl, Dorpsstraat 158a in Enter. 
15-05-2017 Ledenbijeenkomst. Drie dimensionale   19.30 uur. 
   dia lezing door Dhr. Piet Boersma. 
20-05-2017 Stekkenmarkt bij Frans en Cisca Schuurman. 13.30 uur. 
08-07-2017 Busreis nadere gegevens volgen. 
29-07-2017 Tuinentocht nadere gegevens volgen. 
26-09-2017 Opening nieuwe seizoen na de vakantie. 19.30 uur. 
   Ledenbijeenkomst bij de Kröl.   19.30 uur. 

 

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

kalender. 
 

 
 

FUCHSIA, ONS ZOMERKLOKJE 
Steevast in de zomerse tuin: 
bloeiende pruiken met stammetjes bruin. 
Zomerse klokjes met kleurige rokjes 
Klaar om te dansen een teder ballet,  
door een componist in elkaar gezet 
Wind speelt zacht ruisend langs pruiken en stam, 
een sprookje dat mij al thuis overkwam. 
En nu zie ik stekken, zorgvuldig gesnoeid, 

zodat in de zomer de pergola bloeit. 

Zomerklokjes met rood paarse rokjes 

Soms bloembuizen roze en kelken wit 

Op elke windvlaag weer in gelid… 

O fuchsia, wat ben je mooi, 

Van mei tot de herfst in kleurenrijk tooi. 

                                   WILLEMIEN WATERREUS, januari 2017 
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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 natuurlijk ook onze hartelijke felicitaties voor onze jubilarissen met het 
lidmaatschap van de NKvF. 
Proficiat. 

 
12 ½ jaar lid van de NKvF. 
Mw. C.P. Eshuis-van Dijk, Tom Manderstraat 36,  
7558 MP Hengelo (O). 
 
Zilveren Fuchsiaspeld voor 25 jaar lidmaatschap 
van de NKvF. 
Dhr. W. Feenstra, De Taling 22, 7609 VC Almelo. 
Dhr. J. de Goede, Wilhelminastraat 9, 8141 ES Heino. 
Dhr. B.F. Grashof, kapelaan van Schaikstraat 11, 7591 RD Denekamp. 
Mw. M.P. Wilpshaar, Vierhuizenhekstraat 14, 7447 GH Hellendoorn. 
 

30 jaar lid van de NKvF. 
Dhr. H.J. Marsman, van Alphenstraat 1b, 7556 JT Hengelo (O). 
Dhr. H.E.J. Nijhuis, Kloosterhof 1, 7631 GD Ootmarsum. 
Dhr. J. Swaters, Voltastraat 5, 7533 ZN Enschede. 
 
35 jaar lid van de NKvF. 
Dhr. M. Schurink, Stokveldseweg 2, 8181 RS Heerde. 
 

en Wee……. 
Iedereen die ernstig ziek is, op een operatie wachten, geopereerd zijn of met 
gezondheidsproblemen kampen wensen wij van harte beterschap . 
Ook heel veel sterkte  voor diegene die een dierbaar iemand hebben 
verloren in de afgelopen tijd.  
 
 
 
 
Bestuursvergaderingen. 
09-02-2017 van Uitertstraat 14, 7468 ED Enter.  10.00 uur. 
31-03-2017 Wilgenlaan 18, 7642 EW Wierden.  10.00 uur. 
02-06-2017 Brandweg 5, 8105 SG Luttenberg.  10.00 uur. 
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Uitnodiging  voor de ALGEMENE LEDENVERGADERING  

op maandag 13 maart 2017 Aanvang: 19.30 uur  

Plaats: Cafe  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 21-03- 2016 ( zie De 
          Fuchsiagroet mei 2016). 
5.      Jaarverslag 2016 van de secretaris (zie De Fuchsiagroet  
         februari 2017). 
6.      Financieel verslag penningmeester over het verenigingsjaar 
         2016. 
         Bespreking verslag van de kascommissie.   
7.     Vaststelling begroting 2017. 
8.     Benoeming leden van de kascommissie:  

