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JAARGANG 18                        mei 2019  nr. 2 
  
Van de bestuurstafel. 
 
We zitten alweer in de maand april, als ik probeer wat op 
papier te krijgen voor de komende Fuchsiagroet.  
De tijd gaat snel! 
Vorige week hadden we bestuursvergadering en zijn we 
al voor 2020 aan de slag gegaan met het vaststellen van 
data voor onze activiteiten.  
In ieder geval hebben we voor mei 2020 al wat op het 
oog: velen van ons hebben naast de Fuchsia ook een grote of kleine collectie  
Pelargoniums (of Geraniums). Misschien is het wel leuk daar iets meer over te 
weten te komen. Esther van der Velde uit Heerde is bereid hier een presentatie 
over te geven. 
Maar ook voor het komende seizoen staat er van alles op stapel. 
Bij onszelf natuurlijk het opnieuw oppotten van onze planten. Hebben ze de  
winter goed doorstaan na de droge en hete zomer? Bij mij hebben sommige 
planten, naar het zich nu laat aanzien, toch het loodje gelegd. Niet getreurd,  
een mooie reden om weer eens wat nieuws aan te schaffen.  
En dat kan natuurlijk op onze stekkenmarkt op zaterdag 18 mei bij Frans en Cisca 
Schuurman in Agelo. Het is daar altijd een gezellig samenzijn en natuurlijk veel 
keus uit Fuchsiastekken, maar ook heel veel andere planten. Beslist de moeite 
waard om daar een kijkje te nemen en koffie of thee staat klaar! 
Op Hemelvaartsdag, 30 mei, doen we mee aan een ander evenement. In  
Bathmen wordt door de Kleindier-vereniging “Pels en Pluim Laren Gld” een fair 
georganiseerd onder de naam Dier en Tuin op het erf van de familie v. Ark, 
Broekhuisdijk 2 a te Bathmen.  
Wim Schotman en Gerrit Kreijkes zullen daar met stekken en promotiemateriaal 
aanwezig zijn. 
Eind mei komt de heer Luiten ons wat vertellen over Hosta’s, ook vaak aanwezig 
in onze tuinen! 
En dan eind juni onze bustocht en tot slot onze tuinentocht in juli.  
Meer informatie staat verderop in deze De Fuchsiagroet. 
Terwijl ik dit stukje wilde afsluiten, krijg ik het verbijsterende bericht dat onze 
oud-voorzitter en enthousiast lid Harrie Nijhuis zeer plotseling is overleden. Het 
bestuur wenst Ans en familie heel veel sterkte voor de komende tijd. 
 

Met een groet en hopelijk tot ziens op een van onze activiteiten, 
Marian Wilpshaar 
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Activiteitenkalender. 
18-05-2019 Stekkenmarkt in Agelo.         13.30 uur. 
   Verdere gegevens op pagina 9. 
  Bij Frans en Cisca Schuurman 
27-05-2019 Ledenbijeenkomst bij de Kröl,         19.30 uur. 
   Dorpsstraat 158a in Enter. 
  “Waar komen de Hosta’s vandaan”   
  door dhr. Luiten van de Hostavereniging. 
29-06-2019 Busreis naar Hortensiakweker “Andriesia”       09.00 uur. 
  te Zoelen, bij Tiel. Op de heen– en terugreis bezoeken 
  we een tuin in Barneveld en Amersfoort. 
  Zie voor gegevens op pagina 9. 
27-07-2019 Tuinentocht. Verdere gegevens op blz. 10. 
30-09-2019 Ledenbijeenkomst met Diapresentatie over       19.30 uur. 
                             Orchideeën door de heer Jan Nijhuis. 

