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Van de Voorzitter
Nu ik aan het voorwoordje begin, realiseer ik me dat als u dit leest 2017 bijna
voorbij is, zucht wat vliegt de tijd. Maar december met de goede Sint, de Kerstman, een kerstboompje, sfeer en lichtjes, kan een mooie afsluiting zijn van
2017.
Heeft u alle planten op tijd gesnoeid? Staan ze al in de winterberging, zorg er
dan goed voor, want dan kunnen we er het volgend jaar weer genieten van de
schoonheid van onze Fuchsia. Het is altijd weer even flink doorpakken, nog
even stekjes van die ene plant, potten schoonmaken, rommel opruimen, en dan
ja dan is de tuin kaal. En wat doen we dan, bloembollen de grond in, voor vrolijke kleuren in het voorjaar, en voor nu viooltjes , te krijgen in vele kleuren, ik heb
gekozen voor de bosviooltjes, blauwpaars met geel, en gaultheria’s met de
mooie rode bessen.
2017 voorbij, 2018 staat voor de deur, 2018 ja ja dan ben ik alweer 10 jaar voorzitter van regio 28, volgens de agenda van de jaarvergadering in maart a.s. ben
ik aftredend als bestuurslid/voorzitter, en heb het besluit genomen om mij niet
meer herkiesbaar te stellen. Het was een mooie tijd om samen met u allen onze
vereniging bloeiend te houden, maar ook tijd om plaats te maken voor een
nieuw bestuurslid, heb er dan ook alle vertrouwen in dat met dit ledenaantal
onder u beslist leden zijn die het bestuur willen versterken.
Tot slot wil ik iedereen bedanken voor zijn inzet in het voorbije jaar, en u en uw
dierbaren fijne kerstdagen te wensen, een goede jaarwisseling, en voor 2018
veel geluk, wijsheid, en dat alles in een goede gezondheid, tot ziens op onze
nieuwjaarsbijeenkomst.
Sophia Meulendijks
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Nieuwjaarsbijeenkomst
Het bestuur van Noord en Midden-Limburg zou u en uw partner graag uit willen
nodigen voor een Nieuwjaars bijeenkomst op zondag 7 januari aanvang
13.30 uur tot 17.00 uur.
Deze zal plaats vinden in Gemeenschapshuis “De Ankerplaats” PastoorVullinghstraat 3 5985 PG Grashoek Tel: 077-3073746
De koffie/thee en de Limburgse vlaai zijn natuurlijk ook weer aanwezig, zoals
uiteraard ook de hapjes. De prijs voor de consumpties bedraagt € 1,60 per
consumptie.
Mocht u nog vragen hebben betreffende de Nieuwjaars bijeenkomst bel dan even
met Cor van Empel Tel: 0493-529554.
De invulling van deze middag wordt geheel verzorgd door het bestuur.
Het bestuur hoopt velen van u te mogen begroeten.
Voor route beschrijving kijk even op internet onder Gemeenschapshuis
“De Ankerplaats” Pastoor Vullinghstraat 3 5985 PG Grashoek

Potgronddag zaterdag17 februari
Op zaterdag 17 februari 2018 kunt u tussen 9.00 uur en 10.00 uur weer potgrond ophalen in Grubbenvorst.
Het onderstaande kan besteld worden:








Fuchsia potgrond 45 l
Gewone potgrond 45 l
Stekgrond met perlite 45 l
Stekgrond Cocopeat 45 l
Cocopeat 45 l (met voeding)
Tuinturf 70 l

€
€
€
€
€
€

4,00 per zak
4,00 per zak
4,00 per zak
4,00 per zak
4,00 per zak
4,00 per zak

Bestellen kan tot donderdag 8 februari bij Marc van Hulsen, via e-mail:
secretaris@fuchsia-regio28.nl of tel. 0495-634436 na 18:00 uur.
Bij afhalen gaarne gepast betalen.
Afhaaladres:

Holland Potgrond
Horsterweg 47
5971 ND Grubbenvorst
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Het bestuur is naarstig op zoek naar
een nieuw bestuurslid
De voorzitter heeft te kennen gegeven haar taak na 10 jaar te willen overdragen
aan…………. Laat onze vereniging leven.
Meer informatie over taken, gezelligheid etc. van het bestuur,
Informeer even bij Marc van Hulsen , Twan Peeters, Cor van Empel, Annemiek
Wester of Sophia Meulendijks

