
  

 

Jaargang 10 , No 3 , aug. 2011 
 



2 

 
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  Violierstraat 81a-31  
Tel. 0546-813012  7601 GR 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.). 
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JAARGANG 17                              Mei 2018 nr. 2 
  
 
Van de bestuurstafel. 
 

Nog even en het is Pasen, maar van de lente is tot nog toe 
niet veel te merken. De sneeuwklokjes zijn zo’n beetje uit-
gebloeid en de krokussen hebben de koude klap van vorige 
week nog niet verwerkt. 
De blauwe druifjes en de narcissen komen heel voorzichtig kijken, alles is wel 
14 dagen later dit jaar. 
In mijn kas is het voorjaar al wel aangebroken, de meeste Fuchsia’s staan in 
blad. Met het verpotten wacht ik nog even tot midden of eind april en hopelijk 
kan ik ze dan ook al ergens op een beschutte plek buiten zetten. En bij nacht-
vorst natuurlijk even afdekken! 
Intussen zijn we als bestuur wel weer druk met voorbereidingen voor het ko-
mende Fuchsiaseizoen. 
Ik denk dan aan de stekkenmarkt bij Frans Schuurman in Agelo op zaterdag-
middag 12 mei. En op maandag 28 mei komt Brian Kabbes naar Enter met een 
diapresentatie met als thema: Waar komen onze planten vandaan? 
Wat betreft de bustocht op 30 juni en de tuinentocht op 21 juli, daarvoor heb-
ben we de laatste puntjes op de i gezet. Het beloven weer mooie en interes-
sante dagen te worden. Meer hierover lezen jullie elders in dit blad. Wij, als 
bestuur, hopen weer velen te kunnen begroeten op één van deze dagen! Van-
uit Hellendoorn, wens ik jullie weer een heel mooi Fuchsia seizoen! 
 
Marian Wilpshaar 
 
 
 

 
Vriendendag 2018. 
op 25 augustus 2018 organiseert de Nederlandse Kring van 
Fuchsiavrienden in samenwerking met regio 23 en kwekerij 
Zeelenberg de traditionele Vriendendag.  
De Vriendendag wordt gehouden aan de Fazantenweg 8, 
5106 RC Dongen (Nb) bij kwekerij Zeelenberg. 
Diverse standhouders zijn aanwezig.  
Verdere informatie zie Fuchsiana. 
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Activiteitenkalender. 
 
12-05-2018 Stekkenmarkt bij Frans en Ciska Schuurman,        13.30 uur. 
   Almelosestraat 80, 7636 RN Agelo. Zie blz. 13.         
28-05-2018 Ledenbijeenkomst bij de Kröl. Dialezing        19.30 uur.
    “Waar komen onze planten vandaan”  door Brian Kabbes. 
   Zie blz. 9. 
30-06-2018 Busreis. Naar D’n Uuthook, De Valk en Hof in Ruurlo en als  
                             afsluiting een bezoekje aan de fam. Elsman (fuchsiakweker)  
                             in Wichmond. Zie blz. 8. 
   Vertrektijd bij AC Restaurant, A1, Holten.        09-00 uur. 
21-07-2018 Tuinentocht. Gegevens elders in dit blad. 
24-09-2018 Ledenbijeenkomst bij de Kröl.          19.30 uur. 
   Harrie Pierik verteld over de Verborgen stadstuin en 
      een wandeling door de seizoenen. 
    
                                         Data onder voorbehoud.   
                                                                                                                                
 Uw aanwezigheid op onze activiteiten wordt zeer op prijs  
                                                  gesteld 
           Noteert u alvast bovengenoemde 
data in uw agenda of op de  
                                                   kalender!    
  
  
  
  
Bestuursvergaderingen. 
01-06-2018 Vierhuizenhekstraat 14, 7447 GH Hellendoorn.     10.00 uur. 
06-09-2018 van Uitertstraat 14, 7468 ED Enter.      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 gewenst. 
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Notulen van de algemene ledenvergadering van Twente-Salland van de 
N.K.v.F. gehouden op 12 maart 2018 te Enter bij De Kröl. 
Aanwezig:  42 leden 
Afwezig (m.k.g.) : dhr. Grashof, dhr. F. Schuurman, mw. Vrielink. 
 

