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Van de voorzitter 

 
Lente, wat hebben we in maart (te) mooie dagen gehad, ideaal weer voor onze 
fuchsia’s, hebben ze bij u de winter overleefd ? Bij mij een paar oudere boom-
pjes  niet,  maar niet getreurd de overige staan er prima bij. De lente is voor mij 
altijd genieten, de eerste blaadjes, de narcissen de tulpen, alle frisse kleuren 
groen. Maar daar hoort ook bij, de grote schoonmaak buiten !   Groene stoepen, 
mos in het gras,  verticuteren,  graskantjes,  hortensia’s  terug knippen,  bla-
deren die er nog lagen opruimen enz.  tuin voorjaars klaar genieten maar. 

De eerste bijeenkomsten van onze regio zijn goed bezocht, de stekmorgen bij 
de fam. Lommen,  bijkletsen, en er  werd weer heel wat gestekt, altijd weer  
zoeken naar die  fuchsia’s  die we nog niet hebben. Ook de jaarvergadering  
had een grote opkomst,   4 leden die 25 jaar lid waren werden gehuldigd en 
ontvingen een mooie zilveren speld/hanger.  Ook de wedstrijdplant werd uitge-
reikt, ben benieuwd hoe de naam van deze plant is ?  Met dank aan de vice 
voorzitter  Twan Peeters, voor het voortreffelijk  leiden van de avond, helaas 
kon ik niet aanwezig zijn.        

Onze leden, Jan Vanlier, redactie( 16 jaar )  en Peter Joosten servicepunt, ( 10 
jaar)  hadden te kennen gegeven  deze taken te willen overdragen ,  DANK JE 
WEL voor  jullie jarenlange inzet voor onze regio. Beide vacatures zijn in-
gevuld, lees elders in dit blad. 

Wat voelt dat goed als bestuur dat we zoveel leden hebben die zich telkens 
weer, op welke wijze dan ook  inzetten voor onze vereniging, samen  gaan we 
er  weer een mooi jaar van maken 

Tot ziens op de planten ruilmorgen in             
Nederweert, 

         

     

 

 

 

    Sophia Meulendijks 
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Jan Vanlier bedankt 
Jan Vanlier heeft na 16 jaar het regioboekje te maken besloten om dit vaarwel 
te zeggen. Hij heeft hier in veel van zijn vrije tijd en expertise in gelegd, want het 
zijn toch 64 boekjes. Waardoor er iedere jaar 4 mooie exemplaren gedrukt wer-
den met veel activiteiten en weetjes om onze leden van de vereniging op hoogte 
te houden. Ook van de regiobijeenkomsten maakte hij verslagen, want hij was 
er altijd. Dit werd altijd gedaan in goed overleg met bestuur. Als alles klaar was 
van de drukker werd het boekje door mij per post en/of via e-mail verstuurd. 
Hoop dat je nog fijne tijd gaat genieten van je Fuchia’s en andere hobby’s. 

         Bedankt Els 

Het idee om een boekje te maken kwam van Jan zelf. Hij heeft toen het bestuur 
weten te overtuigen dat je hiermee de leden beter kunt benaderen. De naam 
van het boekje is bepaald door de leden die een naam mochten verzinnen en 
kiezen. De eerste boekjes hadden een groene kaft met een tekening van de 
fuchsia Mien Kuypers. Maar bij de zesde jaargang nummer 2 heeft hij gezorgd 
dat we een kaft in kleur kregen met de Fuchsia Carlotta Fiore. Zoals al aange-
geven door Els stond het boekje altijd vol met zeer nuttige informatie. 

Er is maar één woord om Jan te bedanken. 

Bedankt, Bedankt ………………     Het bestuur  

 
Peter Joosten bedankt  
 
Peter Joosten was sinds 2006 ons aanspreekpunt voor ons servicepunt. Hij 
deed hiervoor de inkoop, verkoop, de potjes vullen met voeding, etc. Hij was 
altijd aanwezig bij de contactmorgens en vergaderingen. We hoefden letter-
lijk nooit mis te pakken.  Niets was hem te veel, want je hoefde maar te bel-
len en hij vond wel een oplossing om toch de spullen te leveren. Helaas 
heeft hij op de jaarvergadering aangegeven dit niet meer te kunnen combine-
ren met zijn huidige werkzaamheden (nieuwe baan) als hovenier. Kijk maar 
eens naar zijn website welke mooie tuinen hij aanlegt: http://
www.groenvoorzienersjoosten.nl/. 
 
