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Van de Voorzitter 
Het regent buiten, een goed moment om een voorwoordje te schrijven. Een 
zomer met wisselend weer warm, heel warm, regen, voor elk wat wils zou men 
denken. Echter mijn fuchsia’s denken daar anders over. Ze hebben zich aardig 
aangepast en doen nu hun best om zich op zijn mooist te laten zien.  

Deze zomer diverse tuinen bezocht, telkens weer zie je vaste planten waarvan 
je denkt ja die wil ik eigenlijk ook wel. Helaas heb ik maar een klein tuintje en 
dat staat snel vol en mijn fuchsia’s en kuipplanten en deze wil ik niet kwijt. Het 
blijft dus bij genieten bij een ander.  

Dit jaar hield ons lid Cor van Empel open tuin, zijn fuchsia’s, wauw die waren 
geweldig, prachtig in bloei. Heel leuk was ook de expositie van Helma haar 
hobby, schilderen, een zeer geslaagde dag. 

In september gezellig samen naar de fuchsia vriendendag. De wedstrijdplant, 
wie o wie weet de naam, welke plant verdient een prijsje. We zien dat graag op 
onze tweede contactmorgen 15 september.  

En dan alweer de najaarsbijeenkomst met als spreker Huub Stoffels wel be-
kend van L1 op de zaterdag morgen in het tuinprogramma van Ger Houben. 

Het zonnetje is er weer, kopje koffie mee naar buiten en genieten van de vele 
mooie bloemen. 

 

Sophia Meulendijks 
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Fuchsia weekend 2018 
In 2018 wil onze regio weer een Fuchsiaweekend organiseren in de Kasteeltuin 
in Arcen. Maar om z’n weekend te organiseren hebben we de hulp nodig van de 
leden van onze regio. 
 
We hebben voor het fuchsiaweekend de volgende planten nodig: 100 boom-
pjes, 125 hangers, 50 struiken. En natuurlijk hebben we ook mensen nodig die 
willen helpen, we hebben een inschatting gemaakt naar aanleiding van de vori-
ge shows hoeveel mensen we nodig hebben om z’n show voor iedereen prettig 
te laten verlopen.  
 
We hebben op donderdagavond 4 personen en 2 chauffeurs nodig, op vrijdag 
12 personen en 2 chauffeurs, op zaterdag 20 personen, en op zondag 18 perso-
nen en 2 chauffeurs.  
 
Na de show op zondagavond  hebben we 10 personen nodig om de planten te 
verzamelen waarbij het prettig zou zijn als de personen die planten geleverd 
hebben ook aanwezig zijn, dit werkt een stuk gemakkelijker. De insteek van de-
ze shows is om er financieel een leuk bedrag aan over te houden om ook in de 
toekomst onze leden het zelfde te kunnen bieden op bijeenkomsten, vergaderin-
gen en uitstapjes.  
 
In de najaarsvergadering komen we hier nog op terug. Als de leden dan even 
aan kunnen geven of ze planten kunnen leveren, en of ze een of meerdere da-
gen aanwezig kunnen zijn. 
 
         Het Bestuur. 
 
 

Nieuws over de website 
In de jaarvergadering werd een vraag gesteld over de actualiteit van onze web-
site. Met het bestuur hebben de mogelijkheden bekeken hoe we onze site ge-
makkelijker “up to date” kunnen houden de huidige manier kost vrij veel tijd. En 
net zo belangrijk welke kosten hieraan verbonden zijn. 
 
In het bestuur hebben we besloten om een nieuwe manier van websitebouwen 
en beheren te gaan  gebruiken. Hierdoor kan de website door meerdere mensen 
op een eenvoudige manier actueel worden gehouden. 
 
In de nabije toekomst komt er dus een nieuwe site. 
 
         Het Bestuur 
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Tweede contactmorgen 16 september 2017 
 
 
Het bestuur heeft deze keer gekozen voor de locatie Boerderij  terras HET 
SPIKKERDAL, gelegen te : Spik 165A, 6042KT te Roermond (Asenray) 
 
U bent van harte welkom vanaf 10.00 uur, alwaar u een kopje koffie of thee  
ontvangt  op het gezellige boerderijterras. Dit kopje koffie of thee wordt de be-
taald door de vereniging. Wanneer u meer consumpties wilt nuttigen zijn deze 
voor eigen rekening. 
 
