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JAARGANG 18                        februari 2019  nr. 1 
  
 
Van de bestuurstafel. 
 
De achter ons liggende weken kenmerkten zich vooral 
door de milde winterse temperaraturen. Het werk in de 
kas is beperkt en in de tuin is ook al niet veel te doen. 
Kerst en Nieuwjaar zijn we hopelijk allen goed  
doorgekomen. In deze periode van terug kijken op, en 
plannen maken voor een nieuw jaar, voelen we meer dan 
anders dat we samen veel, en alleen weinig kunnen bereiken. Dat is in onze  
hobbyvereniging niet anders.  
In de laatste  ledenbijeenkomst op 19 november 2018 hebben we allemaal  
kunnen ervaren dat we de weg naar genieten van onze hobby nog steeds weten 
te vinden. 
Dit voelden we ook toen we op 14 januari aanwezig waren bij onze  
nieuwjaarsreceptie bij de Kröl in Enter.  
Wel maken we ons zorgen om de  gezondheidstoestand van verschillende leden. 
Sommigen worden door Marian bezocht en anderen krijgen een kaart met onze 
beste wensen voor herstel. 
We lopen de ledenvergadering op maandagmiddag 14 januari 2019 nog even 
door. We zijn begonnen om 14.00 uur. Alles was goed afgesproken en geregeld. 
De  heer Wim Nijenhuis verzorgde de muziek.  
We nemen de agenda van de Algemene Ledenvergadering op 11 maart al vast 
door zodat publicatie van deze agenda plaats kan vinden in De Fuchsiagroet van 
februari. Dat is ruim binnen de voorgeschreven termijn van drie weken. Wim 
vraagt Gerrit Kreijkes of hij ons dan wat kan laten zien van zijn fuchsia hobby.  
We doen dit direct na de pauze.  
De stekken bij Epric in Huissen worden door Wim en Frits opgehaald. Zij nemen 
een 50-tal  stekken mee die zullen worden uitgedeeld na de Algemene  
Ledenvergadering. 
Voor de ledenbijeenkomst op maandag 27 mei 2019 vragen we de heer Luyten 
van de hosta vereniging uit Apeldoorn. Hij heeft een mooie diapresentatie over 
hosta’s. 
 
Namens het bestuur  
Jan Workel, voorzitter. 
 
 
 



4 

 

Activiteitenkalender. 
11-03-2019 Algemene Ledenvergadering bij de Kröl        19.30 uur. 
        Dorpsstraat 158a in Enter.       
                Na de pauze een interessant gesprek net 
   Gerrit Kreijkes over veredelen van fuchsia’s. 
18-05-2019 Stekkenmarkt in Agelo.         13.30 uur. 
  Gegevens in DE FUCHSIAGROET van mei a.s. 
27-05-2019 Ledenbijeenkomst bij de Kröl        19.30 uur.
  “Waar komen de Hosta’s vandaan”   
  door dhr. Luiten van de Hostavereniging. 
29-06-2019 Busreis naar Hortensiakweker “Andriessia”  
  te Zoelen, bij Tiel. Op de heen– en terugreis bezoeken 
  we een tuin in Barneveld en Amersfoort. 
  Gegevens in DE FUCHSIAGROET van mei a.s. 
27-07-2019 Tuinentocht. 
               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.  
06-02-2019 Vierhuizenhekstraat 14, 7447 GH Hellendoorn.     10.00 uur. 
27-03-2019 van Uitertstraat 14, 7468 ED Enter.      10.00 uur. 
29-05-2019 Wilgenlaan 18, 7642 EW Wierden.      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. 
   *************** 
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   In Memoriam. 
 “Het leven is wat je gebeurt, terwijl je andere plannen maakt” 
                      (Acda en de Munnik) 
 