Dit vinden we als bestuur natuurlijk zeer jammer maar wel begrijpelijk. Als 
bestuur waren we niet voorbereid dat hij wilde stoppen en hebben hem voor 
zijn werk nog niet op gepaste wijze kunnen bedanken. Dit zal te zijner tijd 
nog eens gebeuren.  
 
Er is maar één woord om Peter en familie te bedanken. 
Bedankt, Bedankt ………………  
           Het bestuur  

 

  6 



 

7 

Busreis 2017 

 
9 september 2017 de reis. 
De Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden (NKvF) organiseert ook dit jaar weer 
een vriendendag. Deze keer wordt dit evenement gehouden bij  kwekerij van de 
Velde in Heerde 

Ook dit jaar willen wij met onze regio deze vriendendag bezoeken. 

Deze dag wordt zoals bekend georganiseerd onder de bezielende leiding van 
Huub Steeghs. Huub heeft de vriendendag al  vele malen georganiseerd maar 
aangeven dat dit een van zo niet de laatste is van zijn hand. Misschien dat na 
het bezoek aan deze dag er mensen zijn die zich willen opwerpen als opvolger 
van Huub. Het zou toch zonde zijn als de Vriendendag na dit jaar niet meer door 
zou gaan.   

Ook zijn er de prachtige filmpjes van ons lid Leo Koppens te bewonderen.  Wel-
ke zou hij geselecteerd hebben om aan ons te laten zien? 

Zoals gewoonlijk krijgen onze leden met hun partner voorrang maar als de bus 
niet vol is kunnen introducés mee.  

Opgave vóór 15 juli na deze dag kunnen introducés worden opgegeven. 

Reisprogramma 

08.30 uur vertrek Beringen touringcar bedrijf Ghielen 
09.00 uur vertrek Nederweert Rabobank 
18.00 uur diner 
20.00 uur verwacht einde reis  
 
Kosten leden en hun partner  € 30.00 per persoon 
Kosten introducés € 40.00 per persoon 
Betalen voor 1 augustus 2017 
 
Opgave vóór 15 juli 2017 bij Twan Peeters 
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NOTULEN VAN DE ALGEMENE JAARVERGADERING 2017 
 
De Algemene Jaarvergadering 2017 werd gehouden op maandag 13 maart 
2017 in zaal „Zalzershoaf” te Hout-Blerick. Ter vergadering waren 60 personen 
aanwezig, 50 leden en 10 partners van leden. 
 
1. Opening 

Even na 19:30 uur, om precies te zijn om 19:33 uur, opende de vice-
voorzitter, dhr. Twan Peeters, de vergadering. Hij heet iedereen van harte 
welkom en geeft aan dat hij vandaag als voorzitter mag aantreden omdat 
Sophia Meulendijks zich wegens ziekte heeft afgemeld. 
Hij vraagt een minuut stilte voor de leden die afgelopen jaar zijn overle-
den, met name Riek Heesen - Vervuurt, Louis Hasselmann en Hay Dries-
sen. 
De agenda voor deze vergadering wordt, zoals vermeld in het onlangs 
verschenen regioblad, vastgesteld. 

 
2. Mededelingen en ingekomen stukken 

* De volgende personen hebben zich afgemeld: mevr.S. Meulendijks, 
mevr.T. Slangen, dhr. S. Eggels, dhr. J. van Knippenberg, dhr. Peeters 
en dhr. J. Swinkels. 

* In het weekend van 20 en 21 mei a.s. worden er ”Open tuin dagen” 
georganiseerd in Jochemshof te Steyl. Alle groene verenigingen zijn 
uitgenodigd om zich hier te presenteren. Wie - enkele personen - is 
bereid om onze vereniging aldaar te presenteren? 

* De directie van de Kasteeltuinen te Arcen hebben ons benaderd om 
ook dit jaar weer een show te organiseren in Arcen. Het bestuur is 
geen voorstander om dat elk jaar te doen en gaat in gesprek met de 
directie om dat volgend jaar te doen. 

