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Beste leden, 
Als kersverse voorzitter van jullie vereniging  wil ik mij hierbij aan jullie voorstel-
len. Ik ben Ger Wester en   lid van de vereniging vanaf 2008,  hierboven op de 
foto samen met mijn vrouw Annemiek die al eerder in het bestuur heeft plaats 
genomen.  
Mijn vader Nico Wester  heeft voor mijn verjaardag een lidmaatschap voor de 
fuchsia vereniging gegeven. Toen wij in 1981 trouwde,  was een van onze ca-
deaus een fuchsia met de naam Playboy, gekregen van ome Jan en tante Lies 
Slijkerman ook lid van deze vereniging, wij waren er wel blij mee, maar ja hoe 
moesten we die verzorgen? We besloten deze aan mijn vader te geven want die 
vond deze ook erg mooi. 
Mijn vader was bakker, maar had ook groene handen, en hij had een volkstuin in 
Asenray. En zo is het stekken en verzorgen van Fuchsia’s met alle andere plan-
ten een hobby van hem geworden. Hij is ook zeker 30 jaar lid geweest van de 
Fuchsia vereniging regio 28 die liefde en de tijd om met Fuchsia’s bezig te zijn is 
bij  ons pas later begonnen, want dat bakken maar ook die groene vingers heb-
ben van hem meegekregen. 
Wij kregen wat stekken en planten en zo zijn we begonnen, toen mijn vader 
stierf in 2012 hebben alle fuchsia’s van hem meegenomen naar huis en de tuin 
was opeens goed gevuld. 
We zijn vaak naar de bijeenkomsten en vergaderingen van regio 28 gekomen en 
dan ontstaat er een leuke band met de leden en bestuur en van iedereen leer je 
weer iets nieuws. 
Hoop dat ik met jullie samen de komende jaren nog  een gezellige vereniging te 
hebben met leuke uitjes en mooie lezingen en  leerzame contactmorgen. 
 
Met vriendelijke groet Ger Wester 
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De nieuwe Peel- & Maasfuchsia verschijnt…. 
In de laatste week van augustus. Gelieve uw bijdrage voor dit nummer in te  
zenden vóór 15 augustus. 

Redactie  Pernille van Prattenburg, van Baerlestraat 8, 5854 BC Bergen L., tel. 
0485-342925, redactie@fuchsia-regio28.nl 

Eindredactie Marc van Hulsen, secretaris@fuchsia-regio28.nl  tel. 0495-634436 

Oproep aan alle leden van regio 28 
Zoals jullie waarschijnlijk al weten organiseert onze regio op 13 en 14 juli in de 
kasteeltuin in Arcen een fuchsiaweekend. Dit zal hoogstwaarschijnlijk de laat-
ste fuchsiashow zijn die onze regio organiseert. Dit gezien de leeftijd van onze 
leden, dan wordt het steeds moeilijker om zoiets te organiseren. Daarom deze 
oproep, laat ons niet alleen en laten we er met zijn alle nog iets moois van ma-
ken. We willen  nog eenmaal een beroep op onze leden doen.  

We hebben voor vrijdag 12 juli vanaf 10.00 uur 10 mensen nodig om de tuin in 
te richten, de planten staan op één plek dus we hoeven niet ver met planten te 
sjouwen. Voor zaterdag en zondag van 10.00 uur t/m 18.00 uur hebben we 
per dag 10 mensen nodig voor de kramen te bemannen.  

 Ook hebben we natuurlijk planten nodig en minimaal 75 hangfuchsia’s waar-
van 35 met ophang haak, 20 boompjes en 2 grote fuchsia boompjes, en 60 
struikfuchsia’s. Ook hebben we nodig verkoop planten, we hopen dat iedereen 
wat extra stekken heeft opgekweekt, zorg wel dat deze vrij zijn van witte vlieg 
of andere beestjes. Ook vragen we om de potten van de verkoopplanten 
schoon te maken en de planten van 
naam te voor zien. 