Op 11 oktober 2018 is de heer Dick Roelsma uit Den Ham  
overleden. Na een lidmaatschap van onze regio is na 18 jaar een 

einde gekomen. Zijn passie voor bloemen en fuchsia’s was een deel van zijn 
leven, hij was besmet met een onuitwisbaar virus zoals hij dit enkele jaren 
geleden vertelde. Verschillende “open tuin” dagen heeft hij met heel veel  
plezier mogelijk gemaakt. Iedereen was altijd van harte welkom om zijn 
prachtige tuin te bezichtigen.  
Wij wensen mevrouw Roelsma en verdere familie heel veel sterkte voor nu en 
in de toekomst.                                                                                                   
                                                     ******** 
Ook de heer Gerrit ter Haar uit Hengelo (O) is 22 oktober 2018 op 87 jarige 
leeftijd plotseling overleden. Zijn inzet voor de vereniging en zijn voorliefde 
voor de fuchsia heeft een invulling aan zijn leven gegeven. Samen met zijn 
vrouw Fie bezochten ze regelmatig onze ledenbijeenkomsten en activiteiten, 
ook tijdens onze tentoonstellingen waren beiden zeer actief en altijd aanwe-
zig. Helaas is ook op 20 december 2018, twee maanden na het overlijden van 
haar man, mevrouw Fie ter Haar overleden. Ons medeleven gaat uit naar de 
naaste familie en wensen heel veel sterkte.  
                                                       ******* 
Na een ongelijke strijd van enkele jaren overleed op 24 november 2018 de 
heer Jan Nijholt uit Delden. Op die dag is een einde gekomen aan….Samen…..  
zoals op de rouwkaart vermeld stond. 
Wij zullen zijn inzet voor onze vereniging en zijn interessante verhalen voor 
De Fuchsiagroet dan ook heel erg missen. Sinds 2013, en de laatste jaren  
onder de naam De Twentse Zwaluwen, schreef hij inspirerende en actuele 
artikelen ondanks zijn afnemende gezondheid. Zijn positieve instelling en wil 
om te blijven doen wat hem motiveerde heeft Jan deze strijd helaas niet kun-
nen winnen. De leegte die hij nu achterlaat, niet alleen bij Janny zijn vrouw en 
familie maar ook bij ons als redactie van De Fuchsiagroet raakt ons zeer.  
Ons oprechte medeleven gaat uit naar mevrouw Nijholt, kinderen,  
kleinkinderen en verdere familie en vrienden.  
Sterkte gewenst met dit grote gemis. 
              “De tijd heelt niet de wonden, het verzacht alleen de pijn” 
Bestuur, leden en redactie. 
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Uitnodiging  voor de ALGEMENE LEDENVERGADERING  

op maandag 11 maart 2019  Aanvang: 19.30 uur. Plaats: Café de Krol in Enter.  
Agenda 
1.  Opening door de voorzitter - mededelingen. 
2. Ingekomen stukken: - verslag van de kascommissie.      
3. Uitgaande stukken: condoleance kaarten voor: De heer Tijs, de heer van Lies 

de heer Nijholt, de heer Roelsma en de heer Lindeboom.  
4. Notulen van de ledenvergadering op 12-03- 2017  

(zie De Fuchsiagroet mei 2018). 
5.  Jaarverslag 2018 van de secretaris (zie De Fuchsiagroet februari 2018). 
6.        Financieel verslag penningmeester over het verenigingsjaar 2018. 
           Bespreking verslag van de kascommissie over het boekjaar 2018.   
7.  Vaststelling begroting 2019. 
8.  Benoeming leden van de kascommissie:  

De heer H. Veldkamp treedt af. 
Mevrouw B. van Heusden is nog 1 jaar lid. 
Mevrouw M. Hoogland, reserve lid, wordt lid. 
Benoeming reservelid. 

9.  Bestuursverkiezing: 
De heer Wim Schotman is aftredend en herkiesbaar. 
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 zaterdag  
6 april 2019 in Eemnes.  

11.     Vaststelling afvaardiging van regio 05 naar de ledenraad van de NKvF:  
   Het bestuur stelt voor  mevrouw……./de heer…….voor te dragen 
   en als zijn zijn/haar…...haar vervanger……. aan te wijzen.  