1. Opening en mededelingen. 
    De voorzitter heet iedereen van harte welkom op onze jaarvergadering. 
    Er hebben zich 3 leden afgemeld . Zie hierboven. 
2. Ingekomen stukken. 
    Het verslag van de kascie (kascontrole commissie) is niet bij de secretaris  
    binnengekomen.  
    Mevr. C. Schotman doet mondeling verslag en zal er voor zorgen, dat het 
    verslag alsnog bij de secretaris komt. 
3. Uitgaande stukken. 
    Geen. 
4. Notulen van de ledenvergadering van 13 maart 2017. 
    Deze wordt goedgekeurd en door de voorzitter en secretaris getekend. 
5. Jaarverslag 2017. 
    Wordt goedgekeurd. 
6. Financieel verslag penningmeester over 2017. 
    Fokje de Vreeze meldt dat het nadelig saldo over 2017 niet zo hoog is als 
    in de begroting stond. Er waren een paar financiële meevallers:  
    verkoop aanhanger en geld van een opgeheven afdeling. Vanuit de zaal 
    zijn er geen vragen. 
     Jan Workel geeft nog een toelichting op de begroting voor 2018. 
     In het bestuur is afgesproken dat er maximaal € 2000,-- p.j. mag worden 
     ingeteerd. We willen echter niet bezuinigen op inleiders. 
     De vergadering is het hiermee eens. 
     Carla Schotman vraagt, namens de kascie aanwezigen, de penningmeester 
     decharge te verlenen hetgeen met applaus wordt bevestigd. 
7.  Vaststelling begroting 2018. 
     Fokje constateert dat we een ruim tekort hebben. Het bestuur stelt daarom 
     voor, de deelname aan het buffet na afloop van de tuinentocht te verhogen 
     naar € 10,00 p.p. 
     Om op de kleintjes te letten: de stekjes, die straks uitgedeeld worden, zijn bij 
     Epric in Huissen gehaald. Kostenbesparing € 1,-- per stuk. 
8.  Benoeming leden van de kascie. 
     Mw.  C. Schotman treedt af. 
     Mw.  M. Hoogland meldt zich als reservelid. 
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      De kascie ziet er als volgt uit: 

