


10 Agapanthus-tips.
 Het niet bloeien van Agapanthussen werd 
een aantal jaren geleden geweten aan de te grote pot 
waarin de planten gehouden werden. Inmiddels is 
men er achter gekomen dat Agapanthussen ook graag 
op tijd voldoende voeding uit de grond moeten kun-
nen halen. Voldoende ruimte in de pot voor de vlezige 
wortels is dus noodzakelijk. Het niet bloeien wordt 
vaak veroorzaakt door een te warme overwintering. 
Agapanthussen hebben een koude periode nodig om 
bloemen te vormen. Een 10-tal tips kunnen bijdragen 
aan een goed bloeiresultaat.

1.    Wil men een bepaald soort Agapanthus ko-
pen, dan   kan men dat het best doen bij een deskundig 
kweker. Vraag dan meteen of het een bladhoudende 
of bladverliezende soort is. Dat te weten is belangrijk 
voor de overwintering. Bladhoudende soorten over-
winteren licht en koel; bladverliezende kunnen ook 
donker en koel overwinteren. Bladverliezende soor-
ten kan men in de tuin in de volle grond laten over-
winteren mits men ze goed afdekt met bladeren en 
stro.
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3.     Agapanthussen hebben in de groeiperiode  
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de. Het teveel aan water moet kunnen weglopen. De 
pot moet niet in een schaal blijven staan waar steeds 
weer water in staat. De vlezige wortels zullen dan 
snel rotten.
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5.          Agapanthussen bloeien in de 
maanden juli, augustus en september. 
De bloemkleur varieert van wit tot 
donker blauw. Ook in de lengte van 
de bloemstelen bestaan verschillen. 
Wanneer men een bepaalde voorkeur 
heeft kan men dat kenbaar maken bij 
de kweker.

6. De uitgebloeide bloemen pro-
duceren zaaddozen. Wanneer men 
geen Agapanthussen wil zaaien kan 
men deze zaaddozen verwijderen. 
Daartoe knipt men de stengel zo laag 
mogelijk af. De energie die nodig is 
voor de zaadvorming komt nu aan de 
plant ten goede. Zaaien kan ook, maar 
dan moet men de zaden goed laten 
rijpen. De bloemen van de gezaaide 
planten hoeven qua kleur niet te lijken 
op de moederplant.

7. Na de bloeiperiode volgen de herfst en de 
winter. Cruciaal is dat de planten zo lang mogelijk 
buiten blijven staan. Ze moeten wel tegen nachtvorst 
beschermd worden, maar wanneer het echt gaat vrie-
zen moeten ze naar binnen. 
Een koude periode is een voorwaarde voor het produ-
ceren van bloemen in de volgende zomer.

8. Gedurende de koudeperiode mag de plant ook 
onder een afdak staan, maar de wortelkluit moet niet 
te nat gehouden worden. De bladhoudende soorten 
vragen meer water dan de bladverliezende.
9. Vroeg in het voorjaar mogen de planten bui-
ten gezet worden, maar bij  nacht-
vorsten moeten ze weer naar binnen. 
Zowel het blad als de wortels zullen 
bevriezen bij matige vorst.

10. Wanneer, ondanks de goede 
verzorging, in de plant geen bloemen 
verschijnen is het raadzaam de plant 
uit de pot te halen. Meestal lukt dat 
niet zonder de pot kapot te snijden. 
Door de plant te delen en de aparte 
delen weer op te potten kan men het 
nog een keer proberen.
 
 H. Stoffels
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Een groot probleem.
 Tijdens de snoeidemo van 16 oktober 2010 
kreeg ik een vraag over wolluizen. Een bezoekster 
had een sierappelboompje gekocht en dit in een kuip 
geplant en op het balkon gezet. Na enige weken ont-
dekte ze op haar plant plukjes met wolachtig mate-
riaal. Ze zette de aantasting op de foto en liet mij die 
foto’s zien. Ik kon niet anders dan constateren dat het 
hier een aantasting van wolluizen betrof. 
Het appelboompje bracht de besmetting waarschijn

lijk reeds mee vanuit het tuincentrum. 
Tijdens de snoeidemonstratie van 12 maart 2011 
kwam er een dame naar me toe met enkele bladeren 
van een camellia. Een blad was helemaal zwart en op 
de onderkant van de andere bladeren zaten schild-
luizen en wolluizen. Schildluizen en wolluizen zijn 
beide zuigende insecten en benadelen daardoor de 
gastplant. 

Bovendien vervuilen ze het blad door het afscheiden 
van honingdauw. Op deze honingdauw groeit al snel 
een schimmel en de bovenlaag van de bladeren wordt 
al gauw zwart. 
We spreken dan van roetdauw. Door deze zwarte laag 
wordt de ademhaling van het blad verminderd en 
ook dat komt de plant niet ten goede.

Wolluizen en schildluizen beschermen zich met een 
waslaagje en daardoor kunnen vele bestrijdingsmid-
delen de beestjes niet bereiken. 
Om dat laagje te doorbreken wordt aan het spuitmid-
del een uitvloeier toegevoegd, zoals bijvoorbeeld olie 
of zeep. Met behulp van deze uitvloeier lost het was-
laagje op en kan het spuitmiddel zijn werk doen.
Mijn advies aan de gedupeerden was de planten te be-
handelen met Calypso (bladsystemisch) en ze daarna 
aan te gieten met Admire. Op deze manier worden de 
wolluizen en schildluizen van binnenuit en van bui-
tenaf aangepakt.

  
     H.Stoffels

 Schildluizen 
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Citrusplanten verpotten. 
          Na de winterpauze kunnen de verschillende 
citrusplanten verpot worden. Bij de citrusplanten ho-
ren niet alleen de citroenen, maar ook de mandarijn, 
Kumquat, Calamondin, sinaasappel, pompelmoes 
enz. Begin mei is een goed tijdstip om te verpotten, 
maar het is belangrijk dat men zich houdt aan enkele 
voorwaarden.
            Citrusplanten hoeven niet elk jaar verpot te 
worden. Dat verpotten is pas nodig wanneer de wor-
tels een zeer dicht netwerk vormen in de pot en de 
uitwisseling van water in het gedrang komt. Alleen 
wortels die door de potgrond lopen kunnen water 
met de daarin opgeloste voedingsstoffen opnemen. 
Citrusplanten staan echter niet graag met hun wortels 
in grote potten, want te veel grond blijft te lang nat en 
daardoor lopen de wortels schade op. De nieuwe pot 
hoeft slechts 3cm in doorsnede groter te zijn.

            Citrusplanten hebben behoefte aan een aparte 
grondsoort. De gewone potgrond is niet erg geschikt. 
De potgrond voor citrusplanten moet erg luchtig zijn. 

Citrusgrond bevat naast turf ook compost en diverse 
gesteenten zoals lava, kalksteen en klei. Door dit ge-
steente kunnen de wortels ook vocht opnemen als de 
aarde eigenlijk te nat is en op die manier wordt wor-
telrot voorkomen.