            Wie stelt zich beschikbaar? Ook regioleden kunnen deze taak op zich nemen. 
12. Bespreking plannen/suggesties voor het nieuwe verenigingsjaar 2019-2020. 
           a.  Bezoeken open tuinen in onze regio, regio 06 en landelijk.  
           b.  Vriendendag NKvF op zaterdag…..augustus 2019. De Stekkenmarkt is op  
                zaterdag 18 mei 2019 in Ootmarsum bij Ciska en Frans Schuurman 
           c.  Bezoeken kwekers: bv Gommer, van de Velde, Lokhorst en Lavrijssen.  
           d.  Potgrondactie (Jan Workel). 
           e.  Dialezingen (graag suggesties) 27 mei 2019 Hostavereniging. 
           f.   Bustocht zaterdag 29 juni naar de Veluwe en de Betuwe met afsluitend  
                 etentje bij de Krol in Enter. 
           g.  Tuinentocht zaterdag 27 juli (werkgroep). Is hiervoor nog genoeg animo en  
                 voldoende te bezichtigen tuinen? 
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13.      Pauze met lotenverkoop (prijsjes van leden zeer welkom). 
14.      PowerPoint/diapresentatie door Gerrit Kreijkes. 
15.      Rondvraag en sluiting. 
16.      Verloting. 
17. Iedereen gaat naar huis met een fuchsiastek van een mooie cultivar. 
 
Verloting. 
Wilt u voor de verloting iets 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.  
 
Jaarverslag 2018  

 
Het jaar 2018  is al weer voorbij. Het is een jaar geworden 
om met gemengde gevoelens maar ook met genoegen op 
terug te kijken. Wel  kunnen we vaststellen dat het een goed 
verenigingsjaar is geweest. De warmte periode deze zomer 
was een flinke aanslag op het plezier dat we normaliter aan 
onze hobby hebben. 
In 2018 vond een gevarieerd aantal activiteiten plaats. Zo 
werden naast de altijd gezellige nieuwjaarsreceptie en de 

algemene ledenvergadering een aantal ledenbijeenkomsten belegd. 
Op 7 mei was de gebruikelijke stekkenverkoop bij de familie Schuurman. Frans 
en Ciska hadden van hun erf een complete plantenmarkt gemaakt. De aanvoer 
van stekken en de verkoop ervan waren naar verwachting. Al met al een  
gezellige activiteit die we een volgend  jaar weer zullen organiseren.   
Op 28 mei gaf de heer Brian Kabbes een dia lezing over het thema “Waar komen 
onze planten vandaan?”  Het was een bijzonder interessante en leerzame voor-
dracht die bij  iedereen in de smaak viel. Op 30 juni maakten we een busreis 
door de Achterhoek. We bezochten een viertal mooie particuliere tuinen. De een 
nog mooier dan de andere. Hoogtepunt was wel de fuchsiatuin van de familie 
Elsman. Deze kweker heeft beslist een top tuin. Het afsluitende etentje bij de 
Kröl in Enter viel bij iedereen goed in de smaak. We genoten er met volle teugen 
van.  
Op 21 juli vond de jaarlijkse tuinentocht plaats. Deze voerde ons langs een vijftal 
tuinen, de een nog mooier dan de ander. Het afsluitende buffet was  
georganiseerd door Carla en Wim Schotman en vond bij hen thuis plaats.  
Bedankt daarvoor. 
Op 24 september nam Harrie Pierik ons mee naar de stadstuinen van Zwolle.  
En op 19 november liet de heer Geert Borgonje ons genieten van de beroemde 
tuinen en kastelen aan de Engelse zuidkust.  



8 

 

De fam. Koos en Manny Poffers en de heer Gerrit Kreijkes wonnen prijzen met 
hun fuchsia’s op de landelijke wedstrijden. Proficiat! 
Het bestuur vergaderde dit jaar 6 keer en heeft de privacy- regeling vastgesteld. 
Op 31 december bestond onze regio uit ongeveer 115 leden waarvan  
13 donateurs. 
De leden die  in het ziekenhuis lagen zijn door het bestuur bezocht. Helaas  
moesten we afscheid nemen van een 5 tal leden.  
Tijdens de nieuwjaarsreceptie  werd er een minuut stilte voor hen in acht  
genomen. De 18 jubilarissen kregen een cadeau aangeboden en een bos bloe-
men. 
 