                        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.  
29-05-2019 Wilgenlaan 18, 7642 EW Wierden.      10.00 uur. 
04-09-2019 Brandweg 5, 8105 SG Luttenberg      10.00 uur. 
                                                

Bezorging van DE FUCHSIAGROET. 
Er zijn klachten binnengekomen over het niet bezorgen van  
DE FUCHSIAGROET. 
Het blijkt dat het postbedrijf Sandd, waarvan Postedd een 
onderdeel is, problemen heeft met de bezorging. De 
Fuchsiagroet wordt verstuurd door Postedd. Er zijn tot nu toe 
enkele klachten geweest. 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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 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. 
Wij wensen ook onze voorzitter Jan Workel een voorspoedig herstel toe en 
dat hij zijn taak in de toekomst weer met enthousiasme kan oppakken. 
 
In Memoriam. 
 “Een afscheid is definitief maar de herinnering onuitwisbaar”    
 
Bedroefd hebben wij kennis genomen van het overlijden van  
mevrouw Annie Otten-Kuipers uit Enter.  
Echtgenote van Jo Otten en moeder van Angelique. 
Op 15 februari 2019 is ze op 81 jarige leeftijd overleden. 
Zij was de steunende kracht achter hen beiden. De leegte die 
zij achterlaat voor haar naasten en familie is niet met woorden 
te vullen. Wij wensen dan ook heel veel sterkte in deze moeilij-
ke tijd. 
   ***************** 
 

Tot onze grote ontsteltenis en verslagenheid is plotseling 
overleden onze oud-voorzitter Harrie Nijhuis op 6 april 2019, 
op de leeftijd van 80 jaar.  
Wij herinneren hem als een betrokken en enthousiaste voorzitter die erg 
werd gewaardeerd en gezien. Harrie heeft onze vereniging door een moeilijke 
periode geloodst, hij was een mens onder de mensen met zorg en aandacht 
voor een ander. Wij zullen Harrie blijven herinneren als een man die altijd 
voor iedereen klaar stond, ook voor onze regio. 
Wij wensen Ans, Marita, Renè, Carlijn, Jules en verdere familie heel veel 
sterkte met dit onverwachte verlies voor nu en in de toekomst. 

 

In ‘t Nederlands is iemand dood gegaan 
over zijn reis wordt nooit meer iets vernomen. 
In het Twents is iemand oet de tied e komn 
dus je weet zeker: hij kwam veilig aan. 
Willem Wilmink  
 

Bestuur en Leden. 
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Notulen van de algemene ledenvergadering van Twente-Salland van de 
NKvF, gehouden op 11 maart 2019 te Enter bij café de Krȍl. 
Aanwezig: 38 leden. 
Afwezig mkg: dhr. F. Swaters, mw. D. Oude Groothuis, dhr. J.H. Besselink,  
dhr. J. Workel. 
 

Vooraf aan de vergadering vraagt mevr. Mieke Hoogland of de vergadering ermee 
akkoord gaat dat zij i.v.m. ziekte van dhr. Workel, de vergadering leidt. Wordt met 
applaus beantwoord. 
 
