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Van de Voorzitter
Na een bijna lente achtige maand januari, waarin de eerste krokussen al
bloeide en narcissen hun best deden is het nu, net voor de carnaval
koud, met behoorlijke nachtvorst niet goed voor mijn fuchsia’s die al zin
hadden in het voorjaar, hoop dat ze het goed blijven doen.
Wat vliegt de tijd , het was gezellig met onze nieuwjaarsbijeenkomst in
de Grashoek, ons jaarprogramma biedt weer leuke, ontspannen en leerzame bijeenkomsten.
Wat brengt 2018, hoop op een mooie lente en
een prachtige zomer om zo weer volop van
onze hobby te mogen genieten. Vandaag al
een wandelingetje gemaakt in het zonnetje,
vitamine D, hard nodig na de griep die me
toch een weekje of vier geplaagd heeft.
Zie u allen graag op de jaarvergadering,
Sophia Meulendijks
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Uitnodiging jaarvergadering 2018
Hierbij nodigen we u uit voor onze jaarvergadering die gehouden zal worden op
maandag 19 maart a.s.in Zaal ”Zalzershoaf”, Zalzerkampweg 64 te HoutBlerick. Aanvang 19.30 uur.
Agenda
1.

Opening.

2.

Mededelingen en ingekomen stukken.
* Medewerking voor opentuin dagen Jochumhof te Steyl
* Uitnodiging tuinshow in Kasteeltuinen Arcen

3.

Notulen van de jaarvergadering van ma. 13 maart 2017 (zie regioboekje,
jaargang 17, nr. 3 ¹).

4.

Jaarverslag 2017 (zie elders in dit regioboekje).

5.

Financieel verslag 2017 en begroting 2018.

6.

Verslag kascontrolecommissie.

7.

Benoeming nieuw lid kascontrolecommissie.

8.

Bestuursverkiezing.
* Sophia Meulendijks is aftredend en stelt zich niet meer herkiesbaar.
* Cor van Empel is aftredend en stelt zich herkiesbaar.
* Stemmen voor ledenraadslid, zodat deze onze vereniging kan vertegenwoordigen bij de NKvF
* Nieuwe kandidaten voor deze bestuursfunctie kunnen zich aanmelden
vóór zondag 18 maart a.s. bij het secretariaat, tel. 0495-634436.

9.

Voorstellen/verkiezingen betreffende de landelijke
vereniging.

10.

Pauze met jaarlijkse tombola.

11.

Toelichting jaarprogramma.

12.

Huldiging jubilarissen.

13.

Rondvraag.

Sluiting.
Na de vergadering is er . . . . . . . .een gezellig samenzijn.
¹) De notulen zijn eventueel ook op te vragen op onze website of bij het
secretariaat.
5

Jaarverslag 2017 van Fuchsiavereniging
Noord en Midden-Limburg Regio 28.
Bestuur overzicht
Voorzitter/afgevaardigde Ledenraad
Secretaris
Penningmeester/vice-voorzitter
Algemeen lid
Algemeen lid

Mw. S. Meulendijks
Dhr. M. van Hulsen
Dhr. T. Peeters
Dhr. C. van Empel
Mw. A. Wester