* Aanstaande zaterdag 18 maart is er weer de jaarlijkse stekmorgen bij 
Harrie Lommen te Venray. 

* Er is een idee binnengekomen voor het houden van een fotowedstrijd. 
Foto’s van tuin(en) met fuchsia’s kunnen worden opgestuurd aan Cor 
van Empel. 

* Opmerkingen over de (grote) stukjes kokos in de potgrond zijn met 
Holland Potgrond Limburg besproken. De stukjes zijn er bewust in ge-
daan voor een goed waterhuishouding. 

* Jan Vanlier stopt met het verzorgen van ons Regioblad. Als nieuw re-
dactielid heeft zich aangemeld mevr. P. van Prattenburg uit Bergen. 

* Peter Joosten heeft te kennen gegeven dat hij stopt met het 
”Servicepunt Fuchsia benodigdheden”. Wie wil dat overnemen? 

 
3/4. Notulen van de jaarvergadering 14 maart 2016 en het Jaarverslag 2016 

De notulen van de Jaarvergadering 2016 en het Jaarverslag 2016 worden 
zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd en vastgesteld. 

 
5. Financieel verslag 2016 en begroting 2017 

Het financieel verslag 2016 en de begroting 2017 worden gepresenteerd 
d.m.v. een power point presentatie met toelichting van onze penningmees-
ter Twan Peeters.  
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 Over 2016 werd een positief saldo van € 775,00 genoteerd, wat hoofdzake
 lijk werd veroorzaakt door de plantenverkoop tijdens de show te Arcen. De 
 begroting 2017 laat een tekort zien van € 775,00. 
 
6/7. Verslag kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie. 

De kascommissie 2016, bestaande uit mevr. Slangen en dhr. Peter Cardi-
naals hebben de financiële administratie van regio Noord en Midden-
Limburg gecontroleerd. Bij monde van dhr. P. Cardinaals verklaren zij, dat 
de financiële administratie van de NKvF regio Noord en Midden-Limburg 
een reëel beeld geeft van de financiële situatie van de regio. Hij verzoekt 
dan ook de penningmeester decharge te verlenen. 
In de kascommissie 2016 werd benoemd: mevr. T. Slangen en dhr. N. 
Croughs met als reserve lid dhr. M. Timmermans. 

 
8. Bestuursverkiezingen 

Dhr. A. Peeters, penningmeester, is aftredend. Hij stelt zich herkiesbaar. 
Er hebben zich geen tegenkandidaten aangemeld. Hij wordt bij acclamatie 
herkozen. 

 
9. Voorstellen/verkiezingen betreffende de landelijke vereniging, de NKvF. 

De NKvF stelt voor de contributie voor 2017 niet te verhogen. Tevens is 
dhr. C. van Empel herverkiesbaar als voorzitter van de NKvF. Alle aanwe-
zige leden stemden in met dit voorstel betreffende contributie en met de 
herverkiezing van dhr. C. van Empel.. 

 
10. Pauze met jaarlijkse tombola 

In de pauze werd een tombola gehouden. Diverse leuke prijzen, o.a. di-
verse planten, tuinartikelen, e.d. werden door de leden in wacht gesleept. 

 
11. Toelichting jaarprogramma 

Met het eerste regioblad van dit jaar heeft iedereen het jaarprogramma 
toegezonden gekregen. Marc van Hulsen geeft aanvullende toelichting op 
het jaarprogramma. 
* Zoals reeds gezegd wordt a.s. zaterdag 18 maart de stekmorgen ge-

houden bij Harrie Lommen in Venray. 
* Op zaterdag 13 mei houden we weer een plantenruilmorgen. Deze 

vindt plaats bij Marc van Hulsen te Nederweert. 
* Voor de contactmorgen, die gepland staat op 10 juni a.s., is nog geen 

locatie gevonden. De rozentuin, die we op het oog hadden, valt af om-
dat het bestuur de entree prijs te hoog vindt. We zijn nog op zoek naar 
een alternatief. Vanuit de leden komt het voorstel voor een bezoek aan 
een rozentuin in Ophoven, België, of het Rosarium in Lottem. 