      Dhr. H. Veldkamp. 
      Mw. B. van Heusden. 
      Mw. M. Hoogland ( reservelid) 
9.  Bestuursverkiezing: 
      Frits Sanders is aftredend en herkiesbaar. 
      Er zijn geen tegenkandidaten binnengekomen, hij wordt met applaus  
      herkozen. 
10. Bespreking agenda van de landelijke algemene ledenvergadering op 7 april 
       2018 te Eemnes. 
       Een agendapunt is de verhoging van € 0,50 per jaar. 
       Door de afname van het ledenaantal worden de inkomsten minder. Er zijn 
       nu nog 1580 leden. Afgelopen jaar waren er 5 nieuwe leden en  
       48 afmeldingen. 
       Het bestuur wil graag de Vriendendag ondersteunen en ook de Fuchsiana is 
       een prioriteit. Mevrouw Vaandrager heeft aangegeven nog een jaar aan te 
       willen blijven. Er is geen opvolgster gevonden. De heer K. Bakker neemt in 
       het bestuur zitting. 
11. Vaststelling afvaardiging van regio 05 naar de ledenraad van de N.K.v.F.: 
       Dhr. Jan Workel en als vervangster mw. Marian Wilpshaar. 
12. Bespreking plannen en suggesties voor het nieuwe verenigingsjaar  
       2018-2019. 
       Jan doet een oproep om de open tuindagen (vermeld in de Fuchsiana) te 
       bezoeken, zowel in onze regio als in regio 06 en landelijk. 
       De Vriendendag wordt dit jaar gehouden bij kwekerij Zeelenberg te Dongen 
       op zaterdag 25 augustus. Er wordt die dag een boottocht door de Biesbosch 
       georganiseerd. Naar verluidt is de showtuin uitgebreid. 
       De stekkenmarkt wordt gehouden op zaterdag 12 mei bij Ciska en Frans 
       Schuurman te Agelo. Jan vraagt de aanwezigen daar naar toe te gaan en 
       eventuele stekken ter verkoop aan te bieden. 
       Ciska zal proberen nog wat meer reclame te maken in Ootmarsum en 
       omgeving. 
       Ook wordt door Jan aandacht gevraagd voor kwekerij Gommer in Dalen. Hij 
       specialiseert zich weer wat meer op Fuchsia´s.  Kwekerij v.d. Velde te Heerde 
       heeft de nieuwste Fuchsia´s in zijn assortiment.. 
       Volgens informatie van internet wordt de kwekerij van de familie Lokhorst te 
       Gieten voortgezet door de zonen. 
       De potgrondactie is goed verlopen, maar de kwaliteit is anders dan vorig 
        jaar. Graag bevindingen rapporteren! Ciska Schuurman raadt aan eventueel  
        cocopeat toe te voegen. 
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      Dialezingen: we willen graag suggesties vanuit de leden! Een vriendelijk 
      verzoek: meld dit bij het bestuur. Voor de maanden november, mei en 
      september zoeken wij een invulling. Jan noemt een lezing over Hortensia´s 
      door Ambrosia. 
      Bustocht: op 30 juni naar Gelderland. Door het plotseling overlijden van de 
      eigenaresse valt De Kroesenbrink af. Hiervoor wordt vervanging gezocht. De 
      overgebleven tuinen zijn: D´n Uuthoek te Ruurlo, De Valk in Ruurlo en de 
      tuin van de fam. Elsman te Wichmond. Nadere informatie in de Fuchsiagroet. 
      Jan vraagt na te denken over een event. afsluitend etentje/buffetje in de Kröl. 
      Kosten ± € 20,00 p.p. 
      De kosten voor de bustocht blijven € 30,00 p.p. Er kan vanuit Enter gestart 
      worden i.p.v. Holten. 
      Tuinentocht: Wim verwijst naar de komende Fuchsiagroet, waarin de  
      deelnemende tuinen en de route vermeld zullen worden. Deelname aan het  
      buffet kost, zoals vermeld, € 10,00 p.p. 
13. Pauze met lotenverkoop. 
14. Diapresentatie door Frans Swaters. 
      We kunnen nog weer genieten van de mooie tuinen van de families Zegger, 
       ter Haar, Bergink, Workel en Pluimers, die we op onze tuinentocht 2017 
       hebben bezocht. In overleg met Jan Workel neemt Frans Swaters het beheer 
       over de beamer met geluidsboxen. 
15. Rondvraag. 
       De heer Feenstra vraagt waarom we niet meer willen investeren. Het geld is  
       tenslotte van de leden. Jan Workel is het daarmee eens, maar benadrukt dat  
       we over een x aantal jaren geen failliete boel willen achterlaten. We willen 
       verantwoord interen. 
       Wim Schotman oppert de mogelijkheid om bij de bustocht tussen de middag 
       een lunch te organiseren. We zullen dit in het bestuur bespreken. 
       Jan Workel sluit hiermee de vergadering af. 
16. Hierna volgt nog de verloting. Menigeen gaat met iets naar huis en 
       bovendien kan iedereen bij de uitgang een stekje meenemen. 
                                                 ******************** 

 