1.     Opening en mededelingen. 
        Mieke opent de vergadering klokslag 19.30 uur en heet iedereen van harte 
        welkom. Zij deelt mee, dat op 15 februari mevrouw Otten, echtgenote van  
        dhr. J.A. Otten te Enter is overleden. En wenst dhr. Workel van harte  
        beterschap en dat hij zo snel mogelijk zijn taak als voorzitter weer op zich kan 
       nemen. 
2.    Ingekomen stukken. 
       - Verslag Kascommissie 
3.    Uitgaande stukken. 
       Zie agenda. 
4.    Notulen van de ledenvergadering van 12-03-2018. 
       Er zijn geen op- of aanmerkingen. Zij worden goedgekeurd. 
5.    Jaarverslag 2018 van de secretaris. 
       Geen op- of aanmerkingen. Wordt goedgekeurd. 
6.    Financieel verslag penningmeester over 2018. 
       Fokje geeft een korte toelichting. Er zijn geen vragen. 
       De heer Veldman vraagt namens de kascie de aanwezigen de penningmeester 
       décharge te verlenen. Dit wordt met applaus bevestigd. 
7.    Vaststelling begroting 2019. 
       Fokje deelt mee, dat we de bijdrage voor de busreis hebben verlaagd naar  
       €  20,00 p.p. Het nadelig saldo zal iets hoger worden dan de € 2000,00 die we  
       hadden afgesproken. Vanuit de zaal zijn er geen vragen. De begroting wordt 
       goedgekeurd. 
8.    Benoeming leden Kascommissie. 
       De heer Veldkamp is aftredend. 
       De heer Feenstra meldt zich als reservelid. 
       De kascie ziet er als volgt uit: 
       Mevr. B. van Heusden 
       Mevr. M. Hoogland 
       Dhr. W. Feenstra (reservelid) 
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9.    Bestuursverkiezing. 
       Wim Schotman is aftredend maar herkiesbaar. Wordt met applaus herkozen. 
       Namens het bestuur doet Mieke Hoogland een dringend beroep op de leden 
       voor nieuwe bestuursleden in 2020. De termijnen van de secretaris en de  
       penningmeester lopen dan af en zij zijn dan niet herkiesbaar i.v.m. 
       gezondheidsklachten. Ook de voorzitter kampt met gezondheidsklachten en  
       wil graag in 2020 vervangen worden. 
       De heer Gerrit Kreijkes heeft zich al aangemeld als toekomstig bestuurslid en 
       zal de komende tijd met het bestuur meelopen. De heer Kreijkes houdt ook 
       nog een vurig pleidooi voor vervangers. 
 10. Bespreking agenda algemene ledenvergadering van de NKvF. 
        Op zaterdag 6 april te Eemnes. Er zijn nog geen stukken binnengekomen. 
11.  Vaststelling vertegenwoordiger van regio 05. 
        Naar de  ledenraad van de NKvF. Zowel Jan Workel als Marian Wilpshaar zijn 
       verhinderd. Ook iemand van de leden mag worden afgevaardigd. Er meldt 
       zich niemand. Onze regio zal dus dit jaar geen afvaardiging sturen. 
12.  Bespreking plannen en suggesties voor 2019-2020. 
        Allereerst wordt de heer Hartong naar voren geroepen. Hij is 30 jaar lid en 
        hem wordt een VVV-bon ter waarde van € 15,00 overhandigd. 
       a. Er wordt aandacht gevraagd voor het bezoeken van open tuinen.  
           (Fuchsiana mei). 
       b. De Landelijke vriendendag vindt plaats op zaterdag 13 juli bij kwekerij Van  
           de  Velde in Heerde. I.v.m. 40 jarig jubileum zullen er 2 leden, 
           mevr. M. Poffers en mevr. J. Lubbers, gehuldigd worden. 
           18 mei stekkenmarkt bij Frans en Ciska Schuurman in Agelo. 
       c. Aandacht voor de kwekers Gommer, Lokhorst, v.d. Velde, Lavrijsen. 
       d. Aktie potgrond: er zijn 10 pallets verkocht. De kwaliteit is prima,  
            Jan Workel wil graag de distributie over doen aan iemand anders.  
           Cisca Schuurman zal dit met Frans overleggen. 
           Voor Nijverdal en omg. zou Jan Ooink op den Dijk kunnen zorgen. 
       e. Er wordt een oproep gedaan voor suggesties voor het invullen van de 
           ledenavonden. Voor 27 mei staat een lezing over Hosta’s op het  
           programma, 30 september een lezing over Orchideeën en op 11 november 
           een presentatie over de Dinkel. 
       f.  De bustocht 29 juni. Wim Schotman vertelt dat het einddoel hortensia-  
           kwekerij Andriesia te Zoelen is. Op de heen- en terugreis wordt er een 
           tuin bezocht in Amersfoort en Barneveld. Kosten € 20,00 p.p. 
           Na afloop eten bij de Kröl te Enter voor eigen rekening.  
           Hiervoor moet men zich apart opgeven. 
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       g.  De Tuinentocht 27 juli. Informatie over de te bezoeken tuinen ligt op de 
             tafels. E.e.a. speelt zich af rond Gorssel. 
             Bij veel tuinen wordt entree gevraagd. Dit is voor eigen rekening.  
             Het afsluitende buffet vindt plaats bij ‘In de tuin van Dorth’.  
             Hiervoor moet men zich opgeven. Kosten p.p. € 5,00. 
13.   In de pauze worden er loten verkocht voor de verloting. 
14.   Diapresentatie dhr. Kreijkes. 
         Wat komt er kijken bij het kweken van nieuwe soorten. 
 15.   Rondvraag en sluiting. Er zijn geen vragen. 
          De bijeenkomst wordt afgesloten met de verloting en tot slot krijgt 
          iedereen nog een Fuchsiastekje mee. 
          Enter, maart 2019.   - Secretaris - 
 