2018
2020
2021
2018
2019

Aantal leden per 1 januari 2018

Leden
Donateurs
Adverteerders

2017

2018

verschil

89
3
4

83
3
5

-6
0
+1

Het afgelopen jaar is Jan Vanlier gestopt met het maken van het boekje. Dit is
overgenomen door Pernille van Prattenburg en heeft het boekje een facelift gekregen. Ook is het servicepunt van Peter Joosten overgegaan naar Pierre Maessen, waar we nu alle benodigdheden kunnen aanschaffen. We zijn zeer blij dat
er zich mensen hebben aangemeld die dit willen doen. Dit houdt onze vereniging levendig.
In totaal hebben we 13 kaarten “lief en leed” verstuurd. Als bestuur hebben we
6x een bestuursvergadering gehad. Deze worden bij de bestuursleden thuis
gehouden.
Als bestuur hebben we een oproep gedaan om foto’s in te sturen van onze tuin.
Hieraan hebben twee mensen gehoor gegeven. Deze twee geweldige foto’s zijn
gebruikt om een banner te maken die we kunnen gebruiken als we onze vereniging ergens gaan promoten.
Er zijn twee potgronddagen geweest waar vele zakken potgrond van eigenaar
zijn gewisseld. Hopelijk hebben ze veel bloeiende planten opgeleverd.
Op 8 januari is de nieuwjaarsbijeenkomst gehouden bij in blokhut “Aan ’t Pedje”
te Sevenum. Deze middag werd geheel verzorgd door het bestuur. We hebben
wederom mogen genieten van het komisch duo Ger en Annemiek Wester.
Maandag 13 maart jaarvergadering in zaal “Zalzershoaf” te Hout-Blerick. Hier
werd Twan Peeters herkozen. Na het officiële gedeelte was er tijd om met elkaar
te praten. Ook werd de wedstrijd plant “Maxima” aan alle leden uitgereikt.

6

Op 18 maart werd de stekmorgen gehouden bij Harrie Lommen te Venray. Er
waren voldoende stekken aanwezig, zodat iedereen voldoende kon stekken.
Maar naast de fanatieke stekkers komen er ook gewoon mensen kijken om eens
lekker met elkaar te kunnen kletsen. Wij vinden dit geweldig.

Stekmorgen

Op 13 mei is er een plantenruilmorgen gehouden bij Marc van Hulsen te Nederweert. Het was gezellig en menig plantje ruilde van eigenaar.

Jan Bergs Bussereindseweg 22 5954 CH Beesel Tel: 077-4742217

De eerste contactmorgen is gehouden op 10 juni en hebben we een bezoek gebracht bij de kijk- en wandeltuin “Anfra” te Grashoek. Wat was dit een grote tuin
met veel exotische planten. We raakten niet uitgekeken. Het was een verrassing
dat hier een kunstwerk hing van een school uit Ysselsteyn.

De stekmorgen begint om 10.00 uur. De regio zorgt voor de stekgronden het
schimmelwerend middel. We verzoeken iedereen om een mesje en een snijplankje mee te nemen, dit ter bescherming van de tafels van onze gastheer.
Denk ook aan uw stekbak, en een watervaste stift en steekplaatjes voor het merken van uw stekken.

Cor van Empel heeft op 30 juli een open tuin gehouden. Wat had hij mooie grote
fuchsia’s en hingen er fantastische schilderijen van Helma. Er waren niet alleen
veel leden daar maar ook veel mensen uit Ysselsteyn. Wat een geweldig initiatief om ook lokaal te adverteren.
Op 9 september zijn we met de bus naar de vriendendag geweest. Deze werd
gehouden bij kwekerij van der Velde in Heerde. Het was een zeer geslaagde
dag en de bus zat aardig vol. Op de terugreis hebben we weer een goede maaltijd gekregen, zodat er thuis niet meer gekookt hoefde te worden.
De tweede contactmorgen is gehouden op 16 september op de boerderij “Het
Spikkendal”. We hebben hier onze ogen uitgekeken naar de omgebouwde stal
die nu als vakantiewoningen worden verhuurd. Ook de rondleiding in de bongerd
was meer dan de moeite waard.

Op zaterdag 17 maart a.s. organiseert onze regio weer haar jaarlijkse stekmorgen dit zal dit jaar plaatsvinden bij ons lid,

Verder vragen we aan onze leden om wat stekken mee te brengen, want zonder
stekken kunnen we niets.
De stekken kan men op vrijdag middag of avond al inpakken in een afgesloten
Plasticzakje, doe er wel een paar druppeltjes water bij.
Voorzie de stekken wel van naam, en als het mogelijk is ook van kleurbloem en
hang of struik.
Even als vorig jaar zijn de dames die niet willen stekken ook van harte welkom
om gezellig met elkaar te gaan buurten.
Tot ziens op de stekmorgen bij Jan Bergs, Het bestuur.