Laten we er met zijn alle wat moois van 
maken. Wil je helpen of heb je stekken 
of show planten bel even naar Marc van 
Hulsen Tel. 0495-634436                                                              
of naar Cor van Empel Tel. 0493-529554 

Het bestuur hoopt op een mooie show. 
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Notulen algemene jaarvergadering 2019 
De Algemene Jaarvergadering 2019 werd gehouden op maandag 
18 maart in zaal „Zalzershoaf” te Hout Blerick. Aanwezig waren 31 
leden en 9 partners. 

 

1. Opening 

Om 19:30 uur opende interim voorzitter Twan Peeters de vergadering en heette 
allen welkom op deze jaarvergadering. Hij meldde dat het mogelijk was dat de 
jaarvergadering onderbroken wordt voor een lezing van Blumat over een auto-
matisch bewateringssysteem. Deze komen om 20:30 uur. 

2. Mededelingen en ingekomen stukken 

Er hebben zich 6 leden afgemeld, waaronder ons bestuurslid Annemiek Wester 
wegens ziekte. Aan de agenda wordt toegevoegd punt ”Fuchsia weekend te 
Kasteeltuinen Arcen” na punt 8. Er wordt medewerking gevraagd (2 personen) 
voor de open tuin dagen bij Jochemshof te Steyl Nan Croughs kan de gehele 
dag en Mat Timmermans s’morgens en  Twan Peeters. 

3. Notulen van de jaarvergadering van ma. 19 maart 2018 

Er zijn geen aan- of opmerkingen op voornoemde notulen. Deze worden goed-
gekeurd. De secretaris bedankt Jan Vanlier voor het maken van de notulen. 

4. Jaarverslag 2018 

Er zijn geen opmerkingen op het jaarverslag 2018 en wordt goedgekeurd. 

5. Financieel verslag 2018 en begroting 2019 

Het financieel verslag 2018 en de begroting 2019 worden gepresenteerd via een 
beamer presentatie. De cijfers worden door de penningmeester, Twan Peeters, 
toegelicht. Het resultaat over het boekjaar 2018 bedraagt €1339,-  negatief. Be-
groot wordt een negatief saldo à €925,- over het lopende jaar 2019. 

De opmerking die door de penningmeester werd gemaakt is dat het drukken en 
het verzenden van het boekje veel goedkoper is geworden dan de voorgaande 
jaren.  

6. Verslag kascontrolecommissie 

De kascontrolecommissie 2019, bestaande uit dhr. N. Croughs en dhr. M. Tim-
mermans, heeft op 5 maart j.l. de financiële administratie gecontroleerd. Het 
was duidelijk en goed gespecificeerd en de gegevens klopte. Aan de penning-
meester wordt decharge verleend. 
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7. Benoeming nieuw lid kascontrolecommissie 

Mevr. S. Meulendijks heeft zich dit jaar opgegeven voor de kascontrolecommis-
sie. De kascontrolecommissie 2020 bestaat uit: dhr. M. Timmermans en Dhr. B. 
Strien met als reserve lid mevr. S. Meulendijks. 

8. Bestuursverkiezingen 

Mevr. A. Wester is aftredend en wordt per acclamatie herkozen.  

Dhr. G. Wester heeft zich opgegeven om het bestuur te versterken. Na een 
schriftelijke stemming werd hij gekozen met 27 voor en 4 blanco. Het bestuur is 
nu weer compleet en binnen het bestuur zullen de taken verdeeld worden. 

Mevr. A. Wester was vertegenwoordiger van onze regio bij de NKvF en stelt 
haar kandidatuur ter beschikking. Dhr. P. Maessen heeft zich gedurende verga-
dering gemeld om ons te vertegenwoordigen. Hij wordt hiervoor per acclamatie 
gekozen. 