Het Spikkerdal is een familiebedrijf dat gerund  wordt door de familie Theelen. 
 
U krijgt een rondleiding aangeboden door de fruitgaarden. 
De tekst en uitleg krijgt U van Pieter Theelen, hij weet als geen ander hoe al-
les te werk gaat bij de fruitteelt. U kunt hem gerust vragen stellen. 
 
Voor diegene die het leuk vinden om nog verder rond te neuzen, er is ook nog 
een fruit en groente winkel aanwezig,  
 
Aansluitend zal er ook gekeken worden wie de mooiste wedstrijdplant heeft 
meegebracht, dus vergeet niet u wedstrijdplant  mee te nemen !!! Uiteraard 
zijn er weer mooie prijzen te winnen!! 
 
Het bestuur hoopt  dan ook dat u met grote getalen zult komen op deze 
tweede contactmorgen. 
 
Namens het bestuur wens ik u allen alvast een hele gezellige morgen toe. 
 
         Annemiek Wester. 
 

Uitnodiging Najaars bijeenkomst 
Hierbij nodigen wij u uit voor onze bijeenkomst op maandag 9 oktober a.s. in 
zaal Zalzershaof  te Hout- Blerick, aanvang 19.30 uur. 

Na de opening en mededelingen geven we het woord aan Hub Stoffels die een 
lezing over  Fuchsia,s  en kuipplanten houd.  Hub Stoffels is vaak te horen op  
L1  in het tuinprogramma  van  Ger Houben op de zaterdagmorgen. Dat belooft 
een interessante  avond te worden. 

Ook wordt de Jan Teunissen trofee uitgereikt voor de mooiste wedstrijdplant.  

In de pauze de gebruikelijke tombola, en horen we graag de ideeën voor activi-
teiten en bijeenkomsten in 2018. Rond 22.00 uur sluiten we de avond af. 

         Het Bestuur. 
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Agenda regio 28 2017 

 
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 

Ma.30 oktober t/m 4 november fuchsia-Show bij Mazdadealer Peeten B.V. in 
Baarlo 

Potgronddag 14 oktober 
 
Op zaterdag 14 oktober 2017 kunt u tussen 9.00 en 10.00 uur weer potgrond 
ophalen in Grubbenvorst en Altweerterheide. 

 
Het onderstaande kan besteld worden: 
* Fuchsia potgrond 45 l  € 3,90 per zak 
* Gewone potgrond 45 l  € 3,90 per zak 
* Stekgrond met perlite 45 l € 3,90 per zak 
* Stekgrond Cocopeat 45 l  € 3,90 per zak 
* Cocopeat 45 l (met voeding) € 3,90 per zak 
* Tuinturf 70 l    € 3,90 per zak 
 
Bestellen kan tot maandag 9 oktober bij Marc van Hulsen, via e-mail:             
secretaris@fuchsia-regio28.nl of tel. 0495-634436 na 18:00 uur. 
 
Bij afhalen gaarne gepast betalen. 
 
Afhaaladressen: 
 
 
Holland Potgrond Limburg   J. Coolen 
Horsterweg 47     Wijffelterbroekdijk 32 
5971 ND Grubbenvorst    Altweerterheide Weert 
Contact tel, 06-48069513    Contact tel. 06-44454043 
 
 



 

9 

Plantenruilmorgen 
 
Ook dit jaar stond weer een plantenruilmorgen op de agenda van regio 28. De-
ze werd gehouden op zaterdag 13 mei en wel bij Marc en Els van Hulsen te 
Nederweert. 
 
De opkomst viel enigszins tegen. Slecht 28 personen hadden de weg naar Ne-
derweert weten te vinden. Ook het aanbod van te ruilen of aan te kopen plan-
ten was dien ten gevolge aan de magere kant, maar de koffie en gezelligheid 
was, zoals gewoonlijk, weer top. 
 
         Jan Vanlier 

Eerste contactmorgen 
 
Onze eerste contactmorgen dit jaar was op 10 juni bij Annie en Frans Peeters in 
de Grashoek. Daar hebben Annie en Frans hun kijk en wandeltuin Anfra.  
 
Eerst begonnen we met een kopje koffie. En na een welkomstwoord van onze 
voorzitter Sophia was het woord aan Annie zij  vertelde het ontstaan van de tuin 
Anfra, wat eigenlijk niets meer was dan de eerste twee letters van Annie en de 
volgende drie letters van Frans en dan krijg je Anfra. 
 
