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Van de Voorzitter... 
Mijn besluit was al maanden eerder genomen, maar op de avond van de jaar-
vergadering 19 maart  ga je toch met een dubbel gevoel de auto inladen, tombo-
la, de agenda,  aantekeningen etc. op naar Hout Blerick. Beetje zenuwachtig, 
gezonde spanning zeggen ze dan. Vergadering verloopt prima, en dan het slot-
woordje dank aan  alle leden, aan  bestuur voor de 10 jaar vertrouwen en pretti-
ge samenwerking. Klaar. 

Maar dan wordt ik verrast door mooie woorden van de vice voorzitter  Twan na-
mens onze vereniging en krijg een prachtige orchidee in glazen vaas geheel in  
paasstijl , had dat niet verwacht, maar ging met een goed gevoel naar huis. 

En dan krijg je een telefoontje  van de secretaris, zaterdag 23 juni om half 2 met 
Ruud klaar staan, jullie worden opgehaald voor een uitje met het bestuur , 
vraag, wat gaan we doen, dat is een verrassing, makkelijke schoenen aan  Oké. 
Marc en Els staan voor de deur,  we gaan rijden, stoppen ergens voor een kof-
fie, en dan richting Arcen, dan vraag ik gaan we naar de Kasteeltuinen?  Marc 
stopt daar , nee hoor, verder, hij vindt het heerlijk om mij in het ongewisse te 
laten, en dan komen we bij de Hertog Jan Bierbrouwerij, waar Twan, Yvonne, 
Annemiek en Ger  ons opwachtte. Hier een zeer  interessante rondleiding ge-
had, geproefd, en nog eens geproefd, en……. 

Dan verder naar een leuk restaurantje waar Cor en Helma zich bij het gezel-
schap voegde. Heerlijk gegeten, gezellig bij geklets, en weer keurig thuisge-
bracht. Was een fijne afsluiting van de 10 jaar dat ik voorzitter mocht zijn van 
onze Fuchsiavereniging Regio 28 . Dank je wel. 

Sophia Meulendijks 

Helaas hebben we nog geen nieuwe bestuurslid. Kom jij deze gezellige club 
versterken! 