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

9.     Bestuursverkiezing. 
         De heer J.H. Workel is aftredend en herkiesbaar. 
         De functie van voorzitter van het bestuur is vacant.  Jan Workel stelt 
         zich  opnieuw beschikbaar voor deze taak. De ledenvergadering  
         benoemt de voorzitter. 
         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.   Bespreking agenda algemene ledenvergadering van de NKvF op  
         1 april 2017 in Eemnes. Te bespreken: herbenoeming Cor van Empel 
         (voorzitter) en Jan de Groot als leden voor het hoofdbestuur. Geen  
          verhoging contributie in  2018. Secretaris mevrouw Vaandrager  

 treedt volgend jaar af. We moeten op zoek naar een nieuwe  
         kandidaat.  
11.   Vaststelling afvaardiging van regio 05 naar de ledenraad van de NKvF:  
         Het bestuur 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  
           2017 - 2018. 

a. Bezoeken open tuinen in onze regio, regio 06 en landelijk.  
b. Vriendendag  NKvF op 9 september 2017 bij vd Velde in Heerde. 
c. Stekkenmarkt zaterdag 20 mei 2017 in Ootmarsum bij Ciska en 

Frans Schuurman. 
d. Bezoeken kwekers: bv Gommer, van de Velde, Lokhorst en 

Lavrijssen.  
e.    Potgrondactie (Jan).  
f.     Dialezingen (graag suggesties). 
g. Bustocht zaterdag 8 juli naar Dongen (Kwekerij Zeelenberg)  

(Marian). 
h. Tuinentocht zaterdag 29 juli (werkgroep).  

13. Pauze met lotenverkoop  (prijsjes van leden welkom).  
14. Diapresentatie over de busreis en de tuinentocht 2016 door Jan   
            Besselink. 
15.      Rondvraag en sluiting. 
16. Verloting. 
17. Iedereen gaat naar huis met een fuchsiastek van een nieuwe cultivar. 

 
Verloting. 
Wilt u iets voor de verloting 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.  
 
 

 

 

 

 

 