            Citrusplanten worden verpot met in tact laten 
van de wortelkluit. De gehele wortelkluit wordt voor-
zichtig uit de pot genomen en de zijkanten ruwt men 
voorzichtig met een krom gebogen vork op. Daarbij 
moet men opletten dat men de wortels niet te veel 
beschadigd. Door deze opruwing maken de wortels 
sneller contact met de nieuwe potgrond. De planten 
worden zo in de nieuwe pot gezet dat de wortelkluit 
bedekt wordt met een dun laagje nieuwe grond. De 
wortels moeten niet boven de wortelkluit uitsteken en 
boven de wortelkluit laat men een gietrand van ruim 
1 centimeter.

 De heerlijke geur verraadt hun 
aanwezigheid.

            Het houden van citrusplanten is niet zo moei-
lijk als men vaak beweert. Wanneer 
men de leefomstandigheden kent in 
het gebied van herkomst en daar re-
kening mee houdt is een citrusplant 
niet moeilijker dan welke andere 
plant ook. In mijn kuipplantentuin 
staan in de zomer citroenen, man-
darijnen, calamondins, sinaasapppel 
en limoenen en elke keer wanneer ik 
over het tuinpad naar mijn kas loop 
wordt door de heerlijke geur mijn 
aandacht getrokken naar de citrus-
planten. 
Zeker op windstille dagen blijft de 
betoverende geur hangen op de be-
schutte, zonnige plek waar ze staan. 
Niet alleen de witte bloemen geuren. 
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Het is tijd voor de Rabobank.

www.rabobank.nl/centraalzuidlimburg
Rabobank Centraal Zuid-Limburg (045) 561 90 00.

Het is tijd voor lokale sponsoring!

Als bank heb je maatschappelijke verantwoordelijkheden. Niet alleen nationaal

maar ook lokaal. Rabobank Centraal Zuid-Limburg staat dan ook midden in de

samenleving. Daarom sponsoren wij diverse verenigingen en stichtingen in ons

werkgebied. En dat doen we graag!

Kies voor een bank die altijd dichtbij is!
Kies Rabobank Centraal Zuid-Limburg.

Ook het blad geeft een heerlijke geur wanneer men het 
een klein beetje beschadigd. Het is een genot te kijken 
naar het mooie groen en naar de 
gele, groene of oranje vruchten. 
Het kuipplantengedeelte in mijn 
tuin doet denken aan de planta-
ges in het zuiden. Het verschil is 
dat ze daar in de volle grond staan 
en in mijn tuin in potten.
In kuipen zijn deze planten zeer 
attractief. Zeker mandarijn, si-
naasappel, Kumquat en Calamon-
din vormen een mooie, dichte, 
groene kroon. De citrusplanten 
worden in onze streken niet ge-
houden vanwege hun vruchten. 
Heel vaak is de smaak anders dan 
in de gebieden van herkomst. De 
dikte van de vruchten is ook af-
wijkend omdat de groeiomstan-
digheden anders zijn. De vruch-
ten van de citroenen en limetten 
groeien en rijpen wel voldoende, 
maar de smaak is toch niet zoals 
hij moet zijn.            
Natuurlijk staan de citrusplanten 
op de warmste plaatsen in de tuin 
en dat betekent dat ze volop van 
de zon kunnen genieten. Citrus-
planten staan niet graag in zwarte 
kuipen. Doordat ze in de volle 
zon staan neemt de zwarte kleur 
te veel warmte op en kunnen de 
wortels verbranden. Bovendien 
past de zwarte kleur niet bij de 
mediterrane sfeer. In terracotta 
kleurige potten hebben de wor-
tels minder last van de zon . na-
tuurlijk verlangen de in de zon 

staande planten regelmatig water. Op hete dagen kan 
men dat het best ’s morgens vroeg of ’s avonds laat 
doen. De wortelkluit mag echter niet kletsnat blijven 
en daarom geeft men pas water wanneer de wortel-
kluit opgedroogd is. 
Te veel water geven zorgt ervoor dat de planten hun 
bladeren verliezen. Veel citrusplanten bezitters reage-
ren dan vaak averechts. Ze denken dat de planten wa-
ter nodig hebben omdat ze de bladeren laten vallen. 
Het omgekeerde is echter waar. Citrusplanten die te 
lang natte voeten hebben laten hun bladeren vallen. 
Wanneer de wortelkluit nat is kan men deze het best 
eerst laten opdrogen. Dit kan men versnellen door de 
plant met de wortelkluit uit de pot te nemen en op een 
pak krantenpapier te zetten. Wanneer  bladval niet 
veroorzaakt wordt door te veel water, 
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“Thuis” in persoonlijk
hypotheekadvies...

Bij een hypotheek komen 

allerlei persoonlijke gegevens 

op tafel. Dan wil je gewoon dat 

die in vertrouwde handen zijn. 

Wij  staan garant voor een 

deskundig, onafhankelijk 

advies in begrijpelijke taal. 

Een vraagbaak in een financiële 

wereld die steeds complexer 

wordt. Of het nu gaat om uw 

hypotheek, pensioen of verze-

keringen... wij hebben het in 

huis! Bel nu de hypotheeklijn 

van Schaepkens...

045 - 405 94 44
voor een persoonlijk advies!

Schaepkens
V E R Z E K E R I N G E N     H Y P O T H E K E N

Putweg 2     6343 PE  Klimmen

T (045) 405 94 44      F (045) 405 93 33

info@wschaepkens.nl      www.wschaepkens.nl

dan is het mogelijk dat de planten gebrek hebben aan 
ijzer. Dit tekort kan men verbeteren/opheffen door 
het geven van ijzerchelaat. Twee milliliter op 10 liter 
water is voldoende. IJzer bevordert de opname van 
voedingsstoffen wanneer er te weinig voeding naar de 
bladeren gaat laat de plant deze vallen. Regenwater is 
niet beslist noodzakelijk, ook leidingwater wordt door 
de planten geaccepteerd. Gedurende de zomerperi-
ode hebben de planten ook voeding nodig, immers 
het vormen van blad, bloemen en vruchten vraagt de 
nodige energie. De voorkeur gaat uit naar een speciale 
citrusmeststof met een hoog stikstofpercentage. Deze 
voeding wordt gegeven van maart tot september. Tij-
dens de overwintering op een lichte, vorstvrije plaats 
hebben de planten geen voeding nodig. Wanneer de 
planten uit de winterberging komen -maart- kan men 
ze snoeien, maar correctiesnoei is gedurende het ge-
hele zomerseizoen mogelijk.
            Citrusplanten verdragen geen vorst, wel kou. 
Omdat ze geen vorst verdragen moeten ze op een 
licht, vorstvrije plaats overwinteren en dat overwin-
teren gaat uitstekend in een vorstvrije kas. Tempe-
raturen van enkele graden boven het vriespunt zijn 
voldoende, maar de watergift moet daaraan aange-
past worden. De planten kunnen ook op een warme 
(15-25°C), lichte plaats in huis overwinteren, maar 
dan vragen ze extra zorg. Omdat de planten bij deze 
temperatuur blijven doorgroeien hebben ze meer wa-
ter en voeding nodig. Door de lage luchtvochtigheid 
lopen ze echter het gevaar aangetast te worden door 
spint. Ook schildluizen zijn graag in deze omgeving 
aanwezig. Tijdens de warme overwintering hebben ze 
extra aandacht nodig.            
Tot slot nog enkele mooie, niet te moeilijke planten 
voor de liefhebber:
Calamondin (Citrofortu-
nella) is een kruising tussen 
Kumquat en mandarijn. De 