* De geplande busreis naar een fuchsiashow in den lande is nog niet 
rond. Wellicht is een bezoek aan de Vriendendag 2017, die gehouden 
wordt op zaterdag 9 september tijdens de Herfstfair bij kwekerij van 
der Velde te Heerde, een goed alternatief. Dhr. Huub Steeghs, mede-
organisator van dit evenement, geeft een korte toelichting op de 
Vriendendag. 
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12. Huldiging jubilarissen 

De volgende personen zijn dit jaar 25 jaar lid van de N.K.v.F: mevr. Mia 
Theunissen - Bouten, dhr. Jo Geurts, dhr. Jo Kurvers en dhr. Henk Vo-
gels. Zij worden door het bestuur in het zonnetje gezet. 

 
13. Uitreiking wedstrijdplant 

Ieder aanwezig lid mocht een wedstrijdplant in ontvangst nemen. Er wer-
den geen bijzonderheden (naam van de cultivar, bloemkleur, e.d.) van de 
wedstrijdplant bekend gemaakt. Alleen dat het een bekende en opgaande 
groeier is. 

 
14. Rondvraag 
 Dhr, Huub Steeghs merkt op dat hij het jammer vindt dat er weinig nieuws 

op onze website staat. Zelfs het jaarprogramma ontbreekt. De voorzitter 
zegt toe dit in de eerstvolgende bestuurs-vergadering te bespreken. 

 
15. Sluiting 

Te ca. 22:10 uur sluit de voorzitter de vergadering. Hij verzoekt de jubila-
rissen zich voor in de zaal op te stellen om alle leden in de gelegenheid te 
stellen hen met hun 25-jarig lidmaatschap te feliciteren. Tevens bedankt 
hij de leden voor hun inbreng en wenst iedereen wel thuis. 

Agenda regio 28 2017 
Zat. 13 mei  Plantenruilmorgen bij Marc van Hulsen 

Zat.  10 juni    1e contactmorgen Anfra Grashoek 

Zon.  30 juli   Opentuin bij Cor van Empel 

Zat.  09 september  Busreis Fuchsiavriendendag  

Zat.  16 september  2e contactmorgen 

Ma.  02 oktober   Najaar bijeenkomst met lezing 

Zat.  14 oktober   Potgrond dag in Grubbenvorst en Altweertheide 
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Wedstijdplant 
Op onze jaarvergadering van 13 maart hebben we onder onze leden 50 wed-
strijdplanten verdeeld. 
 
Dit jaar is gekozen voor een snel groeiende fuchsia zodat er een boompje of 
een mooie struik van gemaakt kan worden. Daar we hopen dat veel leden de 
wedstrijdplant op onze 2e contactmorgen op 16 september mee zullen brengen 
om zo mee te dingen naar de eerste prijs.  
 
Hier enkele tips: blijf de plant zo lang mogelijk toppen als het mogelijk is tot half 
juli, verwijder tot 20 augustus alle bloemknoppen (niet de hele kleintjes) zodat 
de plant op 16 september voor de eerste keer mooi in bloei staat. Ook moet 
men de plant wekelijks meststof geven 18-18-18. 
 
En nu maar hopen dat we veel planten terug zullen zien.  
 
Het bestuur. 

Open Tuin 
Cor van Empel organiseert op 30 juli een open fuchsiatuin. In deze tuin staan 
75 soorten en een totaal van + 300 fuchsiaplanten. Ook zal er in de tuin een 
schilderij expositie plaatsvinden.  

Verder kan uw bezoek gecombineerd worden met een bezoek aan het Duits 
Militair oorlog kerkhof waar 32000 vooral Duitse militaire begraven liggen, dit is 
ongeveer 300 meter van mijn huis af.  

Wilt u in onze tuin een kijkje komen nemen dan bent u zondag 30 juli tussen 
10.00 en 17.00 uur van harte welkom op de Timmermannsweg 87 5813 AM 
Ysselsteyn. 

Gevonden... 
Tijdens de stekmorgen is er een sjaal blijven liggen bij Harrie Lommen. Deze 
sjaal ligt moment te wachten bij Cor van Empel totdat de rechtmatige eige-
naar zich meldt. Mis jij je sjaal, neem dan contact op met Cor.  
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Servicepunt Fuchsia Benodigdheden. 
 