Het bestuur  
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Open tuinen 2018 
Ook dit jaar waren er weer twee leden die hun tuin open hadden gesteld voor 
bezichtiging en wel de fam. Steeghs te Sevenum en de fam. Heesen te Grub-
benvorst. Deze gebeurtenis vond plaats op zondag 15 juli l.l. 
In ons vorige regioblad werd aangekondigd dat beide locaties op een 
”steenworp afstand” van elkaar liggen. In ”vogelvlucht” liggen beide plaatsen 
toch ca. 7,5 km van elkaar. Een knappe vent die zo’n afstand met een steen kan 
overbruggen; het zou zomaar een nieuw wereldrecord zijn. Wel een mooi af-
stand om op deze zomerse dag per fiets te overbruggen. 
Maar die zondag ging het niet om met stenen gooien of te fietsen, maar om te 
genieten van twee mooie tuinen. Als eerste locatie bezocht ondergetekende de 
fam. Steegs te Sevenum. Nee, nee, niet per fiets; de afstand Weert-Sevenum-
Grubbenvorst-Weert op één middag overbruggen zou voor mij ook een nieuw 
record zijn. Met de auto gaat het gemakkelijker en wat sneller. 
Meteen maar aanschuiven aan de tafel voor de koffie en een babbeltje. Daarna 
een rondgang door de tuin de er goed verzorgd uitzag, ondanks het al weken 
durende zomerse weer. Mede dank zij zijn perfect werkende druppelsysteem en 
het vele werk dat hij aan zijn hobby (tuin en fuchsia’s) besteed. Chappeau!!! 
De volgende locatie om met een bezoekje te vereren was de fam. Heesen te 
Grubbenvorst. Eigenlijk kan ik er over kort zijn en het voorgaande verhaal nog-
maals optekenen: koffie, een babbeltje met de aanwezige leden en een rond-
gang door de tuin. Ook deze tuin zag er pico bello uit. Het resultaat van er veel 
werk (dus veel tijd) insteken. Maar dan mag je er ook trots op zijn!  
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1e contactmorgen 2018 
Voor de 1e contactmorgen van het jaar 2018 (op zaterdag 26 mei) waren we te 
gast in Parkhof Swalmen van de fam. Hodselmans. Er waren 30 personen 
(leden/partners) aanwezig. 
We werden ontvangen in het de ontvangstruimte ”De Rozerie”, een ruimte die 
tevens dienst doet als museum. We werden welkom geheten door onze vice-
voorzitter Twan Peeters, die vervolgens het woord gaf aan dhr. Jos Hodsel-
mans. In het kort vertelde hij hoe hun tuin was ontstaan een tuin met een opper-
lakte van 3.500 m². 
Een tweede (uit de hand gelopen) hobby van het echtpaar Hodselmans is het 
verzamelen van devotionalia (heiligenbeelden, wijwaterbakjes, kruisbeelden, 
wandhangers, vaandels, e.d.). De collectie bestaat inmiddels uit meer dan 2000 
stuks en deze kan men bewonderen op de begane grond en de zolder van de 
bezoekersruimte. Het meest imposante beeld dat aanwezig was, is een St. 
Franciscusbeeld van ca.1,5 meter! 
Na de koffie en inleiding van dhr. Hodselmans werden we in de gelegenheid 
gesteld de tuin te bewonderen. Een tuin met veel bijzondere bomen en struiken: 
meer dan 40 soorten acers, vele soorten azalea's, rododendrons, vlinderstrui-
ken, e.d. Er staan zo’n kleine vijfhonderd coniferen in de tuin. Er is zelfs een 
(bescheiden) groentetuin aanwezig en ook (Engelse) rozenborders, tuinhuisjes 
en (een vijftal) vijvers ontbreken niet, hetgeen er voor zorgt dat het bij goed weer 
goed toeven is in deze tuin. 
Opmerkelijk detail in de tuin: bij elke boom, struik of plant was de naam van de 
plant vermeld. 

Stekmorgen 2018 
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Tweede contactmiddag   
 
Deze wordt gehouden op zondag 2 september, de middag star-
ten om 14.00 uur en zal eindigen rond 17.00 uur. Als locatie 
hebben wij gekozen voor: 
 
Kerkeböske, aan de koeberg 3 te Helden 
 
Wij als bestuur hebben deze locatie uitgekozen omdat wij hier 
al eerder een prettige ervaring mee hebben gehad. 
Jullie worden ontvangen met een kopje koffie of thee naar keuze, deze con-
sumptie wordt u aangeboden door de vereniging. 
 
Het belooft een interessante middag te worden, er wordt uitleg gegeven hoe 
we de fuchsia`s moeten snoeien, en tevens gaan we creatief aan de slag met 
het maken van een mooie stukje waar fuchsia`s in verwerkt worden. 
 
Daarnaast zal er nog iemand komen vertellen over een beregeningssysteem, 
hoe werkt het en wat zijn de voordelen hiervan? 
 
Kortom een middag die voor elk wat wils is en die u dus zeker niet mag mis-
sen. 
 
Wij als bestuur hopen dan ook dat u met grote getalen aanwezig zult zijn. 
 
Het bestuur. 

Afscheid Sophia Meulendijks en Jan van Lier 
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Jochumshof 
Op 27 mei hebben wij ons gepresenteerd bij de Jochumshof in Steyl. Om even 
terug in herinnering te gaan dit, was het begin van de droge en hete zomer. 

Er stonden verschillende verenigingen, die zich daar presenteerde , zoals de 
kuipplantenvereniging, Groei & Bloei.  

Het was ‘s morgens gezellig druk. ‘s Middags was het iets minder druk, maar 
daar was waarschijnlijk de naderende regen de oorzaak van. Ja, inderdaad dit 
was de laatste grote bui. 