Het bestuur bestaat momenteel uit: 
Jan Workel  voorzitter   aftredend 2021 
Marian Wilpshaar  secretaris  aftredend 2020 
Fokje de Vreeze               penningmeester aftredend 2020 
Frits Sanders  lid   aftredend 2022 
Wim Schotman                lid   aftredend 2019 (2023) 

Enkele bestuursleden hebben aangegeven om gezondheidsredenen geen nieuwe 
bestuursperiode te ambiëren. Laten we samen opzoek gaan naar nieuwe  
bestuursleden. 
 
 
 
Fuchsia 
Fuchsia, fuchsia, fuchsia, 
die s’ zomers bloeit zonder weerga; 
laat in de herfst haar blad verliest. 
Maar komt het voorjaar met lange dagen,       
dan zal zij kleine uitgroeisels dragen; 
pas gedijend bij warmte en zon. 
Zichtbaar bij tuinen, perken en balkon.         
Fuchsia, fuchsia, fuchsia. 
Ik voel geluk, denkend aan de pergola. 
In wintertijd een takkenbos, 
maar in de zomermaanden komt ze los! 
Een weelde aan rood in varianten. 
Met tere bellen aan alle kanten. 
Fuchsia, gedij maar, buiten en binnen. 
Ik tel op de bloei, die binnenkort zal beginnen. 
 Willemien Waterreus  Helmond 20 jan. 2019 
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Proficiat! 
Onze hartelijke felicitaties voor onze jubilarissen  voor een langjarig  
lidmaatschap van de NKvF. 
 

12 ½ jaar  lid NKvF. 
Mw. R. Erdmann 
Dhr. G. Lansink 
Mw. J.M.L. v. Rijk-v.b. Berg 
 

25 jaar lid—zilveren speld—NKvF. 
Dhr. J.H. Besselink 
Mw. H.L. Hoogland-Maassen Van Den Brink         
Dhr. G.A.M. Timmer 
Dhr. H. Timmermans 
Mw. F.H. te Veldhuis 
 

30 jaar lid NKvF. 
Mw. M.C. Binnenmars 
Dhr. L.W.G. Hartong                                                   
Dhr. F. Swaters 
Mw. J.W. Voortman 
Dhr. C. ter Wengel 
 

40 jaar lid NKvF. 
Mw. J. Lubbers 
Mw. M. Poffers-Bosch 
                                                                    45 jaar lid NKvF. 
                                                  Mw. T. Sterenbosch-Ganseboom 
 
Bezorging van De Fuchsiagroet. 

Er zijn klachten binnengekomen over het niet bezorgen van De Fuchsiagroet in 
november 2018. Zoals in krantenberichten werd geschreven in december vorig 
jaar, blijkt dat het postbedrijf Sandd, waarvan Postedd een onderdeel is,  
problemen heeft met de bezorging. De Fuchsiagroet werd en wordt verstuurd 
door Postedd i.v.m. de  lagere portokosten en het niet gebonden zijn aan, zoals 
bij PostNL, een minimaal aantal verzendingen. Dus goedkoper. Er zijn, t/m  
november nooit geen klachten geweest over de bezorging. Valt De Fuchsiagroet 
in de eerste 14 dagen van februari—mei—augustus en november 2019 niet bij u 
in de brievenbus neem dan contact op met tel. 0546-539124 of e-mail.  
gmhoogland@zonnet.nl  en u krijgt alsnog De Fuchsiagroet digitaal of per post 
toegestuurd. 
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Door het overlijden van Jan Nijholt vervalt de column De Twentse Zwaluwen. 
Wij, als redactie beseffen meer als ooit, hoe kwetsbaar het leven is. Wij zullen 
zijn actuele columns voor De Fuchsiagroet heel erg missen, zijn inzet werd 
bijzonder gewaardeerd. We wensen zijn familie heel veel sterkte. 
 