Op de jaarvergadering van 13 maart 2017 heeft Peter Joosten aangegeven 
dat hij wil stoppen met het servicepunt fuchsia benodigdheden. 
 
Pierre Maessen heeft in overleg met zijn vrouw besloten om het servicepunt 
van Peter over te nemen. 
 
Wie is Pierre Maessen? Mijn beroep is timmerman. Na meer dan 22 jaar op de 
binnenvaart getimmerd te hebben ben ik naar de jachtbouw overgestapt. In 
1992 ben ik in de werkvoorbereiding van de jachtbouw verder gegaan. Sinds 
1959 ben ik lid van fanfare Eensgezindheid Brachterbeek (Maasbracht) 
 
Fuchsia`s had ik al langer, een stuks of tien, maar namen of soorten dat was 
bij mij niet bekend. In 2013 zijn we naar Eynderhoof in Nederweert gegaan 
want daar was een fuchsia show. Die heeft mij enthousiast gemaakt, hoeveel 
soorten wij toen hebben gezien, dat was schitterend. Toen zei ik tegen Mia 
hier wil ik meer van weten en ben ik in Eynderhoof lid geworden. Ik ben dus 
eigenlijk nog een beginneling, maar het aantal en soorten hang en staand is al 
toch al aanzienlijk gegroeid. 
 
Pierre Maessen 
Blomendaalstraat 8 
6051 KA Maasbracht 
Tel. 0475-464943  –  06-12496832   
servicepunt@fucsia-regio28.nl 
  
Bestellingen liefst per sms of email 
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Stekmorgen 
 
De jaarlijkse stekmorgen vond plaats op zaterdag 18 maart bij de fam. Lommen 
te Venray. Geweldig dat er tegenwoordig navigatie systemen zijn, die je via de 
kortste weg en door diverse dorpjes stuurt om je op het juiste adres af te leve-
ren. En als dan ook nog de fuchsiavlag op de steklocatie staat, zie je zelfs al 
van ver waar je wezen moet. 
 
Het stekgebeuren vond plaats in mooie en goed verwarmde ruimte. Als ik goed 
heb geteld waren er 23 personen aanwezig. De meesten leden waren natuurlijk 
gekomen om te stekken, een 8-tal dames waren gekomen om een gezellig 
praatje te maken wat zeer op prijs werd gesteld. 
 
Voordat men met stekken begon was er uiteraard koffie met een plakje cake en 
daar werd gretig gebruik van gemaakt. Tevens was dat het geschikte moment 
om de laatste nieuwtjes, o.a. de uitslag van de verkiezingen van afgelopen 
woensdag, te bespreken. 
 
Na een kort woordje van welkom door vice voorzitter dhr. Twan Peeters werd 
het woord gegeven aan ”stekmeester” dhr. Cor van Empel. 
Hij vroeg de aanwezigen de benodigde stekjes uit de zakjes te halen, maar te 
bedenken dat er meerdere leden aanwezig zijn die stekjes van dezelfde cultivar 
willen bemachtigen. Kortom denk aan je collega’s en wees niet zelfzuchtig. Er 
was voldoende stekmateriaal aanwezig. 
 
Rond de klok van 11.45 uur was iedereen weer voorzien van de (gewenste?) 
fuchsiastekjes en ging tevreden naar huis. 
 
 Jan Vanlier 

Oproep Tuinfoto Gezocht! 
Beste mensen zoals op de jaarvergadering al aangegeven is er het idee ont-
staan om met tuinfoto`s mensen te laten zien wat er met fuchsia`s allemaal mo-
gelijk is in de tuin. Bij shows, demo`s of markten pronken wij graag met onze 
fuchsia`s, de bezoekers zijn vaak ook onder indruk van de pracht van de fuch-
sia. Maar hoe in de tuin de fuchsia tot zijn eigenlijke recht komt is bij demonstra-
ties niet goed zichtbaar. Daarom willen wij een paar tuinfoto`s laten afdrukken 
op groot formaat. Hiermee kunnen wij bezoekers laten zien wat er allemaal mo-
gelijk is met fuchsia`s in de tuin.  

