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Servicepunt Fuchsia benodigdheden (zie ook voorlaatste pagina) 
Voor aanschaf van fuchsiabenodigdheden kunt u terecht bij: 
• P. Joosten, Polstraat 4, 6091 BL Wessem. Tel. 0475-563003. 
 E-mail adres: pjvmjoosten@gmail.com 
 

 
 
VAN DE REDACTIE 
 

Oproep  Redactie Peel en Maasfuchsia. 
Jan Vanlier heeft te kennen gegeven om zijn taak 
over te dragen. Hij heeft 16 jaar meegewerkt om 
een mooi informatief blad samen te stellen voor 
onze leden.  Nu een oproep wie wil de redactie 
overnemen???? 
Het bestuur is dus op zoek naar een of twee leden,  of een familielid, 
die bereid is 4 keer per jaar wat tijd te besteden om dit blad samen te 
stellen , teksten worden aangeleverd. 
Interesse,  vragen ?   
Neem dan contact op met, 
Sophia Meulendijks    06- 22663209 
Marc van Hulsen        0495-634436  
Jan Vanlier  0495-521019 
 
 

 
Het volgende nummer (Jaargang 17, nummer 3, Mei 2017) zal in 
week 19 (2 t/m 7 mei 2017) verschijnen. 
Gelieve uw bijdrage voor dat nummer in te zenden vóór 20-4 2017. 
Redactie: Els van Hulsen, Hortensiastraat 19, Nederweert, tel. 
0495-634436 en ………………………………………………… 

(hier kan uw naam staan) 
 

mailto:pjvmjoosten@gmail.com�
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VAN DE VOORZITTER 
 
Vanmorgen een kopje koffie, een voorjaars 
zonnetje, een goed moment om een stukje te 
schrijven.   
De drukke januari maand is weer voorbij, was 
gezellig op de nieuwjaarsbijeenkomst, en nu 
maken  we ons op voor de carnaval, of te wel 
de vasteaovend. Het zal voor mij  wel blijven 
bij optochten  kijken, en oppassen, laat de 
jongeren maar op stap gaan.  
 
Mijn fuchsia’s overwinteren prima, de eerste knopjes zijn zichtbaar, 
ja ja ik leer het nog eens. En zie in de tuin de eerste bolletjes hun 
kopjes boven de grond steken, de lente komt…........... 
En bij jullie ? dat horen we graag op de jaarvergadering in maart.  
Het jaarprogramma vindt u elders in dit blaadje, het belooft weer een 
goed, gezellig verenigingsjaar te worden. 
 
Deze uitgave is niet helemaal zoals u gewend was, De eind redactie, 
JanVanlier  heeft  16 jaar  het blaadje samengesteld,  en aangeven 
dat hij het stokje graag overgeeft aan een ander. 
Jan bedankt voor al die jaren van het keurig verzorgen van elke 
uitgave. Leest u ook de oproep voor nieuwe redactieleden op pagina 
1 van dit blad. 
 
 
 
 Sophia Meulendijks 
 
 
Achter de wolken schijnt altijd de zon 
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BESTUURSMEDEDELINGEN 
 

UITNODIGING JAARVERGADERING 2017 
 
Hierbij nodigen we u uit voor onze jaarvergadering die gehouden zal 
worden op maandag 13 maart a.s. in zaal ”Zalzershoaf”, Zalzerkampweg 
64 te Hout-Blerick. Aanvang 19:30 uur. 
 
Agenda 

1. Opening. 
2. Mededelingen en ingekomen stukken. 

• Medewerking voor opentuin dagen Jochumhof te Steyl  
3. Notulen van de jaarvergadering van 14 maart 2016 (zie 

regioboekje, jaargang 16, nr. 3 ¹). 
4. Jaarverslag 2016 (zie elders in dit regioboekje). 
5. Financieel verslag 2016 en begroting 2017. 
6. Verslag kascontrolecommissie. 
7. Benoeming nieuw lid kascontrolecommissie. 
8. Bestuursverkiezing. 

• Twan Peeters  is aftredend en stelt zich herkiesbaar. 
• Nieuwe kandidaten voor deze bestuursfunctie kunnen zich 

aanmelden vóór zondag 12 maart a.s. bij het secretariaat, 
tel. 0495-634436. 

9. Voorstellen/verkiezingen betreffende de landelijke vereniging. 
10. Pauze met jaarlijkse tombola. 
11. Toelichting jaarprogramma. 
12. Huldiging jubilarissen. 
13. Uitreiking wedstrijdplant. 
14. Rondvraag. 
15. Sluiting. 

 
Na de vergadering is er . . . . . . . een gezellig samenzijn. 
 
