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Van de voorzitter 
 
Het is alweer november, en wat vliegt de tijd, nog even en het jaar is weer voor-
bij. We hebben mooi weer gehad deze zomer. Voor sommigen  iets te heet, 
maar ik vond het heerlijk en kan er goed tegen. Onze fuchsia’s stonden mooi 
beschut en nadat de ergste hitte voorbij was kregen we een explosie van mooie 
bloemen en dat is doorgegaan tot eind oktober. 
Ik denk dat ik veel geleerd heb van jullie, want eindelijk zag ik de zelfde mooie 
bloemen zoals vroeger bij mijn vader. Met pijn in mijn hart  heb ik veel bloeiende 
planten moeten snoeien om alles weer op tijd binnen te krijgen. Begin november 
hadden we al 4 dagen met vorst. 
Fijn dat jullie het afgelopen jaar naar onze activiteiten zijn gekomen, daar doen 
we het per slot van rekening voor. 
Hierbij wil ik mijn mede bestuursleden Twan Peeters bedanken voor de mooie 
georganiseerde busreis, met bezoek aan museum en aansluitend het  diner, 
Annemiek Wester voor de mooie prijzen tijdens de tombola, Marc van Hulsen 
voor het secretariaat, potgrond, en redactie. En aan Cor voor organiseren van 
de nieuwjaarsbijeenkomst. 
Tevens een woord van dank aan Pernille voor het verzorgen van ons boekje. 
Ik wens U allen fijne feestdagen en een mooie roetsj naar 2020. 
Ik hoop U allen te mogen begroeten met de Nieuwjaars bijeenkomst die gehou-
den wordt op 5 januari 2020 in Grashoek. 
 
Ger Wester 
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De nieuwe Peel- & Maasfuchsia verschijnt…. 
In de 3e week van februari. Gelieve uw bijdrage voor dit nummer in te  zenden 
vóór 15 februari 2020. 

Redactie  Pernille van Prattenburg, van Baerlestraat 8, 5854 BC Bergen L.,     
tel. 0485-342925, redactie@fuchsia-regio28.nl 

Eindredactie Marc van Hulsen, secretaris@fuchsia-regio28.nl  tel. 0495-634436 

Tweede contactmorgen “Jochumhof” 7 september 2019 
 
Zaterdag 7 september jl. hebben we met onze regio de tweede contactmorgen 
gehouden bij de botanische tuin “Jochumhof” in het mooiste kloosterdorp van 
Nederland, Steyl. Jochumhof organiseert jaarlijks een tuinmarkt waaraan wij 
een paar keer hebben deelgenomen. Als tegenprestatie waren wij welkom in 
de tuin met een rondleiding. Na ontvangst door Margriet Konings werden we 
getrakteerd op een kopje koffie of thee met wat lekkers. Vervolgens werd door 
Margriet uitleg gegeven over “Jochumhof” en door haar een zeer deskundige 
rondleiding verzorgd. 
 
De botanische tuin in Steyl kent een lange geschiedenis. De oudste delen van 
de tuin dateren al van 1799. In 1933 richtte Pater Peter Jochum de botanische 
tuin opnieuw in om het biologieonderwijs aan het klooster te ondersteunen. 
Vanuit alle werelddelen brachten missionarissen plantenzaden mee naar Steyl 
ten behoeve van de tuin van pater Jochum. In 1971 werd het werk van pater 
Jochum overgenomen door een Stichting en werd de tuin naar hem ver-
noemd. Tot op de dag van vandaag zorgt de Stichting Botanische tuin 
“Jochumhof”, met een grote groep vrijwilligers uit de omgeving, voor de ver-
schillende deeltuinen. In de “Jochumhof” zijn verschillende soorten tuinen te 
bezichtigen: de rotstuin, de geurtuin, de mediterrane tuin, de heemtuin, de 
kruidentuin en de Tigliëntuin. Ook zijn er veel monumentale bomen te bewon-
deren. 
 
Na afloop hebben degene die nog geen genoeg hadden van tuinen een be-
zoek gebracht aan de tuinen en grotten van het Heilig 
Hartklooster in de volksmond de blauwe of missiezusters 
in Steyl. Zeer aan te bevelen. 
 
Al met al weer een bijzonder geslaagde contactmorgen. 
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Van de Penningmeester 
Beste donateurs, 
Sommige donateurs betalen hun bijdrage zonder dat zij daar een oproep 
voor krijgen, hartelijk dank daar voor. 
Voor 2020 worden geen verzoeken voor de jaarlijkse donateurs bijdrage 
gestuurd. De bijdrage voor een donateur met een boekje thuis gestuurd 
is € 25,00 en met alleen een digitaal boekje is dit € 15,00. 
Ik wil de donateurs verzoeken hun bijdrage van 2020 voor 31 januari 
2020 op rekening NL04RABO0155750070 van de vereniging over te 
maken. 

Agenda 2020 
 
Als bestuur hebben we een zeer interessant programma voor 
2020 in elkaar gezet. De meeste activiteiten zijn al ingevuld, maar 
ideeën zijn welkom. Ook zijn we nog op zoek naar één of meerde-
re open tuinen. Help ons en laat het aan één van de bestuursleden weten. 
 