Op 9 oktober werd de najaarsbijeenkomst gehouden bij Zalzerhoaf te HoutBlerick, waar Hub Stoffels ons nog veel leerde over het hebben en houden van
fuchsia’s en andere kuipplanten. De wedstrijdplant was dit jaar de “Maxima”. De
winnaar van de mooiste plant was dit jaar Harrie Moonen.

Contactmorgen in de Parkhof in Swalmen

Evenementen bezoeken

Om 10.00 uur staat de koffie klaar en zal Dhr. Jos Hodselmans ons vertellen
over het ontstaan van de tuin .

Voor de vereniging is het belangrijk om aanwezig te zijn op evenementen met
een stand, zodat mensen weten dat er een fuchsiavereniging is.
Dit jaar hebben we toegezegd om op zo. 27 mei a.s. met een stand te gaan
staan bij de Open Tuindag bij de Botanische Tuin Jochumhof in Steyl. Hieraan
doen meerdere groene verenigingen mee, zoals de orchideeën en de oranjerie
vereniging.
We willen hier gaan staan met een promotiestand. We zijn op zoek naar een of
twee leden die samen met iemand van het bestuur de stand willen bemannen.
Voor aanmelding of vragen kun je contact opnemen met Marc van Hulsen.
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Op zaterdag 26 Mei willen we een bezoek brengen aan de tuin van de Fam.
Hodselmans.

Aan de Beeselseweg 6 in Swalmen ligt deze tuin, Parkhof Swalmen heeft een
totale oppervlakte van 3.500 m2, compleet met Engelse rozenborders, Hemerocallissen en vaste plantenborders, en.. en….. een vijftal vijvers, een brug tussen twee heuvels en een rond gazon. Hier is ook een museum bij over het rijke
roomse leven.
Kijk even . www.parkhofswalmen.nl Zeker een bezoekje waard!
Het bestuur
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Kasteel tuinen Arcen
Zoals wij tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst al vertelde gaat het fuchsia weekend
dit jaar niet door. In juli waren alle weekenden al bezet bij de ingang van het
kasteel. September zou voor hun fijn zijn maar voor ons te laat, daarom gaan
we er vanuit dat we het in 2019 wel kunnen laten doorgaan.
Belangrijk is wel dat we voldoende planten en medewerking van de leden hebben.
Het bestuur.

Nieuwe Fuchsia,s
Er zijn weer 2 Fuchsia’s van ons lid Jo Geurts goedgekeurd. Hij heeft de planten
de genoemd:

Daphne Schreurs en Nick Schreurs (kleinkinderen)
Proficiat Jo, Daphne en Nick zullen wel heel trots op Opa zijn.
Wilt u alle planten van Jo Geurts eens bekijken, kijk dan eens bij:
“Fuchia’s of the world” en toets de naam Geurts in bij veredelaar.

Voor u gelezen
Fuchsia Extravaganza op 9 & 10 maart,
Nieuwediep 9a te Huissen.
Openingstijden 10-17 uur
Ze hebben hier fuchsiastekken in 9 cm pot voor € 0.50 per stuk.
De fuchsia planten kun je voorbestellen vanaf 15-2-2018, zodat ze voor jouw
geregistreerd staan.
Extra informatie: www.epric.org of epric.foundation@gmail.com
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Zaterdag 24 maart 2018
kwekerij Zeelenberg Dongen
www.kwekerijzeelenberg.nl

1200 soorten Fuchsiastekken
Meer dan 180 soorten pelargoniums
En vele andere soorten grote planten en perkplanten.
Zoals in het vorige boekje al aangekondigd organiseren wij dit jaar een busreis
naar kwekerij Zeelenberg. Hierbij hebben we de ideale mogelijk om onze collectie uit te breiden of te vernieuwen.
Na het bezoek aan Kwekerij Zeelenberg staat een nog ander bezoekje op het
programma, dit blijft nog even een verrassing.
Om de reis door te laten gaan hebben we een minimaal aantal deelnemers nodig. Ook deze reis mogen er introducés mee.
Minimaal aantal deelnemers = 20 personen
Maximaal aantal deelnemers = 40 personen en vol = vol.

