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 Van de voorzitter 
 
Tijd vliegt en dit is alweer mijn tweede voorwoord aan jullie als voorzitter van  
regio 28. Wat hebben we toch een mooie zomer, heerlijke temperaturen, bijna 
tropisch. We hoeven niet op vakantie, want hier is het mooi. 
Ik hoor mensen altijd klagen over het weer, k…zon, k….regen, k….wind, k……
sneeuw, maar mij hoor je nooit klagen, dit is het enigste wat we voor niets krijgen 
en dan moeten we het er maar mee doen. 
Is het mooi en droog dan gaan we iets in de tuin doen en onze fuchsia’s verzor-
gen. Als het koud en regenachtig is dan gaan we binnen iets opruimen of puzze-
len en stukjes schrijven voor ons club blad. 
Maar ja deze maanden was het wel echt warm, niet zo warm als in de keuken 
waar ik werk, want daar is het altijd warm en daarom kan ik er ook goed tegen. 
Maar hoe hebben de fuchsia’s het gedaan? Bij ons staan er veel beschut en die 
wat in de zon staan ja die zijn iets verbrand, 
Misschien eens een leuk onderwerp voor een bijeenkomst, van elkaar leren. 
Hoe doen jullie dat? 
a. wanneer geef je water, ‘s avonds of ‘s morgens  
b. hoeveel keer per week geef je voeding  
c. hoeveel soorten voeding  
d. welke maand starten met voeding 
e. alleen potgrond  of moeten we deze vermengen met scherpe zand zag ik 

mijn vader altijd doen en is overjarige koemest of paarde mest ook goed. 
Vragen waar ik ook nog geen antwoord op weet. 
 
Met een fuchsia groet,  
Ger Wester 
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De nieuwe Peel- & Maasfuchsia verschijnt…. 
In de 3e week van december. Gelieve uw bijdrage voor dit nummer in te  zenden 
vóór 20 november. 

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 

Van het bestuur 
 
Wat wij als bestuur erg jammer vinden, is dat we de fuch-
sia show in Arcen moesten afzeggen. We hadden  te wei-
nig planten om te showen maar er hadden ook  te weinig 
leden opgegeven om te helpen met opbouwen,  planten 
ophalen en voor de bemanning van de informatie stand 
en verkoop van planten. 
Het meeste werk is het afbreken op zondagmiddag en 
terug brengen van de planten. 
 
Als bestuur hadden we gedacht om nog één leuke en gezellige show van te kun-
nen maken.  
Helaas is het ons niet meer gelukt. Waarschijnlijk is de leeftijd van onze leden 
de oorzaak van de minimale opgave. Graag zouden wij wel iedereen willen be-
danken die zich opgegeven hadden of ons van planten wilden voorzien, en al 
bezig waren met stekken voor de verkoop. 
 
Als bestuur hebben we besloten geen shows meer te organiseren. 
 
Dan gaan we maar andere leuke dingen organiseren, en als u tips of ideeën 
heeft zijn die natuurlijk altijd van harte welkom. 
 
Tot ziens in Johumshof te Steyl voor tweede contactmorgen op 7 september 
 
Het Bestuur 
 

 

  6 

Bezoek Jochumshof 
 
Op zaterdag 7 september is onze tweede contactmorgen bij Jochumshof te 
Steyl. De contactmorgen begint om 10.30 uur. Let op: Dit is een half uur later 
dan gewoonlijk. 