 

  Fuchsia 
  Als zomaar op een zaterdag 
  jouw bellen fel oplichten 
  dan breekt tenslotte weer een lach 
  door op elk bleek gezichtje. 
 

  Je bloemen leg ik vast in kleur 
      ze dansen in de blauwen 
  en openen de zomerdeur 
  weg waait het winters grauwe. 
 

  Met fuchsia wordt het een feest 
  om in de tuin te dwalen 
  ze wiegen in de wind, bedeesd. 
 

  De bellen glanzen, pralen. 
  Het konden elfjes zijn geweest 
  uit sprookjes en verhalen. 
 

Sonnet van Willemien Waterreus. 
 
 
Fuchsiavriendendag op zaterdag 13 juli a.s. In en bij Kwekerij Van der  
Velde in Heerde. Komt u de vriendendag bezoeken dan is één ding heel belang-
rijk: NEEM UW LIDMAATSCHAPKAART MEE!  Entreeprijs € 3,50 wordt dan door 
de NKvF vergoed. In de Fuchsiana van juni a.s. staat het volledige programma. 
Bovendien worden onze jubilarissen mw. Manny Poffers en mw. Janna Lubbers 
gehuldigd met hun 40 jarig lidmaatschap van de NKvF. 
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Busreis zaterdag 29 juni 2019. 
Kosten voor de busreis zijn € 20,00 per persoon. 
Vertrektijd: 09.00 uur bij restaurant La Place te Holten 
(aan de A1). 

Eigen lunchpakket meenemen!!! 
Rond 18.00 uur verwachten wij weer terug te zijn in 
Holten. 
De reis gaat naar Amersfoort, daar brengen we een  
bezoek aan Het Bergje. Een prachtige tuin, deze ligt onderaan de Amersfoortse 
berg op de rand van de stad. De bomen van het aangrenzende kloosterpark  
vormen hier een fraai decor. 
Verder reizen we naar Hortensia Kwekerij Andriesia. Deze kwekerij heeft de 
grootste aangelegde Hortensia tuin in midden Nederland! Tal van verschillende 
rassen van zeer groot formaat zijn hier te bewonderen. 
De derde en laatste tuin is De Beukenhof in Barneveld. De structuur van deze tuin 
wordt bepaald door beukenhagen, groenblijvende elementen zoals taxus en 
buxus hagen, een terras aan een grote strakke vijver. Verder vindt u tuinkamers, 
een heesterborder en een schaduwtuin. 

U kunt zich opgeven om voor 22 juni € 20,00 pp. over te maken naar: 
Rek.nr. NL 23 RABO 039 68 38 766 t.n.v. penningmeester NKvF regio Twente 
o.v.v. Busreis 
Er is evenals vorig jaar weer de gelegenheid voor een etentje bij De Kroll als  
afsluiting. Bij opgave graag doorgeven of je wel of niet mee gaat eten. 
Kosten zijn voor eigen rekening, deze graag bij de Kroll betalen. 
Hebt u een goede vriend, vriendin of familie die ook graag mee wil, dat kan 
maar in overleg met onze penningmeester Fokje de Vreeze, adres en telefoon-
nummer voorin DE FUCHSIAGROET. 
 