De Plumeria of Frangipani. 
Charles Plumier werd op 20 april 1646 geboren te Marseille, als zoon van Jean 

Plumier en Madeleine Roussel, eenvoudige handwerkslieden. 
Nadat hij met goed gevolg zijn middelbare school had 
doorlopen, trad hij op zestienjarige leeftijd in het klooster bij 
de orde van de minderbroeders. Daar legde hij op 22 
december 1663 zijn geloofsbelijdenis af. Hij wijdde zich 
vervolgens aan de studie der wiskunde en natuurkunde. 
Daarnaast bleek hij een uitstekend schilder en tekenaar. Hij 
vervolgde zijn studie in Toulon bij père Magnan, daar leerde hij 
meetkunde en de kunst van het slijpen van lenzen voor 
optische instrumenten. Plumier werd uitgezonden naar het 
Franse klooster Trinità dei Monti in Rome. Hij studeerde daar 

botanie onder leiding van twee leden van de congregatie, Philippe Sergeant en 
Franciscus de Onuphriis, maar werd met name beïnvloed door de cisterciënzer 
monnik Paolo Boccone (1633-1704). Na zijn terugkeer in Frankrijk werd hij 
benoemd bij de kloosterschool van Bormes in de Var (één van de zes 
departementen van de regio Provence), en van daaruit verzamelde hij planten op 
de Îles d'Hyères, de Languedoc en de Dauphiné.  Plumier is vooral bekend 
geworden door de informatie die hij bij een aantal reizen heeft vastgelegd. Ter ere 
van de zeventiende-eeuwse Franse botanicus Charles Plumier, die naar de Nieuwe 
Wereld reisde en er vele planten-en diersoorten documenteerde is de Plumeria: 
oorspronkelijk Plumiera gespeld, genoemd. 

 

De Plumeria komt oorspronkelijk uit het Caribisch gebied en komt tegenwoordig 
overal ter wereld in tropische gebieden voor. Hij wordt ook wel Frangipani 
genoemd. Frangipani komt van een zestiende-eeuwse Italiaanse markies die een 
naar plumeria geurend parfum ontwierp. Omdat de heerlijke geur van de Plumeria 
bloemen herinnerde aan de geparfumeerde handschoenen die de Italiaanse 
edelman Marquis Frangipani in de 16e eeuw ontwierp. Pas later kreeg de plant zijn 
huidige naam door de Franse Botanist Charles Plumier die in de 17e eeuw diverse 
soorten Plumeria beschreef. Wij kennen de bloemen vooral van Hawaïkransen.  
Plumerias of frangipani zijn struiken en kleine bomen die vooral gekend zijn om 
hun prachtige en ’s nachts geurende bloemen. 
Het zijn ook rubberplanten die een wit, melkachtig en irriterend sap afscheiden. 
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Dit sap is sterk irriterend voor de ogen en de huid, let dus goed op bij het  
behandelen van de plant en wees voorzichtig met kinderen en kleine huisdieren. 
De bloemen zijn geurend en wasachtig. De geur wordt ’s nachts afgescheiden om 
nachtvlinders aan te trekken die instaan voor de bestuiving. De kelk is klein en  
zonder klieren: hoewel de bloem een parfum afscheidt heeft ze geen nectar.  
De Plumeria corolla is wit, gelig, rood, roze of paars, smal buisvormig en  
behaard aan de binnenkant. De vruchten zijn langwerpig, tot 
30 cm lang, en giftig! De zaden zijn talrijk, vlak met vliezige 
vleugels. Plumeria is oorspronkelijk afkomstig uit Midden- en  
Zuid-Amerika maar wordt nu overal ter wereld in de tropen 
gekweekt en is soms verwilderd. 
In de eilanden van de Stille Oceaan worden de bloemen ge-
bruikt voor het maken van lei of bloemenhalssnoeren, in de 
moderne Polynesische cultuur wordt de bloem door vrouwen 
aan het linkeroor gedragen om aan te geven dat zij reeds in 
een relatie zijn en over het rechteroor om te tonen dat zij 
beschikbaar zijn. In verschillende Aziatische culturen is de 
boom of bloem verweven met traditie en bijgeloof.  
Plumeria kan gemakkelijk als kamerplant worden gekweekt en mag in de zomer 
buitenstaan maar ook een kleine boom of struik van 9-12m hoog. De bomen  
produceren veel latex. De takken zijn 2-3 cm dik, bijna vlezig. 
Plumier maakte verschillende reizen, de vierde reis werd hem fataal. Al verzwakt 
door zijn voorgaande reizen, overleed hij op 16 november 1704 op 58-jarige 
leeftijd aan pleuritis. Hij werd begraven in het Franciscaner klooster nabij Cadiz. 
In 1706 verscheen postuum nog zijn "Traité des fougères" met 170 platen.  
Plumier was een specialist op het gebied van de flora van de Antillen en hij heeft 
een aanzienlijk aantal nieuwe planten gevonden.  
 