De Jochumhof is een kleine botanische tuin, die in 1933 is opgericht door Pater 
Jochum. Hij vond dat zijn leerlingen niet alleen uit boeken moesten leren, maar 
ook praktijkkennis moesten opdoen. Nadat de kloosters leegliepen en er geen 
studenten meer waren, is de tuin ‘gered’ door een aantal docenten van de toen-
malige Tuinbouwschool. Op dit moment is de tuin een Stichting. Alle werk is vrij-
willigerswerk en wordt zonder ook maar een cent subsidie uitgevoerd. 
De tuin is ingedeeld in een aantal deeltuinen: o.a. rotstuin, kruidentuin, heem-
tuin, rozentuin, prairie en  bamboetuin. De Tiglientuin is een verhaal apart: daar 
staan de planten en bomen die 2 miljoen jaar geleden ook in deze streek groei-
den, zoals de imposante Vleugelnoot en de Eucommia. 
Tegenover de oude kloosters aan de st Michelstraat zijn de kloostertuinen van 
de Paters. Die zijn bijzonder omdat je daar nog oude grotten kunt bezoeken en 
er een interessante begraafplaats van paters is. Hier zullen we ook een bezoek-
je aan brengen. 
 
Gegevens: Botanisch tuin Jochumshof, Maashoek 2b 5935 BJ Steyl. 

 

Najaar bijeenkomst 
 

De najaar bijeenkomst wordt gehouden op maandag 21 oktober om 19.30 uur.  
 
Deze zal plaatsvinden in: 
 
Zaal Zalzershaof, Zalzerskampweg 64 5926 PL Hout-
Blerick (Venlo). 
 
Naast het gezellig samen zijn gaat op deze avond ons lid 
John van de Berg iets vertellen over zijn hobby, het maken 
van video’s. Hij zal ook een paar video’s laten zien. Eén 
van die video’s heeft ooit een prijs gewonnen.  
 
Het bestuur hoopt vele van u op deze avond te mogen 
begroeten. 
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Potgrond dag zaterdag 21 september 
 
Op zaterdag 21 september 2019 kunt u tussen 9.00 en 10.00 uur weer potgrond 
ophalen bij Holland Potgrond 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 zondag 16 september 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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Open Tuin bij Toos en Nan Croughs  
 
Op zondag 30 juni waren we te gast bij  
Toos en Nan. Zij hebben ons  mee laten  
genieten van hun prachtige tuin!! 
 
Nan heeft ons gedemonstreerd hoe hij beregent 
en hoe hij alle hoekjes van zijn 1.7 are grote  
tuin van water kon voorzien. 
 
Veel fuchsia’s hebben we gezien en ze stonden  
er mooi bij, ondanks dat het zo warm was. 
En wat een diversiteit van andere planten echt heel 
erg mooi om te zien!! 
Nadat we de tuin 1x rond waren geweest hebben we  
genoten  van een kopje koffie met iets lekkers erbij 
en aansluitend  nog een glas fris. 
Daarna hebben we alles op ons gemak nog een keer 
 rustig bekeken en met andere leden gesproken. 
 
Wij willen Toos en Nan van harte bedanken voor 
hun gastvrijheid, het was zeker de moeite waard!!! 
 
Ger en Annemiek Wester. 
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Agenda 2019 
 
 
 7 september Tweede contactmorgen Jochumshof te 

Steyl. 
 21 september Potgrond dag 
 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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Busreis 17 augusutus 2019 
 