Stekkenmarkt/ruilbeurs op zaterdag 18 mei 2019. 
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 die 
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! 
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Tuinentocht 2019 op zaterdag 27 juli 2019. 
Tuin: De Hoefslag, Hoefslag 12, 7213 BW GORSSEL.   
Verrassende landschapstuin aan de rand van Gorssel, omzoomd met oude bomen, 
golvende borders langs een slingerend  gazon, met natuurlijk 
uitziende vaste planten. Open van 10.30 tot 17.00 uur.                                                                       
Tuin: `t Kloosterhofke, Zutphenseweg 75, 7211 EB EEFDE 
Functionele liefhebberstuin, 3000 m², met o.a. een siertuin 
met borders op kleur, vorm snoei, een kruiden-, groente- en 
fruittuin, een tuin met historisch prieel en een 
bloemenpluktuin. Open van 9.30 tot 16.00 uur. 
Tuin: De Joppeheuvel, Joppelaan 86, 7213 AE GORSSEL. 
De tuin is als het ware onttrokken aan het bos en is nu een cultuurtuin van 3800 
m². De tuin wordt omzoomd door hoge bomen en diverse borders met veel vaste 
planten, met vele soorten hosta’s, hortensia’s en diverse struiken. De tuin kan via 
verschillende paadjes verkend worden met steeds andere zichtlijnen. Open van 
10.30 tot 17.00 uur.  
 

De entree van de tuinen wordt door de vereniging betaald. Op vertoon van uw 
lidmaatschapskaart kunt u gratis naar binnen, vergeet deze dus niet!!!!!!!!!  
Bij elke tuin ligt een inteken lijst, dit is omdat 3 van de 4 tuinen ook voor publiek 
open is en niet alleen voor onze fuchsiavereniging. 
 

Tuin: In de tuin van Dorth, Bathmenseweg 10, 7216 PB KRING VAN DORTH.  
Tel. 0573-769054. 
In de tuin van Dorth wordt alleen op ecologische wijze getuinierd. Dat wil zeggen 
dat er geen kunstmest en bestrijdingsmiddelen worden gebruikt. Wie verliefd is op 
het leven gunt een ieder het leven….zo ook aan de dieren….ook al veroorzaakt het 
op enig moment “hinder”. Zo mag de mol molshopen maken in het gazon. De 
konijnen, vossen en reeën hebben vrije toegang tot de tuin. Er is geen hek of 
schutting die ze tegenhoudt. Luizen en andere “lastige” insecten worden in toom 
gehouden door de vele andere insecten en vogels die een gezond ecosysteem met 
zich meebrengt. Open van 10.30 tot 17.00 uur.   

                                                                                                                                                                                                                                                             

In deze tuin aan de Bathmenseweg wordt ook het afsluitende buffet 
geserveerd. Deelname aan de tuinentocht is geheel gratis maar voor de 
afsluiting met een hapje en een drankje is opgave wel verplicht!!!
Hiervoor wordt een bijdrage gevraagd van € 5,00 per persoon.  

U wordt om ong. 17.00 uur verwacht voor het buffet. 
Aanmelden door overmaking van € 5,00 per persoon naar: 
Rek.nr. NL 23 RABO 039 68 38 766 t.n.v. penningmeester NKvF regio Twente 
o.v.v. Tuinentocht 2017. Graag voor 20 juli 2019.  
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In gesprek met….Eugenie Boterman.  
 

Wat zijn jouw favoriete fuchsia’s? 
Interesse in fuchsia’s ontstond in de 90-er jaren.  
Aanleiding was het bezoeken van enkele  
tentoonstellingen. Ik raakte gefascineerd door de  
verschillende verschijningsvormen, de kleurenrijkdom 
en het ontelbare aantal variëteiten.  
Favoriet was echter een fuchsiavariant met minuscule bloemen,  
de Double Dutch. Zij was goed te geleiden op diverse manieren, groeide  
voorspoedig en had een tere wit-roze kleur.  
Jarenlang heb ik van haar kunnen genieten. Helaas kwam er door wijziging van 
omstandigheden een einde aan dit plantenleven. Zou ik opnieuw kunnen kiezen 
voor een fuchsia, zou het weer een kleinbloemige variant zijn.  
 