Open tuindagen:  Almelosestraat  80,  te Agelo.  
In de periode van juli t/m september 2018 hebben Frans en Cisca Schuurman 
hun tuin open gesteld voor het publiek, op dinsdag, woensdag, zaterdag en  
zondag.  
Met uitzondering van de bouwvakvakantie maandag 7 augustus tot vrijdag 24 
augustus 2018 dan is de tuin alle dagen geopend van 10.00 uur tot 17.00 uur.  
Groepen groter dan 10 personen opgeven via telefoon nr. 06-20038668. 
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Busreis zaterdag 30 juni 2018. 
Kosten voor de busreis zijn € 30,00  p.p.  Ook niet leden zijn van harte welkom! 
Aanmelden door overmaking van bovengenoemd bedrag voor 23 juni naar 
rek.nr. NL 23 RABO 039 68 38 766 t.n.v. penningmeester NKvF, regio Twente. 
o.v.v. Busreis.                                                   
Er is tijdens de ALV gesproken over een etentje bij  
De Kröl als afsluiting. Bij opgave graag doorgeven of u 
wel of niet hieraan wilt deelnemen. Kosten zijn  
ong. € 20,00 per persoon, dit bedrag wordt door u zelf 
bij de Kröl  in Enter betaald. 
Vertrektijd om 09.00 uur vanaf de parkeerplaats bij restaurant La Place te Holten 
(aan de A1). De reis gaat naar een drietal tuinen in Ruurlo en als afsluiting een be-
zoek aan de fam. Elsman (fuchsiakwekerij) in Wichmond. 
Hof te Ruurlo is de eerste cottage-achtige tuin van Marcel en Wim. Vijvers, terras-
sen en bankjes wisselen de tuin af waaronder 525 verschillende soorten hosta’s. 
De tweede verrassende tuin  D’n Uuthook van Benny en Diny Schepers is in het 
buitengebied van Ruurlo. Te bewonderen een grote variatie van planten, zowel 
bekend als onbekend. In de oude boerenkeuken is een Koffieheuksken met vele 
oude gebruiksvoorwerpen. 
Derde tuin De Valk, een romantische en landschappelijke tuin met mooie doorkijk-
jes. Borders met bijzondere vaste planten, veel grassen, heesters en bomen. 
Laat u verrassen door deze bijzondere tuinen, maar neemt u wel een lunchpakket 
mee! 
 
 
Fuchsia’s en haar bedreigingen. 
Toen afgelopen week de Fuchsiana op de deurmat viel, werd ik gelijk geconfron-
teerd met een alarmerend bericht op de voorpagina: Alweer de fuchsiagalmijt.  
En jawel hoor op de pagina’s 10, 11 en 12 schrijft Gerard Rosema zeer uitvoerig 
over de bedreigingen van deze mijt voor onze hobby. 
Omdat ik mijn hele arbeidzame leven in de dierhouderij heb gewerkt, kwam bij mij 
een gelijkenis op tussen de fuchsiakwekerij en de intensieve dierhouderij. Daar 
waar dieren en ook planten in grote aantallen dicht bij elkaar staan, daar loop je 
een grotere kans op aantasting door ongedierte in welke vorm dan ook.      
Toen we in maart begonnen met het stekken van de hangers werden we direct al 
geconfronteerd met roest op de moederplanten, dus de stekken direct maar be-
handelen.  
Ook in de kas hebben we toen direct een intensieve behandeling ingezet. Maar als 
we nu in de kas naar de planten kijken dan valt op dat de roest nog steeds volop 
aanwezig is. 
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In de zomer lijkt het nodig om te behandelen tegen witte vlieg, trips, cicade, roest 
en luis. En gelukkig zijn er nog bestrijdingsmiddelen te koop om deze belagers te 
bestrijden, alhoewel dit ook steeds moeilijker wordt.  
Maar is bestrijding met allerlei middelen nu de oplossing voor onze hobby of kun-
nen we ook op andere wijze proberen gezonde planten te kweken? 
In de intensieve dierhouderij is men de afgelopen 20 jaar bezig gegaan met pro-
gramma’s waarbij het gebruik van antibiotica en andere bestrijdingsmiddelen 
zoveel mogelijk wordt beperkt. Door het fokken van rassen en kruisingen die re-
sistent zijn tegen de voorkomende plagen. 
En wat lees ik tot mijn grote vreugde in het tweede stuk van Rosema? Hij geeft 
aan dat het wellicht een idee is om een aantal cultivars te bemachtigen die resis-
tent of immuun zijn tegen de galmijt. Met deze cultivars zouden de kwekers dan 
verder kunnen gaan met veredelen. De stekken die daarbij gebruikt worden moe-
ten dan eerst wel goed ontsmet worden. Ik wil dan ook graag het advies van Ro-
sema onderstrepen en de veredelaars adviseren gebruik te maken van de kennis 
die er nu al is over de soorten en cultivars die resistent of immuun zijn. Wellicht 
kan dit verhaal ook worden toegepast op de andere “bedreigers” van onze fuch-
sia’s, zodat we over een aantal jaren veel minder bestrijdingsmiddelen nodig heb-
ben om een gezonde collectie planten te hebben. 
In de dierhouderij zie je dat de laatste jaren het gebruik van bestrijdingsmiddelen 
sterk is gedaald, terwijl het aantal dieren per bedrijf niet is afgenomen, ja wellicht 
zelfs is toegenomen! 
Willen we met de bestrijding van allerlei kwalen bij onze fuchsia’s snel resultaten 
halen, dan is het zeer de moeite waard om bij de beschrijving van de verschillen-
de soorten en cultivars ook aan te geven hoe gevoelig de soort is voor allerlei 
aantastingen.  
De Twentse Zwaluwen.    
   ******************************* 