De nieuwe Peel- & Maasfuchsia verschijnt….
In de 2e week van maart. Gelieve uw bijdrage voor dit nummer in te zenden
vóór 1 maart 2018.
Redactie:
Els van Hulsen, secretaris@fuchsia-regio28.nl tel. 0495-634436
Pernille van Prattenburg, van Baerlestraat 8, 5854 BC Bergen L.,
tel. 0485-342925, redactie@fuchsia-regio28.nl

Het bestuur wenst U allen
Hele warme gezellige
Kerstdagen
En een heel gelukkig,
voorspoedig en gezond 2018
Sophia Marc Twan Annemiek Cor
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Terugblik Mini Fuchsia show Mazda Peeten Baarlo tgv
hun 50 jaar Mazda dealer
Op vrijdag 27 oktober togen we met een aanhangwagen vol (door het goede
weer) nog bloeiende fuchsia’s naar Mazda Peeten aan de Napoleonsbaan te
Baarlo. Natuurlijk hadden we de promotor Mazda fuchsia ook mee genomen.
Deze had Nan nog extra had gestekt, en het was een mooie plant geworden.
We kregen een mooie plek toegewezen in de showroom met een Marktkraam,
en als blikvanger, een mooie banner ontworpen door Marc van Hulsen.
Met verschillende fuchsia’s de hele showroom kleurrijk aangekleed.
Ook was er speciale aandacht voor de Mazda fuchsia, waarvan in Fuchsiana
van Oktober 2017 een mooi promotie stuk stond.
Met medewerking van NKvF Tiny van der Sande kregen we dit nummer nog extra om uit te delen. Waarvoor onze dank.
Op zaterdag 28 oktober waren er meer dan 200 bezoekers, met veel vragen.
De belangstelling voor de Mazda fuchsia was enorm, vele Mazda dealers uit het
hele land vroegen waar de fuchsia te koop is (dus een gat in de markt voor de
telers!!!). De directeuren van Mazda Nederland Mevr. Geraldine Brouwer en
Dhr. Rolf Lauret zijn met een Fuchsiana naar Waddinxveen en Den Haag vertrokken.
Als klap op de vuurpijl was op de laatste dag 4 november een evenement met
24 leden van de Hadi Mazda Club, een vereniging die zich richt op het in stand
houden van Mazda’s mobiel erfgoed uit Nederland en België .

Reis Fuchsiavrienden Heerde
Het uitstapje voerde ons dit jaar naar de ”Vriendendag”, die werd georganiseerd
door de NKvF en plaats vond bij kwekerij van der Velde te Heerde.
Iedereen was mooi op tijd aanwezig zodat de bus, zowel in Beringe als te Nederweert, op tijd kon vertrekken; helaas regende het. Zevenendertig passagiers
hadden een plaatsje in de bus weten te bemachtigen t.w.: 26 leden, 10 partners
van leden en 1 introducee. Dat betekende dat er vele stoelen in de bus onbezet
waren; toch een kleine tegenvaller!
Het grootste deel van te af te leggen afstand (autobaan) naar Heerde verliep
voorspoedig. Maar het laatste stukje van de reis over de smalle weggetjes naar
de kwekerij was andere koek. De diverse haakse bochten leverde nogal wat
probleempjes op; ze moesten stapvoets genomen worden maar de chauffeur
slaagde er uiteindelijk in om ons rond de klok van 11:00 uur toch vlakbij de kwekerij uit te laten stappen.
De organisatoren (lees: Tiny van de Sande , Huub Steeghs en Esther van der
Velde) van deze dag hadden voor een uitgebreid programma gezorgd: voor elk
wat wils. Tussen alle activiteiten door was er uiteraard ook de mogelijkheid om
door de kassen te lopen en te zoeken of er nog die fuchsia beschikbaar was
waar je al zo lang naar op zoek was. Dat viel toch niet mee! Zoek maar eens
naar een ??? tussen de duizenden aanwezige stekken?

