
 

  

Peel- & Maasfuchsia 

Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden 

Noord en Midden-Limburg 

19e jaargang nr. 2                                       maart 2019 

 

  2 

Bestuur regio 28  
Noord en Midden-Limburg  

www.fuchsia-regio28.nl 
 

Secretaris  M. van Hulsen    potgrond 
   Hortensiastraat 19 
   6031 VB Nederweert 
   Tel. 0495-634436 
   secretaris@fuchsia-regio28.nl  
 
Penningmeester A. Peeters     Vicevoorzitter 
   Kroonkruid 85    reizen, potgrond 
   5803 JG Venray    contacten ‘Zalzerhoaf’ 
   Tel. 0478-588495  
   penningmeester@fuchsia-regio28.nl 
     
Algemeen lid C.A.M. van Empel    contactmorgens, PR 
   Timmermansweg 87 
   5813 AM Ysselsteijn 
   Tel. 0493-529554 
   lid1@fuchsia-regio28.nl 
 
Algemeen lid A. Wester     PR 
   Reewoude 100 
   6075 NK Herkenbosch 
   Tel. 0475-536353 
   lid2@fuchsia-regio28.nl 
 
 
Bankrekeningnummer IBAN NL04RABO0155750070 t.n.v. fuchsiavereniging 

De nieuwe Peel- & Maasfuchsia verschijnt…. 
In de 2e week van juni . Gelieve uw bijdrage voor dit nummer in te zenden vóór 
1 juni 2019. 

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 
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Fuchsiashow kasteeltuin Arcen 
Beste leden op 13 en 14 juli organiseert onze regio in samenwerking met de 
kasteeltuin een fuchsia show. Deze show is bedoeld om onze regio naar buiten 
toe uit te dragen, en te promoten. Ook is dit aantrekkelijk voor de vereniging kas, 
maar dit kunnen we natuurlijk niet alleen daarom hopen we dat er leden zijn die 
ons daarbij willen helpen. Ook vragen we onze leden om wat fuchsia stekken op 
te kweken om tijdens de show te verkopen, ook dit komt ten goede aan alle le-
den. Op onze jaarvergadering zullen we hier uiteraard op terug komen. 

Het bestuur. 

Nieuwjaarsbijeenkomst 6 januari 2019  
 
De eerste bijeenkomst in het nieuwe jaar 2019, de zgn. Nieuwjaarsbijeenkomst, 
vond plaats op zondag 6 januari 2019 in Gemeenschapshuis ”De Ankerplaats” 
te Grashoek. 39 Personen (leden en eventuele partners) hadden de weg naar 
Grashoek weten te vinden. 
Na een plaatsje te hebben gevonden en alle aanwezigen een voorspoedig en 
gezond nieuwe jaar te hebben gewenst lonkte de koffie en Limburgse vlaai, ver-
zorgd door Toos Croughs, me uitnodigend aan en die sloeg ik uiteraard niet af. 
Helma en Cor hadden een leuke invulling verzorgd, we moesten een cryptische 
puzzle oplossen , onze hersenen warden eens eff goed gepeinigd in het nieuwe 
jaar. Als je het goed deed dan kwamen er uiteindelijk 17 plaatsnamen te voor-
schijn uit heel Limburg, het bleek dat 3 koppels deze namen allemaal goed had-
den. 
Er waren 3 prijzen ter beschikking plus een poedelprijs voor diegene die de min-
ste goed had. Uiteindelijk bleek dat de prijzen ook cryptisch waren omschreven 
wat voor een hilarische afloop zorgde, iedereen moest er vreselijk om lachen.  
Eerste prijs: een weekend weg, wat het tijdschrift Weekend was, gewonnen door 
Huub Steeghs. 
Tweede prijs: een dinertje voor twee, wat een blik erwtensoep was, gewonnen 
door Mia Bergs en Mart Hesen 
Derde prijs: een avondje gratis borrelen, was een fles rode wijn, gewonnen door 
Jo Kurvers, 
De poedelprijs bleek uiteindelijk de mooiste prijs te zijn een koffiezetapparaat 
dat geschonken was door de beheerder. 
Tenslotte werd er ook nog voor de inwendige mens gezorgd, Helma van Empel 
bedankt voor de overheerlijke saté, iedereen heeft hiervan gesmuld. 
Na nog een gezellige nazit werd de middag afgesloten. 
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Presentatie automatisch bewateringssysteem Tropf Blumat 
Er zijn verschillende manieren om onze planten van water te voorzien bijvoor-
beeld met de gieter, automatisch op een tijdklok of bewateringssystemen die 
naar behoefte van de plant water geven. Tropf Blumat is een bewateringssys-
teem dat naar behoefte van de plant water geeft. Meerdere 
leden van onze vereniging gebruiken dit systeem met volle 
tevredenheid. Tropf Blumat  heeft systemen voor de tuin, 
kuipplanten en kamerplanten. Tijdens onze jaarvergadering 
komt de leverancier van dit systeem een presentatie geven. 
https://www.blumat.nl/ 