Welkom in onze regio. 
Mw. K. Schutten-Hop, Otto Klempererstraat 43, 7558 EL Hengelo (O). 
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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Jaarverslag  2016  van de regio Twente-Salland. 
Ineens is het alweer einde jaar, 2016 is voorbijgevlogen. De  jubileumshow bij 
de  Wendezoele in Delden ligt alweer ruim een jaar achter ons. De positieve 
uitstraling van zo’n evenement op onze vereniging is duidelijk. Dit jaar was een 
jaar van uitvieren en genieten.  Met het ouder worden van de leden zullen we 
onze activiteiten en plannen voor de komende jaren 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. Dat enthousi-
asme liet zich dit jaar ook zien in de vele activiteiten die we gepland en uitge-
voerd hebben. De goed bezochte bijeenkomsten zijn daar een signaal van.  
De ontwikkeling van het ledental en het aantal donateurs is redelijk stabiel. 
Met 116 leden op 31 december 2016 zijn we het afgelopen jaar 1 lid gegroeid.  
Die ontwikkeling zien we niet bij het aantal donateurs. Dit aantal ging van 17 
naar 15. Onze regio telt dus nu in totaal 131 leden en donateurs. Dat is 1 min-
der dan vorig jaar.  
De regio is een zelfstandig onderdeel van de NKvF en waardeert de activiteiten 
van het hoofdbestuur en de ledenraad. Twente-Salland voelt zich positief ver-
bonden met de NKvF. De voorzitter vertegenwoordigde de regio 2x op de lan-
delijke vergaderingen van de ledenraad in Eemnes.   
We begonnen 2016 met een nieuwjaarsreceptie op maandagmiddag  
18 januari 2016.  
We moesten afscheid nemen van onze overleden leden Mw. M. Morrenhof en 
dhr. G. Meutstege. We eerden hen door in stilte aan hen te denken. Het be-
stuur heeft hun afscheidsvieringen bezocht. Voor een aantal leden was 2016  
een jaar met gezondheidsproblemen. Het bestuur, in de persoon van mw.  
Marian Wilpshaar heeft deze zieken bezocht of een kaart gestuurd. Hierbij 
heeft zij namens ons allen hen een goed herstel toegewenst. 
De jubilarissen met een lidmaatschap van 35 jaar (1 lid), 30 jaar (3 leden),  
25 jaar (4 leden) en 12 ½ jaar (1 lid)  werden in het zonnetje en in de bloemen 
gezet. De beheerders van het servicepunt, Manny en Koos Poffers, werden 
speciaal bedankt voor hun inzet de afgelopen jaren. Hun activiteit was voor 
onze vereniging van groot belang. Zij hebben m.i.v. het nieuwe jaar hun servi-
cepunt overgedragen aan Wim en Carla Schotman. We dankten ook de be-
heerder van de website en de redactie van De Fuchsiagroet. Thea Kroese on-
derhield ons met haar verhalen uit het Twentse leven gegrepen. Het werd een 
gezellige middag voor iedereen. 
Begin februari vond de gebruikelijke potgrondactie plaats. 09 pallets vonden 
hun weg naar de leden. 
Maandag 21 maart hielden we de jaarlijkse ledenvergadering. De verantwoor-
ding over het resultaat van 2015 en de begroting 2016 werden goedgekeurd. 
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Mw. Marian Wilpshaar werd voorgedragen als definitief bestuurslid en door de 
leden bij acclamatie benoemd. Zij zal de taak van secretaris op zich nemen.  
Mw. Fokje de Vreeze was aftredend en herkiesbaar. Zij werd herkozen. Zij blijft 
penningmeester. 
De stekkenmarkt op zaterdag 14 mei in Ootmarsum was goed verzorgd en 
door velen bezocht. De aanvoer van stekken was aanzienlijk. Toch verliep de 
verkoop wat minder. Op 23 mei hadden we onze afsluitende vergadering van 
dit seizoen. We genoten van de presentatie “Tuinen in Duitsland” van Geert 
Borgonje uit Raalte. Een fleurige lezing met dia’s over tuinen over de grens.  
We weten nu dat ook in Duitsland prachtige tuinen te bekijken zijn.    
Op 2 juli maakten we de busreis naar Kwekerij Esveld in Boskoop. Onderweg 
bezochten we de “Op de Haar Tuinen” in Hoevelaken. Het was weer een 
mooie tocht waarbij we veel planten en een bijzondere tuin hebben gezien. 
De tuinentocht in het Sallandse deel van de regio bracht ons bij mooie tuinen 
met vele vaste planten. De fuchsiatuinen van onze leden laten zien dat onze 
hobby nog levend is. We genoten volop van de afsluitende bijeenkomst bij de 
fam. Jan en Jenny Ooink op den Dijk. Het was weer een prachtige dag. Op 26 
september leerde Yvonne Zeelenberg ons alles over de fuchsia en de gerani-
um. Aan de orde kwamen stekken, snoeien, verschillende soorten planten,  
bemesting en ongedierte bestrijding. En dit alles aan de hand van voorbeelden. 
Zeer leerzaam en onderhoudend.  Op 14 november nam Gerard Fransen ons 
mee naar zijn kuipplantenwereld. Hij vertelde ons over het hebben en houden 
ervan en liet ons prachtige dia’s zien. Ook van deze expert konden we veel op-
steken. 
Het bestuur kwam dit jaar 6 keer bijeen om de regioactiviteiten voor te berei-
den. Tussendoor werden o.a. de vriendendag van de NKvF in Appeltern, de 
opening van de show in Ootmarsum, de plantenmarkt van de fam. Schuurman 
en de kwekerijen van de Velde, Elsman en Gommer bezocht. Gezellig was ook 
het keuren van de wedstrijdplanten van regio Drenthe in Diever. Het was voor 
het bestuur een harmonieus jaar.  
We wensen u allen goede gezondheid en een bloemrijk 2017 toe.  
Het bestuur is als volgt samengesteld: 
Jan Workel  voorzitter   aftredend 2017 
Fokje de Vreeze                penningmeester  aftredend 2020  
Marian Wilpshaar secretaris   aftredend 2020  
Wim Schotman                 lid    aftredend 2019 
Frits Sanders   lid   aftredend 2018 
30 december 2016 
Jan Workel, voorzitter 
Marian Wilpshaar, secretaris 
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In gesprek met……….Ellen Venhuis. 
 
 
Wat zijn jou favoriete Fuchsia’s ?? 

Mijn favoriete fuchsia’s zijn dan ook fuchsia’s die grote 
dubbele bloemen hebben, waaronder de Annabel, 
Applause, Windhapper, Pink Marshmallow enz. 
Ik ben jaren geleden begonnen met fuchsia’s maar langzaam maar zeker 
meer overgegaan naar de Pelargoniums. Dit omdat daar ook vele mooie 
soorten van zijn. Mijn favoriete pelargoniums zijn dan ook de cactus 
achtigen, stellars, tulpsoorten, Rosebuds, Peltatums en de bontbladige. 
Maar ook andere kuipplanten zijn zeker de moeite waard om in je bezit te 
hebben. 
 