De busreis op 17 augustus j.l. voerde ons dit jaar naar de Passieflorahoeve 
in de Harskamp en het Airborn museum in Oosterbeek. 33 Personen namen 
deel aan deze reis. 
Door een misverstand van de zijde van Ghielen werden eerst de reizigers in 
Nederweert opgehaald om daarna terug te gaan naar Beringe om de daar 
wachtende reizigers op te pikken.  
Na een voorspoedige reis arriveerden we om ca.10.00 uur in de Harskamp. 
In de Passieflorahoeve vind je, naast een grote verzameling Passieflora’s, 
ook diverse andere kuip-
planten, o.a Aristolochias, Hi-
biscussen en …Fuchsias. 
De eigenaar van de Passieflo-
rahoeve, dhr. Piet Moerman  en 
zijn vrouw Heintje, maakten 
uiteindelijk van hun hobby hun 
beroep en de plantencollectie 
bleef maar groeien. Omdat pas-
siebloemen de waard-planten 
bleken te zijn voor rupsen van 
de heliconvlinders , waaronder 
de zebravlinders, was de vol-
gende hobbystap ”geboren”: de 
collectie Passieflora`s te gaan 
combineren met het houden 
van vlinders. : ”Het was een 
goede beslissing”. Want wat mij 
tijdens ons bezoek opviel was, 
dat er nauwelijks over Passie-
flora`s werd gesproken. Vlinders waren het gesprek van de dag. En eerlijk 
gezegd: er was op dat gebied veel interessants te zien. Een Europese vlin-
dertuin, Europese vlinderkwekerij, Tropische vlindertuin, Tropische vlinder-
kwekerij en een vlinder- en Insecten Buitentuin. In de vlindertuinen fladderen 
een honderdtal soorten dag- en nacht vlinders rond, die snoepten van de 
nectar van de aanwezige planten. De aanwezige bezoekers verdrongen zich 
om er een mooi plaatje van te schieten. 
In een speciale ruimte bevond zich de Tropische vlinderkwekerij waar men, 
met een beetje geluk -in speciale “kastjes” het proces van vlindereitje naar 
rups naar pop naar cocon kon zien. 
Op het terrein bevindt zich ook een Vlindermuseum met o.a. een collectie 
geprepareerde Europese en tropische vlinders. Al met al: een interessant 
gebeuren. 
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Om 13.30 uur werden we 
in de bus terugverwacht 
om de reis voort te zetten 
naar het Airbornmuseum 
Hartenstein in Oosterbeek. 
Een museum waarin het 
gaat over de slag bij Arn-
hem in september 1944, 
toen de geallieerden een 
doorbraak om de Siegfried-
linie (een verdedigingslinie 
van de Duitsers) wilden 
forceren om de oorlog snel 
te beslissen. Maar de ver-
keersbrug bleek een brug 
te ver. 
Het museum is gevestigd in het voormalig hoofdkwartier van de Britse troepen. 
In het museum vindt men een uitgebreide collectie wapens, kleding en uitrus-
tingsstukken van soldaten in die periode, foto`s en video met interviews. Het is 
niet alleen het verhaal van geallieerde zijde, ook toont men de Duitse kant en 
de betrokken burger bevolking. Het laat zien dat vrijheid nooit vanzelf sprekend 
is. 
Het belangrijkste doel van de geallieerden was om de verkeersbrug over de 
Nederrijn in Arnhem te veroveren en te beschermen tegen de Duitse troepen. 
Na meerdere dagen van gevechten moesten de overgebleven geallieerde troe-
pen terugtrekken; ze hebben de Slag om Arnhem verloren. 
Op de 5 etages in het museum krijgt men een griezelig echte indruk van wat je 
moet meemaken als je moet vechten in een oorlog. Men start met een film over 
de slag in Arnhem. De ”reis” door het museum wordt vervolgd met een stati-
sche tentoonstelling van materieel van de militairen, die in de strijd gevallen 
waren. 

Als afsluiting 
van deze 
gezellige dag 
hebben we 
gegeten in 
Zeeland 
waar we op 
een heerlijk 
diner werden 
getrakteerd.  

Jan Vanlier 

 

  12 



 

13 

Recept Kruimel Puddingvlaai 
 
Deeg              Pudding    Kruimel laag 
 
250 gr bloem   4 dl melk    200 gr bloem 
15 gram gist (droog)  35 gr custard of    140 gr boter 
1 dl melk    of vanille pudding poeder  140 gr suiker 
20 gr boter    40 gr suiker 
½ ei 
15 gr suiker 
3 gr. zout 
 
Deeg 
 
Doe de bloem, gist, boter, ei, suiker, en zout in de kom van een deegmachine 
zet de arm erin en laat tijdens draaien de melk erbij lopen, of op de werkbank 
indien met hand word gekneed en maak een kuiltje en schenk hier de melk in. 
Als alles goed gekneed is, maak dan een bolletje hiervan en leg hem op een 
bord met een handdoek erover en laat dit rijzen tot de volume is verdubbeld. 
 
