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Reis Fuchsiakwekerij Zeelenberg

Dank je wel
Na 10 jaar uw voorzitter te mogen zijn, vond ik het tijd om plaats te maken voor
een nieuwe voorzitter, wil ook weer meer tijd besteden aan mijn gezin, de kinderen en kleinkinderen.

&
Museum “De Looierij”

Dank je wel aan de leden voor de fijne prettige samenwerking.
Dank je wel aan de collega bestuursleden, voor de vele gezellige maar ook
vruchtbare vergaderingen en het samenwerken in het belang van Regio 28 .
Het was een genoegen om uw voorzitter te zijn.
Dank je wel voor het mooie bloemstuk dat ik mocht ontvangen tijdens de jaarvergadering.

Sophia Meulendijks

Zaterdag 24 maart gingen 18 personen op reis naar Dongen alwaar Fuchsiakwekerij Zeelenberg werd bezocht. Omdat de autosnelweg Weert - Eindhoven
wegens werkzaamheden was afgesloten moesten we een kleine omweg maken
via Someren. Na een goed uurtje arriveerden we in het plaatsje Dongen. In de
ontvangstruimte van de kwekerij werden we welkom geheten door Yvonne
Zeelenberg en uitgenodigd voor een kop koffie. In het kort vertelde zij het één en
ander over het bedrijf en de verkrijgbare fuchsia’s. Dat zij goed op de hoogte
was van de in de kwekerij aanwezige fuchsia’s bleek al snel, als men haar vroeg
waar men cultivar ”X” kon vinden dan gaf zij, zonder in de catalogus te kijken, de
juiste locatie aan. De planten stonden alfabetische volgorde in de kassen, hetgeen het zoeken gemakkelijk maakte en dus kon iedereen snel zijn gewenste
planten vinden.
Om 13.15 uur was het weer verzamelen geblazen, de bus ”volgeladen” met ieders nieuwe aanwinsten en koers gezet naar ??? In het regioblad van februari
2018 werd aangekondigd: ”een verassingsbezoek”! Waar ging dat naar toe?

De Stekmorgen
Op 17 maart s ’morgens nog vlug even mijn kas ingedoken om de laatste stekjes te plukken voor onze stekmorgen. Om ongeveer 09.00 uur melde onze penningmeester Twan zich bij ons en gezamenlijk reden we naar Jan Bergs in Beesel. Onderweg had ik mijn bedenkingen over deze stekmorgen want het weer
was niet al te best, en ja hoor daar kwamen de eerste sneeuw vlokken al aan.
Twan en ik bespraken of er wel leden zouden zijn die dit gure weer zouden trotseren om de stekmorgen te bezoeken. Onze verbazing was dan ook groot dat er
toch een 20 tal leden de moeite hadden genomen om ondanks het slechte weer
op de stekmorgen aanwezig te zijn. Na een ontvangst door Jan en zijn echtgenote Mia was er eerst tijd voor een lekker bakje koffie met een heerlijk plakje
cake. Na een korte uitleg door Cor van Empel over het stekken nam iedereen
zijn plekje achter de stek tafel in en zochten ze de stekken uit die het beste bij
hun assortiment fuchsia’s paste. Het is dan ook een lust voor
het oog om te zien hoe bedreven onze leden zijn om hun assortiment fuchsia’s uit te breiden. Na een korte koffie pauze
werden de laatste stekjes in de stekbakken geplant. Nog even
gezamenlijk opruimen en Jan en Mia bedanken voor hun gastvrijheid ging iedereen voldaan naar huis.

In de bus deelde Twan Peeters mee, dat we naar het compleetste leerlooierijmuseum van Nederland zouden gaan en dat bleek ook in Dongen te liggen.
Het museum ”De Looierij” werd in 2000 ingericht in een voormalige leerlooierij
van de firma Hessels. We werden ontvangen en welkom geheten in een gezellige ruimte alwaar men boven op de meer dan honderd jaar oude looiputten zit.
We lieten ons de aangeboden Brabantse koffie goed smaken.
Na de koffie leidde de beheerder van het museum het gezelschap door het museum en belichte het looiproces van a tot z, van koeienhuid tot leer, in al zijn
vormen (leer voor schoenen, kleding, e.d.). In vroegere tijden was het zwaar
werk; alles gebeurde handmatig want er waren nog geen machines. Niet onvermeld mag blijven: bepaalde werkzaamheden tijdens het looiproces waren geen
”fijn” werk, o.a. het afschrapen van nog op het koeienvel achtergebleven vlees.
Het gehele looiproces kon men ook volgen op een vertoonde film.
Ook het sociale leven van de looiers, de geschiedenis van het dorp Dongen en
zijn omgeving kwam aan de orde.
Na nog een kop koffie te hebben genuttigd werd de terug reis aanvaard en waren we rond de klok van 17.00 uur weer terug in Nederweert.
Al met al: een interessante dag.
Jan Vanlier

