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****   Wij hopen dat dit kerstfeest en het nieuwe jaar  
  net zo speciaal en uniek zijn als jij bent,  
   wij wensen jullie een goed 2019  **** 
 
Lieve Leden, 
 
Van uit ons bestuur wensen wij jullie hele fijne feestdagen, 
  culinaire kerstdagen 
  een goed uiteinde 
  en een goeije Roetjs  naar 2019 
 
Natuurlijk een beetje sneeuw, maar verder een zachte winter en dat onze Fuch-
sia’s het goed overleven en in het voorjaar gezond uit de winterstalling komen. 
 
Het bestuur heeft getracht om het afgelopen jaar weer tal van evenementen te 
organiseren voor jullie zoals, Nieuwjaars bijeenkomst, Potgrond dag, 
contact morgens, stekmorgen, een BBQ met wedstrijd planten en interessante 
lezingen. 
 
Maar ondanks dat we proberen om het voor jullie gezellig te maken hebben zich 
toch een aantal leden bedankt, er komen ook gelukkig weer nieuwe bij. 
Het is moeilijk om nieuwe en zeker jonge leden erbij te krijgen, zal de volgende 
generatie geen tuin of fuchsia meer hebben? 
 
We hebben ook afscheid moeten nemen van leden door overlijden, mensen die 
al heel lang lid waren, wij wensen de achter gebleven familie leden veel sterkte. 
 
Desondanks is het ons weer gelukt om een mooi programma voor 2019 samen 
te stellen om zo de saamhorigheid en de gezelligheid van onze fuchsia vereni-
ging te waarborgen. We zetten onze schouders eronder om er samen met u een 
mooi 2019 van te maken. 
 
Namens het bestuur van regio 28 
 
      Twan, Marc, Cor en Annemiek 
 
***   Wij wensen jullie veel vrede, Hoop, en Liefde 
  Vandaag, Morgen en Altijd 
   Vrolijk Kerst feest   *** 
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Bijeenkomst oude Fuchsia vrienden 
 
Woensdag 15 oktober jl. waren we met de oude Fuchsiavrienden 
op bezoek bij Theo en Mien Roeven in Maasbree. We begonnen 
met koffie en vlaai. Na de koffie en vlaai had ik een doos met een  
verrassing voor Bèr Gubbels. 
 
In de doos zat een nieuw gekeurde Fuchsia met de 
naam: Nes Gubbels. 
Het was voor Bèr en Nes een grote verrassing. Daar 
hadden ze niet op gerekend; ze vonden het geweldig! 
Bèr geeft aan: indien iemand een stekje wil hebben, 
kan hij zich melden bij hem. 
 
We hebben er met z’n allen een gezellige middag van 
gemaakt. 
        
 Jo Geurts 

Nieuwjaarsbijeenkomst 6 januari 
Het bestuur van regio 28 zou u en uw partner graag uit willen nodigen voor een  
Nieuwjaars bijeenkomst op zondag 6 januari aanvang 13.30 uur tot 17.00 uur. 

Deze zal plaats vinden in: 

Gemeenschapshuis “De Ankerplaats”  
Pastoor Vullinghstraat 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 con-
sumptie.  
 
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 be-
stuur hoopt velen van u te mogen begroeten. 
 
Voor route beschrijving kijk even op internet onder Gemeenschapshuis “De An-
kerplaats” Pastoor Vullinghstraat 3 5985 PG Grashoek 
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Kerst gedicht 

De Kerstman zat laatst onder zijn boom, 
En hij had een mooie droom. 
Hij droomde over een nieuwe arrenslee, 
Maar hiervoor moest hij wel diep in zijn portemonnee! 
Hierom heeft hij niet lang getreurd, 
Hij heeft snel enkele flappen uit zijn broekzak gepeurd. 
Hij snelde naar de arrensleeboulevard, 
Toen krabde hij eens flink aan zijn baardhaar. 
Hij ging op zoek naar een flitsende slee, 
En belandde daarna bij Michel aan het kerstdiner. 
Hij keek door het raam naar buiten, 
Door de aangeslagen ruiten. 
En begon spontaan te fluiten! 
Hij zag daar een prachtige auto staan, 
En direct heeft hij zijn arrenslee weggedaan. 
De rendieren staan nu eenzaam op stal, 
Maar dat interesseert de Kerstman geen bal. 
De moraal van dit verhaal, 
Is dat ik nu wel heel erg afdwaal. 
Arrensleeën en kerstbomen, 
Die bestaan alleen in mijn dromen,  
In de tijd dat de Kerstman weer mag komen. 
Kerst is een feest van gezellig samenzijn, 
Met voor ieder een lekker glaasje wijn. 