Het was heel goed georganiseerd en we werden voorzien van een natje en een 
droogje. Marc heeft ‘s morgens hulp gekregen van Math Timmermans en ‘s mid-
dags van Nan Croughs. 

Nan had gezorgd voor wat bloeiende show planten en Marc en Math hadden 
wat kleine plantjes bij zich voor de verkoop. Het was zeer gezellig. 

Als fuchsiavereniging hebben wij ons goed gepresenteerd en het is geweldig 
dat er zich een paar leden hebben opgegeven. 
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Barbecue en Plantenwedstrijd  
 
Op zondag 12 augustus had ons regiobestuur weer en barbecue-middag geor-
ganiseerd op een mooie, ruime locatie te Ospel (gemeente Nederweert). Vol-
gens medeorganisator Cor van Empel waren er 94 oren aanwezig. Ondergete-
kende heeft dat nog even nageteld en kwam tot de slotsom dat er 47 personen 
(waaronder 2 leden van het NKvF-hoofdbestuur) aanwezig waren. Waarvan ak-
te. 
 
Even na de klok van 15:30 uur nam Cor van Empel het woord. Hij heette ieder-
een welkom en schetste in het kort de gang van zaken rond de barbeque: 

Eerste drankje wordt aan tafel bezorgd. Volgende drankjes zelf afhalen. 
Start barbecue om 16:00 uur. 
Einde barbecue te ca. 17:30 uur. 
Na de barbecue worden de ingeleverde planten door de jury beoordeeld. 
Uitslag plantenwedstrijd te ca. 18:00 uur. 
Om 19:00 uur willen we een eind maken aan deze barbecuemiddag. 

 
Barbecue 
De barbecue verliep zonder problemen. Er stonden buiten vier barbecues (2 
grote en 2 kleine) opgesteld. De grote organisator (Cor van Empel) had voor 
voldoende” etenswaren” en drank gezorgd hetgeen inhield dat men een ruime 
keuze uit het aangebodene kon maken. Maar ook aan de inzet van de overige 
bestuursleden (Marc, Twan, Annemie en hun echtgenoten) mogen we wel even 
stil blijven staan:. Voor jullie inzet: een grote pluim. 
 
Plantenwedstrijd 
Voor de plantenwedstrijd werden 7 planten ingeleverd. Een mager resultaat. 
Maar daar was wel een geldig excuus; het echt zomerse weer de afgelopen 2 
maanden was de grote boosdoener voor veel Fuchsia’s. Het was oorspronkelijk 
de bedoeling date men voor twee categorieën planten kon inleveren: hangplant 
en struik/boom. Wegens het geringe aantal ingeleverde planten werd dit terug-
gebracht tot één categorie. 
 
De jury, bestaande uit alle aanwezigen, kwam tot de volgende uitslag: 

1e. Plant nr. 7 met 71 punten: Leonard von Fuchs, ingezonden door Toos 
  Croughs. 
2e. Plant nr. 3 met 60 punten: Inecris; ingezonden door Toos Croughs. 
3e. Plant nr. 6 met 47 punten: Windhapper ingezonden door Nan Croughs. 

De Fuchsia ”Nicky Gold” (van Nan Croughs) eindigde op de 4e plaats. Deze 
werd door hem geschonken aan Sjra Eggels. 
 
Mede namens alle aanwezigen wil ik het bestuur, t.w. Annemie, Cor, Marc, 
Twan en hun echtgenoten bedanken voor het vele werk en inzet deze middag. 
 