Overwinteren! 
Her overwinteren van de Double Dutch in de berging leverde weinig problemen 
op. Dit heeft mij wel verbaasd , omdat ik weinig ‘groene vingers’ heb. Belangrijk 
bij het overleven van de plant was echter wel dat er werd vastgehouden aan de 
voorgeschreven overwinteringsregels.  

 

Hoe moet voor jou een tuin er uit zien? 
Als het even kan, een afspiegeling van de verzorger(s). Maar het is heel plezierig 
wanneer de begroeiing van de tuin of het balkon de kans krijgt zich optimaal te 
ontwikkelen. 
 

Wat vind jij ervan om bij andere leden in de tuin te kijken? 
Tot nog toe heb ik weinig gebruik gemaakt van de gastvrijheid van andere zeer 
gemotiveerde fuchsia liefhebbers.  
 

Hoe lang ben jij al bezig met het houden van fuchsia’s? 
Momenteel maken fuchsia’s geen deel uit van het woongenot, maar de  
belangstelling blijft onverminderd aanwezig, omdat ik wel kennis neem van  
verschillende publicaties. Ook het bezoeken van fuchsiatentoonstellingen blijft 
op mijn agenda staan. Bij dit alles is efficiënte informatie heel behulpzaam.  
Het voortbestaan van liefhebbersorganen als ‘De Fuchsiagroet’ en ‘Fuchsiana’, is 
daarom van vitaal belang, ook voor een ‘theoretische’ plantenliefhebber zoals ik. 
Eugenie Boterman 
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Een land vol tegels…….. 
 
Bijna de helft van alle Nederlandse tuinen liggen vol met stoeptegels.    
In de jaren 60tig sleepten we nog gewoon de keukenstoelen naar buiten om 
wat te relaxen tussen het wasgoed dat aan de lijnen wapperende.  
Tegenwoordig gaat dit in de wasdroger en hebben we luxe tuinmeubelen. De 
tuin is nu het verlengstuk van het huis, met buitenkeukens, terraskachels,  
hangmatten en schommelstoelen. De tegeltuin is in opkomst. Zeker het  
afgelopen decennium zijn tienduizenden stukjes groen omgetoverd in degelijke 
grijze vlaktes. Tuinen, perken, bomen, alles moet eraan geloven. "Het is gemak. 
Mensen zien een tuin als het verlengde van hun woonkamer. Een betegelde 
tuin vergt in hun ogen weinig onderhoud en het is makkelijk om er een terrasje 

op te zetten." 
Het begon midden van de vorige eeuw met een  
partytent en evolueerde al snel naar een  
semipermanente overkapping die de hele zomer kon 
blijven staat. De Toekomst? De hele tuin overkapt.  
Hoeven de fuchsia’s, oleanders en citroenboompjes ook 
niet meer naar de slaapkamer. Wij Nederlanders dromen 
niet meer van korenbloemen en klaprozen maar van een 
loungehoek, jacuzzi en buitenkeuken. Slechts 17 % van 
ons ziet de tuin nog als een plek om te tuinieren.  

Hoe je peterselie zaait bekijk je op YouTube, maar een rijtje zaaien in echte 
grond? Geen tijd, dan maar in een potje. Het lijkt er op dat we feestend onder-
gaan.   