groeiwijze is compact en 
doordat de struik al gauw 
oranje vruchten draagt is 
het een geliefde soort. On-
der ideale omstandigheden 
gegroeid kan men van de 

vruchten marmelade maken.
Zeer mooi is niet alleen de bontbladige Calamondin, 
maar ook de bontbladige citroen. De crèmewit en 
groen gekleurde bladeren maken deze variagatasoor-
ten tot bijzondere blikvangers in de tuin. Van de bont-
bladige citroen blijven de vruchten heel lang groen.
Met zijn ovaalvormige vruchten is ook de Kumquat een 

aanrader. Deze 
soort maakt vele 
vruchten, maar 
deze worden pas 
rijp wanneer de 
temperatuur in 
de winter niet te 
laag is.
Zure, kogel-
ronde vruchten 
levert de limoen 
“Pursha”. Met de 
vrij kleine, vrij 

spitse bladeren is 
deze limoen een niet veel ei-
sende citrusplant.
Een bijzondere citrusplant is 
“Buddha’s Hand”. (Citrus me-
dica var. Sarcodactylis) Deze 
plant hoort tot de groep van de 
citroenen en komt veel voor in 
Azië. Het is een rijk groeiende 
plant met vruchten die lijken 

op een hand met vingers. De bloemen van deze, niet 
gemakkelijke plant verspreiden een heerlijke geur.

                                               H. Stoffels.
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Mediterrane sfeer op het terras.
 Op de Nederlandse terrassen vindt men veel 
planten uit het Middellandse Zeegebied. Veel kuip-
planten vinden hun thuis in landen als Frankrijk, 
Spanje, Italië en Griekenland. Daar zijn het geweldige 
bloeiers, die hele gebieden opsieren. Mits een goede 
verzorging kan een aantal van deze planten ook onze 
tuinen of terrassen opvrolijken, al zal de hoeveelheid 
bloemen vaak minder zijn. Echter wanneer stand-
plaats en verzorging goed zijn ontwikkelen zich de 
kuipplanten uit het Middellandse Zeegebied bij ons 
ook tot prachtige planten.

 

De start voor exotische kuipplanten ligt in mei. Om-
dat ons klimaat te koud is voor deze exoten moeten 
ze in de winter ergens binnen de koude periode over-
bruggen. Afhankelijk van de soort en de temperatuur 
kunnen al planten in april weer naar buiten, maar pas 
half mei, na de IJsheiligen, kan dit zonder grote kans 
op bevriezing. 
Citroen, Manderijn, Oleander, Solanum rantonetti, 
Pavonia, Juanulloa, enz. kunnen de tuin weer een 
exotische uitstraling geven. Toch moet men oppassen 
voor mogelijk koude nachten, want al zijn de IJsheili-
gen voorbij, er kan nog een enkele nacht komen met 
nachtvorst. 
De planten kan men beschermen door ze dicht tegen 
het huis te zetten en er vliesdoek overheen te leggen.
De manier waarop deze exotische planten ons boeien 
is verschillend. 
De ene plant is attractief door zijn bloemen, de andere 
door zijn bladeren en weer andere door vruchten.
  Voorbeelden daarvan zijn er genoeg. De ci-
troen (citrusplanten) en granaatappel vallen op door 
hun bloemen en hun vruchten, de oleander en So-
lanum rantonetti en Solanum “White Charles” door 
hun grote aantal bloemen en de citrus “Buddha’s 
Hand” door de vorm van de vruchten. 
Veel kuipplanten bloeien de gehele zomer en elke 
kuipplant heeft weer haar eigen aantrekkingskracht. 
Niet te overzien in de tuin of op het terras is de Brug-
mansia. De bloemgrootte is indrukwekkend en in 
combinatie met de betoverende geur tegen de avond 
een plant die in een kuipplantentuin niet mag ontbre-
ken.
De bloeirijkdom van de kuipplanten hangt vaak sa-
men met de overwintering. Wanneer de Brugmansia’s 
en Lantana’s de winter doorgebracht hebben in een 
matig verwarmde ruimte zijn bij het naar buiten bren-

gen in mei zelfs bloemknoppen 
aanwezig. Ook wanneer men om 
deze tijd planten koopt kan men 
reeds genieten van de bloei. Aan-
gezien de meeste gekochte kuip-
planten met remstoffen behandeld 
zijn zal het een heel seizoen duren 
voordat deze planten weer hun 
natuurlijke groeiwijze aannemen.
 De kuipplantenliefhebbers, 
die niet zo’n optimale ruimte ter 
beschikking hebben en hun plan-
ten uit de garage,van de zolder, uit 
de kelder enz. moeten halen zul-
len nog een poos moeten wachten 
voordat de planten hersteld zijn 
en weer gaan groeien en bloeien. 
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Deze planten moeten goed aangespoord worden en 
dat kan gebeuren door ze warmer te zetten en vol-
doende water en voeding te geven. 
Deze doorstart is vaak het grootste probleem, want 
hoe vaak hoort men niet: “Ik begrijp niet dat de plant 
nu in mei dood is, want in februari leefde ze nog!”
 Uiteraard voelen deze exoten zich thuis in de 
volle zon en dan tonen ze hun volle bloemenpracht. 
Margarietenboompje, Callistemon, Bougainvillea, 
enz. voelen zich in de zon in hun element.
 Kuipplanten houden in de zomer is niet zo 
moeilijk. Afhankelijk van de hoeveelheid zon of regen 
zal de ene plant meer of minder bloeien dan de an-
dere. Het grote struikelblok vormt de winterperiode.
 Tip 1. Voorkom zonnebrand door de planten 
die uit de winterberging komen een tijdje in de scha-
duw te zetten.
 Tip 2. Let op dreigend nachtvorstgevaar. Be-
scherm de planten tijdig door ze tegen de huismuur te 
zetten en te bedekken met vliesdoek of noppenfolie.
 Tip 3. Let er bij de aankoop op dat het wor-
telstelsel in orde is. Haal de plant even uit de pot en 
kijk of de wortelkluit vast is. Bij pas opgepotte planten 
valt de aarde er meteen af en bij oude planten is de 
pot gevuld met alleen maar wortels. De haarwortels 
moeten wit zijn en voldoende contact maken met de 
potgrond.
 Tip 4. Regelmatig voeding geven is belangrijk. 
Afhankelijk van de situatie (licht, warmte) kan dat al 
vanaf februari.
 Tip 5. Wanneer de temperatuur stijgt, stijgt 
ook de waterbehoefte van de planten. Uitdrogen zet 
de planten op achterstand en moet zoveel mogelijk 
vermeden worden door tijdig water te geven.
 Tip 6. Stekken van de Brugmansia kan men la-
ten wortelen in stekgrond, maar ook in water.