 
 Jan Vanlier 
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Uitnodiging najaarsbijeenkomst 
Het bestuur van regio 28 nodigt al haar leden en partners uit voor de najaarsbij-
eenkomst  op 15 oktober 2018 aanvang 19.30 uur deze zal plaatsvinden in zaal 
Zalzershaof, Zalzerskampweg 64  5926 PL Hout-Blerick (Venlo). Op deze 
avond zal de wisselbeker voor de winnaar van de wedstrijdplant uitgereikt wor-
den. Ook heeft het bestuur voor deze avond een gastspreker uitgenodigd en 
wel de heer Jan de Goot, Jan is voorzitter van de UTC hieronder vallen be-
schrijvingsgroep, winterharde groep, veredelingsgroep, 
Plantenkeuringen, Botanische groep. Ook is Jan een au-
toriteit op het gebied van veredelen van fuchsia’s en daar 
zal hij dan ook een lezing over geven. Deze avond is voor 
ieder lid van onze regio erg leerzaam wat betreft zijn of 
haar fuchsiacollectie.                                      

Het bestuur hoopt vele van u op deze avond te mogen 
begroeten.  

Potgronddag zaterdag 13 oktober 
 
Op zaterdag 13 oktober 2018 kunt u tussen 9.00 en 10.00 uur weer potgrond 
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 liter    € 4,00 per zak  
 
Bestellen kan tot maandag 8 oktober bij Marc van Hulsen, via e-mail: secreta-
ris@fuchsia-regio28.nl of tel. 0495-634436 na 18:00 uur. 
 
Bij afhalen gaarne gepast betalen. 
 
Afhaaladres: Holland Potgrond Limburg 
  Horsterweg 47 
  5971 ND Grubbenvorst 
  Contact tel. 06-27328229 
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Dankbetuiging Harrie van Hulsen 
 
Wij willen iedereen bedanken voor alle blijken 
van medeleven, in welke vorm dan ook, na het 
overlijden van Harrie. 
 
Fijn dat jullie er voor ons waren. Wij hebben het 
bijzonder gewaardeerd, het was voor ons een 
grote steun. 
 

Kinderen  van Hulsen 
 
 

 
 

 
 

IN MEMORIAM 
 
† 
 

Op zondag 1 april is na een kort ziekbed in de leeftijd van 84 jaar overleden 
ons lid Harrie van Hulsen. 
Op zaterdag 7 april hebben we afscheid genomen bij de crematie in 
Baexem. 
Harrie was een zeer trouw lid, hij was op bijna alle activiteiten aanwezig. Hij 
genoot van zijn hobby en was altijd bang dat de planten niet op tijd geschikt 
waren voor de show. Dit bleek achteraf toch mee te vallen en leverde hij 
vele planten.  
 
Wij wensen de familie heel veel sterkte bij het verlies van Harrie. 
 
Bestuur en leden van Regio 28 
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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 p.maessen49@gmail.com 

De nieuwe Peel- & Maasfuchsia verschijnt…. 
In de 3e week van december. Gelieve uw bijdrage voor dit nummer in te zenden 
vóór 1 december 2018. 

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 
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Voorlopige Agenda regio 28 2018 
  
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 reage-
ren….. Geef het door aan Sophia Meulendijks tel. 06-22663209 

Wij horen het graag ! 

Het bestuur. 

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).  
Ook wij als regio moeten alles regelen voor de nieuwe wet dit op 25 mei is inge-
gaan. Aangezien wij een schaduw leden bestand bezitten en foto’s maken op 
onze bijeenkomsten zijn wij verplicht om ook iets aan deze wet te doen. We pu-
bliceren dit in en in het volgend regioboekje, zodat iedereen hier kennis van kan 
nemen.  

Wij maken u er op attent 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 de fuchsia-
verening Noord en Midden-Limburg, zoals de website, regioboekje etc.  

Door deze bijeenkomsten, shows, reisjes etc. te bezoeken geeft u aan dat u 
hiertegen geen bezwaar heeft. Uw gegevens in ons schaduwbestand, zoals o.a. 
uw naam, adres, e-mail adres worden alleen gebruikt voor communicatie betref-
fende de fuchsiaverening Noord en Midden-Limburg, zoals het verzenden van 
het boekje, nieuwsbrieven, een kaartje etc. Deze gegevens zullen niet worden 
verspreid of verkocht aan derden. 

Het bestuur. 
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