 
Wij wensen iedereen fijne feestdagen. 
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Lekkere winterrecepten van de  

Fuchsia kok 

 

 
Paddenstoelen-truffelsoep 

 
Ingrediënten: 

 650 gr paddenstoelen en kastanjechampignons 

 1 klein potje truffel a 10 gr (of 1 eetlepel truffel tapenade) 

 4 eetlepels mascarpone 

 1 ui 

 1 teentje knoflook 

 2 groente bouillonblokjes 

 1300 ml water 

 verse tijm 

 truffel olie om te garneren 

 klontje boter 

 peper en zout 
   
Bereiding 

Snipper de ui en knoflook en maak de paddenstoelen eventueel schoon. Smelt 
de boter en fruit de ui en knoflook een paar minuutjes aan. Houd 200 gr pad-
denstoelen apart en voeg de rest toe aan de soeppan. Bak de paddenstoelen 5 
minuten en giet dan het water en bouillonblokjes er bij. Kook de soep 10 minu-
ten. 
Blender of maal de soep met een staafmixer, en kook opnieuw op en breng op 
smaak met peper en zout. 
 
Recept Appeltaart van Pap vind u op pagina 13 
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Najaarsbijeenkomst 15 oktober 
 
De najaar bijeenkomst werd gehouden op maandag 15 oktober 2018 in zaal     
Zalzershaof te Hout-Blerick. Er waren 31 personen (leden/partners) aanwezig.  
 
Nadat iedereen voorzien was van koffie/thee en een stukje Limburgse vlaai, heet-
te Marc van Hulsen de aanwezigen en special dhr. Jan de Groot van harte wel-
kom op deze bijeenkomst. Hij is voorzitter van de U.T.C. (Uitgebreide Technische 
Commissie) en zal een lezing houden over het veredelen van fuchsia’s. 
 
In het kort gaf Marc een aantal mededelingen door, t.w.: Onze website is ver-
nieuwd en ge-update. Neem eens een kijkje http://www.fuchsia-regio28.nl 
Voor het jaar 2019 is er weer een busreis gepland. Ideeën zijn welkom.  
Cor van Empel en Twan Peeters hebben een bezoek gebracht aan de Kasteel 
tuinen te Arcen en overleg gepleegd met de directie over een fuchsiashow in de  
Kasteeltuinen. Deze is gepland in het weekend 13 en 14 juli 2019. De show wordt  
kleiner van opzet (slechts op één plek) en voornamelijk met hangers. Er wordt  
medewerking gevraagd van de leden voor hulp en voor het leveren van voldoen 
de planten. Dhr. Sjra Engels heeft een kastje in de aanbieding. Wie er interesse v 
voor heeft kan contact met hem opnemen via telefoon 0475-503761. Van ons lid  
Jo Geurts zijn onlangs 3 nieuwe planten goedgekeurd. 
 
Lezing veredelen van fuchsia’s door dhr. De Groot 
Door dhr. Hans v.d. Reek werd Jan de Groot  zijn aandacht en interesse gewekt 
in het veredelingsproces. Men kan zich afvragen waarom men nog steeds bezig 
is om nog meer fuchsia-cultivars te kweken. Er zijn er toch al zo veel! Dhr. De 
Groot liet een aantal foto’s door de zaal gaan met foto’s van groene, blauwe en 
gele fuchsia’s. Deze zouden een mooie aanvulling zijn op het al bestaande assor-
timent. Verder zijn, naast kleur van de bloem, ook lengte, grote of kleine bloemen 
interessante aspecten om toch noch naar nieuwe cultivars te zoeken. 
 
Onder het motto ”We gaan een kijkje nemen in 
de keuken van fuchsiaveredeling” werd op de 
najaasbijeenkomst op 6 oktober 2014 door Ma-
rio de Cooker ook een lezing over dit onder-
werp gehouden. In grote lijnen kwam de lezing 
van Mario de Cooker en Jan de Groot overeen, 
hoewel de eerstgenoemde dieper in ging op de 
theorie van het veredelen terwijl de lezing van 
Jan de Groot toch meer van praktische aard 
was, zoals: Hoe voorkom je, dat planten wor-
den bestoven door rondzwevende insekten 
i.p.v. bestuiving door een veredelaar: bloemen 
(of planten) afdekken door er gaas o.i.d. over-
heen te spannen. Naam bestuiver noteren en 
bij de bestoven plant zetten. Wanneer zijn de 
bessen van een fuchsia rijp? 
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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 