Annie vertelde dat de tuin 9000 vierkante meter groot was en er stonden 1000 
kuipklanten in maar ook Palmbomen Bananenbomen Yucca’s Olijven en Bam-
boestruiken en nog veel meer. 
 
Veel van onze leden zijn jaren geleden al eens bij Annie en Frans geweest, 
maar ook zij keken vol bewondering naar de prachtige tuin. En toen mocht ieder-
een op eigengelegenheid door de tuin wandelen en zo ontstonden er leuke wan-
delgroepjes, waarbij iedereen voor zijn eigen tuin leuke ideeën op kon doen.  
 
Na de wandeling konden we de kas bezichtigen waar ook de verkoop van de 
tropische planten plaatsvond. Veel van onze leden maakte hier dankbaar ge-
bruik van om weer eens iets aparts te kopen voor in hun eigen tuin. 
 
Na een paar uurtjes namen we afscheid van Annie en Frans en ging iedereen 
voldaan naar huis. 
 
         Cor van Empel. 
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Open Tuin 
 
Ook dit jaar werd in onze regio weer een open tuin georganiseerd en wel op 30 
juli j.l. ten huize van de fam. van Empel in Ysselsteyn. Nu is het met de tegen-
woordig in gebruik zijnde navigatie systemen niet moeilijk meer om het juiste 
adres, lees de woning, van de fam. van Empel in Ysselsteyn te vinden, maar dan 
moet men wel het juiste huisnummer in het navigatie systeem invoeren. Daarom 
keek ik al behoorlijk raar op toen ik op huisnummer 11 aankwam: geen fuchsia-
vlag te zien en er stonden maar enkele auto’s in de buurt. Was er bij de fam. van 
Empel vandaag wel open tuin? Was ik wel op het juiste adres? Was ik te vroeg, te 
laat? Bij navraag bleek ik gewoon een foutief huisnummer ingevoerd te hebben. 

Geen nood. De locatie moest vlakbij het Duits Militair Oorlogskerkhof liggen en de 
vlag van de Fuchsiavereniging zou beslist wel aan kant van de weg staan. Dus 
dan maar verder rijden richting het Duits Militair Kerkhof. En ja hoor, van verre 
zag je de vlag al wapperen. Het juiste adres is gevonden! 
 
Cor had met de overburen een afspraak gemaakt dat zij op zondag 30 juli een 
open erf zouden organiseren en zo zouden ze van elkaars bezoekers kunnen 
profiteren. Bovendien hadden beiden in het dorpskrantje een mededeling laten 
plaatsen dat op 30 juli aldaar een open fuchsiatuin en open erf plaats zou vinden.  
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En dat resulteerde uiteindelijk in een bezoekers aantal van ca. 300 personen, 
waarvan ca. 250 bezoekers uit Ysselsteyn. Uit deze gegevens kan men voor-
zichtig concluderen dat ca. 50 leden (en evt. partners) van de Fuchsia-
vereniging de open tuin bij de fam. van Empel hebben bezocht. 
 
Genoeg inleidende stof. Laten we nu maar overschakelen op het onderwerp van 
deze dag: de open tuin bij de fam. van Empel. En die tuin lag er goed verzorgd 
bij. Ik vermoed dat dat het werk van Cor is want zijn echtgenote Helma had toch 
een andere hobby: schilderen. Haar werk werd in een partytent tentoongesteld. 
Maar nu de ”Fuchsiashow”, daar waren we uiteindelijk voor gekomen. En het 
moet gezegd worden: de fuchsia’s stonden in volle bloei. De aandacht en zor-
gen straalde er vanaf. Vele soorten, hangers, stuikjes en kroonboompjes. Het 
moeten er vele zijn – ik heb ze niet geteld – en mooi verdeeld over de hele tuin. 
Echt de moeite waard. 
 
Na nog even een kop koffie te hebben gedronken namen we afscheid van de 
familie van Empel (en de aanwezige bezoekers) en, nu we toch in de buurt wa-
ren even een kort bezoekje gebracht aan het naast gelegen Duits Militair Kerk-
hof. 
 
         Jan Vanlier 
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Ere wie ere toekomt 
 
Ik wil toch even reageren op het stukje ”Jan Vanlier bedankt”, geschreven door 
”Het bestuur” dat in ons regioblad van mei 2017 (blz.5) is opgenomen. 
Ik citeer: ”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 benade-
ren.” 
 