 Tip 7. Willen de citrusplanten niet bloeien? 
Geef ze dan 4 tot 6 weken heel weinig water. Dat ge-
beurt in de streken van herkomst ook. Op deze manier 
worden de plante aangespoord knoppen en bloemen 
te vormen.
 Tip 8. Bougainvillea, Solanom rantonetti, 
Solanum “White Charles” en Cestrum kan men wat 
compacter houden door vaker de toppen in te kor-
ten. Dat kan gedurende de hele zomer gebeuren, maar 
wanneer men dat doet met alle scheuten tegelijkertijd 
zullen de planten niet bloeien.

    H.Stoffels

Postiljon 
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Herhaaldelijk komt het voor dat leden, om welke 
reden dan ook, niet op de ledenbijeenkomsten zijn 
en dus ook ons blad CultiVaria niet ontvangen. 

Als redactie van CultiVaria hebben we daar het 
volgende op bedacht:
 Bij betaling van € 6,00 op rekening 
154839566 t.n.v. CultiVaria ontvangt men de 4 
uitgaven van een jaar per post thuis. 
 
De boekjes worden 4 keer per jaar verzonden.
 
Hopelijk wordt hiermee aan een aantal leden een 
dienst bewezen.

 
   De redactie

  
NIET LEDEN 

kunnen in het bezit komen van 
CultiVaria door betaling 
van € 20,00 op rekening 
154839566 t.n.v. CultiVaria 
en men ontvangt de 4 uitgaven per 
jaar per post thuis. 
De boekjes worden 4 keer per jaar 
verzonden.

   
 De redactie.

 De trekking van de Grote Clubactie is 
weer voorbij. Helaas zijn er bij onze leden 
geen prijzen gevallen. Wel verkocht Ludo 
twee winnende loten aan niet leden. Elk 
mocht € 5,00 in ontvangst nemen. Dankzij 
het initiatief van Ludo Bogaert was ook dit 
jaar de deelname een groot succes voor 
de vereniging. Ludo bedankt en tot de 
volgende actie. 

   Het bestuur. 
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Vooral oudere mensen gaan nog wel regelmatig 
naar de kerk. Zo ook een bejaarde dame die alleen 
woonde. Op zekere dag miste de pastoor de bejaar-
de vrouw en hij maakte zich zorgen. De pastoor 
ging bij de dame op bezoek en vroeg haar of ze 
ziek was omdat hij haar in de kerk gemist had. 
Een beetje verlegen en met een rode blos op de 
wangen zei ze: “Meneer pastoor, ziet u, mijn jas 
is aan het verslijten en ik heb geen geld voor een 
nieuwe”.
“Och, “ zei de pastoor, “Onze Lieve Heer kijkt niet 
naar het uiterlijk. Hij kijkt alleen naar het inner-
lijk”.
“Tja,” zei het oude vrouwtje,” dat is nou net het 
probleem. De voering van mijn jas is ook versle-
ten”.

Ik was bij de tandtechniker toen de telefoon ging. 
De tandtechniker nam de hoorn op en vroeg wat 
hij kon doen. De patiënt aan de andere kant van de 
lijn wilde een afspraak maken. 
De tandtechniker vroeg wat er aan de hand was, 
waarop de patiënt zei: “ Ik heb een schroef los”.

Lopend door een Belgische stad werd mijn aan-
dacht getrokken door twee Belgen die een sleuf 
aan het graven waren. 
De ene werkman groef de sleuf en de ander maak-
te hem weer dicht. Nieuwsgierig als ik was vroeg 
ik wat ze eigenlijk aan het doen waren en in koor 
antwoordden ze beiden:”
Wij leggen draadloos internet”.

Mopjes van Jean Wassenberg
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Stekdemo 12 maart 2011.
 Het nieuwe seizoen begint weer te kriebelen 
en de fuchsialiefhebber maakt de inventaris op van 
de gevolgen van de toch wel koude winter 2010/2011. 
Natuurlijk zijn er planten die de winter niet overleefd 
hebben en als echte liefhebber wil men de ontbreken-
de planten weer aanvullen. 
Natuurlijk kan men de planten bij een kweker kopen, 
maar het is veel leuker planten en kennis uit te wisse-
len tijdens een activiteit. Zo’n activiteit vond plaats bij 
Willy Ruers in Tudderen. 

Daar konden fuchsialiefhebbers elkaar ontmoeten en 
informatie krijgen over het stekken en het opstarten 
van wat oudere planten. Deze activiteit mag als ge-
slaagd gezien worden, want er waren een 70-tal men-
sen die de moeite namen deze activiteit mee te maken. 
Naar het getal gekeken was deze activiteit zeker een 
succes, maar helaas waren er maar weinig mensen van 
onze vereniging.  

Toch wel jammer, zeker wanneer men bedenkt dat de 
activiteit mede door onze vereniging georganiseerd 
werd. 
 De meeste belangstelling was er voor de tech-
niek van het stekken, maar enkele liefhebbers brach-
ten hun planten mee om ze te laten verpotten na de 
winterperiode. Uit de gesprekken bleek ook nu weer 
dat echte liefhebbers wel een plekje in huis kunnen 
vinden om hun planten de koude te laten overleven.
 
 De aanwezigen konden voor of na de demon-
straties aanschuiven aan de tafel voor een lekkere kop 
koffie of thee met een stuk vlaai. Koffie,thee en vlaai 
waren gesponsord door Willy Ruers en de mensen 
die aanwezig waren gingen met een goed gevoel naar 
huis.   
   H. Stoffels. 
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VELDWEG 1, KESSEL   |   BIJ MCDONALS KESSEL INRIJDEN, HIERNA 1E STRAAT RECHTS
T. (077) 462 16 30    |   M. 06 537 224 55   |   WWW.WIMHENDRIKS-PLANTEN.NL
GEOPEND 9.00 TOT 12.30 UUR, 13.00 TOT 18.00 UUR, ZAT. 9.00 TOT 17.00 UUR.

KWALITEIT VOOR EEN LAGERE PRIJS!

HÉT ADRES VOOR AL UW GROEN!  

UIT EIGEN KWEKERIJ, DUS 

TOPKWALITEIT TEGEN EEN 

ZÉÉR SCHERPE PRIJS! 