Cor van Empel.
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Dankwoord voor onze ex-voorzitter Sophia Meulendijks
Na een periode van 10 jaar voorzitterschap heeft Sophia besloten om er een punt
onder te zetten. Het waren prachtige jaren waarin Sophia altijd veel werk verzet
heeft voor onze vereniging. Zij had altijd goede ideeën waar wij allemaal gretig
gebruik van hebben kunnen maken. Ook gaf ze goede leiding binnen het bestuur,
persoonlijk vond ik dat zeer prettig en ik denk dat ik dit ook namens alle andere
bestuursleden mag zeggen. Ze verzorgde alle lief en leed kaarten en blijft dit
doen, had een luisterend oor voor iedereen , en was erg betrokken bij alle leden.
Wij als bestuur vinden het wel erg jammer dat ze niet meer doorgaat , maar kunnen haar beslissing respecteren.
Gelukkig blijft Sophia wel nog lid van onze vereninging, zodat wij haar vast en
zeker nog vaak zullen zien bij onze activiteiten.
Sophia wij willen je nogmaals van harte bedanken voor alle werk wat je verricht
hebt voor de fuchsiavereniging.
We hopen dat je nog lang in goede gezondheid blijft en kunt genieten van alle
dingen die er nu op je pad komen.
Namens het bestuur wensen we je het allerbeste.
.

Annemiek Wester.

Vacature bestuurslid.
Tijdens de jaarvergadering op 19 maart jl hebben we afscheid genomen van Sophia als voorzitter van onze vereniging. Na 10 jaar voorzitterschap vond ze het tijd om het stokje
over te dragen. Zoals inmiddels wel duidelijk zal zijn heeft
zich niemand kandidaat gesteld om de voorzittershamer over
te nemen of zitting te nemen in het bestuur. Dit betekent dat
we een vacature hebben in het bestuur.
Ons bestuur bestaat volgens de statuten uit vijf leden. Waarvan drie het zogenaamde dagelijks bestuur vormen, de voorzitter, secretaris en penningmeester.
Bij de functieverdeling binnen een bestuur zijn er een paar regels waaraan we
moeten voldoen. De penningmeester kan, ofschoon hij vicevoorzitter is, de taken van de voorzitter niet volledig overnemen. In dat geval zou de slager zijn
eigen vlees keuren. De voorzitter van de landelijke vereniging kan deze niet met
de functie van de regiovoorzitter combineren. Als er bij voostellen door het
hoofdbestuur moet worden gestemd en de regio stemt tegen. Dan moet de regiovoorzitter tegen zijn eigen voorstel, voorzitter hoofdbestuur, stemmen. Dit is
niet wenselijk.
De secretaris heeft aangeven onze secretaris te willen blijven. Vandaar, beste
mensen, een herhaalde oproep. Wie wil er zitting nemen in het bestuur. Over de
taakverdeling gaan we uiteraard in overleg. Als je vragen hebt over de taken van
het bestuur of hoeveel tijd het kost. Neem gerust contact op met een van de bestuursleden.
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Notulen Algemene Jaarvergadering 2018
De Algemene Jaarvergadering 2018 werd gehouden op maandag 19 maart in zaal
„Zalzershoaf” te Hout-Blerick. De opkomst was minder dan andere jaren; er waren
slechts 28 personen aanwezig.
1.