 
De culturele geschiedenis van de mensheid is nauw verbonden met de natuur in 
de breedste zin van het woord. Tijdens deze lezing op maandag 28 mei a.s. gaat 
Brian Kabbes in op de relatie tussen planten en mensen, zoals die al sinds de 
prehistorie bestaat. Als nutsgewassen (voeding, sierplanten, medicinaal, kleding, 
brandhout etc.), maar ook in de kunst en in dagelijkse gebruiken vergezellen 
planten de mens. Aan de hand van sprekende voorbeelden, fascinerende en 
soms komische ontdekkingstochten langs achtergronden, wetenswaardigheden, 
rituelen en gebruiken.  
Kwekerij Kabbes, Jelke Sjoerdslaan 4, Suameer (FR), 
0512-37 25 21 
www.kabbes.nl 
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Tuinentocht zaterdag 21 juli 2018. 
Fam. Harms, Wierdenseweg 35, 7671 JJ Vriezenveen.  (nr.1)                                                                                                                       
Onze tuin is ongeveer 8400 m2 groot. Er zijn verschillende vijvers die met elkaar in 
verbinding staan door middel van overlopen. Er staan veel vijver- en oeverplanten 
in- en om de vijvers. Tevens staan er in de tuin veel verschillende bomen, struiken, 
heesters en vaste planten. Overal staan banken, beelden en glaswerk, dus veel 
variatie en de mogelijkheid om even uit te rusten. 
Fam. J. Dekker jr. & Fam. J.T. Dekker sr, Twistveenweg 13, 7681 PB  
Vroomshoop/Westerhaar.  (nr. 2) 
Op de hoek van de Hoofdweg en de Twistveenweg in Westerhaar vindt u 
akkerbouwbedrijf Dekker in een statige Groninger boerderij, anno 1911. De 
rolstoel-toegankelijke siertuin omvat een rotstuin gemaakt met veldkeien die 
gevonden zijn tijdens ploegwerkzaamheden. In het midden van de tuin bevindt 
zich een middelgrote vijver met siervissen, irissen, lissen, waterlelies en een gele-
lysichiton. De naastgelegen kikkerpoel wordt overschaduwd door een 
5mammoetblad (gunnera). Verder vindt u er diverse soorten hortensia’s, hosta’s, 
rozen, keizerskronen, meer dan 50 soorten rotsplanten en klimplanten waaronder 
een zeldzame Duitse pijp. Achter de landbouw-schuren kunt u de uitgebreide 
moestuin en vervroeging-tunnels bekijken. De onbespoten groenten vruchten en 
aardappelen uit deze tuinen vindt u terug in de boerenwinkel. Naast de 
boerenwinkel vind u “galerie Jennie” waar u natuurgetrouwe aquarel- en 
acrylschilderijen kunt bezichtigen van de hand van Jennie zelf. Wij wensen u van 
harte welkom. 
Henny Hemmink ( D.G. Kwekerij ) Nieuwstraat 56, 7687 BC Daarlerveen.  (nr. 3) 
Vier jaar geleden konden we 2,5 hectare grasland (gelegen om ons huis) kopen en 