Zondag 5 januari  Nieuwjaarsreceptie in Grashoek 

Zaterdag 15 februari  Potgrond dag 

Zaterdag 14 maart  Stekmorgen 

Maandag. 23 maart  Jaarvergadering 

Zondag 17 mei  Open tuindag Jochumshof 

Zaterdag 13 juni  1e contactmorgen  

Eind juli/begin augustus  Open tuin  

Zaterdag 4 juli  Feest 

Zaterdag 5 september  2e  contactmorgen  

Zaterdag 19 september  Potgrond dag 

Maaandag19 oktober  Najaar bijeenkomst 
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Potgrond dag zaterdag 15 februari 2020 
 
Op zaterdag 15 februari 2020 kunt u tussen 9.00 uur en 10.00 uur 
weer         potgrond ophalen bij Holland Potgrond in Grubbenvorst. 

 
Het onderstaande kan besteld worden: 

 Fuchsia potgrond 45 l  € 4,00 per zak 

 Gewone potgrond 45 l  € 4,00 per zak 

 Stekgrond met perlite 45 l  € 4,00 per zak 

 Stekgrond Cocopeat 45 l  € 4,00 per zak 

 Cocopeat 45 l (met voeding) € 4,00 per zak 

 Tuinturf 70 l     € 4,00 per zak 
Bestellen kan tot zondag 9 februari bij Marc van Hulsen, via e-mail: secreta-
ris@fuchsia-regio28.nl of tel. 0495 634436 na 18:00 uur. 
Bij afhalen gaarg gepast betalen. 
Afhaaladres:  
 
Holland Potgrond Limburg 
Horsterweg 47 
5971 ND Grubbenvorst 
Contact tel. 06-27328229 

Nieuwjaarsbijeenkomst  
Het bestuur van regio 28 zou u en uw partner graag uit willen nodigen voor 
een Nieuwjaars bijeenkomst op zondag 5 januari aanvang 14.00 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 € 1,80 per 
consumptie. Mocht u nog vragen hebben omtrent 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” PastoorVullinghstraat 3 5985 PG Grashoek 
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Servicepunt regio 28 
 
Wij bieden aan onderstaande artikelen.  
 
Tonkinstokken lengte 100cm, Labels, Binddraad, Bindbandjes 
 
Meststoffen  N P K 
Peters meststof 10 52 10 winter/voorjaar wortel/knopvorming 
Kristalon  18 18 18 zomer groei  
Kristalon  19 6 20 najaar verhouting en afharding 
Osmocote pro 17 11 10 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 

Een kaartje naar … 
Heeft u gehoord dat een lid ziek is of een andere speciale gebeur-
tenis heeft laat het ons even weten, zodat wij op gepaste wijze 
kunnen reageren.  ….  

Wij horen het graag! 
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De najaar bijenkomst   
 
Op 21 oktober 2019 in Salzerhoaf 
 
Op deze gezellige avond waren ongeveer 40 leden aanwezig. 
Na een lekker kopje koffie met Limburgse vlaai, heeft de voorzitter iedereen van 
harte welkom geheten. Aansluitend werden er een paar huishoudelijke medede-
lingen gedaan zoals: 
 

 Het afmelden van de secretaris i.v.m .vakantie. 

 Het welkom heten van een nieuw lid  te weten dhr J. van Wanrooij 

 Een terugblik van de busreis 17 augustus j.l. 

 Een terugblik op de geplande show te Arcen, jammer dat we deze moes-
ten afzeggen i.v.m. te weinig planten en te weinig hulp van de leden. 

 Een terugblik van de open tuin bij Nan en Toos Croughs. 

 WIE wil er in 2020 zijn tuin openstellen voor bezichtiging van onze 
leden. 

 Willen we weer een wedstrijd plant? De voorzitter vond dit altijd een mooi 
initiatief. Er is nu afgesproken dat er een wedstrijd plant van de vereniging  
komt en een plant uit eigen tuin. 

 
Aansluitend hebben we een filmpje gezien. Dit filmpje werd gepresenteerd door 
één van onze  leden te weten  John v.d. Berg. Zelf eigen films maken is een gro-
te hobby van hem, wij hebben mogen genieten van een reportage die gemaakt 
is tijdens  de voorbereiding en opening van de Floriade . 
Tijdens de pauze kon iedereen die dat wilde , gratis naslagwerk meenemen. 
Tevens was er ook weer een tombola met leuke prijzen. 
Nadat de tombola klaar was hebben we nog van een filmpje mogen genieten , 
het thema was een bloemencorso. Je kon wel goed het verschil van kwaliteit 
zien van beide filmpjes. 
John bedankt voor je leuke bijdrage tijdens deze najaar bijeenkomst. Aanslui-
tend werd er nog wat na gekletst met elkaar en wenste de voorzitter iedereen 
een wel thuis . 
Kortom het was een gezellige najaar bijeenkomst. 
Het bestuur. 
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