Pudding 
 
Custard, suiker en een beetje koude melk samenvoegen en glad roeren, de 
rest van de melk aan de kook brengen en giet hier de aangemaakte custard 
bij, even doorkoken en vuur uit. giet hem uit de pan en laat des goed afkoelen.  
eventueel een dag eerder maken. 
 
Kruimel laag 
 
Doe bloem, boter en suiker in een kom van de machine en laat draaien tot 
alles goed vermengd is, of snij de boter klein en wrijf met de vingers tot het 
mengsel kruimig is, daarna in de koelkast zetten 
 
Rol het deeg uit en bekleed er een ingevette vlaai vorm mee, prik in de bodem 
een paar gaatjes, verdeel de pudding op de bodem en strooi hier de kruimels 
over. Bak de vlaai in een over op 220 gr C gedurende 25 tot 30 minuten. 
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La Joie du Vin,   -    wijn en Party Service 
“het plezier in wijn en eten”   

 
Dankbaar maken we gebruik op aanvraag van de redactie om trouwe adverteer-
ders, hun bedrijf extra toe te lichten in hun activiteiten. 

Wij zijn Annemiek en Ger Wester zijn ons bedrijf, Wester Wereld Wijnen  ge-
start in 2007, groothandel voor inkoop en verkoop van wijn voor horeca. Voor de 
particulieren hebben we de naam La Joie du Vin plezier in wijn bedacht. 

Vanaf 1980 werken wij al in de horeca, afwisselend in keuken en bediening. Toen 
is ook de interesse in wijn begonnen en begon ik te studeren aan de Wijnaccade-
mie voor Vinoloog in Maarn. Daarna heb ik van mijn hobby mijn beroep gemaakt. 
Al gauw kwam de vraag om deze wijnen te combineren met eten en zo ontstonden 
de wijn spijs arrangementen. We doen dit vanaf 10 personen en natuurlijk op ieder 
gewenste locatie ook bij mensen thuis. Ons bedrijf groeide verder uit naar meer 
met eten en achter de naam:     
  “ La Joie du Vin  kwam te staan   “ wijn en party service.   
Compleet verzorgde feesten voor jubileum, en verjaardagen, buurtfeesten, maar 
ook; luxe hapjes, kook en bak workshops, kinderfeestjes of thema avonden met 
asperges en wild. 
Maar ook al ziet er allemaal mooi uit,  in deze dure wereld zou je 3 partijen in de 
week moeten doen om te kunnen overleven. Ik werk nu sinds 5 jaar als zelfstandig 
werkend kok voor 30 uur per week om zo nog wat uren te reserveren voor ons 
bedrijf. 
We hadden een winkel en deze is nu omgedoopt tot wijn proef lokaal La Joie.  
Echter het bestellen van wijnen is nog steeds mogelijk.  
In december maken we kerst en relatie geschenken voor ondernemers en geven 
we ieder weekend een wijnproeverij voor onze klanten. Misschien tot ziens bij on-
ze wijnproeverij voor de feestdagen en wilt u op de hoogte blijven van onze activi-
teiten stuur dan u mail adres naar, info@lajoieduvin.nl of kijk op www.lajoieduvin.nl  
 
Met vinieuze groet, Annemiek en Ger Wester 

Extra aandacht voor onze sponsoren 
Als bestuur hebben we het erover gehad om iets extra’s te doen voor onze 
sponsoren. Zo hebben we het afgelopen jaar een mooi artikel geplaatst van 
Mazda Peeten.  Ook hebben we Jacotech benaderd om zich nog eens voor te 
stellen, maar zij hebben dit helaas afgewezen. Maar als jullie spullen nodig heb-
ben voor de waterhuishouding dan bevelen we Jacotech zeker aan. 
De volgende adverteerder in de rij is La Joie du Vin. 
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