Na de lezing werden via de beamer foto’s vertoond van fuchsiashows in den 
lande en van diverse introducties van de Groot. Tevens werden aan de aanwezi-
gen cultivars van zijn fuchsia introducties uitgedeeld. En om het helemaal af te 
maken kreeg iedeen een klein zakje mee met fuchsiazaadjes, met het doel om 
ze te zaaien en op te kweken. De kiemkracht van de zaadjes is 2 jaar. Als men 
deze zaadjes nu (oktober 2018) nog zaait, dan zouden de ”nieuwe” cultivars in 
augustus 2019 bloemen kunnen dragen. 
 
Uitreiking Jan Teunissen wisselbeker 
Tijdens de plantenwedstrijd, die werd gehouden op 12 augustus j.l., kwam mevr. 
Toos Croughs met de plant Leonard von Fuchs als winnaar uit de bus. Zij verg-
aarde 71 punten. Zij mocht uit handen van Cor van Empel de Jan Teunissen 
wisselbeker in ontvangst nemen. 
          Jan Vanlier 
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Voorlopige Agenda 2019 
 
 6 januari   Nieuwjaarsreceptie in de Grashoek 
 16 februari  Potgrond dag 
 16 maart  Stekmorgen 
 18 maart  Jaarvergadering 
 14 april  Eerste contactmorgen: Asperges 
 13 en 14 juli Show in kasteeltuinen Arcen 
 30 juni  Nan Croughs 
 7 september Tweede contactmorgen: Jochumshof te Steyl. 
 21 september Potgronddag 

Potgronddag zaterdag16 februari 
  
Op zaterdag 16 februari 2019 kunt u tussen 9.00 uur en 10.00 uur weer pot-
grond ophalen 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 donderdag 10 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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Appeltaart van Pap 
 
Benodigdheden voor 1 taart: 
  

 250 gram zachte margarine 

 250 gram witte basterdsuiker 

 550 gram witte bloem 

 2 eieren + 1 ei voor af te strijken 

 1/2 kopje melk 

 2 zakjes vanille suiker 

 1 zakjes bakpoeder 

 1/4 theelepel zout 

 1 kg appelen ( boskoop of elstar 

 gemalen oude koekjes 

 rozijnen en  krenten gemengd 

 1 theelepel kaneel,  100 gram amandelschaafsel, 2 eetlepels kristal suiker 
 
Werkwijzen: 1 dag  eerder bereiden. 
Zachte boter in een mengbak doen en hier de basterdsuiker doorheen mengen en 
goed glad roeren. Hier het Ei, zout, melk, vanille suiker en het bakpoeder bijvoegen. 
Als alles goed glad geroerd is, de bloem geleidelijk erbij en dit alles goed met de han-
den of een meng machine vermengen. Als het deeg goed gemengd is zodat er een 
vaste bol ontstaat, deze in de koelkast bewaren. De volgende dag dit deeg nog een 
keer goed door elkaar mengen, opbollen en weer terug zetten in de koelkast.  

Hierna alle voorbereidingen klaarmaken, zoals invetten bakplaat, appels schillen, 
oven aanzetten op 175 graden, De appels schillen en in partjes snijden  in een schaal 
doen en met 2 eetlepels kristal suiker,de kaneel, en 1 eetlepel rozijnen goed vermen-
gen. Deeg uitrollen en verdelen over de bakplaten, op de bodem  leggen we een 
beetje gemalen koekjes (voor het vocht) een handje rozijnen  hier overheen  de  ap-
pels zonder vocht, goed verdelen, zodat de bodem goed bedekt is. 1 Ei goed kloppen 
en met een kwast de rand insmeren, van het overgebleven deeg een ronde plak uit-
rollen en deze over de pan leggen als een soort deksel. licht aandrukken aan zijkant 
en overhangend deeg met roller verwijderen  Met een borstel het geklopte ei uitsme-
ren over deze deksel en met een mes kruislings strepen over de deksel trekken, en 
een paar gaatjes prikken links en rechts in de deksel. Hierover heen witte kristal sui-
ker en het amandelschaafsel strooien. Daarna de bakplaat in de oven zetten en de 
taart  5 kwartier op 175 graden  bakken, Hetelucht oven op 150 graden. De oven 
goed in de gaten houden. af en toe kijken, want iedere oven is anders. 
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2e contactmiddag 2018 
 
De 2e contactmorgen van het lopende jaar werd gehouden op zondag 2 sep-
tember j.l. Deze vond plaats in het ”Kerkeböske” te Helden. Er waren 21 perso-
nen (leden/partners) aanwezig. Een magere opkomst. 
 