¹) De notulen zijn eventueel ook op te vragen op onze website of bij 
het secretariaat. 
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JAARPROGRAMMA 
 
We hebben een paar wijzigingen in ons voorlopig jaarprogramma moeten 
doorvoeren. Zo valt de vriendendag 2017 op 9 september samen met een 
activiteit van ons. Dit willen we natuurlijk voorkomen om iedereen in de 
gelegenheid te stellen om hier naar toe te gaan 
 
Tot op een van onze bijeenkomsten 
 
Het bestuur 
Za. 8 jan. Nieuwjaarsreceptie te Sevenum 
 
Za. 18 febr. Potgronddag. Alleen in Grubbenvorst 
 
Za. 18 maart Stekmorgen bij Harrie Lommen 
 
Ma 13 maart Jaarvergadering te Hout-Blerick 
 
Za. 10 juni Contactmorgen (Tuinbezoek) 
 
Za. 13 mei Plantenruilmorgen bij Marc van Hulsen 
 
Za. In juli Busreis naar een fuchsiashow. Plaats nog onbekend 
 
Zo 30 juli Opentuin bij Cor van Empel 
 
Za. 16 sept.  Tweede contactmorgen 
 
Ma 2 okt. Najaarsbijeenkomst met lezing 
 
Za. 14 okt. Potgronddag in Grubbenvorst en Altweertheide 
  



Jaargang 17, nummer 2 Peel- & Maasfuchsia 
 

 

- 7 - 

Jaarverslag 2016 van Fuchsiavereniging Noord en 
Midden-Limburg Regio 28. 
 
 
Bestuursoverzicht 
Voorzitter 
Afgevaardigde Ledenraad 

Mevr. S. Meulendijks 2018 

Secretaris  Dhr. M. van Hulsen  2020 
Penningmeester 
Vice-voorzitter 

Dhr. T Peeters 2017 

Algemeen lid Dhr. C. van Empel 2018 
Algemeen lid Mevr. A. Wester 2019 

 
Onze vereniging werd op 1 januari 2016 in één keer 16 leden groter. 
Deze leden hebben we erbij gekregen door het opheffen van de 
vereniging Midden en Zuid-Limburg (regio 29). Helaas hebben zich 
ook een paar leden afgemeld. 
 
 2016 2017 Verschil 
Leden 80 89 9 
Donateurs 1 3 2 
Adverteerders 4 4 0 

 
Er zijn dit jaar 3 regioboekjes Peel- en Maasfuchsia uitgebracht. Het 
4de boekje is uitgebracht als nieuwsbrief, dit kwam door technische 
problemen. Tevens konden alle fuchsiabenodigdheden bij “de 
winkel” van Peter Joosten gekocht worden en zijn er twee keer 
potgronddagen gehouden. 
 
In totaal hebben we 14 kaarten “lief en leed” verstuurd. Helaas 
hebben we afscheid moeten nemen van onze oud voorzitter Louis 
Hasselmann en onze leden, Riek Hesen-Vervuurt en Hay Driessen. 
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Het bestuur is in totaal 6x bij elkaar geweest voor een 
bestuursvergadering. Ook hebben we voor de tweede keer een 
fuchsiaweekend gehouden in Kasteeltuinen Arcen, waarvoor 3 
gesprekken zijn geweest tussen een gedeelte van het bestuur en 
Kasteeltuinen Arcen. 
 
Op 10 januari is de nieuwjaarsbijeenkomst gehouden bij in blokhut 
“De Stuiterbalk” te Kessel-Eik. Deze middag werd geheel verzorgd 
door het bestuur. Het was even zweten, maar toen alles weer 
opgeruimd was kon nog nagenoten worden van het optreden van 
Lellebel.  
 
Op 12 maart werd de stekmorgen gehouden bij Wendy-Janssen-
Coolen te Altweertheide. Er waren voldoende stekken aanwezig, 
zodat iedereen nog wat extra’s stekte voor het fuchsiaweekend. 
 
Maandag 17 maart jaarvergadering in zaal “Zalzershoaf” te Hout-
Blerick. Hier werd Marc van Hulsen herkozen. Na het officiële 
gedeelte was er tijd om met elkaar te praten. Ook werd de 
wedstrijdplant aan alle leden uitgereikt. 
 
Op 21 mei is er weer eens een plantenruilmorgen gehouden bij 
Sandra Sukel te Hegelsom. Het was gezellig en menig plantje ruilde 
van eigenaar. 
 
Op 11 juni hebben we een bezoek gebracht bij “ de nostalgische 
verzamelaar” te Nederweert. Wat had hij wat bij elkaar gespaard en 
mooi netjes geordend neergezet. Van berenvallen tot veel soorten 
zeepbakjes en chinees porselein. Hij had het allemaal. 
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Op 25 juni hebben we voor de eerste keer een barbecue gehouden en 
de middag werd weer verzorgd door het bestuur. Hier was veel 
belangstelling voor. De gehele catering werd door Helma en Cor van 
Empel geleverd. Oh wat was dat heerlijk, waardoor de regen niet 
deerde. 
 