Hij was de eerste die planten naar personen vernoemde:  
Begonia naar Michel Bégon, Fuchsia naar Leonhart Fuchs, Lobelia naar Matthias 
de Lobel, Magnolia naar Pierre Magnol, dit zijn slechts enkele voorbeelden.  
Hij liet een groot aantal aantekeningen na en meer dan 6000 tekeningen, waar-
van zo'n 4300 van planten, de rest van de fauna van Amerika. Zijn herbarium is 
ten ondergegaan bij een schipbreuk. Het werd vervoerd op een ander schip dan 
zijn manuscripten en tekeningen.  
De Leidse botanicus Herman Boerhaave liet in Parijs 508 platen van  
Plumier kopiëren. Zijn pupil Johannes Burman, inmiddels hoogleraar botanie in  
Amsterdam, (1755-1760) gaf later Plantarum americanarum, quas olim Carolus 
Plumierus detexit, fasciculus uit, waarin 262 van deze platen zijn opgenomen. 
Gegevens Internet. 
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In gesprek met….Henk Meenhuis.  
We wonen in Almelo aan de Lizzy Ansinghlaan. 
 
Wat zijn jou favoriete fuchsia’s??  
Ik heb ongeveer 60 soorten Fuchsia’s. Totaal aantal 
fuchsia’s 275 stuks. 
Mijn favoriete fuchsia’s zijn vooral hangers,   
Windhappers / Postiljon / Mighty Mathijs 
WALZ Jubelteen / Samke / Pink Marshmallow 
 

Overwinteren!! 
Voor de fuchsia’s gaan overwinteren gaan we eerst 
stekken. Deze winter heb ik 160 stekjes. 
De stekjes gaan in een muurkas om te overwinteren bij een temperatuur tussen 
de 4 tot 8 graden. Dan gaan bijna alle fuchsia’s onder de vloer om te  
overwinteren. Kunnen 250 stuks staan, geef ze wel 1 keer per maand water. 
Stam en grote fuchsia’s staan in de garage te overwinteren. 
 

Hoe moet voor jou een tuin er uit zien?? 
Mijn tuin moet goed onderhouden zijn. 
Tuin is niet al te groot de fuchsia’s staan s’morgens in de zon en na de middag 
in de schaduw. Achter het huis staan veel fuchsia’s maar staan wel onder een 
schaduwnet. 
 

Wat vind jij ervan om bij andere leden in de tuin te kijken??  
Tuindagen ga ik altijd naar toe. Dan zie ik veel andere soorten fuchsia’s en  
iedereen heeft een eigen mening over de fuchsia’s. 

                                        ************************ 
 

Fuchsiaweekend bij Epric. 
Epric is een zorgkwekerij te Huissen die met mensen werkt die een afstand 
tot de arbeidsmarkt hebben.  
Op vrijdag 8 en zaterdag 9 maart a.s. zijn er meer dan 150 verschillende be-
wortelde fuchsia stekken te koop voor het luttele bedrag van 50 eurocent 
per stuk.  Openingstijden van 09.00—17.00 uur. 
Vrijdag 10 en zaterdag 11 mei a.s. bladcactussen en... 
Vrijdag 7 en zaterdag 8 juni hosta weekend. 