Opening
Te ca. 19:40 uur opende Sophia Meulendijks de vergadering en heette allen
welkom. Het wordt haar laatste bijeenkomst als voorzitter van onze regio.
2. Mededelingen en ingekomen stukken
* Er hebben zich 7 leden afgemeld, waaronder onze secretaris Marc van Hulsen, die zich heeft afgemeld vanwege ziekenhuis opname van zijn vader,
dhr. H. van Hulsen.
* Aan de agenda wordt toegevoegd punt 7a. ”Website regio 28”.
* Er wordt medewerking gevraagd (2 personen) voor de open tuin dagen bij
Jochemshof te Steyl,en voor Intratuin Weert
* Zoals reeds op de Nieuwjaarsbijeenkomst is gemeld, gaat de show in Kasteeltuinen te Arcen dit jaar niet door. In september wordt weer contact opgenomen met de directie van de Kasteeltuinen voor een show in 2019.
3. Notulen van de jaarvergadering van 13maart 2017
Er zijn geen aan- of opmerkingen op voornoemde notulen. Deze worden goedgekeurd.
4. Jaarverslag 2017
Ook op het Jaarverslag 2017 zijn geen aan- of opmerkingen en wordt goedgekeurd.
5. Financieel verslag 2017 en begroting 2018
Het financieel verslag 2017 en de begroting 2018 worden gepresenteerd via
een beamer presentatie. De cijfers worden door de penningmeester, Twan
Peeters, toegelicht. Het resultaat over het boekjaar 2017 bedraagt €1343,00
negatief. Begroot wordt een negatief saldo à € 2000,00 over het lopende jaar
2018.
6. Verslag kascommissie
De kascommissie 2018, bestaande uit mevr. T. Slangen en dhr. N. Croughs,
heeft op 2 maart j.l. de financiële administratie gecontroleerd en in duidelijke,
goede staat bevonden.
Aan de penningmeester wordt decharge verleend.
7. Benoeming nieuwe kascommissie
Dhr. B. Strien heeft zich dit jaar opgegeven voor de kascommissie. De kascommissie 2019 bestaat uit: N. Croughs en dhr. M. Timmermans met als reserve lid
dhr. B. v. Strien.
7a Onze website
N.a.v. de opmerking van dhr. H. Steeghs tijdens de jaarvergadering 2017 heeft
het bestuur overleg gepleegd. Men is op zoek naar een persoon die onze webside bij wil houden. Pernille van Prattenburg gaat dit ter hand nemen.
8. Bestuursverkiezingen/Voorstellen betreffende de landelijke vereniging
(NKvF)
* Sophia Meulendijks is aftredend. Zij heeft zich niet herkiesbaar gesteld. Er
hebben zich geen kandidaten gesteld voor invulling van de voorzittersfunctie. Zij zal deze vergadering tot het einde als voorzitter afmaken.
* Dhr. H. Steeghs treedt af als lid van het hoofdbestuur van de NKvF.
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Cor van Empel is aftredend als voorzitter van de NKvF en Margo Vaandrager is aftredend als secretaresse van de NKvF. Alle aanwezige leden van
onze regio steunen door handopsteken de herverkiezing van zowel C. van
Empel als M. Vaandrager.
* Annemiek Wester zal onze regio gaan vertegenwoordigen bij de NKvF.
* De vergadering gaat akkoord met een contributieverhoging van € 0,50.
10. Pauze met tombola
Een dertigtal prijzen (waaronder diverse vaste planten, bloemstukken, vlaaien)
staan ter beschikking. Na afloop van de vergadering gingen diverse personen met
meerdere prijzen naar huis!
11.
Toelichting jaarprogramma
* a.s. zaterdag 24-3: reis naar kwekerij Zeelenberg. Het is nog mogelijk
om mee te gaan naar Dongen. S.v.p. zo spoedig mogelijk aanmelden bij
Twan Peeters.
* 26 Mei: 1e contactmorgen in het Parkhof te Swalmen.
* 15 Juli: 2 open tuinen (bij H. Steeghs te Sevenum en Jan Heesen te Grubbenvorst).
* 12 Augustus: barbecue en plantenwedstrijd. Locatie nog onbekend. Iedereen mag 2 eigen planten inleveren voor de plantenwedstrijd.
* 2 September; 2e contactmorgen. Staat in het teken van de fuchsia
(biologische gewasbescherming, watergeefsysteem, e.d.).
* 13 Oktober: potgrond dag, alleen te Grubbevorst (wegens te hoge kosten
niet meer te Altweerterheide!).
* 15 Oktober: Najaar bijeenkomst. Jan de Groot geeft eenlezing over o.a
veredelen.
12.
Huldiging jubilarissen
13.
Onze regio heeft dit jaar 3 jubilarissen, t.w. Mevr Sophia Meulendijks uit
Stramproy, dhr. Jo. Palmen uit Cadier en Keer en dhr. Jan Vanlier uit
Weert. Zij zijn 25 jaar lid van de N.K.v.F. Dhr. Jo Palmen is niet aanwezig;
zijn jubileum speldje wordt een dezer dagen bij hem bezorgd door Sophia.
Jan Vanlier wordt in het zonnetje gezet en krijgt de zilveren Fuchsiaspeld
opgesteld. Tevens mocht hij een mooie bos bloemen in ontvangst nemen.
13. Rondvraag
* Zodra er voldoende fuchsiaplanten beschikbaar zijn bij Intratuin te Weert
wordt onze vereniging uitgenodigd om aldaar de Fuchsia te promoten. Leden uit de regio Weert worden gevraagd medewerking te verlenen. Mooie
gelegenheid om onze vereniging te promoten!
* Jan Vanlier vraagt waarom ons regioblad ”Peel en Maasfuchsia” resp. onze
activiteiten niet in de rubrieken ”Regiobladen en regionieuws”, resp.
”Kalender” van ”Fuchsiana” worden vermeld? Wordt ons regioblad wel aan
de redactie van ”Fuchsiana” gestuurd?
* Twan Peeters, vicevoorzitter, dankt Sophia ( afgetreden als voorzitter} voor
haar inzet, en bijdrage aan de vereniging in de voorbije 10 jaar, en overhandigd haar een mooi bloementje.
Rond de klok van 22:00 uur sluit de voorzitter de vergadering, bedankt de leden
voor hun inbreng en wenst iedereen wel thuis.
Jan Vanlier
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Tuinbezoek op zondag 15 juli
We hebben dit jaar twee open tuinen op een steenworp afstand van elkaar De
tuinen zijn te bezoeken van 10:00 -18:00 uur:
Huub Steeghs,
De Weel 14
5975 XZ Sevenum