Op 16 en 17 juli werd voor de tweede keer een fuchsiaweekend 
gehouden bij Kasteeltuinen Arcen. We hebben de tuin weer met 
velen zeer mooi aangekleed. Het was niet aan te zien dat er iets 
minder planten waren dan in de allereerste editie. Deze keer hebben 
we voor de eerste keer een fototentoonstelling gehouden en een 
lezing georganiseerd. De fototentoonstelling was zo’n groot succes 
dat het tellen van de stemmen uren heeft geduurd.  
 
Er zijn twee tuinbezoeken geweest. De eerste was bij Peter Peeters in 
Duitsland en de tweede bij Leo Koppens te Nederweert. Velen zijn gaan 
kijken naar deze twee verschillende soorten tuinen. Wat waren ze mooi. 
 
Op 10 september hebben we de dahliatuin van fam. Verheggen in 
Lottum bezocht. Velen soorten dahlia’s stonden ons in volle bloei op 
te wachten. 
 
Op 3 oktober werd de najaarsbijeenkomst gehouden bij Zalzerhoaf te 
Hout-Blerick, waar Yvonne Zeelenberg zelfs de doorgewinterde 
fuchsialiefhebbers nog wat geleerd heeft. Wedstrijdplant was dit jaar 
de “NKVF 50” wat hadden ze mooie grote bloemen. De winnaar van 
de mooiste plant was dit jaar Louis Tullemans. 
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STEKMORGEN 
 
Op zaterdag 18 maart a.s. organiseert onze regio weer haar jaarlijkse 
stekmorgen dit zal dit jaar plaatsvinden bij ons lid, 
Harrie Lommen Overloonseweg 22a  5804 AV Venray. 
 
De stekmorgen begint om 10.00 uur. 
De regio zorgt voor de stekgronden het schimmelwerend middel.  
We verzoeken iedereen om een mesje en een snijplankje mee te 
nemen, 
dit ter bescherming van de tafels van onze gastheer. Denk ook aan 
uw stekbak, en een watervaste stift en steekplaatjes voor het merken 
van uw stekken.  
Verder vragen we aan onze leden om wat stekken mee te brengen, 
want zonder stekken kunnen we niets. 
 
De stekken kan men op vrijdag middag of avond al inpakken in een 
afgesloten plastic zakje, doe er wel een paar druppeltjes water bij. 
Voorzie de stekken wel van naam, en als het mogelijk is ook van 
kleurbloem en hang of struik. 
 
Tot ziens op de stekmorgen bij Harrie Lommen,  
 
Het bestuur. 
 
 
 
 
Te vaak onderschatten we de waarde van een klein gebaar. 
Een glimlach, vriendelijk woord of luisterend oor; 
Ze kunnen een leven veranderen. 
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PLANTENRUILMORGEN 
 
Op zaterdag 13 mei a.s. organiseren we weer een 
plantenruilmorgen. 
Deze zal plaatsvinden bij Marc van Hulsen, Hortensiastraat 19, 6031 
VB Nederweert. Aanvang 10:00 uur. 
 
Hebt u nog wat plantjes over en wilt u deze ruilen of verkopen kom 
dan naar onze plantenruilmorgen. Natuurlijk mag u ook komen voor 
de gezelligheid en om een babbeltje te maken. 
 
De koffie staat klaar. Onze regio zal, zoals voorgaande jaren, nu ook 
weer onze donatie bus plaatsen alwaar u geheel vrijblijvend een 
donatie van uw verkochte plantjes in kunt deponeren. 
 
Het bestuur hoopt op deze dag mooi weer, en veel leden te mogen 
begroeten. 
 
 
Promotie van onze Fuchsiavereniging tijdens 
hobby tentoonstelling KBO Baarlo. 
 
De K B O Baarlo bestond dit najaar 50 jaar. 
Ter gelegenheid hiervan werden de 800 leden benaderd om hun 
hobby's te promoten. 
Een 20 tal leden hebben hierop gereageerd, waaronder ook ik. 
Er kwamen aanmeldingen van bloemschikken, olieverfschilderijen, 
postzegels, kleindieren, religieuze beelden, bidprentjes, 
miniatuurscheepjes, maken van vliegers, tot fijn smeedwerk en 
borduurwerken. 
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Ik heb mijn hobby de fuchsia gepromoot en heb samen met Toos een 
groot aantal nog zeer mooie fuchsia's neergezet en uiteindelijk een 
mini fuchsiashow gepresenteerd. 
Gelukkig waren de weer goden ons nog goed gestemd, zodat we nog 
mooie bloeiende planten konden laten zien.  
Uiteraard hadden  we ook veel promotiemateriaal van onze fuchsia 
afdeling Peel&Maas hierin verwerkt. 
Dit gebeuren heeft plaats gevonden eind oktober en werd zeer druk 
bezocht door mensen uit Baarlo en omliggende plaatsen. 
Een verslaggever van T.V omroep Peel en Maas heeft een impressie 
opgenomen van enkele hobbyisten waaronder ook de 
fuchsiapresentatie. 
 
Bijgaand een fotoimpressie van de hobbytentoonstelling. 
 
Groeten Nan en Toos Croughs 
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