Stekmorgen 
Op zaterdag 16 maart a.s. organiseert onze regio weer haar jaarlijkse stekmor-
gen dit zal dit jaar plaatsvinden bij ons lid, Piet Hanssen Past. Vullinghsstraat 63   
5985 PH Grashoek.  
De stekmorgen begint om 10.00 uur. De regio zorgt voor de stekgronden het 
schimmelwerend middel. We verzoeken iedereen om een mesje en een snij-
plankje 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. 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. 
 
Tot ziens op de stekmorgen bij Piet Hanssen,  
Het bestuur. 

Eerste Contactmorgen 
De eerste contactmorgen wordt verzorgd door de AspergeGilde PeelenMaas. 
Deze wordt gehouden bij de gebr. Teeuwen, Hazenakkerweg 6 Helden. Dit 
modern bedrijf heeft een 5-tal ha. Asperges die worden geteeld in blaaskoe-
pels. 
Daarnaast teelt van rettich, pastinaken, rammenas. 
We krijgen hier natuurlijk uitleg over het witte goud van productie tot het sor-
teren op een moderne sorteermachine en verpakken.  
Voor eventuele vragen: AspergeGilde PeelenMaas 0773061744 of 
0637551732 
Tot dan. 
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Agenda Jaarvergadering 
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. 19 maart 2018 (zie regioboek
 je, jaargang 18, nr. 3 ¹) 

4.  Jaarverslag 2018 (zie elders in dit regioboekje) 

5.  Financieel verslag 2018 en begroting 2019 

6.  Verslag kascontrolecommissie 

7.  Benoeming nieuw lid kascontrolecommissie 

 Bestuursverkiezing 2) 
* Annemiek Wester is aftredend en stelt zich herkiesbaar. 
* Vacante vacature voor een positie in het bestuur. 
* Annemiek Wester is aftredend als ledenraadslid en stelt zich 
  niet meer verkiesbaar. 

9.  Toekomstvisie Fuchsiavereniging Noord en Midden-Limburg (regio 28) 

10.  Voorstellen/verkiezingen betreffende de landelijke vereniging 

11.  AVG 

12.  Toelichting jaarprogramma 

13.  Rondvraag 

14. Sluiting 

Om 20:30 uur hebben we een lezing van Blumat over een speciaal druppel 
systeem uit Weert, zie verder in dit boekje. Het zou kunnen dat we hier de 
vergadering voor onderbreken, omdat we dit voor de pauze willen houden, 
zodat jullie in de pauze eventueel kunnen kijken. 
¹) De notulen zijn eventueel ook op te vragen bij het secretariaat. 
2)  Nieuwe kandidaten voor de bestuursfuncties of om ons te vertegen
 woordigen als ledenraadslid bij de NKvF (2x per jaar) kunnen zich aan
 melden bij het secretariaat, tel. 0495-634436 (na 18:00 uur) of tot uiter
 lijk een half uur voor de jaarvergadering. 
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Jaarverslag 2018 van Fuchsiavereniging  
Noord en Midden-Limburg Regio 28. 
 

 
 

Aantal leden per 1 januari 2018 

 
 
Het afgelopen jaar zijn er weer 4 mooie regioboekjes gemaakt door Pernille 
Prattenburg. Zij heeft ook een website gemaakt en samen hebben we gepro-
beerd om deze up to date te houden. Pierre Maessen was met het servicepunt 
op onze bijeenkomsten, waar we onze fuchsia benodigdheden konden kopen.  
Sophia Meulendijks heeft afscheid genomen als voorzitter en van het bestuur. 
Na vele jaren zich vol overgave te hebben ingezet voor onze vereniging wilde ze 
het stokje heel graag overgeven. Helaas heeft zich niemand gemeld om dit stok-
je over te nemen. Wat natuurlijk niet goed is voor onze mooie vereniging. 
In totaal hebben we 10 kaarten “lief en leed” verstuurd. Als bestuur hebben we 
6x een bestuursvergadering gehad. Deze worden bij de bestuursleden thuis ge-
houden. Wat erg gezellig is. 
Als voltallig bestuur zijn we naar een bestuur bijeenkomst geweest die door de 
landelijke NKvF werd georganiseerd. Het doel was enerzijds om bestuursleden 
van andere regio’s te leren kennen en van elkaar te leren cq gedachte te wisse-
len. Het was een zeer zinvolle bijeenkomst wat meteen gerelateerd heeft tot het 