Hibiscus syriacus in pot. 
(Altheastruik)

 Wanneer men als kuipplantenliefhebber over 
Hibiscus praat bedoelt men meestal de uit de tropen 
afkomstige Hibiscus rosa sinensis. Deze exoot is niet 
winterhard, maar dat is de Hibiscus syriacus wel. Deze 
vaste plant kan ongeveer 3 meter hoog worden en 
bloeit in de zomer met vrij grote bloemen. Het is een 
van de best bloeiende sierheesters in de nazomer. (van 
juli tot november)  Bloemen met een doorsnede van 8 
centimeter zijn geen uitzondering. De Hibiscus syria-
cus is er met bloemen in verschillende kleuren: blauw, 
rood, wit, roze, en combinaties van kleuren zijn mo-
gelijk. In de afgelopen jaren zijn er zelfs soorten bijge-
komen met dubbele bloemen.
 Voorwaarden voor een goede bloei zijn een 
humusrijke, goed doorlatende grond, veel zon en veel 
water. In de volle zon en met voldoende vocht is Hi-
biscus syriacus een opvallende verschijning in de tuin, 
al moet er eerlijkheidshalve bij gezegd worden dat de 
bloemen in de volle zon eerder uitgebloeid zijn. 
 Plantenliefhebbers met een kleine tuin kun-
nen ook genieten van de prachtige bloemen, want het 
is ook mogelijk deze vaste plant als kuipplant te hou-
den. In een pot wordt de struik, die ook goed gesnoeid 
kan worden tot een prachtige kroonboom, niet zo 
groot. Ook als kuipplant prefereert Hibiscus syriacus 
een plek in de volle zon. Regelmatig water en voeding 
geven is een vereiste om mooie bloemen te krijgen. 
 Als vaste plant in de tuin is Hibiscus syria-
cus volledig winterhard, maar als kuipplant moet de 
plant naar binnen wanneer de temperatuur constant 
onder de -5°C daalt. Een enkele nacht met een lagere 

temperatuur is geen probleem. Een probleem ontstaat 
pas wanneer de wortelkluit een ijsklomp wordt. Ge-
zien het feit dat de plant bladverliezend is kan ze op 
een vorstvrije donkere plaats overwinteren. Tijdens 
een aanhoudende vorstperiode dus in een garage, stal, 
tuinhuisje zetten en wanneer de vorstperiode voorbij 
is kan ze weer naar buiten. Wanneer de plant gedu-
rende de winterperiode binnen staat is af en toe water 
geven noodzakelijk, want de potkluit mag niet uitdro-
gen.
 

 Deze plant is gemakkelijk te zaaien. Heel vaak 
zaait de plant zichzelf uit en heeft men in de zomer 
veel nieuwe planten. De kleur is meestal afwijkend 
van de kleur van de plant die het zaad geleverd heeft, 
want het stuifmeel komt meestal van een plant met 
een andere kleur in de buurt. 
  De opgroeiende scheuten zijn zeer buigbaar 
en dat kan tot een leuk effect leiden wanneer men t
wee scheuten door elkaar vlecht. Men krijgt dan een 

struik of kroonboom met twee 
kleuren en veel kijkers in de tuin staan 
met verbazing te kijken, want een 
plant met twee zo verschillende 
bloemen is een zeldzaamheid! Het 
door elkaar vlechten van twee of zelfs 
drie scheuten kan verrassende 
resultaten opleveren. Een leuk werkje 
om te doen! 

   H. Stoffels.
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1 8 1

2 2 5

3 4

4 3

5 6 2 7 9

6 1

7
8 2 5

9 9 3

10 6

11 8

12
13 3 4 8

14 2 9

15 7

16 5 6 9

17 8 1 1

18 8 5 7 9

19
20 7

21 6 3 2

22 4 6

23 5 1

24 3

Vul in bovenstaande tabel de antwoorden in van de vragen die onderstaand volgen. De letters 
moeten ingevuld worden in de lichtgekleurde hokjes. Meestal zoeken we een ander woord voor de 
woorden of zinnen die er staan. Voor de puzzelaars onder ons een echte uitdaging, want het oplossen 
is niet zo gemakkelijk. Om u te helpen zijn er in sommige hokjes cijfers geplaatst. Die 
vertegenwoordigen gelijke letters. Na het invullen van de woorden kunt u in het midden van boven 
naar beneden een uitdrukking lezen.

1.Uitgedroogd. 2. valt uit de lucht. 3. ijzerhard. 4. tuinieren vervangt de……….5. steeds 
vochtig, warm. 6. ze zorgen voor de groene bladkleur. 7. ananasplant/kuiflelie. 8. eendagbloem. 9. 
verzamelplaats van tuinafval. 10. bloeit in de winter op kaal hout. 11. gebakken klei in ronde vorm. 
12. nuttig insect. 13. mannentrouw. 14. Hybiscus……..is een vaste plant. 15. breekbaar. 16. aronskelk. 
17. middelgrove bark. 18. voeding samengesteld op basis van dierlijk en plantaardig materiaal. 19.
kruidachtige, aromatische plant. 20. mijn vakantiestreek. 21. 21 december- 21 maart. 22.schimmels bij 
vocht en kou. 23. geurende, mediterrane plant. 24 Afrikaanse liefdesbloem. 

Onder de, hopelijk vele goede inzenders, verloten we drie waardebonnen van elk € 10,00. De 
waardebonnen zijn geschonken door Kweekerij Kasteel Amstenrade. De 
oplossing kunt u sturen naar:

H. Stoffels         Bornerweg 15  6141BJ Limbricht  OF
mailen naar hj.stoffels@home.nl De oplossing moet uiterlijk zaterdag 4 juni
binnen zijn.

VEEL SUCCES H. Stoffels

De oplossing is:

…………………………………………………………….............................................

Test uw 
kennis
Uitgave 
21-4-2011
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Praktische fuchsia-tips.
          Op deze pagina vindt u een aantal, misschien wel 
bekende tips over fuchsia’s. De eerste tip heeft echter 
niets te maken met de verzorging, maar alles met de 
uitspraak van het woord fuchsia. 
Heel veel Nederlanders spreken het woord uit als fuk-
sia, maar de plant is vernoemd naar een Duitser uit 
de zestiende eeuw namelijk Leonhard Fuchs en omdat 
men daar de u uitspreekt als een oe dient men in het 
Nederlands het woord uit te spreken als foeksia. 
Zo, dat was dat en nu verder over de verzorging. Fuch-
sia’s zijn geen kamerplanten. Daarvoor is het binnen 
te warm en de lucht te droog. Men krijgt binnen al 
snel slappe planten, die al gauw bezocht zullen wor-
den door luizen, witte vlieg en spint.     