Mazda Peeten Baarlo, zie achterkant boekje,

Om14:45 uur werd verzamelen geblazen en vertrokken we voor een kort ritje
naar de fam. Schurink, die hun tuin die dag hadden opengesteld voor bezoekers. Een tuin die de moeite echt waard was. Wat een prachtig mooie tuin.
Maar helaas; het was van korte duur. De regen werd spelbreker! Iedereen zocht
een schuilplaats voor de regen. En toen het nog steviger begon te regenen begaf men zich maar naar de bus en werd besloten richting het zuiden te vertrekken. Maar voordat we definitief huiswaarts keerden werd in Zeeland bij ”Het
Witte Huis” aangelegd voor een heerlijk dineer.
Jan Vanlier

Groeten Toos Croughs

Potten

Aan oprichter van het bedrijf Piet Peeten en zoon Jan Peeten hebben we de
Mazda fuchsia’s aangeboden. Echter de “oude “Mazda fuchsia hebben we weer
mee naar huis genomen.
Jammer dat weinig leden van onze vereniging deze unieke locatie niet hebben
bezocht,z ie de uitnodiging in ons ledenblad Peel & Maasfuchsia van sept. 2017.
Hiep, Hiep, Hoera Wij hebben ervoor 2018 een nieuwe SPONSOR bij

We zijn bloempotten aan het opruimen (kleine, grote Duitse hangers, alle maten
en kleuren ). Weet je soms iemand die interesse heeft ? Laat even iets weten ?
Dit kan ook per tel. 0495 -562509
Leen Janssen Orbon, Tuurkesweg 14 Tungelroy
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Najaar bijeenkomst
De najaar bijeenkomst vond plaats op maandag 9 oktober in Zalzershoaf te
Hout-Blerick. Er waren 42 personen aanwezig. Uiteraard kon men bij binnenkomst weer koffie en vlaai in ontvangst nemen.
Programma van deze avond:
Opening door de voorzitter.
Lezing door dhr. Huub Stoffels.
Uitreiking van de Jan Teunissen troffee.
Vanwege de lezing zal er geen tombola worden gehouden. In de pauze zal de
lijst voor bestelling van potgrond (a.s. zaterdag 14 afhalen!) rondgaan. Tevens is
dan dhr. Pierre Maessen (”Fuchsiawinkel”) beschikbaar voor aanschaf van fuchsia-artikelen.
Daarna werd het woord gegeven aan dhr. Hub Stoffels, bij veel plantenliefhebbers bekend van het tuinprogramma van Ger Houben, dat uitgezonden
wordt via L1 op zaterdagmorgen.
De presentatie vond plaats met behulp van een power point presentatie. Het was
een zeer interessante lezing. Degenen, die niet aanwezig waren hebben beslist
iets gemist. Vele aspecten over het hebben en verzorgen van vele soorten kuipplanten (ook over fuchsia’s) kwamen aan de orde. Het zou te ver voeren om de
ruim de anderhalf uur durende lezing uitgebreid te verhalen.
Hub Stoffels had zelf ca. 700 kuipplanten.
Uitgebreid aan de orde kwamen de volgende aspecten:
Bemesting.
Vochthuishouding.
Overwinteren/winterberging.
Bestrijding van de taxuskever m.b.v. Lematoden (aaltjes).
Stekken.
Foefjes om het uitlopen in oude hout te bevorderen.
Na de lezing van dhr. Stoffels werden de prijswinnaars van de wedstrijdplant
”Maxima” in het zonnetjes gezet. Dhr. H. Moonen mocht de wisselbeker, de ”Jan
Teunissentroffee”, met bijbehorende oorkonde in ontvangst nemen.
Toen was het langzamerhand tijd om huiswaarts te keren. De uitgebreide lezing
had veel tijd in beslag genomen.
Jan Vanlier
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2e Contactmorgen

Stekmorgen

De tweede contactmorgen van dit jaar werd gehouden op zaterdag 16 september in ”Het Spikkerdal”van de familie Theelen te Asenray, gemeente
Roermond.

Het is nog lang niet lente en toch hebben willen we het hebben over de stekmorgen. Deze wordt gehouden op zaterdag 17 maart. We willen aan onze leden
vragen om wat stekken op te kweken, want zonder stekken kunnen we niets. Je
kunt hier alvast rekening mee houden dat de plantjes net niet getopt voor het
volgend boekje uitkomt.

”Het Spikkerdal” omvat een boerderij,een camping, een fruitteeltbedrijf en
een groentewinkel. Het is een ideale locatie voor een kampeervakantie maar
is ook een mooi startpunt voor een fiets- of wandeltocht. Op een steenworp
afstand loopt o.a. het Pieterpad, het bekende, langste wandelpad van Nederland.