We werden ontvangen met een kopje koffie/thee, en werden welkom geheten 
door bestuurslid Annemiek Wester. Zij lichtte het programma van deze middag 
toe: De aanwezige dames (11) gaan, onder leiding van Annemiek Wester, 
bloemstukjes maken en de aanwezige heren (10) gaan, onder leiding van Marc 
van Hulsen, het snoeien van fuchsia’s onder de loep nemen”. 
 
Bloemstukjes maken 
11 Dames gingen te ca. 14.45 uur aan de slag met het maken van bloemstukjes. 
Ik kan hier moeilijk iets over schrijven, omdat ik er niet bij betrokken was (het 
was alleen voor de dames!). Maar na ruim een uur stonden er 12 mooie bloem-
stukjes op tafel. Alle aanwezigen werden verzocht de gemaakte bloemstukjes te 
beoordelen. Voor de twee ”mooiste” bloemstukjes was er een presentje beschik-
baar. 
 
Snoeien van Fuchsia’s 
De aanwezige heren werden in twee groepjes van elk vijf personen opgesplitst. 
Beide groepen kregen de opdracht te discussiëren over wat er zoal komt kijken 
bij het snoeien van fuchsia’s en vooral waarop bij het snoeien gelet moet wor-
den. Marc van Hulsen had al enig voorwerk gedaan en een achttal vragen op 
papier gezet. Hier volgt een korte samenvatting van de gevoerde discussies in 
beide groepen aan de hand van de gestelde vragen. 
 
Vraag 1.  Moeten we fuchsia’s snoeien?Zo ja, waarom? 

 a. Voor bossiger planten in het komende seizoen. 
 b. Om wildgroei te voorkomen. 
 c. Voor betere en bossiger bloei. 
 d. Compactere plant voor in de winterberging. 
 

Vraag 2. Wanneer gaan we fuchsia’s snoeien? 
  In het najaar. Is natuurlijk ook afhankelijk van het weer, maar zeker 
  voor aanvang van de eerste vorst. Dat betekent over het algemeen 
  eind oktober/begin november. Let op! Bij het snoeien hoort ook het 
  verwijderen van een laagje potgrond ( 2 à 3 cm). 
 
Vraag 3.  Waar moeten we op letten als we snoeien? 

 a. Goede, scherpe snoeischaar. 
 b. Gewenste vorm (boompje, struik of hanger). 
 c. Knoppen naar buiten. 
 d. Hangt ook af van het aantal te snoeien planten. Het is nogal een 
       verschil als men honderden of enkele tientallen planten moet     
  snoeien. 
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De nieuwe Peel- & Maasfuchsia verschijnt…. 
In de 2e week van maart. Gelieve uw bijdrage voor dit nummer in te zenden 
vóór 1 maart 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 
 

Vraag 4.  Kunnen we ook de wortels snoeien? 
 a. Ja. Bij het snoeien in het najaar, eventueel ook nog in het voor
      jaar. 

 
Vraag 5.  Bergen we de planten meteen op na het snoeien of laten we deze 
   nog buiten staan? 

 a. Zolang mogelijk buiten laten staan, maar wel droog. 
 b. Is afhankelijk van het weer (regen, vroege vorst). 
 c. Lichte vorst (1 à 2 ºC) is geen probleem. 

 
Vraag 6.  Moeten we na het snoeien de plant nog ergens mee behandelen? 

 a. Stam van boompjes behandelen (loszittende bast verwijderen). 
 b. Met schimmelwerend middel bespuiten. 

 
Vraag 7.  Op welke manier laten we de planten overwinteren  
       (deel de ervaringen)? 

 a. In garage, in de kelder of op zolder. 
 b. In een kasje met verwarming. 
 c. Boompjes resp. grotere planten in garage of kasje (eventueel 
    verwarming aan), struikjes/hangers in tempex bakken    
    (”visdozen”) gevuld met licht vochtige turfmolm of potgrond. De    
     bakken worden in een oude niet werkende diepvrieskist ge-   
     plaatst (die onder de overkapping staat). 
  

 
Vraag 8.  Waar moeten we bij het overwinteren op blijven letten? 

 a. Hout niet laten uitdrogen (nevelen!). 
 c. Na het luchten niet vergeten dee deur van je kasje dicht doen. 

 
Misschien dat de afwezige leden hiermee ook hun voordeel doen! 
 
    

         Jan  Vanlier 
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