9. Fuchsia weekend te Kasteeltuinen Arcen 

Op 13 en 14 juli word een fuchsiaweekend georganiseerd in Kasteeltuinen Ar-
cen. In eerste instantie was het de bedoeling, van de Kasteeltuinen, om dit sa-
men te doen met andere “groene” verenigingen. Dit gaat echter niet door. Het 
wordt dus weer een Fuchsiaweekend. Er wordt maar op één plek fuchsia’s 
neergezet en wel op het toernooiveld. Dit is gemakkelijk te bereiken en niet ver 
lopen. Ook het laden en lossen is daardoor eenvoudiger. Kasteeltuinen Arcen 
kunnen ons potten, potgrond etc. leveren. Op het toernooiveld zal de horeca 
geopend worden en zal een muziek activiteit plaats vinden, wat georganiseerd 
wordt door De Kasteeltuinen. Ook krijgen we daar een ruimte waar we onze 
spullen kunnen opbergen. Kortom: Alles kort bij elkaar, wat heel veel werk 
scheelt. 
 
Hoe gaan we dit doen: Opgave van planten, We gaan één dag met een aantal 
leden naar de kasteeltuinen om een plan te maken. 
Mevr. M. Bergs gaf aan dat ze geen plaats had om te stekken als ze er geen 
stekken gekocht konden worden cq verkregen konden worden van leden om op 
te trekken. 
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10. Toekomstvisie Fuchsiavereniging Noord en Midden-Limburg 
Het bestuur denkt dat de vereniging over 10 jaar niet meer levensvatbaar is en 
dat de vereniging tegen die tijd opgeheven zal worden. Het financiële beleid 
wordt hierop afgestemd, zoals hiervoor aangegeven, zodat we tegen de tijd van 
opheffing  geen geld meer in de kas hebben. Het geld is bij elkaar gebracht door 
de leden en dit willen we ook teruggeven aan de leden. 
 
11. Voorstellen/verkiezingen betreffende de landelijke vereniging (NKvF) 
Mevr. T. van de Sande wordt per acclamatie herkozen als ledensecretaris. 
De vergadering gaat akkoord met een contributieverhoging van € 2,00. 
Onze regio zal dit meenemen naar de jaarvergadering van de NKvF 
 
12. AVG 
Sinds 25 mei 2018 is de wet Algemene Verordening gegevensbescherming 
(AVG) van toepassing. Wij houden gegevens bij van onze leden, zoals namen, 
adressen, e-mail etc. Deze worden alleen gebruikt voor de fuchsiavereniging, 
zoals het versturen van boekjes. Deze gegevens worden niet verstrekt aan der-
den. Hierdoor kunnen we de ledenlijsten ook niet meer verspreiden onder de 
leden. Ook is het mogelijk dat tijdens één van onze bijeenkomsten, foto’s geno-
men kunnen worden. Het kan zijn dat u herkenbaar bent op deze foto’s. Deze 
kunnen worden getoond op verschillende soorten media betreffende onze ver-
eniging, zoals de website, regioboekje etc., zie ook Peel- en Maasfuchsia van 
september 2018, 18e jaargang nr. 4. 
 
13.Toelichting jaarprogramma 

De busreis wordt door Twan verder toegelicht. We gaan met de bus naar de 
Passiflorahoeve  te Harskamp en het Airborn Museum te Oosterbeek  (Market 
Garden). Het programma verder is weergegeven in het boekje en hierover zijn 
geen vragen.  

14. Rondvraag 

Mevr. M. Bergs: Het was jammer dat er geen tijd voor de vergadering in het 
boekje staat. We zullen hier extra alert op zijn. 

Rond de klok van 22:00 uur sluit de voorzitter de vergadering, bedankt de leden 
voor hun inbreng en wenst iedereen wel thuis. 
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Zaterdag 17 augustus 2019 

Busreis Passieflorahoeve en Airbornmuseum 
Zoals al eerdervaangekondigd organiseren wij dit jaar een busreis. De reis 
voert ons naar de Passieflorahoeve in Harskamp naar het Airbornmuseum in 
Oosterbeek we sluiten dat reis zoals gewoonlijk af met een diner. 
 