Overwinteren!! 
De pelargoniums, fuchsia’s en de kuipplanten die ik heb overwinter ik in 
mijn eigen verwarmde broeikas. 
 
Hoe moet voor jou een tuin er uit zien?? 
Mijn tuin is niet zo groot, maar ik vind dat de tuin er gezellig, fleurig en 
kleurig uit mag zien. 
In de tuin moet je nog wel ruimte zijn waar je kunt zitten en dan van de 
tuin kunt genieten. 
 

Wat vind jij ervan om bij andere leden in de tuin te kijken??  
Bij sommige leden ben ik wel geweest of kom ik er wel eens. Maar je hebt 
weinig tijd om echt overal naar toe te kunnen gaan. 
 

Hoelang ben jij al bezig met het houden van Fuchsia’s?? 
Al wel 20 jaar hou ik mij bezig met het houden van Fuchsia’s, 
Pelargoniums en andere kuipplanten. 
Ben daarom ook lid van de Regio Twente Salland en van de Flora 
Ootmarsum. 
 
Groeten,  

Ellen Venhuis 
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Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden 
Fuchsiavriendendag 2017 
Beste fuchsiavrienden, 
In de Fuchsiana van oktober hebt U kunnen lezen dat 
onze Vriendendag in 2017 op zaterdag 9 september, 
tijdens de jaarlijkse Herfst-Fair, gehouden wordt bij  
kwekerij van der Velde in Heerde. 
Na een eerste overleg beginnen de contouren voor deze Vriendendag al 
zichtbaar te worden. 
Het geheel zal in het teken staan van de herfst. Met een gezellige kleinscha-
lige Fair op de in herfstsfeer aangeklede kwekerij. 
U vindt er een groot assortiment aan bijzondere pompoenen, kalebassen en 
andere herfstvruchten. 
Tijdens Herfst-Fair en Vriendendag zullen er verschillende activiteiten en 
presentaties plaats vinden zoals: 

Een bloemschik presentatie. 
Een herfstmodeshow. 
Stands met jam van appel en peren, biologische appelsap enz. 
Handgemaakte sieraden van 'Ayuda Maya' uit Guatamala. 
Collega kwekers van andere producten, zoals komkommers, paprika’s 
etc. 
De inkomsthal wordt prachtig ingericht met diverse stands met velerlei 
verschillende artikelen.  
Plukken in de bloemen- en  fruitpluktuin.  
Ook de tuin met winterharde fuchsia’s is de moeite waard om te be-
zichtigen. 
De entree voor deze dag is € 2,50 inclusief een kop koffie of thee. 
Een kleine fuchsiashow zal zeker niet ontbreken. 
Tijdens de Vriendendag zal er in de presentatieruimte enkele keren 
door Dhr. Leo Koppens uit Nederweert een video presentatie zijn 
over ,,Aangenaam vertoeven in  een wondere wereld”.  
Sinds enkele jaren wordt zijn tuin niet alleen bevolkt door prachtige 
fuchsia’s, maar ook door bijzondere, haast onaardse wezens. Een eigen-
aardig volkje, ontstaan uit allerlei houtsoorten, heeft namelijk in zijn 
sprookjestuin zijn intrek genomen. 
Van dit alles heeft Leo een mooie impressie gemaakt van dit hele ge-
beuren. Want ook fotograferen is zijn grote hobby. Hier maakt hij korte 
filmpjes van.  
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De fuchsiarokjes brachten hem op het idee om een ballet uit te voeren. Dit 
is de “notenkraker” van Tsjaikowski geworden, op muziek van Adré Rieu. 
Daarnaast heeft hij een film gemaakt van de 4 jaargetijden in de tuin. 
Een presentatie die zeer de moeite waard om te gaan bekijken tijdens de 
Vriendendag. 
       De heer G. Schurink, al 35 jaar lid van de Fuchsiavereniging 
       zal speciaal voor deze gelegenheid z’n tuin openstellen voor publiek.  
       Hij heeft een prachtige collectie met vele bijzondere kuipplanten, die 
       hij in z’n tuin heeft verwerkt. Hij zal u er graag meer over vertellen.  
       U hoeft hier niet met eigen vervoer heen, maar voor passend vervoer 
       wordt gezorgd. 
 Landelijke wedstrijd:  
       Op de Vriendendag zal regio 8 weer de jaarlijkse plantenwedstrijd  
        organiseren. 
        Hopelijk zullen veel van onze leden op deze dag een mooie plant mee 
        brengen om te laten keuren.                                                  
Fotowedstrijd:  
        Zoals ieder jaar zullen ook weer de gebruikelijke fotowedstrijd en de 
        Mieke Meursing fotowedstrijd worden gehouden.                          
Diverse stands zullen verder vanuit de NKVF weer aanwezig zijn op onze 
Vriendendag.  
Onder voorbehoud de derde keuring van nieuwigheden. 
Noteer deze datum vast in uw agenda en kom naar Heerde om andere 
fuchsiavrienden te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen. 