Fuchsia’s horen buiten in de tuin en wel op een plaats 
waar ze niet de hele dag blootgesteld zijn aan het felle 
zonlicht. De verschillende groeiwijzen bepalen welke 
plaats de plant nodig heeft. Hangende soorten zijn het 

mooist aan een pergola of aan een schutting, zodat 
men de hangende bellen goed kan bewonderen. Ze 
staan het liefst in een licht zure potgrond. Een pot-
grond waar turf door gemengd is. De potgrond moet 
luchtig zijn en om dat zolang mogelijk zo te houden 
moet men de potgrond na het planten niet te vast aan-
drukken. In de loop van het jaar zal de potgrond door 
het water geven toch wel inklinken. 

De wortelkluit moet echter niet voortdurend kletsnat 
worden gehouden, want dan ontstaat voetrot. In de 
zomerperiode moet men toch regelmatig water geven 
en om te groeien en bloeien is ook voeding nodig. 
            Tijdens de zomer sluipen er ook belagers van 
onze planten door de tuin rond. Deze moeten op tijd 
ontdekt worden en dan moet men maatregelen ne-
men, want wanneer de aanwezigheid van de belagers 
uitgroeit tot een plaag is de bestrijding vaak bijzon-
der moeilijk. Al naar gelang welke belager kan men 
een bestrijdingsmiddel gebruiken, maar een gezonde, 
goed afgeharde plant zal lang weerstand bieden.

            Na de zomer worden de planten 
gesnoeid en opgeborgen in een win-
terberging. De planten kunnen in een 
donkere ruimte overwinteren mits de 
ruimte vorstvrij is. De ervaring van de 
winter 2010-2011 is dat verhoute plan-
ten toch wel vorst kunnen verdragen. 
Mijn fuchsia’s hebben de winter door-
gebracht in een kas waarin de hele win-
ter niet gestookt is. 
’s Nachts heeft het in de kas beslist ge-
vroren en aanvankelijk dachten we dat 
de planten het niet gered hadden. Wat 
schetst onze verbazing als blijkt dat er 
in februari aan de wortelhals groene 
puntjes te zien zijn. Heel veel takken 
vertonen geen teken van leven, maar 
vanuit de wortelhals groeien nieuwe 
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scheuten. De dode takken worden gesnoeid en van 
de jonge scheuten worden in maart stekken genomen. 
Dat is wel een maand later dan normaal, maar ik ben 
al blij dat niet alle planten het loodje gelegd hebben. 
            Om uitdrogen in een overwinteringsruimte 
te voorkomen dient men toch af en toe water te ge-
ven en zeker oude stammen dient men af en toe te 
nevelen. Dit om te voorkomen dat de uitlooppunten 

te droog worden en de plant heel veel moeite heeft om 
nieuwe uitlopers te vormen. Wanneer de tempera-
tuur in de overwinteringsruimte te hoog is lopen de 
planten weer snel uit, maar de uitlopers zijn bleekgeel 

van kleur en uiterst zwak. Deze uitlopers kan men in 
het vroege voorjaar verwijderen. Wanneer de winter 
voorbij is kunnen de planten weer naar buiten, maar 
niet nadat ze eind februari/begin maart voorzien zijn 
van minstens een nieuwe toplaag, Om de groei te be-
vorderen geeft men voeding, maar in een lage concen-
tratie om te voorkomen dat de wortels verbranden. 
            Fuchsia’s kan men gemakkelijk vermeerderen 
door het nemen van stekken. Dat kan in het najaar 
(herfststek) en in het voorjaar (voorjaarsstek). Als 
stek worden meestal de scheuten van jonge planten 
gebruikt en de stekken worden geplant in zaai- en 
stekgrond of in TKS 1 of in cocopeat. Het te gebrui-

ken stekmedium moet luchtig zijn en 
mag geen voeding bevatten. De eer-
ste dagen probeert men in de stekbak 
de luchtvochtigheid hoog te houden, 
zodat de verdamping beperkt wordt. 
Dat is ook de reden waarom de jonge 
planten niet in de zon mogen staan. 
De stekken zullen al snel verdrogen. 
Het houden van fuchsia’s is een 
leuke hobby en wanneer men geen 
winterberging heeft kan men in het 
voorjaar terecht bij gespecialiseerde 
kwekers of men wordt lid van een 
vereniging en kan op die manier 
stekken uitwisselen.  
                                                                       
H. Stoffels.
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Café Zalencentrum  

Keulen

Het adres voor bruiloften, feesten, recepties, 
koffietafels, cursussen en  

vergaderingen.

tevens verzorgen wij ook lunches,  
koude en warme buffetten.

Wij zijn het gehele jaar geopend.
Schoolstraat 3   6343 CD  Klimmen 

045-4051241
 

Ve r e n i g i n g s l o k a a l  v a n  d e  v e r e n i g d e  
F u c h s i a -  e n  Ku i p p l a n t e n  L i e f h e b b e r s .

Groei & Bloeifair 22 mei 2011.
  De afdeling Zuidoost Limburg van de 
KMTP/Groei & Bloei bestaat 50 jaar. 
Dit heuglijke feit wil de afdeling vieren op 22 mei aan-
staande in de Botanische tuin in Terwinselen (Kerk-
rade) In de Botanische tuin organiseert de afdeling op 
die dag van 10.00 tot 17.00 uur een grote tuinmarkt. 
Op deze tuinmarkt zijn diverse kwekers uit de regio 
aanwezig en de tuinmarkt wordt ook interessant door 
de aanwezigheid van diverse verenigingen uit de re-
gio. Een aantal verenigingen laat de bezoekers kennis 
maken met hun activiteiten en doelstellingen. Verder 
zijn er verenigingen die planten en groen gerelateerde 
producten verkopen. Demonstraties en workshops 
geven een mooie afwisseling in het marktgebeuren 
en heeft men problemen met planten, dan kan men 
de aanwezige plantendokter raadplegen. De fotoclub 
toont in het verenigingsgebouw een aantal foto’s be-
treffende de natuur en via een scherm kan men kijken 
naar prachtige opnames. Het geheel wordt muzikaal 
opgeluisterd door de bekende sjpasskapel Miserable 
en wanneer men moe is kan men op het terras even 
uitrusten en genieten van een hapje en/of een drankje. 
De entree bedraagt € 3,50 (vanaf 13 jaar)
 Op deze Groei & Bloeifair zal ook de VFKL 
vertegenwoordigd zijn met een informatiestand. Be-
langstellenden kunnen daar informatie inwinnen over 
de vereniging, over fuchsia’s, over kuipplanten en over 
de show van 2012, kortom over alles wat met onze 
hobby te maken heeft.

 Kijkende naar het gebodene op die dag is deze 
Groei & Bloeifair beslist een bezoekje waard.
 Locatie: Botanische Tuin  
St. Hubertuslaan 74, 6467 CK Kerkrade.

    H. Stoffels.

Oplossing van de puzzel in CultiVaria van februari 
2011:

ORANJERIEVERENIGING.
Er waren 5 goede inzenders en na loting gaat de 
waardebon naar André  Dautzenberg. Proficiat.
In deze uitgave weer een puzzel en hopelijk zijn er 
toch wat meer inzenders. Er zijn drie waardebon-
nen om weg te geven. Ze zijn gesponsord door 
Kweekerij Kasteel Amstenrade.