De Passiflorahoeve’ is een zeer bijzondere attractie in Harskamp, op de Velu-
we. Het is een tuin met vele soorten vlinders en planten die je niet zomaar er-
gens in een tuincentrum tegen komt. Daarnaast zijn wij een zorgboerderij. Hier 
kunnen mensen met een psychische hulpvraag, verstandelijke of lichamelijke 
beperking op ontspannen wijze werken. Wat deze hoeve uniek maakt, is haar 
grote collectie Passiflora’s en Aristolochia’s en haar Tropische en Europese 
vlindertuinen met eigen vlinderkwekerijen. 
 
Het Airborne Museum 'Hartenstein' is een museum in Oosterbeek bij Arnhem 
over de Slag om Arnhem in september 1944. Het museum, gevestigd in het 
voormalige hoofdkwartier van de Britse troepen tijdens de slag, heeft een uit-
gebreide collectie wapens, kleding, uitrustingsstukken, interviews, foto’s en 
video’s.   
 
Om de reis door te laten gaan hebben we een minimaal aantal deelnemers 
nodig. Ook deze reis mogen er introducés mee.  
Minimaal aantal deelnemers = 30 personen 
Maximaal aantal deelnemers = 45 personen en vol = vol. 
 
Reisprogramma; 
08.00 uur Beringe, garage Ghielen 
08.20 uur Nederweert, Rabobank (Lindenstraat) 
10.35 uur Bezoek Passiflorahoeve in Harskamp 
14.00 uur Bezoek Airborne Museum 
17.00 uur Diner bij Restaurant Het Witte Huis 
19.30 uur Terugkomst in Nederweert 
20.00 uur Terugkomst in Beringe 
 
Kosten leden en hun partner  €25,00 per persoon 
Kosten introducés €55,00 per persoon (kostprijs) 
Betalen voor 1 augustus 2019. 
NL04 RABO 0155 7500 70 
t.n.v NKvF regio 28 
 
Opgave voor  1 juli 2019 bij Twan Peeters 
0478-588495/penningmeester@fuchsia-regio28.nl 
 

 

  10 

Open tuin bij Nan Croughs 
 
Beste Fuchsia liefhebbers,  
 
Dit jaar op 30 juni is er bij ons op Helling 58 in Baarlo de open tuin . 
Op dit moment 12 mei staat weer alles in de tuin.Bij de foto's kunnen jullie zien 
hoe het er nu bij staat, met als doel dat de 
bloemetjes op 30 juni weer zullen stralen. 
De 200 struiken en 100 hangers heb ik 
eind april uit de winterberging gehaald en 
voorzien van osmocote en nieuwe pot-
grond. Sinds begin mei staat alles op zijn 
plaats, jammer genoeg hebben sommige 
vorstschade opgelopen tijdens de 
"Ijsheiligen" dagen. Ze beginnen nu goed 
door te groeien, waardoor ze hopelijk op 
30 juni een mooie bloemenpracht laten 
zien aan jullie. 
Twee weken later, 13 en 14 juli gaan er 
enkele hangers op "Vakantie" naar de Kasteeltuinen in Arcen. 
 
Tot ziens in Baarlo op zondag 30 juni. 

Iets om trots op te zijn 
 
Iets om trots op te zijn. In mei 2018 ben ik benaderd door Har van Hegelsom 
lid van het mannenkoor Die Sevensanghers uit Sevenum, met het verzoek om 
het voortouw te nemen voor het aanvragen 
van een Koninklijke onderscheiding voor 
Huub Steeghs. Daar Huub jarenlang lid is 
geweest van het bestuur van regio 28 wilde 
we gaarne onze medewerking toezeggen. 
Het resultaat is als volgt:  
Het bestuur van regio 28 is zeer trots dat 
ons voormalig bestuurslid, de heer Huub 
Steeghs op vrijdag 27 april een koninklijke 
onderscheiding mocht ontvangen uit han-
den van de burgermeester Ryan Palmen 
van de gemeente Horst aan de Maas. 
Huub is nu benoemt tot lid in de orde van 
Orange-Nassau, we zijn Huub zeer erkente-
lijk voor alle jaren van inzet voor regio 28.  
 