Wist je trouwens dat de genipte stekken best een dag kunt bewaren. Men kan
op vrijdag middag of vrijdag avond de stekken al knippen en inpakken in een
afgesloten plasticzakje, doe er wel een paar druppeltjes water bij.
Voordat je het zakje dichtbind stop er dan wel een label in met de naam, kleurbloem( als je ie weet) en hang of struik is.
Tot ziens op de stekmorgen,

Wij werden ontvangen in een mooie zaal met verse koffie. Helaas, slechts 19
personen hadden de moeite genomen om deze bijeenkomst bij te wonen.
Na het nuttigen van de koffie werd het woord gegeven aan dhr. Pieter Theelen. Hij ging uitgebreid in op het ontstaan en uitbreiding van het bedrijf, dat
oorspronkelijk bestond uit een boerenbedrijf met een grote boomgaard. Hij
voerde ons langs de nieuwste aanwinst op het terrein: vijf vakantie appartementen en een ontmoetingsruimte voor gezamenlijk gebruik. Hij vertelde uitgebreid over zijn laagstam appels en peren boomgaard.
Na de rondleiding werden de ingeleverde wedstrijdplanten beoordeeld. Het
bleek de cultivar ”Maxima” te zijn. De jury werd gevormd door de aanwezige
leden. Zij kwamen tot de volgende uitslag (na hertelling van de stemmen*):
Dhr. H. Moonen
Dhr. R. van Geel.
Dhr. B.van Strien
Nadat de uitslag bekend was gemaakt en de prijswinnaars in het zonnetje
waren gezet, werd iedereen bedankt voor zijn/haar aanwezigheid. Menigeen
liep nog even in de aanwezige groentewinkel binnen om er nog wat boodschapjes te doen (men hoefde dan in de namiddag niet meer naar de groenteboer!).
*Na hertelling van de stemmen! Ger Wester was wel enigszins verbaasd dat
hij de 1e prijs in de wacht had gesleept. Maar na hertelling van de stemmen
werd het rechtgetrokken.
Jan Vanlier
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Het bestuur.

Servicepunt regio 28
Wij bieden aan onderstaande artikelen.
Tonkinstokken lengte 100cm, Labels, Binddraad, Bindbandjes
Meststoffen
Peters meststof
Kristalon
Kristalon
Osmocote pro

N
10
18
19
17

P
52
18
6
11

K
10
18
20
10

winter/voorjaar wortel/knopvorming
zomer groei
najaar verhouting en afharding
groei universeel ( 5/6 maanden)

N = Stikstof; Zorgt voor de groei van de plant. Geeft geur en kleur aan de plant
P = Fosfor; Zorgt voor wortelvorming en bevordert de bloei.
K = Kalium; Zorgt voor stevigheid van de plant.
Wilt u artikelen bestellen, neem dan contact met ons op. Ik zal dan zorgen dat
alles bij de eerstkomende bijeenkomst aanwezig is. Bent u door u meststoffen
heen dan kunt u ook contact opnemen en dan maken we een afspraak voor het
afhalen.
Pierre Maessen, Blomendaalstraat 8, 6051 KA Maasbracht
Tel. 0475-464943 of 06-12496832
Email servicepunt@fuchsia-regio28.nl
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Voorlopige agenda regio 28 2018
Ook voor 2018 hebben we een mooi programma kunnen maken. Dit
voorlopig programma willen we jullie niet onthouden. Je zult zien dat
nog niet alles is ingevuld, maar dit hopen we natuurlijk zo snel mogelijk in
te vullen.
Alleen voor de eerste contactmorgen hebben we nog geen concrete invulling.

Zondag

07

januari

Nieuwjaarsbijeenkomst

Zaterdag

17

februari

Potgrond dag

Zaterdag

17

maart

Stekmorgen

Maandag 19

maart

Jaarvergadering
Stekkenreis Zeelenbergen en bezoek van?
1e contactmorgen
Fuchsiaweekend (andere opzet)

Zondag

12

augustus

Barbecue

Zaterdag

22

september 2e contactmorgen staat in het teken v.d.
Fuchsia

Zaterdag

13

oktober

Potgrond dag

Maandag 15

oktober

najaar bijeenkomst met lezing
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