Oproep:
 Tijdens activiteiten van de vfkl worden door 
al of niet geoefende fotografen foto’s gemaakt. 
De redactie van CultiVaria roept deze fotografen 
op foto’s van activiteiten van de vfkl ter beschik-
king te stellen, zodat ze gebruikt kunnen worden 
bij artikelen of bij presentaties of bij jaaroverzich-
ten enz.
Deze foto’s kunt u mailen naar:
hj.stoffels@home.nl of
h.borger@home.nl.
We hopen dat we snel kunnen beschikken over 
vele foto’s.
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Blumenhaus
   Willi Ruers

Potplanten
Snijbloemen
Bloemstukken
Grafstukken

Neustrase 19
52538 Selfkant- Tüddern
Tel +49.2456 / 504070
Fax +49.2456 / 504072

Alles voor uw balkon en terras

Wij hebben een ruime keuze in fuchsia’s.    

Keuze uit 750 soorten waaronder winterharde en Engelse soorten

Vanaf begin maart hebben wij een ruime keuze in jonge fuchsia’s 

Hangpotten
Struikfuchsia’s
Kroonbomen

Tevens het bekende adres voor;
Pelargoniums ( veel keuze)
Perkplanten

Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag 9.00-18.00 uur
Zaterdag van 9.00-15.00 uur

Op fuchsiastekkenjacht.
(Twee disciplines nog niet volledig geïntegreerd on-
der een dak!)
Het is een mooie lentemorgen. Nog wel frisjes, maar 
de zon zal zich deze dag beslist laten zien. Een aantal 
leden van onze vereniging gaat op deze dag op stek-
kenjacht en wel bij De Nachtwaker in België. (Moor-
slede) Het is een hele afstand, maar een zit van 3uur 
moet men op de koop toe nemen waneer men de 
fuchsiaverzameling wil uitbreiden of de uitgevallen 
planten wil aanvullen. De reis verloopt voorspoedig 
en om 11.15 uur zijn we bij Geert en Katrien.  

We worden opgevangen door Geert en deze geeft 
eerst een rondleiding over het bedrijf en verstrekt nut-
tige informatie over de manier waarop hij de planten 
opkweekt. 
Waarom staan de planten op potten? 
Dat is om te voorkomen dat de planten vocht van de 
grond op kunnen nemen wanneer zij maar willen. 
Staand op potten bepaalt de kweker wanneer de plan-
ten water krijgen. 
  Waarom hangen de potten zo dicht bij het gla-
zen dak?
Planten groeien naar het licht en wanneer de plan-
ten ver van dat licht staan (op de grond bijvoorbeeld) 

    Activiteit bij Willie Ruers:

Tijdens de Pinksterdagen (12 en 13 juni) heeft  Blumenhaus Ruers fantastische aanbiedingen. 
Fuchsiahangers gaan (evenals verleden jaar) weg tegen weggeefprijzen. 
Tevens is er een ruim aanbod van Pelargoniums (hang en staand).
De nog aanwezige perkplanten gaan tijdens deze twee dagen in de uitverkoop.
DUS alle reden om een bezoek te brengen aan de kwekerij. Laat u verrassen! 
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willen de planten naar het licht toe dat ver weg is en 
daardoor zijn de afstanden tussen de bladparen te 
groot. Dicht bij het licht worden compactere planten 
gevormd.
 Waarom staan er zoveel planten in een pot?
 Dat wordt een klein beetje bepaald door het 
seizoen. Vroeg gekweekte planten hebben lang de tijd 
om te groeien en vullen   de hele pot  en daarom plant 
men een kleiner  aantal planten in de pot. Naarmate 
het seizoen vordert kan men een mooie pot vol plan-
ten krijgen met meer stekken in de pot.
 Wat is het voordeel van de door hem gebruikte 
pot met een waterreservoir?
 In een pot met een waterreservoir staat altijd 
water en zo ontstaan er waterwortels en grondwor-
tels. In het water zit de benodigde voeding en deze 
wordt door de waterwortels snel opgenomen. Wan-
neer de kweker er voor zorgt dat er altijd water in het 
reservoir staat zullen de planten voorspoedig groeien. 
Toch heeft deze pot voor de particulier ook een na-
deel. Wanneer men een keer vergeet water te geven 
zullen de waterwortels bruin worden en afsterven en 
de plant zal daardoor de nodige moeite hebben om te 
overleven.

Welke grond is zeer geschikt voor onze fuchsia’s?
 

Bij de potmachine legt Geert uit welke grond het 
meest geschikt is. Een potgrond voor fuchsia’s moet 
voor 60% bestaan uit witveen, voor 40% uit zwartveen 
en voor 10% uit klei. Wanneer men daardoor nog een 
osmocotebemesting mengt die het 4 tot 6 maanden 
uithoudt heeft men een ideale potgrond.
 Braaf lopen we achter Geert (een rappe prater) 
aan en komen in het winkelgedeelte. Hier kunnen we 
gebruik maken van een kop koffie en geeft Geert ons 
de vrijheid de planten te zoeken die we al of niet van 
internet gehaald hebben. De geplande tijd in de kwe-
kerij zullen we moeten bijstellen en de chauffeur krijgt 
een seintje dat het bezoek zal uitlopen. De chauffeur 
van busonderneming Heythuizen heeft er geen moei-
te mee.

De kwekerij ziet er prachtig uit en, vooral de fuchsia’s 
zijn een lust voor het oog om te zien. Kwaliteit wordt 
hier met hoofdletters geschreven. Dat is niet verwon-
derlijk, want het bedrijf, geboren uit hobby, bestaat 
reeds 28 jaar en aan de planten is te zien dat Geert en 
zijn medewerkers de nodige ervaring hebben.
 

De liefhebbers gaan op zoek naar de planten die ze 
willen meenemen. Op grote tafels staan de gewortelde 
stekken mooi op alfabet uitgestald en het etiket geeft 
aan of het een hanger of een opgaande plant betreft. 
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Kwekerij Katrien Michiels 
Kruisstraat 51, 2500 Lier – Koningshooikt, (Antwerpen) België 

Tel : 0032 3 482 25 62 – Mail : fuchsia.michiels@skynet.be 

 

 

 

Bezoek onze 

Nieuwe 

Webshop! 

www.fuchsia.be 

Planten en “leuke 
hebbedingetjes” 

uitkiezen en bestellen 
was nog nooit zo 

makkelijk.  7 dagen op 
7 en dit 24 u per dag! 

 

 

Onze “open deur” dagen in 
2011 gaan door op : 

19 & 20 maart 

30 april, 1 & 2 mei 

Tijdens deze dagen krijgt elke 
betalende klant een gratis 

attentie! Mis dit niet!!! 