Hiermee dus de oproep, stuur uw mooiste foto van een tuincompositie met uw 
fuchsia`s naar penningmeester@fuchsia-regio28.nl. Let dus op geen close-up 
foto`s 
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Eerste contactmorgen zaterdag 10 juni 2017  
 

Deze zal gehouden worden bij de AnFra Kijk- en wandeltuin te Grashoek. 
Deze tuin heeft maar liefst een oppervlakte van 3000 vierkante meter. Er is 
van alles te bezichtigen, de tuin bestaat uit een tropisch eiland met veel ba-
nanen, palmen. olijven, yuca`s bamboe enz., te veel om op te noemen. 
Daarnaast zijn er nog eens ongeveer 1000 kuipplanten te bewonderen. Kort-
om echt de moeite waard om deze tuin te bezichtigen. 
Wij verwachten iedereen om 10.00uur waar U wordt verwelkomt met een 
kopje koffie . 
Ook de entree wordt door onze vereniging betaald. Wij hopen dan ook dat er 
vele leden van regio 28 aanwezig zullen zijn op deze eerste contactmorgen. 
 
AnFra Kijk- en wandeltuin Helenaveenseweg 3 Grashoek 
 
Route vanaf A67 uit richting Eindhoven: verlaat de A67 bij afrit Liessel(37) en 
sla linsaf richting Helenaveen. In Helenaveen vlak voor de brug volgt U de 
borden rechtsaf richting Grashoek. Route vanaf A67 uit richting Venlo: Ver-
laat de A67 bij afrit Helden(38) en sla linksaf richting Helden/Panningen. Bij 
tweede kruispunt rechtsaf. Bocht volgen en meteen weer rechtsaf. Weer de 
bocht volgen en rechtsaf.Vervolg deze weg tot in Grashoek. 
 
Parkeergelegenheid: Langs het huis ligt een grote parkeerplaats. 
 
Namens het hele bestuur wens ik jullie een fijne contactmorgen. 
 
Annemiek Wester 

Servicepunt regio 28 
 

Pierre Maessen Maasbracht 
Tel. 0475-464943 of 06-12496832   
servicepunt@fuchsia-regio28.nl 
 
Wilt u “fuchsia-artikelen” zoals kunstmest, binddraad, tonkinstokken e.d. bestel-
len neem dan even contact op met ons regio-servicepunt. Per voorkeur via SMS 
of email. Er wordt dan voor gezorgd dat uw bestelling op de eerst volgende re-
giobijeenkomst aanwezig is. 

Bent u door uw meststoffen heen en is er voorlopig geen regiobijeenkomst? Ook 
dan is er een oplossing voor uw probleem. Neem dan telefonisch contact op met 
het servicepunt en maak een afspraak. 
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Van de redactie... 
Graag wil ik mij even voorstellen ik ben Pernille van Prattenburg uit Bergen L. 
sinds een aantal jaren lid van de vereniging en na verschillende oproepen vanuit 
het bestuur in het blad heb ik gereageerd en aangegeven dat ik het graag wil 
gaan proberen. Sinds 7 jaar maak ik hier in Bergen het mededelingenblad van 
ons dorp. Dit blad komt eenmaal in de 2 weken dus voor mij geen onbekend 
terrein.  
 
Hoop dat u allen met plezier het blad zult lezen zoals het nu gemaakt is, mocht 
u nog tips hebben dan zijn deze natuurlijk, samen met de kopij van harte wel-
kom. 
 
Kopij kan gemaild worden naar redactie@fuchsia-regio28.nl 
 
    Pernille 
   

De nieuwe Peel- & Maasfuchsia verschijnt…. 
In de 2e week van september. Gelieve uw bijdrage voor dit nummer in te zen-
den vóór 1 september 2017. 

Redactie: Els van Hulsen, secretaris@fuchsia-regio28.nl  tel. 0495-634436 en 
Pernille van Prattenburg, van Baerlestraat 8, 5854 BC Bergen L., tel. 0485-
342925, redactie@fuchsia-regio28.nl 

 

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

Wij horen het graag! 

Het bestuur 
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Holland Potgrond Limburg  
Horsterweg 47  
5971 ND Grubbenvorst  
 
Tel.  077 3661373  
Fax 077 3662620  
 
Potgrondmengsels  
Kokosmengsels  
Substraten  
Paperpots, perspotten en lijmpluggen  
Fibre-Neth®pluggen –blokken en teelsystemen 