Reisprogramma;
09.00 uur vertrek Beringen touringcar bedrijf Ghielen,
09.30 uur vertrek Nederweert Rabobank,
10.30 uur aankomst bij Zeelenberg,
13.30 uur vertrek Zeelenberg,
**.** uur verrassingsbezoek,
17.00 uur verwacht retour in Beringen.
Koffie en thee worden verzorgd door Kwekerij Zeelenberg ,
Lunch is voor eigen zorg.
Kosten leden en hun partner €15,00 per persoon
Kosten introducés €17,50 per persoon
Betalen voor 19 maart.
NL04 RABO 0155 7500 70
t.n.v NKvF regio 28
Opgave voor 10 maart 2018 bij Twan Peeters
0478-588495/penningmeester@fuchsia-regio28.nl
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Nieuwjaarbijeenkomst 2018
De Nieuwjaarsbijeenkomst werd gehouden op zondag 7 januari in het Gemeenschapshuis ”De Ankerplaats” te Grashoek. Er waren 41 personen op deze middag aanwezig.
Op de een eerste bijeenkomst van een nieuw jaar kan het niet anders: vele handen worden geschud en vele goede wensen uitgesproken: ”Een voorspoedig
Nieuwjaar, een gezond Nieuwjaar” of iets dergelijks.
Even nadat je een plaatsje in de zaal hebt gevonden worden we door Cor van
Empel uitgenodigd om koffie/thee met een stuk Limburgse vlaai op te komen
halen. En, gedisciplineerd als wij zijn verloopt dat zonder kleerscheuren. Nadat
iedereen was voorzien opende Sophia de bijeenkomst:
* Welkom op onze eerste bijeenkomst van 2018, een jaar vol kansen en
mogelijkheden. Neem de ruimte om te zijn wie je bent, volg je dromen,
koester vriendschappen. Wacht niet, want de tijd vliegt voorbij. Geniet
van alles wat dit jaar te bieden heeft.
* De nieuwe banner wordt toegelicht. Deze heeft een week lang bij de
MAZDA garage te Baarlo gestaan; met dank aan Toos en Nan Croughs.
* Het bestuur is nog op zoek naar uitbreiding.
* De geplande mini-show in Arcen gaat niet door; voor nadere toelichting
zie elders in dit blad.
* Om ca.15.00 uur zal een eenvoudige brunch word geserveerd. Daarna een
tombola met mooie prijzen wordt gehouden. Iedereen krijgt gratis één lot.
Na de sketch van Marc van Hulsen hierover nog gediscussieerd over diverse
onderwerpen met je tafelgenoten.
Opvallend bij deze bijeenkomst was dat enkele bestuursleden als kelner resp.
ober fungeerden; zowel Cor (van Empel) en Marc (van Hulsen) zorgden dat iedereen tijdig van een ”natje” en een ”droogje” (de brunch) werden voorzien.
Na de tombola, waarbij diverse personen glunderend een prijsje in ontvangst
mochten nemen en de overige enigszins teleurgesteld (wéér geen prijs) waren,
liep het snel naar de klok van 17.00 uur, m.a.w. tijd om afscheid te nemen.
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Het bestuur is nog steeds 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

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
Zaterdag
Maandag

17
19

maart
maart

Stekmorgen Jan Bergs Beesel
Jaarvergadering

Zaterdag

24

maart

Stekkenreis Zeelenbergen

Zaterdag

26

mei

1e contactmorgen Parkhof Swalmen

Zondag

15

juli

open tuinen bij Huub Steegs en Jan Heesen

Zondag

12

augustus

Barbecue en plantenwedstrijd
2e contactmorgen staat in het teken v.d.
Fuchsia

Zaterdag

13

oktober

Potgrond dag

Een kaartje naar…….
Heeft u gehoord dat een lid ziek is , een speciale gebeurtenis of jubileum, laat
het ons even weten, zodat wij op gepaste wijze kunnen reageren…..
Wij horen het graag !
Het bestuur.

De nieuwe Peel- & Maasfuchsia verschijnt….
In de 2e week van mei. Gelieve uw bijdrage voor dit nummer in te zenden vóór
1 mei 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
15

16