Huub, hartelijk gefeliciteerd, namens het 
bestuur. 
 
Cor van Empel.  
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Eerste contactmorgen gehouden op 13 april 2019 
 
 
De eerste contactmorgen werd gehouden bij de gebroeders Teeuwen, te 
Helden, i.s.m  het Asperge Gilde Peel en Maas. 
Om 10 uur werden we verwelkomt door de familie en werden we begeleid 
naar de verwarmde blaaskoepels. 
Aangezien het die dag erg koud was voelde dit letterlijk en figuurlijk als een 
warm bad, met een temperatuur van maar liefst 32 graden celsius. 
We kregen een zeer interessant verhaal van zowel de familie Teeuwen als 
een van de leden van het Asperge Gilde Peel en Maas te horen hoe de 
asperges worden geteeld. 
Er werd dan ook met veel interesse geluisterd, maar aangezien de tem-
peratuur voor sommige leden te warm werd, moesten er helaas een paar 
leden afhaken en naar buiten gaan. 
Aansluitend maakten we een kleine wandeling naar een andere plek waar 
we eerst werden ontvangen met heerlijke koffie of thee. Daarna kregen we 
van de zoon des huizes een rondleiding waar we konden kijken hoe een 
sorteermachine functioneert , dit was echt de moeite waard om te zien. De 
machine maakt van elke asperge een foto en kan dan bepalen onder welke 
categorie hij valt. Deze wordt  bepaald door de dikte, de kromming en de 
schil( soms roest). 
Daarna komen ze dan terecht in de sorteerbakken, heel erg interessant om 
te zien. Ook mochten we nog kijken hoe een asperge schilmachine werkt, 
iedereen heeft hier echt een leerzame ochtend gehad . Aansluitend werden 
de familie Teeuwen en het Asperge Gilde Peel en Maas allebei bedankt 
met een flesje wijn. Wij konden uiteraard ook nog asperges kopen en aan-
verwante artikelen in het gezellige winkeltje. 
 
Terugkijkend was het een zeer geslaagde contactmorgen met een 25 men-
sen die aanwezig waren, waar wij als bestuur natuurlijk heel erg blij mee 
zijn. 
 
Namens het bestuur Annemiek Wester. 
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Blutmat  
Tijdens de jaarvergadering 18 maart 2019 hebben we met de vereniging ken-
nis mogen maken met het bewateringssysteem Blumat. 
 
Peter Hermans en zijn vrouw hebben d.m.v. een video presentatie en meege-
brachte onderdelen, uit het Blumat assortiment, het systeem gedemonstreerd.  
Blumat is een intelligent bewateringsysteem voor planten, zowel binnen als 
buiten huis. Het systeem werkt volledig automatisch en zonder stroom.  
 
Waar andere irrigatiesystemen gebruikmaken van een computer, werkt Blumat 
met keramische sensoren die de vochtigheid van de bodem meten. 
 
Binnen de vereniging zijn er meerdere leden die met grote tevredenheid ge-
bruik maken van dit systeem, vraag eens naar hun ervaringen. 
  

Witte Fuchsia 
 

Een waterval aan bloempjes val gestaag naar beneê. 

Het is de witte Fuchsia, die bloeit zo heel tevreê. 

Nieuwe knopjes, zij dienen zich weer 
aan, 

nog heel eventjes en ‘k kan opnieuw aan 
te genieten gaan! 
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Agenda 2019 
 
 13 en 14 juli Show in kasteeltuinen Arcen 
 30 juni  Nan Croughs 
 17 augustus 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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