dat was het startmoment om onze tuin uit te breiden. Mijn man en ik hebben 
onze huidige tuin ( ± 4000 m2) naar eigen believen ingevuld. Een grote vijver en 
een schapenweide met 4 Hampshire Down schapen werden onze nieuwe 
aanwinsten. En ik kon mijn droom waarmaken; een Hobbykwekerij beginnen in 
siergrassen. Ik had in mijn oorspronkelijke tuin al veel siergrassen omdat ik ze 
mooi en makkelijk in onderhoud vind en de variatie enorm is, dus was voor mij de 
keuze snel gemaakt. Naast siergrassen heb ik tevens een klein assortiment 
bijpassende vaste planten. U kunt in onze kijktuin veel siergrassen in combinatie 
met kleurrijke bloemen in volle glorie bewonderen. Wilt u alvast een indruk 
krijgen; Kijk dan op de Facebookpagina van de D.G. Kwekerij. U bent van harte 
welkom. 
Fam. De Jong, Wilgenhoek 11, 7681 RR Vroomshoop.  (nr. 4) 
Meer dan 17 jaar wonen wij op deze plek. Het huis is destijds nieuw gebouwd op 
600 m2. De tuin bestond toen uit alleen zwart zand en stapje bij stapje is het 
geworden zoals het nu is. Iedere tuinliefhebber weet dat een tuin nooit af is.                                               
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Aan de voorkant van het huis staat een beukenhaag met een boog erin, daar-
achter over de hele lengte van de tuin een gazon. Verder is er een buxustuin in 
de vorm van ruiten. In de ruiten groeien planten alleen in de kleur wit. Aan de 
zijkant van het huis is een taxushaag als afscheiding. Een pad met halverwege 
een pergola met een blauwe regen, een doornloze braam, rozen en een clema-
tis. De blauwe regen is een echte blikvanger met zijn uitbundige bloei. Voor ons 
moet de tuin wel netjes zijn maar niet overdreven. Wel vinden wij dat de ha-
gen, vooral de taxus strak geschoren moeten zijn. Wij willen u graag uitnodigen 
om een kijkje te nemen in onze tuin. 
Fam. Schotman, Brandweg 5, 8105 SG Luttenberg.  (nr. 5) 
Onze tuin is een gevarieerde tuin met vaste planten, eenjarige, bollen en niet 
te vergeten “De Fuchsia” die toch wel de boventoon voert. Ondanks dat we de 
Fuchsia`s die de winter niet overleefd hebben gemakkelijk kunnen aanvullen 
met eigen stekken, brengen we toch elk voorjaar weer een bezoek aan de kwe-
kers op zoek naar nieuwe soorten en soorten die nog niet tot onze collectie 
behoren, en zo wordt de collectie toch elk jaar weer groter.  Vanaf het terras, 
die in het midden van de tuin ligt, genieten we in de zomer van een geweldige 
bloemenzee en de diverse vogels die dankbaar gebruik maken van de                                                            
zelfgemaakte nestkastjes die dan ook veelvuldig bewoond zijn.  
 