Bestuursoverzicht 

Voorzitter Vacant 2022 

Secretaris Dhr. M. van Hulsen 2020 

Penningmeester 
Vice voorzitter 

Dhr. T Peeters 2021 

Algemeen lid Dhr. C. van Empel 2022 

Algemeen lid 
Afgevaardigde Ledenraad 

Mevr. A. Wester 2019 

   2017  2019  Verschil 

Leden  83  67  -16 

Donateurs  3  2  -1 

Adverteerders  5  5  0 
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Vervolg jaarverslag 2018 
 
In het voorjaar en in het najaar is er een potgronddag geweest. De potgrond kon 
weer opgehaald worden bij Holland Potgrond te Grubbenvorst. Hopelijk hebben 
ze veel bloeiende planten opgeleverd. 
Op 7 januari hebben we elkaar de beste wensen gewenst op de nieuwjaarsbij-
eenkomst in Gemeenschapshuis “De Ankerplaats” te Grashoek. Na een stuk 
vlaai en een sketch werden we voorzien van lekker eten. Waarna we weer huis-
waarts keerden. 
Op 17 maart werd de stekmorgen gehouden bij Jan Bergs te Beesel. Ondanks 
het slechte weer was er een goede opkomst. Het was er zeer gezellig en er wer-
den weer veel stekken gestekt. Hopelijk hebben ze goed gebloeid. 
Op 19 maart was de jaarvergadering in zaal Zalsershoaf te Hout-Blerick. Hier 
hebben we afscheid genomen van onze voorzitter Sophia Meulendijks. Haar 
inspiratie zullen we in het bestuur zeker missen.  
Tevens werd stil gestaan bij de jubilarissen die 25 jaar lid zijn van onze vereni-
ging: Sophia Meulendijks, Jo Palmen en Jan Vanlier. 
Op 24 maart zijn we naar kwekerij Zeelenberg geweest met de bus. Tijdens de 
terugweg hebben we nog een stop gemaakt bij het museum “De Looierij” te 
Dongen. Wat kon die man vertellen over het looi proces. 
Op 26 mei werd de eerste contactmorgen gehouden bij Parkhof in Swalmen. 
Naast een schitterende tuin was er een zeer grote collectie wijwaterbakjes en 
christelijke beelden. 
Het was de bedoeling om weer een fuchsiaweekend te houden in Kasteeltuinen 
Arcen. Echter er werd geen geschikte datum gevonden, waardoor deze niet is 
doorgegaan. 
Op 26 mei hadden we twee open tuinen, namelijk bij Jan Heesen en Huub 
Steeghs. De tuinen lagen er zeer netjes bij ondanks de droogte. Op het terras 
was het goed vertoeven onder genot van een drankje en wat lekkers. 
Op 12 augustus is er een barbecue geweest langs de Noordervaart te Ospel. 
Hier werd ook de ingezonden wedstrijplanten gekeurd en de mooiste wedstrijd-
plant uitgeroepen. Deze keer hadden was er een vrije inzending, De mooiste 
plant was Leonard Fuchs die was opgetrokken door Toos Croughs. De barbe-
cue werd verzorgd door Cor en Helma van Empel. 
Op 2 september is de tweede contactmorgen gehouden bij het Kerkeböske in 
Swalmen. Hier werd door de mannen gediscussieerd over het snoeien van fuch-
sia’s en de dames hebben een mooi bloemstukje gemaakt. 
Op 15 oktober was de najaarsbijeenkomst met als gastspreker Jan de Groot. Hij 
vertelde op zijn Jips en Jannekes over het veredelen van fuchsia’s. Alle aanwe-
zigen kregen een zakje fuchsiazaad. Misschien zit hier wel de “gele”fuchsia tus-
sen. Tevens werd de “Jan Teunissen” wisselbeker uitgereikt aan Toos Croughs. 
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Agenda 2019 
 
 16 maart  Stekmorgen 
 18 maart  Jaarvergadering 
 14 april  Eerste contactmorgen: Asperges 
 13 en 14 juli Show in kasteeltuinen Arcen 
 30 juni  Nan Croughs 
 ????????  Busreis info volgt 
 7 september Tweede contactmorgen: Jochumshof te Steyl. 
 21 september Potgronddag 
 21 oktober  Najaar bijeenkomst 

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 
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