Voor meer informatie: 
Tiny v.d. Sande   ironka@home.nl  tel: 041-1631591 
Huub Steeghs  huub.steeghs@hetnet.nl  
tel: 077-4672339  
Esther v.d. Velde info@kwekerijvandervelde.nl tel: 057-8695727 
 
Evenement Fuchsia Extra Vaganza: 
Op vrijdag 3 en zaterdag 4 maart a.s. zijn er weer fuchsiastekken te koop 
bij Stichting E.P.R.I.C. De fuchsiastekken worden verkocht in 9 cm potjes,  
€ 0, 50 per stuk. 
E.P.R.I.C. Nieuwediep 9a, 6851 GB Huissen 
tel. 026-3250959 
Van de opbrengst van de verkoop worden trajecten betaald voor mensen 
met een afstand tot de arbeidsmarkt. 
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Hoe kom je aan mooie hangers? 
 

In het decembernummer van Fuchsiana las ik een artikel over het snoeien 
van fuchsia’s geschreven door Hans van Aspert. Nu zal ik de laatste zijn die 
beweert dat ik beter om kan gaan met fuchsia’s dan Van Aspert, maar wij 
snoeien onze hangers op een andere manier. 
In de eerste plaats moet ik vermelden dat wij altijd met jonge stekken wer-
ken in onze hangpotten. Deze hangpotten zijn van het semi-hydro systeem, 
waarin dus altijd een bodem met water zit. 
In de herfst snoeien we deze hangers terug tot op het houtige gedeelte en 
deze planten gaan dan in de pot waar ze de hele zomer in gestaan hebben in 
de verwarmde kas. 
In deze kas houden we de temperatuur vrij laag, ons elektrische kacheltje 
zorgt er voor dat de kas vorstvrij is en blijft. 
Eind februari, begin maart proberen we van iedere plant 8 stekken te halen 
en deze gaan dan in een zelf gemaakte stekbak, die we in de kamer plaatsen 
voor het raam op het oosten. 
Na 4 weken kunnen we goed zien welke stekken goed beworteld zijn. Van de 
soorten waar we nog geen 8 stekken hebben, nemen we dan een aanvullen-
de hoeveel stekken bij. 
Zo proberen we tegen eind april per soort minimaal 6 goed bewortelde stek-
ken te hebben. 
De oude planten gaan dan in langwerpige hydrobakken die we aan ons bal-
kon hangen en die vanaf begin juli dan vaak een kleurrijk geheel vormen. 
De hydro potten maken we goed schoon en voorzien we van nieuwe pot-
grond en hier gaan dan de bewortelde stekken in. 
Het liefst willen we per pot 6 stekken plaatsen die we ruim van de rand 
zetten en indien mogelijk plaatsen we in het midden nog een extra stek. 
Deze potten gaan dan in eerste instantie de kas in en zodra de stekken goed 
aanpakken gaan we ze langzaam afharden. Na ijsheiligen hopen we dan alles 
voldoende afgehard te hebben om ze vervolgens achter huis aan de pergola 
te hangen. 
En zo hebben we ieder jaar weer jonge planten in de hangpotten en dat 
geeft naar ons idee het mooiste resultaat. Het is wel vrij veel werk, maar 
daar krijg je dan ook wat voor terug! 
 
De Twentse Zwaluwen.     
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                                Keuze uit 400 soorten fuchsia’s 
   Hang- balkon-                      1000 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.  
                
 
                 2

e
Paasdag, 2

e
 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              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/
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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 

     