We weten dat struiken CO² opnemen maar toch hebben de meesten van ons 
een houten schutting staan tussen de tuin en die van de buren. Een haag wordt 
steeds minder aangeplant, deze is niet alleen duurzaam maar biedt ook een 
woonplaats aan voor insecten en vogels. We zien dat de straten van tijd tot tijd 
onderwater lopen omdat het riool na een plensbui het hemelwater niet kan 
afvoeren. Extra stenen leiden ook tot wateroverlast en hittestress. Vogels,  
vlinders, bijen, egels en andere dieren vertrekken uit de achtertuin.   
Groen verbetert niet alleen het milieu en de mogelijkheden voor waterberging, 
het heeft ook -positieve effecten op je gezondheid. Onderzoek van de  
Universiteit Wageningen wijst keer op keer uit dat groen gelukkig maakt. Maar 
er gaapt een kloof tussen denken en doen. Die groene oase wordt in werkelijk-
heid vaak een versteende tuin. Kijk maar eens rond in nieuwbouwwijken. Maar 
we blijven onze tuinen verharden en betegelen en zullen niet stoppen voordat 
een gemeenteverordening ons gedrag corrigeert. Een buurvrouw die haar  
gazon maait, de buurman die z’n hortensia snoeit.  
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Ze worden steeds zeldzamer. Steeds meer mensen gooien hun gazon en borders 
de tuin uit en kiezen voor een tegeltuin. Lekker makkelijk in het onderhoud en 
een stuk goedkoper, zo is de redenering. Maar de enorme toename aan tegels 
baart wetenschappers en overheden zorgen. 

 

We weten dat planten van een boom de bio 
diversiteit enorm bevordert, maar ja een boom 
geeft rommel en nestkastjes kun je ook aan de 
schutting hangen. 
Planten verminderen de CO² uitstoot en trekken 
vlinders, hommels en andere insecten aan. Nee 
de tuin is niet bepaald klaar voor een duurzame 
toekomst. Overigens nemen ook korstmossen 
CO² op, laat ze met rust. 
Tuinen met tegels kunnen regenwater minder goed afvoeren. Het is namelijk het 
beste als water ter plekke in de grond kan zakken: beter voor het 
grondwaterpeil en het voorkomt wateroverlast. We krijgen de komende jaren 
steeds meer last van overstromingen door hevige regenval. De wereldwijde 
bijen- en vlindersterfte zet verder door. Tijd voor wat actie vanuit onze kant! 
 
Regenwater dat voorheen door het particuliere groen opgevangen werd, moet 
nu afgevoerd worden via de riolen. Daar zijn de riolen vaak niet op berekend. 
Daardoor komen straten en tuinen blank te staan. Kelders en souterrains lopen 
onder, met waterschade tot gevolg. Dit effect wordt nog versterkt door de 
klimaatverandering; het regent vaker en harder en dat zorgt voor grote 
problemen. De tuin maakt immers deel uit van een groter geheel, de natuur.  
Het is van groot belang dat tuinbezitters zich dat realiseren. "Als het tuinhek van 
de dam is…" Maak het verschil en ga voor groen.  
Volgens de Universiteit Wageningen leiden tegels niet tot een betere, maar 
hetere leefomgeving. En behalve de warmte kan ook regenwater niet makkelijk 
via de tegels weg, wat slecht is voor de riolering en het afwateringssysteem.  
Door onze tuinen te onttegelen en aan te planten met de juiste beplanting op de 
juiste plaats kunnen we deze problemen op kleine en grote schaal aanpakken. 
Stop de verstening! Niets doen is geen optie! 
Bron: Internet en Tubantia. 
   ********************************** 

De Fuchsiavrienden Ootmarsum bieden, dit jaar alweer voor de 30e keer, een 
prachtige bloemenshow. Vanaf 26 juli t.m. 4 augustus 2019 wordt deze 
gehouden bij het Openluchtmuseum in Ootmarsum, Commanderieplein 2,  
7631 EA Ootmarsum. Entree € 7,00 en voor senioren € 6,00. 
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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. 
   ************************ 
Zondag 14 juli a.s. wordt bij Frans en Cisca Schuurman aan de  
Almelosestraat 80, 7636 RN in Agelo, in hun eigen tuin, een plantenmarkt  
georganiseerd. Onder aan de Kuiperberg voor Ootmarsum is vanaf 10.00 uur 
de tuin open. Een bezoek is zeker de moeite waard.  
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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 

     

 