Nieuwediep 9a 
6851 GB Huissen 
http://www.fuchsia-extra-vaganza.com  
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Fuchsia “David” 
Is een min of meer winterharde bellenplant met kleine bloemen en bladeren. 
De bloemen hebben een rode buis en kelkblaadjes met een paarse kroon. 
Verlangen een goed doorlaatbare grond op een beschutte plaats. Bij strenge 
vorst de plant bedekken. Potten moeten vorstvrij overwinteren. 
Op de een of andere manier hebben we de winterharde Fuchsia's jarenlang 
vergeten. Totdat we ze een paar jaar geleden in Denemarken volop zagen 
bloeien in de volle grond. En waarom eigenlijk ook niet. Ze zijn heel 
betrouwbaar, bloeien eindeloos, blijven netjes en kennen geen ziektes. De 
meesten vriezen elk jaar tot de grond af, maar komen geheid weer op. Na een 
koud voorjaar kan dat wat langer duren, dus plant er wat vroege bolgewassen 
omheen. Ze doen het prima in de halfschaduw, maar ook in de volle zon zolang 
het maar niet te droog is. Het is een goede praktijk de jonge planten bij aanschaf 
een stuk dieper te planten, tot zelfs 10 cm dieper is geen bezwaar. Ze zijn dan 
perfect winterhard. Elk jaar groeit de lijst met aangeboden soorten gestaag. 
David is al een oudje (1949) en heeft tijd genoeg gehad om 
zich te bewijzen als winterhard. Alles is klein aan deze plant, 
de bloemen, het blad en de plant zelf. Ideaal ook als 
potplant, maar nogmaals in de tuin, mits 10 cm dieper 
geplant volledig winterhard. 
Fuchsia “David” tuinfuchsia met talloos veel bloemetjes. 
  
De bloeiperiode is juni – september. 
Zonbehoefte: zonnig, halfschaduw. 
Waterbehoefte: vochtig, goed doorlatend.          
Bloemkleur: rood tot roze. 
Max Hoogte in cm: 50 tot 70 kan na 10 jaar ong. 100 cm 
worden.  
 

Algemene informatie over de Bellenplant, Tuinfuchsia: 
Bellenplant kent iedereen als de terrasplant met hangende bloemen, maar er 
bestaan ook een aantal soorten die redelijk winterhard zijn. Ze worden 
gekenmerkt door hun iets kleinere bloemen dan de terrasfuchsia's. Om deze 
Bellenplanten goed voor te bereiden op de winter, is het verstandig om ze voor 
de zomer te planten zodat ze goed kunnen wortelen. In de herfst de grond 
afdekken met blad is aan te raden. Vriest de Bellenplant dan toch af, dan zal hij 
aan de basis weer uitlopen. Natuurlijk zijn ze ook in een grote pot te houden, 
zodat u ze 's winters vorstvrij kunt opslaan. Bellenplant wil een plek in de zon of 
halfschaduw en een vruchtbare goed doorlatende grond. Te harde wind moet 
voorkomen worden.  
Vaste planten kwekerij De Hessenhof. 
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Wilt u op de hoogte blijven……… 
van informatie die niet in DE FUCHSIAGROET wordt gepubliceerd  b.v. een 
onverwachte verandering van een ledenbijenkomst etc. meldt u dan aan 
voor onze e-mailgroep:  janworkel@concepts.nl en u krijgt, via de mail, de 
informatie toegestuurd. 
Bezoek ook regelmatig onze website: www.fuchsiavrienden.nl   
maar ook onze landelijke website. www.nkvf.nl  
DE FUCHSIAGROET wordt op beide website gepubliceerd. 
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                               Keuze uit 500 soorten fuchsia’s 
   Hang- balkon-     600 soorten Pelargoniums 
   en plantenbakken   120 soorten Passiflora’s 
            voor                 250 soorten Brugmansia’s 
semi-hydrocultuur  500 soorten Hibiscus 

                             300 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 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 

     

 

Jubilarissen 2019 