Jan Heesen
Koekoeklaan 11
5971 CP Grubbenvorst

Het zijn twee kleinere tuinen, maar oh zo mooi.
De tuin van Huub heeft een mooie waterpartij met een prieeltje die aangekleed
is met fuchsia’s. Een foto van zijn tuin staat ook op onze banner.
De tuin van Jan is een mooie tuin met sierheesters. Hij heeft als hobby ook het
maken van beelden uit steen. Deze beelden zullen deze dag ook tentoongesteld worden.
Graag zien we jullie op zondag 15 juli.
Het bestuur.

Contactmorgen in de Parkhof in Swalmen
Op zaterdag 26 Mei willen we een bezoek brengen aan de tuin van de Fam.
Hodselmans.
Om 10.00 uur staat de koffie klaar en zal Dhr. Jos Hodselmans ons vertellen
over het ontstaan van de tuin .
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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De nieuwe Peel- & Maasfuchsia verschijnt….
In de 2e week van september. Gelieve uw bijdrage voor dit nummer in te zenden vóór 1 september 2018.
Redactie:
Els van Hulsen, secretaris@fuchsia-regio28.nl tel. 0495634436
Pernille van Prattenburg, van Baerlestraat 8, 5854 BC
Bergen L.,
tel. 0485-342925, redactie@fuchsia-regio28.nl

Servicepunt regio 28
Nieuwe website
Misschien dat er leden zijn die inmiddels al ontdekt hebben dat wij sinds kort
een nieuwe website hebben. Voor degene niet het web adres nog niet hebben
www.fuchsia-regio28.nl

Wij bieden aan onderstaande artikelen.
Tonkinstokken lengte 100cm, Labels, Binddraad, Bindbandjes

De website heeft een nieuw en fris uiterlijk gekregen en zal de komende tijd verder uitgewerkt worden. Daarom hebben wij een verzoek aan jullie leden… heeft
iemand nog mooie foto’s van evenementen of fuchsia’s dan zou ik die graag via
de mail van jullie ontvangen zodat wij deze op de site kunnen plaatsten zodat
het gedeeld kan worden met meerdere mensen.

Meststoffen
Peters meststof
Kristalon
Kristalon
Osmocote pro

Heb je een leuke nieuwigheid of gewoon nieuws laat het mij dan ook weten misschien is het een leuk idee om nog een rubriek aan de site toe te voegen.

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.

En natuurlijk alle andere ideeën zijn welkom want de site is er voor elkaar en het
is alleen maar leuk om deze met elkaar te maken.
Het mail adres waar alles naar toe kan is redactie@fuchsia-regio28.nl
Veel plezier op onze nieuwe site!
Pernille

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)

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 p.maessen49@gmail.com
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Voorlopige Agenda regio 28 2018
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.

Zondag

02

September; 2e contactmorgen. Staat in het teken van de
fuchsia

Zaterdag

13

oktober

Potgrond dag

Maandag

15

oktober

Najaar bijeenkomst. Jan de Groot geeft een
lezing over o.a. veredelen

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….. Geef het
door aan Sophia Meulendijks tel. 06-22663209
Wij horen het graag !
Het bestuur.

Voor u gelezen…….
Bij Kasteel van Terlaemen in Heusden Zolder is van 21 juli tot 29 juli 2018 de
30e Fuchsiaflora. Openingstijden van 14.00 tot 22.00 uur.
Toegang € 4,-
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