Kosten afsluitend buffet Tuinentocht. 
Deelname aan de tuinentocht is geheel gratis maar voor de afsluiting met een 
hapje en een drankje is opgave wel verplicht!!! 
U wordt verwacht om ong. 17.00 uur bij Carla en Wim Schotman in Luttenberg. 
Hiervoor wordt een bijdrage gevraagd van € 10,00 per persoon. Graag voor  
14 juli a.s. overmaken naar:  
Rek.nr. NL 23 RABO 039 68 766 t.n.v. penningmeester NKvF regio Twente 
o.v.v. Tuinentocht 2018. 

 

     1 
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 In gesprek met…Annet en Alberto Landewé. 

 
Wat zijn jou favoriete Fuchsia’s ??  
We wonen sinds 1998 in Delden. Bij het kopen van 
een woning hebben we gekeken of er wel een grote 
tuin bij zat en ja dat is gelukt. Veel plek voor nu onge-
veer 100 fuchsia’s. Eigenlijk zijn ze allemaal wel mooi maar Alberto is liefhebber 
van Deep Purple, Marinka en Frozen Tears en mijn voorkeur gaat uit naar  
Windhapper,  Phyllis en groot bloemige.  
  
Overwinteren!!  
Voor de planten begin oktober de kas ingaan worden er eerst najaars stekken 
gemaakt. De oudere planten gaan daarna de kas in die 12 vierkante meter is. 
Groot genoeg om alles te laten overwinteren. Als het erg koud is gaat de kachel 
aan, het verbruik valt erg mee. In het voorjaar februari/maart als de planten 
uitlopen wordt er weer gestekt. Van de planten die het niet hebben gered ko-
pen we eventueel nieuwe stekken bij kwekers. 
  
Hoe moet voor jou een tuin er uit zien??  
Wij houden van een opgeruimde tuin. Voor het zover is moet er veel gebeuren 
want achter in de tuin staat een enorme beukenboom waar veel beukennootjes 
en blad van afkomen. Een hele klus zo’n 20 zakken blad hebben we er wel uit-
gehaald  en weggebracht naar de bladkorf. Maar eerlijk is eerlijk de boom geeft 
ook veel schaduw en dat is toch ook wel prettig. Verder hebben we in onze tuin 
ook andere planten zoals rozen, ridderspoor, monnikskap, floxen, wolfsmelk, 
hosta’s en eenjarige. Kortom een heerlijke tuin om in te zitten. 
  
Wat vind jij ervan om bij andere leden in de tuin te kijken??  
Tuinen dag vinden we wel leuk maar eigenlijk gaan we alleen naar de tuin van 
Jan en Hermine Workel. Zelf hebben we een keer onze tuin opengesteld.    
 
Hoelang ben jij al bezig met het houden van fuchsia’s??  
In 1984 zijn we met 10 fuchsia’s begonnen in een klein tuintje in Zeewolde. 
Toen we in Delden kwamen wonen duurde het niet lang of er kwam een kas en 
hadden we 150 fuchsia’s. Inmiddels hebben we er nog 100 en dat vinden we 
genoeg.  
Groeten Annet en Alberto. 
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Stekkenmarkt/ruilbeurs op zaterdag 12 mei 2018. 
Zoals u weet wordt dit jaar voor de 16de 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! 
 
  

LOSGEBARSTEN 
Het voorjaar kriebelt in het gras, 
De takken en de knoppen, 
Die ons weer wakker kloppen. 
De lente is waar ik op vlas. 
 
Het pralen van een hoek narcis! 
Het gele trekt de blikken, 
Waar wij ineens op kicken, 
Nu groei nog zo bijzonder is. 
 
En in de kas zie ik een struik,  
Een plant vol pril leven; 
Het groene lijkt te zweven. 
Oh, Lentetijd: het groen ontspruit. 
De fuchsia vertoont haar kracht. 
Haar jonge groen betovert… 
Wat straks ons hart verovert, 
Met bellen, kleurig en zo zacht! 
                     Willemien Waterreus, maart 2018 
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Exotische plantenmarkt Agelo. 
Op zondag  8 juli 2018  wordt voor de 4e keer deze markt gehouden bij Frans 
en Cisca Schuurman, Almelosestraat 80, 7636 RN Agelo. De organisatie zal 
weer proberen om een zo breed mogelijk assortiment van planten aan te 
bieden die normaler wijze maar zelden worden aangeboden in de tuincen-
tra. Er zijn verschillende hobbykwekers aanwezig.  
Ook kunt u bij hen terecht voor de verzorging van de door hun aangeboden 
planten. Indien er nog leden zijn die een overschot aan planten hebben is er 
de mogelijkheid om deze aan te bieden. Standplaats is gratis.  
Neem hierover dan contact op met Frans tel: 06-20038668. 
Entree en parkeren voor bezoekers is gratis.  
De aanvang van de markt is om 10.00 uur en eindigt om 16.00 uur.   
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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 Koningsdag 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/


    

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 

     