Dit is echter onjuist. Degenen, die nog in het bezit zijn van het eerste regio-
blaadje (eerste jaargang, nummer 1, januari 2001) kan op bladzijde 2 en blad-
zijde 4 de juiste gang van zaken rond het ontstaan van het regioblad (of regio-
bulletin zoals het in eerste instantie werd genoemd) lezen. 
Twee citaten uit dat eerste regioblad. 
 
1. Van de voorzitter (dhr. Jac. Willems). 
 
Het was muisstil in de zaal na herhaalde malen op jaarvergadering en bijeen-
komsten de vraag te stellen of er leden waren, die in de redactie van een club-
blad zitting zouden willen nemen. Niemand gaf zich op en niemand werd voor-
gedragen. En toch is het belangrijk voor een vereniging dat zo’n regioblad ge-
regeld uit komt. 
 
2. Van de redactie (Huub Steeghs en Jan Vanlier). 
 
Huub Steeghs en Jan Vanlier hebben onlangs besloten om een poging te wa-
gen om het clubblad toch van de grond te krijgen. Beiden waren van mening, 
dat we gewoon moeten beginnen en dan zien we wel of het initiatief levensvat-
baar is of dat het schip strand. 
 
Uit voornoemde citaten moge blijken dat het idee voor een clubblad dus afkom-
stig is van dhr. Jack Willems. 
 
Omdat ik toen der tijd ca. 1 jaar met (pre) pensioen was en ervaring had met 
het voorbereiden van een clubblad, vond ik het een uitdaging en een mooie 
invulling van mijn vrije tijd om het clubblad (of regioblaadje) vorm te geven. 
 

         Jan Vanlier 
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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. 

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

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 
 

Fuchsiavriendendag 9 september 
 

We gaan 9 september met een bijna volle bus naar de vriendendag. Degene die 
zich opgegeven hebben zorg dat je op tijd bent op de opstapplaats, zodat we 
niet zonder jouw vertrekken. Kijk naar de vertrektijden in het vorige boekje. 

 

        Het Bestuur 
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Van Mazda en fuchsia naar Mazda-fuchsia 
 
Er werd mij gevraagd een stukje te schrijven voor jullie infoblad. 
 
Graag stel ik mij even voor. Mijn naam is Jan Peeten en ik ben eigenaar van 
Automobielbedrijf Peeten BV in Baarlo. Wij zijn de oudste Mazda-dealer van 
Europa en vieren dit jaar ons 50-jarig jubileum. 
 
Een van onze trouwste klanten, Nan en Toos Croughs uit Baarlo, rijden al jaren 
in volle tevredenheid Mazda. Dit heeft er toe geleid dat zij mij een aantal jaren 
geleden een speciaal gekweekte fuchsia aanboden met de naam Mazda. 
 
Ik ben verheugd jullie te kunnen vertellen dat wij samen hebben besloten om in 
ons jubileumjaar een fuchsia-show te verzorgen in onze vernieuwde showroom. 
 
U bent hiervoor van harte uitgenodigd van maandag 30 oktober tot en met    
zaterdag 4 november 2017. 
 
       Tot ziens op de fuchsia-show! 
  

Fuchsia’s bij Mazda Peeten’s jubileumshow 
 
Door Mazda Peeten uit Baarlo zijn we begin 2017 benaderd om tijdens hun jubi-
leum feest van 50 jaar Mazda Peeten onze vereniging onder de aandacht te 
brengen omdat er ook een Mazda fuchsia is. 
 
We willen er een mini fuchsia showtje van maken in hun showroom. Tevens 
wordt er voor de liefhebber van Mazda oldtimer show gehouden, waarbij prachti-
ge oude Mazda’s aanwezig zullen zijn. Tijdens de feest week bij Mazda Peeten 
"50 jaar " is er voor de liefhebber van oude auto's ook een show van oude Maz-
da modellen. 

 
Op 28 oktober is feest voor genodigde en moet onze stand klaar zijn. Vanaf 
maandag 30 oktober t/m zaterdag 4 november is er open huis bij Mazda Peeten 
en wordt iedereen uitgenodigd om een kijkje te komen nemen. Ook alle fuchsia 
vrienden/leden zijn welkom. 
 
Tot ziens bij Mazda Peeten, Napoleonsbaan 10B, 5991 NV Baarlo 
 

  Toos en Nan Croughs 
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