 
Wij zijn open :              

dinsdag tot vrijdag van 9u – 12u 
en van 13u – 18u, zaterdag van 

9u - 12u en van 13u -17u, 
zondag van 9u – 12 u (van 

maart t/m 15 juni ook van 13u – 
17u) 

Wij zijn gespecialiseerd in  

 3100 soorten Fuchsia 
 1000 soorten 

Pelargonium 
 120 soorten 

Streptocarpus 
 hangingbasket planten 
 hangbegonia 
 gewasbeschermings-

middelen 
 potgronden 
 meststoffen 
 Engelse Baskets 
 en alles om van uw 

hobby een succes te 
maken! 

 

 Uitspraak van Geert: 

 Het kweken van een goede fuchsia 
wordt bepaald door de kunst van het water 
geven. 

Op de scheidingswand op de tafel kan men nadere in-
formatie vinden betreffende de planten. Hanger, en-
kel, dubbel, struik enz. Ook halfwas planten en reeds 
volgroeide hangers kon men uitzoeken en na twee 
uren aanwezig zijn kon de reis huiswaarts beginnen. 
Een toevallig aanwezige ijsverkoper doet nog goede 
zaken, want er is nog een aantal mensen waarop ge-
wacht moet worden.
 

Ook al moeten we weer drie uren in de bus doorbren-
gen, over het bezoek aan de Nachtwaker zijn we niet 
teleurgesteld. Een half uurtje later dan gepland arri-
veert het gezelschap in Klimmen en iedereen is het 
er over eens dat dit een geslaagde stekkenjacht was. 
Het ligt nu aan de liefhebber wat er van al deze mooie 
planten worden zal.

Meer informatie kan men vinden op 
www.denachtwaker.be.

    H. Stoffels.
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Jubileumjaar 2012
In april 2012 bestaat onze vereniging 25 jaar. Een mijl-
paal die we op gepaste wijze willen vieren. Als eerste 
denken we aan een dag die volledig in het teken staat 
van onze leden. Samen iets leuks doen dat past bij een 
25-jarig  jubileum van een fuchsia vereniging,  
en heden ten dagen een fuchsia- en kuipplantenver-
eniging. Over de invulling van die dag zijn nog geen 
concrete plannen gemaakt, maar bijvoorbeeld een be-
zoek aan de plantententoonstelling “de Floriade” in 
Midden-Limburg is zeker een idee. Ook andere idee-
en zijn van harte welkom.
Een andere activiteit die we eveneens in 2012 gepland 
hebben is een grote jubileumshow. VFKL wil zich  
weer eens profileren in de regio als Fuchsia- en Kuip-
planten Vereniging. En uiteraard hopen we  dan ook 
weer nieuwe leden te  werven om zodoende ons le-
denbestand op een acceptabel niveau te houden.
Om een show te organiseren zijn drie punten van 
eminent belang en dus bepalend of het organiseren 
van een show al dan niet mogelijk is.
Op de eerste plaats hebben we minimaal 500 mooie 
showplanten nodig om te samen met enkele andere 
plantenverengingen  een showterrein aan te kleden. 
Die planten verwachten we dus van alle leden van 
onze vereniging.
Op de tweede plaats hebben we een geschikt showter-
rein nodig dat de faciliteiten biedt om een show met 
vele diverse planten op te bouwen. Denk hierbij aan 
een afsluitbaar terrein dat voldoende groot is voor 
planten en toeschouwers. 

Een centrale ligging, het liefst dicht bij Duitse grens 
en faciliteiten voor catering zou ideaal zijn.  Onder-
handelingen in deze lopen. We hopen eind mei  te be-
slissen.
Het derde zeer belangrijke punt is de enorme man-
kracht die we als vereniging nodig hebben om een 
show te organiseren. Denk hierbij aan minimaal 15 
mensen gedurende 8 hele dagen voor opbouw en 
afbraak van de show. Bovendien zijn er tijdens de 
showdagen  ca  25 mensen nodig om alle posten te 
bemannen. Een niet te onderschatten klus die we als 
vereniging moeten klaren. Uiteraard kunt U ook be-
slissen om halve dagdelen te ondersteunen.
Het woord is dus aan al onze leden. Hebben we echt 
de intentie om in 2012 een show te organiseren? Laat 
het bestuur niet in de steek, want alleen met de hulp 
van vele leden is de organisatie van een show moge-
lijk. 
Beste leden; vul dus allemaal het enquêteformulier in. 
Het resultaat van alle formulieren is bepalend voor  
het al dan niet  doorgaan van de show.

We vragen alle leden het ingevulde formulier mee 
te brengen naar de jaarvergadering van 21 april a.s. 
Mocht U verhinderd zijn om de jaarvergadering bij te 
wonen, stuur dan het ingevulde formulier aan 
Annelies Weijers., Burgemeester van Laarstraat 48, 
6267 ET  Cadier en Keer. 
Uiterste datum van insturen is donderdag 21 april.

Namens het bestuur
Jan Ramaekers
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Anna of Longleat. 
Kweker:   Robertson 1985 GB 
Bloem:   Hangend, middelgroot, stevige steel.
Bloembuis:   Donkerroze
Kelkbladeren:  Halfomhoog tot variabel.             Buitenkant hardroze, binnenkant iets lichter.
Kroonbladeren:  Kroon weinig uitstaand. 8 kroonbladeren, rozeviolet met lichtrode basis, rode adering.
Helmdraad:   Roze.
Helmknop:  Rood.
Stuifmeel:   Crème.
Stijl:   Roze.
Stempel:   Roze, gelobd.
Bloei:    Rijk, tot wel 4 knoppen per      bladoksel.
Bloeitijd:  Langdurig.
Knop:   Langwerpig, punt zijwaarts, kantig.
Blad:   Ellipsvormig, middelgroot, kleur middel groen met rode nerf en steel.
Bladstand:  Kruisgewijs.
Groeiwijze:   Hanger of halfhanger.
Kweekwijze:   Hanger of slappe struik.
Bijzonderhden:  Een makkelijke fuchsia voor de liefhebber die met de hobby wil beginnen en een 
   verrijking voor de tuin van de ervaren liefhebber.
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Voor Dier, Tuin 
en Bloemisterij artikelen

Ransdalerstraat 95   6311  AX   Ransdaal
telefoon 043-4591348

Info: WWW.magazijnransdaal.nl

Voor alle seizoenen

Van 1 augustus tot 1 april op maandag 

gesloten

Openingstijden:
Dinsdag t/m vrijdag 9.00 tot 18.00 uur
Zaterdag van 9.00 tot 16.00 uur

VAKMAN:

Salut voor al uw Koi en Vijverbenodigheden 
        

Tuin en Woondecoraties

Ook voor diverse grote en kleine mediterrane planten en potten
Openingstijden maandag van 12.00 tot 18.00 uur

Dinsdag tot vrijdag van 10.00 tot 18.00 uur zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur


