


 
 

 

Citroenverbena in de 

Fantasietuin. 

ijdens ons bezoek aan de Fantasietuin in 

Oldebroek in augustus 2014 raakte ik op de hoek 

van een pad dicht bij de kantine een struik aan die 

meteen een citroenachtige geur verspreidde. De geur was 

echter niet zo sterk als de geur van een citroen, maar 

zachter en toch intens. Na enig speurwerk ontdekte ik dat 

het een citroenverbena was, een plant die oorspronkelijk 

uit Chili komt en waarvan de geur bepaald wordt door 

veertien! geurstoffen. 

De plant heeft 

langwerpige 

blaadjes, is 

bladverliezend en 

niet winterhard. 

De citroenvebena 

in de Fantasietuin 

was ongeveer 

1,25 meter hoog 

en had kleine lila 

gekleurde 

bloempjes in 

trosjes aan het 

einde van de 

stengels. Het is 

een snelgroeiende plant en heeft een ruime pot nodig. De 

plant groeit het beste in een potgrond waarin wat turf zit 

en staat het liefst in de volle zon, waar ze graag veel 

water en voeding krijgt. 's Winters is een koele vorstvrije 

plaats voldoende. De wortelkluit moet droog zijn, maar 

mag niet uitdrogen. De terug geknipte plant loopt in het 

voorjaar slecht uit, maar dat uitlopen kan bevorderd 

worden door de takken elke dag enkele malen te nevelen 

met lauwwarm water. 

Vermeerdering kan door het stekken van nog groene, niet 

te harde scheuten in de zomermaanden. 

 Maar er is meer wat deze plant zo interessant 

maakt. Als kuipplant is de citroenverbena niet zo 

geweldig, maar er zijn vele gebruiksmogelijkheden. De 

gedroogde blaadjes, bewaard in een luchtdichte pot, kan 

men gebruiken in potpourri's of in geurzakjes. In een 

gesloten pot houdt het blad jarenlang zijn geur. De verse 

blaadjes kan men gebruiken in desserts, drankjes en zelfs 

in gebak. Ze geven een citroenfrisse smaak.  Van de 

groene blaadjes kan men ook thee maken (verveine thee) 

en deze thee heeft bij enkele kopjes per dag een 

kalmerende werking. 

 Pas na enig speurwerk kwam ik achter de juiste 

naam. Schuld daaraan zijn de naamswisselingen die de 

plant heeft ondergaan. Nu is de Latijnse naam Aloysia 

tryphilla met als synoniem  Lippia citriodora. 

    H. Stoffels. 

 ( voor dit artikel was speurwerk op internet noodzakelijk.) 

 

 

Last van muggen op het terras. 
Plant een citroengeranium in een ruime pot en zet deze 

op het terras. De plant verspreidt een citroengeur en deze 

geur houdt de 

muggen op 

afstand, Een 

citroengeranium 

kan in de volle 

zon staan. Ze 

wordt geranium 

genoemd, maar 

eigenlijk is het 

een pelargonium. 

Probeer een 

pelargonium 

"Queen of 

Lemon" en geniet 

van de geur en de 

kleur.  De 

bloemen zijn niet 

groot, maar het 

aantal vergoedt veel. Voldoende water en voeding zorgen 

voor een zomerlang genieten. 
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Bloemen van juli t/m september. 

Queen of Lemon. 
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Blauwe regen op stam in een pot. 

p een van de bezochte tuinbouwvakbeurzen 

stond in een stevige pot een flink bloeiende 

blauwe regen. De plant had heel veel bloemen, 

weinig scheuten en weinig bladeren. Natuurlijk ging ik 

het gesprek met de 

kweker aan. Mijn 

voornaamste vraag was: 

"Hoe hebben jullie dat 

voor elkaar gekregen?" 

Zijn antwoord luidde: 

"Heel vaak snoeien. 

Tijdens de groeiperiode 

worden elke veertien 

dagen de zijscheuten tot 

op 15 centimeter 

ingekort. Het gevolg van 

deze handeling is dat de 

plant reageert met het 

maken van nieuwe scheuten, 

die ook weer tot op 15 

centimeter teruggeknipt 

worden. Elke terug geknipte 

zijscheut heeft in het jaar volgend op de snoeibeurten 

twee à drie bloemknoppen gevormd en omdat de plant 

klaargestoomd moest worden voor de beurs heeft dat 

alles in een kas plaatsgevonden." 

De bloei van de blauwe regen in een kuip was 

overweldigend. Er waren alleen maar blauwe 

bloemtrossen te zien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toen ik de stand wilde verlaten zei de kweker nog: "De 

knopvorming kun je ook nog bevorderen door de plant in 

een krappe pot te zetten en mocht de plant na enige tijd 

toch in een grotere pot moeten, knip dan niet alleen de 

scheuten terug, maar haal ook een gedeelte van de 

wortels weg." 

Een blauwe regen staat graag in de zon, want een warme 

standplaats bevordert de bloei. Om de groei te bevorderen 

kan men de plant organische mest geven en wanneer deze 

veel fosfor bevat wordt de bloei bevordert. Kalk 

daarentegen is niet bevorderlijk voor de groei, want bij te 

veel kalk krijgen  de bladeren een geelverkleuring. Voor 

het kweken van een kroonboom is Wisteria sinensis het 

meest geschikt. Deze soort bloeit het langst en het 

makkelijkst. Aan het eind van het seizoen mag de plant 

buiten blijven staan, want een Wisteria is winterhard. Dit 

geldt echter alleen voor een Wisteria in de volle grond. 

Van een Wisteria in pot moet men er voor zorgen dat de 

wortelkluit geen ijsklomp wordt. Dus tijdig afdekken, 

inpakken of voor korte tijd binnen zetten. Wanneer de 

plant vrij warm gestaan heeft in de winter zal ze vroeg in 

het voorjaar uitlopen. Ook dan moet men voorzichtig zijn 

met het buiten zetten, want de zachte scheuten en prille 

bloemtrossen zullen snel schade oplopen bij de eerste de 

beste nachtvorst. 

Wil men snel een bloeiende blauwe regen in een kuip 

hebben, dan is het verstandig een plant te kopen die reeds 

bloeit, want zo ziet men meteen de kleur, maar men weet 

dan ook dat de plant enige jaren oud is en al in staat is 

bloemen te vormen. 

     H. Stoffels. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O 

Een blauwe regen die het echt naar zijn zin heeft zal meters 

groeien, maar slecht bloeien. 
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e opwindendste maand van het jaar in de tuin is  

april. Er gebeurt van alles. Planten beginnen met 

uitlopen en de vroege bloeiers laten hun bloemen 

al zien. Tijd voor het uitruimen van de 

winterberging.  

In april kunnen ook de citrusplanten weer naar buiten. 

Natuurlijk wordt dan de warmste plaats gekozen, maar 

het blijft oppassen voor nachtvorsten. De planten hoeven 

niet gesnoeid te worden. Snoeien is alleen noodzakelijk 

om de vorm te verbeteren. Vooral de lange uitlopers 

worden teruggeknipt. Bij het snoeien houdt men rekening 

met de bloemen en de vruchten. Het zou jammer zijn 

deze te verwijderen. Dan moet een snoeibeurt nog maar 

even wachten. Wordt de vorm echter dusdanig verpest 

door de lange uitlopers, dan moet men de schaar toch 

maar ter hand nemen en de met bloemen en vruchten 

bezette uitlopers verwijderen. 

Citrusplanten hoeven niet elk jaar verpot te worden. Dat 

is alleen nodig wanneer de pot gevuld is met wortels. Bij 

citrusplanten kan men dat goed zien. Langs de buitenrand 

van de pot ziet men de wortels verschijnen. Dat is het 

moment dat de wortelkluit uit de pot gehaald moet 

worden om te kijken of verpotten noodzakelijk is. Toch is 

hier een waarschuwing op zijn plaats. Soms komen de 

wortels boven de potkluit uit ten gevolge van verkeerd 

water geven. Geeft men regelmatig te weinig water, dan 

ontwikkelen zich alleen de wortels in de bovenlaag. Deze 

wortellaag wordt dan zo dik dat de wortels boven de 

potgrond uitgroeien. In de onderste laag van de potgrond 

zitten geen wortels, omdat de aarde daar te lang droog 

blijft. 

In april hebben de planten, doordat ze flink gaan groeien, 

veel voedsel nodig. Citrusplanten houden van stikstof en 

van ijzer en deze combinatie vinden ze in de 

voedingsstoffen die speciaal voor citrusplanten zijn 

samengesteld. Om mooie groene bladeren te krijgen 

hebben de citrusplanten elke week deze samengestelde 

voedingsstoffen nodig. 

Een aparte moeilijkheid is het water geven. Zeker in de 

wat koude, donkere winterberging is voorzichtigheid 

geboden. Wanneer de citrusplanten hun bladeren laten 

vallen moet men de gieter laten staan, immers de bladval 

kan veroorzaakt worden door een teveel aan water. Is de 

wortelkluit te nat, dan zal een extra watergift de bladval 

versterken en daarom is het noodzakelijk de wortelkluit 

te laten opdrogen. 

Ook wanneer de planten in de zomer in de volle zon 

buiten staan moet men tussen de watergaven door de 

wortelkluiten laten aandrogen. Met succes citrusplanten 

hebben en houden hangt volledig af van het op de juiste 

tijd water en voeding geven. Heeft men dit eenmaal 

onder de knie, dan kan men een hele zomerlang genieten 

van heerlijk geurende bloemen en gezonde vruchten. 

 

    H. Stoffels. 

 

Als het regent in mei, 

dan is april reeds 

voorbij. 

D 

Een verzameling citrussen. 

Een gezonde plant met gezonde vruchten. 

Citrusplanten in april en mei. 
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Doorzichtige bladeren. 
n het voorjaar kwam ik in het bezit van een stamroos. 

De struik ontwikkelde zich goed, maar op een 

gegeven moment ontdekte ik dat sommige bladeren  

doorzichtig waren. Na enig speurwerk vond ik de 

oorzaak. In de maanden 

mei en juni vindt men 

bladeren die doorzichtig 

zijn. Dat is het werk van 

de rupsen van de 

Rozenbladwesp.  Zij 

schraapt de bovenste 

laag van de bladeren af, 

terwijl de onderzijde van 

de bladeren onbeschadigd blijft. De Rozenbladwesp legt 

eitjes op de bladeren en 

tegelijkertijd spuit ze een 

vloeistof in de bladeren, 

waardoor deze opkrullen en 

zo bescherming bieden aan 

de eitjes. De rupsen zorgen 

er dus voor dat de bladeren 

doorzichtig worden. Op de 

foto is duidelijk te zien dat 

het beestje eigenlijk geen 

wesp is. Het lichaam is zwart en de wespentaille 

ontbreekt.  

  

In de maanden mei en juni vliegen de Rozenbladwespen 

rond en in deze periode paren ze 

en leggen ze hun eitjes. De eitjes 

leggen ze aan de rand van de 

bladeren in groepjes en na 9 tot 

14 dagen komen de larven uit de 

eitjes. Als ze niet door 

insecteneters (vooral koolmees 

en tjiftjaf zijn actief) opgepikt 

worden leven ze tussen de 20 en 27 dagen van de 

bladeren en na deze periode kruipen ze in de grond om te 

overwinteren. Van de Rozenbladwespen is er maar een 

generatie per jaar. 

 

    H. Stoffels 

 

Gemakkelijk plant. 
anneer men op zoek is 

naar een makkelijke plant 

zou ik zeggen: "Kies eens 

een daglelie." Een makkelijker plant 

voor kuip of volle grond kan ik me 

nauwelijks voorstellen. Het is eigenlijk 

een oersterke vaste  plant maar doordat ze zo weinig 

eisen stelt aan de grond kan ze overal geplant worden. In 

de herfst sterft de plant boven de grond helemaal af, maar 

in het voorjaar steken al gauw de 

nieuwe neuzen boven de grond uit om 

in de zomer te schitteren in diverse 

kleuren. Het kleurenscala is enorm en 

naast enkelbloemige zijn er ook vele 

grootbloemige soorten.  

Hemerocallissen die in een pot staan 

kunnen de hele winter buiten blijven 

staan, wanneer ze een klein beetje 

afgedekt zijn. Ze bevriezen niet, zeker 

wanneer men het afgestorven loof en 

wat bladeren op de pot laat liggen. dat 

afdekmateriaal verwijdert men pas in 

het voorjaar en omdat de potinhoud 

toch beperkt is prikt men met een 

pootstok enkele gaten in de 

wortelkluit en laat men daarin wat 

siertuinmest lopen. 

In de zon of halfschaduw is geen 

probleem en wanneer men steeds weer 

de uitgebloeide bloemen verwijdert 

kan men de hele zomer lang genieten 

van deze, vaak als oubollig 

beschouwde plant.  

   H. Stoffels. 

I 

W 

Rozenbladwesp. 

Rupsen schrapen een 

laag weg. 

Tjiftjaf. 
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Jong geleerd is oud gedaan. 

 

anneer ik tijdens een ledenbijeenkomst vanachter de bestuurstafel de zaal in kijk zie ik heel veel grijze 

hoofden. Die grijze hoofden zijn ook te vinden achter de bestuurstafel. Onze vereniging bestaat voor een 

groot gedeelte uit baby-boomers. Jongeren zijn er niet zoveel in onze vereniging. Dat kan best, want zij 

hebben andere belangstellingen, andere waarden, andere behoeften en andere wensen. Echter wil onze vereniging 

blijven bestaan, dan zullen we op de een of andere manier de aandacht van jongeren moeten trekken. De jongeren van 

nu zullen straks de toekomstige bestuurders van onze vereniging moeten worden. Het is op dit moment een veeg teken 

wanneer ik de zin hoor: "Het ledenbestand is op dit moment dusdanig dat we geen grote show meer kunnen 

organiseren." Dat is een pijnlijke conclusie, maar moeten we ons bij die conclusie neerleggen? Zijn er manieren te 

bedenken om jongere mensen weer te motiveren met de natuur, cq. de tuin bezig te zijn? Laten we met zijn allen 

proberen het positieve van het met de tuin bezig zijn uit  te dragen, zodat de belangstelling gewekt wordt en onze 

vereniging, waarin naast de belangstelling voor planten ook de sociale contacten een belangrijke rol spelen, nog vele 

jaren kan voortbestaan. 

ovenstaande gedachten zijn een gevolg van de foto's die Harrie Schevers me toestuurde. Belangrijk is dat 

kinderen kennis maken met onze hobby in de hoop dat ze er later nog eens aan terug denken en zich dan 

misschien realiseren: "Dat is ook iets voor mij." Kinderen en kleinkinderen bij de tuinactiviteiten betrekken in 

de hoop dat.... er iets van blijft hangen. Op de foto's is te zien hoe serieus de kleinzoon van Harrie met het snoeien van 

de planten bezig is. Op de achtergrond zal opa Harrie beslist wel een oogje in het zeil houden. Voor de ontwikkeling van 

jonge kinderen is het goed dat ze bezig kunnen zijn en dat ze daarbij fouten maken is logisch. Het is een leerproces en 

zonder fouten leert men niet.  

  

W 

B 

Een mooie overzichtsfoto van de tuin 

van Harrie Schevers, gemaakt in juli 

2011.  Zijn tuin was altijd tiptop 

verzorgd en hij genoot ervan.   
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Kleinzoon Lars bezig met snoeiactiviteiten. Voor deze 

6-jarige is snoeien een serieuze zaak. 

Een ander hobby van de nu 6-jarige Lars is voetballen, 

maar die activiteit voert hij niet uit in opa's tuin. 
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Een bloem voor één nacht. 
e plant die deze bloemen voortbracht was jaren 

geleden een echte liefhebbersplant. Niet alleen 

vanwege de bloemen, maar ook vanwege de 

geringe behoefte aan verzorging. Ik kan me de tijd nog 

herinneren uit de tijd dat mijn vader ze in een uitbouw 

van het huis had staan. Geen 

andere plant voldeed hier 

omdat de uitbouw op het 

zuiden lag, maar in de zomer 

trotseerden de planten de felle 

zonnestralen en de daarmee 

gepaard gaande hitte. In de 

winter bleven ze staan als het 

niet te streng vroor. Dan 

werden ze in de gang gezet of in de kelder. Gemakkelijk 

te hanteren waren de planten niet, want door het grote 

aantal lange bladeren waren ze erg zwaar. 

 Tegenwoordig vindt men ze nog bij enkele 

plantenliefhebbers, maar meestal op een plaats die voor 

andere planten ongeschikt is. de plant waar het over gaat 

wordt in de volksmond bladcactus 

genoemd, maar heet met een geleerde 

naam Epiphyllum. Deze plant vindt 

men als epifyt terug in de tropische 

wouden van Zuid-Amerika, maar de 

prachtige verscheidenheid aan 

bloemen is het gevolg van kruisingen. 

De bloemen van deze hybriden 

hebben een doorsnede van ongeveer 

15 centimeter. Vaak wordt gezegd: 

"Een bloem voor één nacht,"maar dat 

is niet helemaal juist. De knoppen 

openen zich 's avonds, bloeien 's 

nachts en een gedeelte van de dag. Pas 

tegen de avond van de volgende dag 

schrompelen de bloemblaadjes 

helemaal in. 

 Deze Epiphyllum wordt vaak 

verwisseld met Selenicereus 

grandiflorus, de echte "bloem van één 

nacht". Deze bloem bloeit inderdaad maar één nacht en 

wordt dan ook "Koningin der Nacht" genoemd. 

Epiphyllum en Selenicereus verschillen duidelijk van 

elkaar. De bladcactussen hebben platte  stengels, terwijl  

"Koningin der Nacht" cilindrische stengels heeft. Ze 

hebben echter beide hetzelfde herkomstgebied, namelijk 

de tropische wouden van Zuid- Amerika. 

 Vaak worden de bladcactussen als stiefkindje 

behandeld. Men denkt dat ze, omdat er over cactussen 

gesproken wordt, weinig verzorging nodig hebben. In 

principe is dat ook zo, maar met een beetje meer aandacht 

zou het resultaat beter zijn.  

 Bladcactussen zijn zeer mooi in een hangpot.  De 

hangpot moet bij voorkeur ruim zijn, omdat 

bladcactussen stevige groeiers zijn met een uitgebreid 

wortelgestel. Ze houden, in tegenstelling tot andere 

cactussen, van een humusrijke, vruchtbare grond en 

omdat ze zo fors groeien moet men ze elk jaar verpotten. 

Sommige liefhebbers lukt het niet ze in bloei te krijgen.  

dat is vooral het geval bij die liefhebbers die de planten te 

goed verzorgen. Meestal wordt dan een rustperiode 

vergeten. Om in juni/juli te kunnen bloeien moeten de 

planten in de winter op een zeer koele plaats staan en zeer 

weinig water krijgen. In de rustperiode moet de 

luchtvochtigheid laag zijn om te voorkomen dat 

schimmels en rotting toeslaan. Bladcactussen kunnen 

heel wat koude verdragen, maar temperaturen onder nul 

graden zijn funest. Na een koele overwintering zijn de 

planten weinig decoratief en dat valt veel 

plantenliefhebbers tegen. De 

bladeren zijn geelachtig 

geworden, maar wanneer ze weer 

voldoende vocht en warmte 

krijgen herstellen ze en zullen ze 

al gauw nieuwe knoppen vormen. 

 

Enkele opmerkingen:  

 Er wordt gesproken over 

bladcactussen, maar 

bladcactussen hebben geen 

bladeren.  Bij een bladcactus 

bedoelt men dan ook bladachtige 

scheuten, die breed en afgeplat 

zijn. Gemakshalve houd ik het 

hier maar bij bladeren. 

 Epiphyllums houden van 

een humusrijke, kalkhoudende 

grond en deze moet in 

tegenstelling tot de gewone 

cactusgrond steeds vochtig zijn. 

 Cactussen vragen weinig voeding. Epiphyllums 

prefereren in de zomer een meststof van 15-15-

30 plus sporenelementen., want een meststof met 

veel sporenelementen doet de planten goed. Het 

hoge kaliumgehalte moet voor de groene 

bladkleur zorgen. 

D 

Een gestileerde vorm. De 

scheuten blijven in werkelijkheid 

niet zo mooi rechtop staan. 

Bij de verzorging van bladcactussen kan men alles vergeten wat men van 

cactussen geleerd heeft. 

Epiphyllum

m 
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 Epiphyllums groeien in de tropische wouden op 

bomen en worden regelmatig nat gemaakt door 

regens. In de zomer houden ze van en douche, 

zeker wanneer ze, zoals bij mij, in de kas blijven 

hangen.  

 Vermeerderen gaat gemakkelijk. Men snijdt een 

stuk van ongeveer 15 centimeter van een scheut 

af  en plaats deze, al of niet opgedroogd in een 

stevige stekgrond. 

(Löss vermengd met 

zand functioneert 

prima.) Een paar 

weken geeft men 

geen water en nevelt 

men slechts de 

scheuten. Na 

beworteling kan men 

oppotten in gewone potgrond en is het wachten 

op de eerste bloei. (Kan al na een jaar) 

 Mijn ervaring is dat de bladeren van 

bladcactussen een lekkernij voor slakken zijn. 

Wanneer een plant op een omgekeerde pot staat 

raken de bladeren al gauw de grond en zijn er al 

snel inhammen en gaten in de bladeren gevreten. 

Een hele tray jonge stekken ging verloren door 

slakkenvraat. 

 Epiphyllums bloeien in het voorjar. De beste tijd 

om te verpotten is na de bloeiperiode. Ook hier 

geldt weer dat Epiphyllums afwijken van 

cactussen. Cactussen staan lange tijd in dezelfde 

arme grond, Epiphyllums daarentegen vragen 

vruchtbare, humusrijke grond en worden daarom 

graag elk jaar verpot. Verpotten moet na de 

bloeitijd, want in augustus/september is de 

groeiperiode.  

 Na de bloei 

verschijnen aan sommige 

scheuten zaadknoppen. 

Epiphyllumzaadbollen. 

Epiphyllums kan men 

zaaien, maar ook hier 

geldt dat men niet de 

oorspronkelijk kleuren 

krijgt. Planten met 

dezelfde eigenschappen 

als de moederplant krijgt 

men alleen door stekken. 

Bladcactussen hebben in het algemeen weinig 

last van parasieten. Dat wil niet zeggen dat er 

geen schadelijke insecten op de planten kunnen 

voorkomen. Heel vaak zitten op de knoppen 

groene luizen. Met de gewone middelen zijn deze 

te verwijderen. Moeilijk wordt het wanneer er 

spintmijten op en onder de bladeren zitten en 

zeer moeilijk te bestrijden zijn de wolluizen. Men 

kan een poging wagen met een wattenstaafje dat 

gedrenkt is in alcohol en daarmee de wolluizen 

aanstippen. Neem meteen maatregelen en stel 

niet uit, want plaagdieren vermeerderen zich 

snel.     H. Stoffels. 

Dit zijn slechts twee van een aantal volop bloeiende 

Epiphyllums op een oprijlaan van een boerenerf in Duitsland. 

Zaadbol en zaden. 

Stekken even laten 

drogen is het beste. 
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           Even tussendoor: 

          Op een mooie zomerse dag is een boer 

in zijn weiland aan het werk. Over het 

pad komt een heer in een net pak 

aangelopen en vraagt aan de boer:" 

Mag ik over het weiland hiernaast 

lopen zodat ik de trein nog kan halen?"     

"Dat mag zeker ," zegt de boer, " en als 

de stier u in de gaten krijgt haalt u ook 

nog de sneltrein." 

 

 Even tussendoor: 

Karel heeft een oude opa en die opa 

wordt vandaag 100 jaar. Omdat opa 

niet zo vaak meer buiten komt gaan ze 

met de auto naar een café in de stad en 

maken er daar een gezellige middag 

van. Als ze 's avonds weer thuis zijn 

vraagt Karel: "Opa, wat vond u nu het 

leukste op uw verjaardag?"  Opa 

antwoordt: "De borden langs de 

snelweg waar op stond Max 100." 

 

 

 

 

Natuurlijke producten voor onderhoud, aanleg en behoud van uw 

(moes)tuin. 

 Onze producten zijn verdeeld in bodem-, groei-, en bloeiproducten. 
Wij bieden u een compleet pakket aan middelen voor een gezonde (moes)tuin met mooie  planten, 

bomen en bloemen en een gezond bodemleven.  Heeft u een specifiek probleem 

 in uw tuin dan kunt u altijd contact opnemen voor advies 
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Activiteitenplan 2015    (4 leden bijeenkomsten) 

 

maand datum activiteit Uitvoeder(s) 

febr. di 10 Ledenvergadering (19.00 uur) 

Agendapunten: 

-Activiteitenplan 2015 

-Begroting 2015  

 

-Opstarten van onze planten 

-Tombola 

Bestuur 

 

Gespreksleider 

Gespreksleider 

 

Hub Stoffels 

Bestuur 

maart 

 

 

maart 

 za 14  

  

 

21 

Bezoek aan kweker: 

-Van der Velde, Heerde en 

 Orchideeënkweker Claessen, Nederweert 

Stekdemo voor nieuwe leden. (Tudderen) 

Bestuur. 

 

 

Bestuur 

april 

 

wo 1 

di 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloemschikken voor Pasen 

Jaarvergadering 19.30 uur 

Agendapunten: 

-Jaarverslag 

-Fin. jaarverslag 

-Bestuursverkiezing 

-Nieuwe voorzitter 

-Koffie en vlaai 

-Plant voor het voetlicht 

-Tombola 

 

 

Michel 

Bestuur 

 

Lou Tops 

Jan Ramaekers 

Bestuur 

Bestuur 

Activiteiten-commissie 

----- 

Bestuur 

 

 

mei Za/zo 

16/17  

Proef de lente. Posterholt 

(Onder voorbehoud) 

Bestuur 

juni 

 

za 20  

 

 

do 25 

-Busreis: “Passieflorahoeve”, Harskamp en “Een 

dijk van een tuin”, Gameren 

 

Plantenveiling 19.30 uur  

Bestuur 

 

 

Bestuur 

juli 

 

za 4 

do 16 

 

 

zo 19 

 

Kuipplantenveiling in zaal Aldenghoor Haelen 

Ledenvergadering 19.30 uur 

-Regels t.a.v.  mini-show 

 

-Mini-show  

14.00-17.00 uur (Regio 3) 

Bestuur 

- 

Bestuur. 

Werkgroep 

 

aug zo 02 Oude ambachten Einighausen -Bestuur en leden 

sept.    

okt di 13 

 

 

 

 

za. 17 

Ledenvergadering 19.00 uur 

 -De winter komt 

 -Grote Clubactie 

 -Gelegenheid tot snoeien van planten 

  

-Snoeidemo bij Intratuin 

Bestuur 

Hub Stoffels 

mw. Hellenbrand 

Hub Stoffels 

 

Bestuur 

nov zo  15 -Gezellig samenzijn VFKL-leden Bestuur 

dec. do 17 -Bloemschikken in kerstsfeer Michel 

 

.Opmerking: 

-Laten alle leden nadenken welke informatie zij nog willen verkrijgen t.a.v. hun hobby. Wellicht kunnen we dan nog 

eens wat anders doen. 
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Onze ouderen. 

Ouderen niks meer waard? 

Hoezo? 

We zijn een fortuin waard. 

We hebben zilver in onze haren. 

Goud in onze tanden. 

Gas in onze darmen. 

Stenen in onze nieren. 

Lood in onze schoenen. 

Kalk aan onze nagels. 

Staal in onze heupen. 

Plastic in onze knieën. 

Vol met medicijnen lijken we wel 

goudmijnen. 

Een mens met zoveel mineralen is met 

geen miljoen te betalen. 

Daarom ga fier door het leven, 

Want door bovengenoemde rijkdom 

Drijft de economie nog steeds op ons. 
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Een vieze smaak met gevolgen. 
p tuinbouwvakbeurzen kom ik ook stands tegen 

van dahliakwekers. Elke kweker probeert zijn 

kweekproducten aan de tuinier te brengen en laat op zo'n 

beurs de prachtigste 

kleuren en vormen 

zien. Elk jaar komen 

er weer nieuwe 

soorten bij.  Zoals 

vele planten heeft 

ook de dahlia in de 

geschiedenis haar 

ups en downs 

gekend.  Perioden 

waarin de plant als oubollig werd ervaren en perioden 

met veel belangstelling wisselden elkaar af. In Nederland 

worden al ruim 150 jaar dahlia's gekweekt, maar het heeft 

vrij lang geduurd voordat plantenliefhebbers dahlia's in 

hun tuin de plaats gaven die ze verdienden. 

 De plant is afkomstig uit Mexico en werd door de 

Zweedse botanicus Anders Dahl in Europa ingevoerd. 

Aan deze botanicus 

dankt de dahlia haar 

naam. Toch was Dahl 

niet de ontdekker van de 

dahlia. Mexico werd ontdekt en bezet door Spanjaarden 

in de vijftiende eeuw.  Vanuit Mexico introduceerden de 

Spanjaarden aardappels, tabak, maïs en tomaten, maar 

voor de dahlia hadden ze geen belangstelling. De reden 

hiervoor was dat de knollen ontzettend  vies smaakten en 

zo kon het gebeuren dat de Zweed Dahl pas in de 

achttiende eeuw de dahlia in Europa introduceerde.  

 In het begin van de negentiende eeuw was de 

dahlia zeer populair en wel vanwege drie redenen: De 

bloemen hebben prachtige kleuren. De dahlia's kunnen 

gemakkelijk gekweekt worden. De bloemen zijn 

uitstekend geschikt 

als snijbloemen.  

 Dahlia's zijn 

gemakkelijke 

planten. Ze groeien 

goed in elke grond 

die voorzien is van 

veel 

voedingsstoffen. Eenmaal geplant in de volle grond 

hebben ze even geen verzorging nodig. Wel is verzorging 

nodig wanneer men ze als kuipplant kweekt. Dan moet de 

liefhebber zorgen voor water en voeding. Dahlia's houden 

naast fuchsia's en kuipplanten is niet zo gemakkelijk als 

men denkt. Ik probeer het al een paar jaren, maar toch 

lukt het niet erg. De reden weet ik. Mijn dahlia's in 

kuipen kregen dezelfde voeding als de fuchsia's en 

kuipplanten. In bepaalde perioden krijgen de fuchsia's en 

kuipplanten  een meststof die veel stikstof bevat en bij 

het water geven kregen de dahlia's dezelfde voeding. De 

dahliaplanten groeiden te snel, werden slap, vielen om, 

werden bezocht door  luizen en kwamen bijna niet tot 

bloei. De reden ligt dus bij mezelf, maar soms had ik ze 

al water gegeven voordat ik me  realiseerde dat ik de 

planten moest overslaan. Deze lengtegroei van de planten 

kan men beperken door het geven van een organische 

bemesting. Een goede voeding voor de planten hoeft niet 

altijd veel N P K te bevatten. Gedroogde Limburgse 

koemest is  een uitstekend product voor de voeding van 

dahlia's.  Het bevat geen voedingsstoffen, maar het 

activeert het bodemleven zo dat er voldoende voeding 

voor de planten vrijkomt. 

 Voor dahlia's is de 

winterse rustperiode al vroeg in 

het voorjaar voorbij. Ze kunnen 

reeds vanaf april in de volle grond 

geplant worden. Dahlia's houden 

van zon (2) en van vruchtbare grond 

(1).  De plantdiepte is afhankelijk van 

de grootte van de knollen, maar 

meestal is dat ongeveer tussen 15 en 25 centimeter. 

Eenmaal in de grond verschijnen na een tijdje de eerste 

jonge scheuten, maar omdat in april het 

gevaar van nachtvorst nog aanwezig is 

moet men de jonge scheuten tegen 

vorst proberen te beschermen. (3)  Dat 

kan door er een bloempot overheen te 

plaatsen of ze af te dekken met 

vliesdoek.  

 In de zomer hebben de planten toch enige 

verzorging nodig. Niet alleen uit esthetisch oogpunt, 

maar ook uit het oogpunt van groei. Het 

regelmatig verwijderen van de 

uitgebloeide bloemen (4)  verlengt de 

bloeiduur van de plant,  immers er hoeft 

geen energie gestoken te worden in de 

zaadontwikkeling. De te verwijderen 

uitgebloeide bloemen worden zo laag mogelijk met 

bloemstengel afgeknipt. Omdat dahlia's vrij groot worden 

en ook vrij zware bloemen dragen moeten ze op tijd 

gesteund worden. Allerlei steunmateriaal (5) is geschikt 

als het maar niet te zeer de aandacht 

trekt en stevig genoeg is.  Bossige 

planten verkrijgt men door de 

scheuten te toppen (6), want vanuit 

de okselknoppen ontwikkelen zich 

nieuwe scheuten. 

O 

Dahlia's werden vroeger veel aangeplant 

langs de rand van de moestuin. 

1 

2 

3 

4 

5 
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 Dahlia's vormen na jaren flinke 

pollen. De pollen zijn dan groot genoeg 

om gedeeld te worden. Dat delen 

gebeurt bij voorkeur in het voorjaar 

wanneer de nieuwe oogjes aan de 

knollen te zien zijn. Met een scherp mes 

worden de pollen gedeeld en wel zo dat aan een groepje 

pollen groene uitlopers zitten. Na de deling kunnen de 

aparte pollen geplant worden of als men er te veel heeft 

aan andere tuinliefhebbers uitgedeeld worden. 

 Naast vermeerdering door deling zijn dahlia's ook 

te vermeerderen door zaad.  Men kan ze zelf zaaien, maar 

men kan ook voorgezaaide planten kopen.  Zelf zaaien 

gebeurt in het voorjaar in zaai- en stekgrond. Het bakje 

met de zaden wordt op een warme plaats gezet. Na het 

ontkiemen moeten de zaailingen een paar keer verspeend 

worden om stevige planten te krijgen. Zaailingen meteen 

in een grote pot zetten is roepen om problemen, immers 

de grond blijft te lang nat.  Stevige planten kunnen in juni 

uitgeplant worden en als alles goed gaat kunnen ze in juli 

bloeien. Toch is juni niet altijd de geschiktste maand. 

Wanneer de grond lang koud blijft kan men beter nog 

even wachten met het planten. Dat geldt trouwens voor 

alle eenjarigen. Door te koude grond worden de planten 

in hun groei geremd en dat kan zelfs leiden tot vergeling 

van bladeren.  

 Een derde manier om dahlia's te vermeerderen is 

het nemen van stekken. Wanneer men eind februari de 

pollen oppot in potgrond en deze in een verwarmde 

kweekbak zet zullen na een paar weken de eerste 

uitlopers verschijnen. Deze uitlopers zijn als zo'n 10 

centimeter groot zijn geschikt om als stek gebruikt te 

worden.  Daartoe haalt men de stek met een hieltje van de 

knol af. Met een hieltje betekent dat men aan de stek een 

stukje van de knol laat zitten. De genomen stekken zet 

men in zaai- en stekgrond op een warme plaats bv. in de 

verwarmde stekbak of op een verwarmingsmat of op een 

vensterbank in de keuken. Wanneer men ziet dat de 

stekken gaan groeien betekent dat tevens dat ze wortels 

gevormd hebben en uitgeplant kunnen worden in een 

goede potgrond. 

 In het voorjaar gestekte dahlia's beginnen pas aan 

hun bloei vanaf de late zomer. Dat komt omdat ze pas 

laat in de tuin in de volle grond gezet kunnen worden. 

Het voordeel is dat ze het dahlia bloeiseizoen kunnen 

verlengen. De moederplanten waarvan men de uitlopers 

weggepakt heeft, worden in april in de volle grond gezet. 

 Het is mogelijk de bloeitijd van dahlia's een tijdje 

uit te stellen, maar daar is moed voor nodig. De in april 

geplante dahlia's moeten dan in juni teruggesnoeid 

worden tot ongeveer 25 centimeter hoogte. Door deze 

snoei, die toch wel ingrijpend is, reageren de planten met 

nieuwe energie aan de vorming van nieuwe stengels met 

als gevolg dat de behandelde planten in 

september/oktober volop in de bloemen zitten. Het is een 

kwestie van durven. Het vormen van dikke 

bloemen (7) kan men bevorderen door de 

planten te pluizen. Dat betekent dat men de 

zijscheuten weghaalt en maar enkele 

scheuten laat doorgroeien. Op deze manier 

gaat 

al het 

voedsel naar de 

paar bloemen die 

nog aanwezig 

zijn. 

 Zoals de 

meeste planten 

hebben ook 

dahlia's hun 

plagen. Veel 

beschadigingen 

worden 

veroorzaakt door 

vretende (rupsen, 

bladkevers. 

oorworm ) en 

zuigende ( 

spintmijten, 

bladluizen, trips)  

insecten, maar het 

diertje dat de 

meeste schade 

6 

7 

9  
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aanricht is wel de slak. (8)  

Het is moeilijk een effectief 

middel te vinden tegen diverse 

plagen, maar navragen in 

tuincentra kan een goed advies 

opleveren. 

 In november is de bloeitijd voorbij, zeker 

wanneer er een nacht vorst over de struiken is gegaan. De 

knollen worden dan gerooid, de stengels worden eraf 

geknipt en de pollen worden van de meeste aarde 

ontdaan.  Na het rooien legt men de pollen in een kist en 

bedekt ze met wat potgrond of turf en zet men de kist op 

een vorstvrije droge plaats. Gedurende de winter de 

knollen in de gaten houden, want ze mogen niet helemaal 

uitdrogen. Dat kan gebeuren wanneer men ze in een te 

warme ruimte overwintert. De knollen verschrompelen 

dan en zijn waardeloos geworden. Wanneer men vele 

planten heeft en aan de namen van de planten waarde 

hecht is het verstandig de pollen te 

voorzien van een naamlabel. 

 Dahlia's lenen zich 

uitstekend als snijbloemen. (9) De 

stevige steel en de enorme variatie in 

vormen en kleuren nodigen als het 

ware uit tot het maken van 

bloemstukken, hetgeen dan ook veel gebeurt. Het beste 

tijdstip om dahlia's te snijden is 's 

morgens. dahliabloemen 

verbruiken veel water en daarom 

is het noodzakelijk ze zo gauw 

mogelijk in een vaas te zetten of 

te verwerken in een bloemstuk. 

Onrijpe bloemen oogsten geeft 

geen succes, want in de vaas of 

in het bloemstuk gaan deze knoppen niet open. (10)  De 

houdbaarheid van de bloemen kan men verlengen door 

bloemvoeding aan het water toe te voegen. 

 

     H. Stoffels 

 

En toch is een bloeiende 

geldboom mooi. 
e geldboom is een kamerplant die in feite maar 

weinig gewaardeerd wordt. Bij vele 

plantenliefhebbers is ze wel aanwezig, maar ze 

wordt als stiefkind onder de planten behandeld. Ze 

slingert maar rond in de kamer en/of in de tuin, ze moet 

steeds plaats maken voor andere planten, ze moet 

genoegen nemen met de ongunstigste plaatsen, krijgt te 

veel of te weinig water, maar........toch is een bloeiende 

geldboom een mooie plant. 

 Herkomst. Van oorsprong groeit de geldboom in 

de droogte gebieden van Zuid-Afrika. Voor sukkulenten, 

waartoe ook de Crassula behoort, 

geen probleem, want in de dikke 

bladeren wordt een grote 

hoeveelheid vocht opgeslagen.  

 Voor mensen die geen 

groene vingers hebben is de 

Crassula een ideale plant. Ze 

behoeft weinig verzorging en 

ondanks dat straalt de plant met haar ronde, dikke, 

glanzend groene bladeren. Soms zijn de bladeren 

voorzien van een rode rand. 

 Groei. In de zomer kan de plant zelfs buiten 

staan en wanneer ze langzaam aan het zonlicht gewend 

is geraakt kan ze ook in de volle zon staan en houdt ze 

van een temperatuur rond 18°C.  In de periode dat de 

plant buiten staat moet men er wel voor zorgen dat ze 

beschermd is tegen de regen, immers het is 

een sukkulente plant. Tijdens de rustperiode in de winter 

kan de plant ook koeler staan, maar ze moet altijd volop 

in het licht staan. Is dat niet het geval, dan worden de 

scheuten te week en te lang en breken snel af. 

D 

8 

10 

9  

10 

Oude plant in bloei. 

Mooi glanzend 

blad, soms  met 

geelrode rand. 

Blad met jonge 

plantjes. 
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 Verzorging. Tijdens de zomerperiode buiten 

mag de plant regelmatig water krijgen, maar tussen de 

gietbeurten door moet de wortelkluit opdrogen. Ook 

bemesting is dan mogelijk. Men gebruikt daarvoor 

cactusmeststof, omdat andere meststoffen te actief zijn en 

kunnen zorgen voor wortelverbranding. 

 Vermeerdering. Het vermeerderen van 

Crassula's is geen probleem. Zelfs een afgevallen blad 

kan wortel schieten in de grond. Vermeerderen kan 

gebeuren door het nemen van bladstek en kopstek. Soms 

wil zo'n stek wel eens wegrotten. Dat kan men 

voorkomen door de stekken enkele dagen te laten liggen, 

zodat de wondjes goed opdrogen. Wil men een mooie 

compacte plant krijgen, dan is het aan te raden enkele 

keren scheuten in te korten.  

  

Standplaats. Een Crassula groeit bijna overal. Natuurlijk 

heeft de plant haar voorkeur en die voorkeur is 

gerelateerd aan haar herkomstgebied. Ze staat graag op 

een warme plek en in de huiskamer heeft ze voorkeur 

voor een raam op het zuiden. Lekker warm samen met 

andere warmteminnende en droogteminnende planten. 

 

    H. Stoffels. 

 

Exotisch, maar moeilijk. 
eel kuipplantenliefhebbers proberen in hun 

kuipen heel vaak exotische planten te kweken. 

Bij de ene plant lukt dat goed, bij de andere 

minder of helemaal niet.  Een van die moeilijk te kweken 

planten is de uit 

China afkomstige 

Ixora, in het 

Nederlands 

Pauwenkers 

genoemd.  

Ixora is een goed 

vertakkende, bossige 

struik die in onze 

streken onder zeer gunstige omstandigheden tot 150 

centimeter groot kan worden. . De glanzende bladeren 

zijn ei-vormig en langwerpig en hebben een zeer korte 

bladsteel. De bloemen zitten in tuilen aan de toppen van 

de stengels en er zitten tientallen kleine bloemen in een 

tros. De hoofdkleur is rood, maar inmiddels zijn er ook 

Ixora's in andere kleuren. 

Reeds in de tijd van de ontdekkingsreizen , eind 

vijftiende eeuw, kende men de schoonheid van de uit 

tropisch Azië afkomstige plant. De bloemen werden 

gebruikt voor het versieren van scheepsruimtes, want de 

bloemen 

bleven lang 

goed in de 

vaas. 

 Zelf 

heb ik een 

Ixorastek op 

een 

plantenmarkt 

gekocht. De 

plant groeit 

langzaam en 

inmiddels 

bloeit ze ook. 

Ze bloeit 

eigenlijk het 

hele jaar door. 

Ze staat in de 

tuinkamer op 

een lichte 

plaats bij een 

V 
Oudere tak met 

luchtwortels. 
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 minimumtemperatuur van 13°C, maar de 

voorkeurstemperatuur ligt bij de 20°C, maar mag ook al 

weer niet veel hoger zijn.  Bij de lage temperatuur 

behoeft 

de plant 

weinig 

water en 

natuurlijk heeft ze een grotere waterbehoefte in de zomer.  

De plant staat niet in de woonkamer. Daar is de 

luchtvochtigheid te laag, ook al zou ik de plant dagelijks 

nevelen. Ze houdt niet van een standplaats in de volle zon 

en niet van te hoge temperaturen, maar ze heeft graag een 

ruime pot zodat de wortels zich goed kunnen 

ontwikkelen. Dat is meestal het geval met planten die in 

het tropische woud in de onderlaag groeien.  Door de 

plant in de herfst wat droger te houden wordt de bloei 

bevorderd. 

  

Alleen wanneer de plant te groot wordt kan ze 

teruggesnoeid worden, maar dat is zelden nodig. De 

behoefte aan voeding is niet al te groot. Een keer voeden 

in de veertien dagen is voldoende. 

 Ixora's laten zich door stek vermeerderen, maar 

de stekken hebben ook na het oppotten voldoende 

warmte nodig. 

 Soms kan men Ixora's in tuincentra kopen, maar 

het transport van bloeiende planten kan problemen 

opleveren. Door de wisseling van kweker naar 

tuincentrum en daarna naar de liefhebber kan tot gevolg 

hebben dat de plant de knoppen laat vallen. 

     H. Stoffels. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een kamerplant die als kuipplant gekweekt meer succes oplevert. 

Ixora 
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Veiling van fuchsia’s en 

kuipplanten door de VFKL. 
Zegt het voort, zegt het voort…… 

A. Plaats en tijdstip: 

 De veiling vindt plaats in zaal Keulen te 

Klimmen op donderdag 25 juni a.s. 

 Aanleveren van planten door leden van de VFKL 

van 18.00-19.00 uur. 

 Van 19.00-19.30 uur kan men de planten 

bekijken. 

 De veiling begint om 19.30 uur. 

 

B. Richtlijnen voor deze veiling: 

 Leden van de VFKL mogen planten ter veiling 

aanbieden. 

 De planten moeten aangeleverd 

worden in schone pot. 

 Er mogen twee categorieën 

aangevoerd worden: 

1. oudere, overjarige planten. Deze 

worden per stuk geveild. 

2. jonge, nog niet overjarige 

planten. Deze worden per set van 

minimaal 6 planten geveild. Een set mag 

bestaan uit verschillende planten. 

 De planten moeten gezond en vrij van ongedierte 

zijn. Voldoet een plant niet aan de gestelde eisen, dan kan 

het bestuur de betreffende plant weigeren. 

 Zowel de oude als de jonge planten moeten een 

goed doorwortelde kluit hebben.Wanneer ter controle de 

plant uit de pot geklopt wordt moeten de wortels 

minimaal de bodem van de pot bereikt hebben. (dus niet 

daags van tevoren verpotten!) 

 In de potkluit moeten twee kaartjes steken. Op 

één kaartje moet de naam van de plant staan en de 

prijs, die de plant minimaal moet opbrengen. Op het 

andere kaartje moet het lidnummer staan en het 

nummer van de plant. B.v. 57.3 d.w.z. dat de plant 

geleverd is door lidnummer 57 en dat het de derde plant 

betreft. 

 De planten worden om de beurt naar binnen 

gedragen en de veilingmeester noemt de naam van de 

plant en de inzetprijs. De veilingmeester laat de plant 

zien en vraagt wie er wil bieden. De prijs gaat omhoog 

met € 0,50 en wanneer er geen bod meer is gaat de plant 

naar de hoogst biedende. Steek bij een bod duidelijk de 

hand in de hoogte. Dat is het teken dat u biedt. Ben 

voorzichtig met onverwachte bewegingen van de arm of 

met het zwaaien naar vrienden. De veilingmeester kan die 

beweging als een bod zien. 

 De geveilde planten gaan naar de afrekentafel en 

daar kan de hoogst biedende zijn plant, na betaling, 

meenemen. Zet de plant op een niet storende plaats in de 

zaal of , nog beter, breng ze meteen naar de auto.  

 Planten, die de inzetprijs niet halen, worden apart 

gezet en kunnen na afloop van de veiling door de 

aanbieder opgehaald, c.q. verhandeld worden. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Op de veiling kan door iedereen geboden 

worden, dus ook door familieleden, vrienden, 

buren, kennissen, buurtgenoten,  en door 

iedereen die een gezellige avond wil 

meemaken. 

Zegt het voort... 

Oudere struik in kuip. 

Leonotis leonurus bloeit in etages. In het 

Nederlands Leeuwenoor. 
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Carissa macrocarpa                                           

 
Nederlandse naam:       Natal pruim.  

Familie:  Maagdenpalmfamilie.  

Herkomst:  Zuidelijk Afrika 

Standplaats:   In de zomer een beschutte zonnige plaats. 

Bladeren:  Ovaal, donkergroen, leerachtig en glanzend. 

Bloemen:   Stervormig wit, sterk geurend. Ze staan solitair in de oksels. Na de bloei krijgt de plant groene  

   vruchten, die als ze rijp zijn roze-rood worden. Vruchten zijn eetbaar. 

Bloeitijd:  Vanaf mei mogelijk, maar meestal vanaf juni. Begin is afhankelijk van de winterberging 

Vermeerdering: Zaaien en stekken is mogelijk. Stekken op bodemwarmte zetten. 

Groeiwijze:  Heester met onregelmatige groei. Snoeien is noodzakelijk om vorm te houden. 

Snoeien:  De takken hebben de neiging lang uit te groeien. Snoeien moet om vorm te houden. 

Water geven:  De wortels zijn nogal gevoelig, dus matig water geven. 

Voeding:   In de zomermaanden  

Plagen:  Kan in de winterberging last krijgen van wolluis. Verder weinig plaaggevoelig. 

Overwintering: Op een lichte plaats bij ongeveer 8ºC. 

Bijzonderheden: De takken hebben lange doornen. In Zuid-Afrika wordt de plant als haagplant gebruikt en dus  

   regelmatig gesnoeid. 
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Stekdemo 21 maart 2015. 

 

 

 

 

Op de eerste dag van de lente werd aan de leden de gelegenheid 

geboden wat meer te leren over het stekken van planten.  Het was 

dan wel lente volgens de kalender, maar zo voelde het de eerste 

lentedag niet. De gevoelstemperatuur lag bij 4°C en dat werd 

veroorzaakt door een koude noordoostenwind. Toch hebben rond 

50 plantenliefhebbers de kou getrotseerd en de stekdemo te 

Tudderen bezocht. Het was gezellig druk en aan veel bezoekers 

werd de techniek van het stekken gedemonstreerd. Al met al 

kunnen we terugblikken op enkele geslaagde uren, mede ook 

omdat Michel gezorgd had voor een bakje warme koffie of thee, 

zodat de kou wat minder gevoeld werd. 

Nauwkeurig worden de stekken bekeken alvorens in 

het stekpotje te gaan.  

Eerst de stek van de moederplant snijden. 

Met een scherp mes de stek onder een oog op de 

juiste lengte snijden. 

Het oog in stekpoeder dompelen. 

De stek in een voorgeprikt gaatje in een  stekpotje 

zetten. 

Water geven en op een warme plaats onder een hoes 

zetten. 

Een stek van een margriet met een hieltje. 

Door het hieltje gaat de beworteling sneller. 

 

Even rondkijken in de kas. 
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Puntje, puntje filippine...... 

A 

Hij is een ...... 

van de koude 

grond 

 

 

B 

De boom van ...... 

draagt geen 

vruchten.  

 

C 

Trillen als een 

...........  

D 

Je hoeft niet aan 

een boom te 

hangen om een 

........ te zijn. 

E 

.......... willen wel 

kersen eten maar 

geen bomen 

planten. 

F 

Wie zijn eigen 

tuintje wiedt, ziet 

het ........ van een 

ander niet. 

G 

De haan kraait het 

hardst op zijn eigen  

....... 

H 

Iemand 

behandelen als 

een ....... 

I 
Zij is het..........van 

de klas. 

 

J 

Hij heeft genoeg 

........... 

K 

Zijn pad gaat niet 

over ....... 

L 

.......... is een 

"bloem" die  in 

weinig tuintjes 

bloeit. 

M 

Hij is getrouwd 

met een ..... 

N 

Rozegeur en ...... 

O 

........is het beleven 

van de 

vierseizoenentuin. 

P 

Het zijn niet de 

........ waaraan de 

wespen knagen. 

Q 

Aan een 

volgeladen boom 

mist men twee ...... 

niet. 

R 

Zo rot als een ..... 

 

S 

Men vindt geen 

appel onder een 

............ 

T 

Wie .......... moet 

uit het bos blijven 

U 

Dat is een ....... 

voortduwen met 

springende kikkers 

V 

Tuinieren is 

.....dan therapie en 

het levert ook nog 

iets op. 

W 

Elk jaargetijde heeft 

zijn eigen bloemen. 

Elke leeftijd heeft 

zijn 

 eigen ...... 

X 

Ook tussen de 

mooiste bloemen 

groeien ........... 

 

Op de plaats van de puntjes staat een woord. Vul dat woord in in onderstaande tabel en dan leest u van boven 

naar beneden  een zegswijze. Gelijke cijfers zijn gelijke letters.  Al de in te vullen woorden zijn een onderdeel van 

een uitdrukking die met de tuin te maken heeft. 
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Puntje, puntje filippine....... 
 

A        1         

B      2           

C    12    3 10  5      

D                 

E      2           

F          11  5     

G        9 4  8      

H    6  12   1        

I        3         

J        7 6    5    

K     8            

L        4   12    7  

M   9  6 6           

N    7 1            

O     11     10       

P      4           

Q             12    

R      7           

S        3         

T     2 1           

U  6               

V    8  5           

W 5   1 12            

X           9  10    

 

                                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

De oplossing van  de opgave uit het februarinummer is: 

De liefde maakt een smal bed breed. 
De goede oplossing werd gevonden door: Lou Tops, Jan Ramaekers, Jean Wassenberg en Marleen van Dijk. 

Proficiat. 

 

Dames en heren, nu aan de slag met de nieuwe opgave. 
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Stekkenjacht 14 maart 2015 

ukelekuKukeleku, de haan van de buren is deze 

ochtend mijn natuurlijke wekker. Voor een 

normale zaterdag een tijdstip om je nog eens om 

te draaien maar nu even niet. We gaan met VFKL op 

stekkenjacht. Dus geen tijd voor rustig aan en alles op het 

gemak. De bus van Heijthuijsen wacht niet en vertrekt 

stipt om 8 uur 

bij zaal Keulen 

in Klimmen. 

Na het praatje 

van chauffeur 

Lou hebben 

we ruim 2,5 

uur de tijd om 

over de ditjes 

en datjes bij te 

kletsen. Ook worden de eerste ervaringen weer 

uitgewisseld over hoe de fuchsia’s de winter zijn 

doorgekomen. Een mooi geroezemoes van 54 

plantenliefhebbers met een gezamenlijk doel: de kwekerij 

van van der Velde in Heerde. Een kwekerij van fuchsia's,  

pelargoniums, eenjarige zomerbloeiers en kuipplanten én 

een kweker die al jaren trouw adverteert in Cultivaria, het 

verenigingsblad van VFKL. 

 Om half elf komt Heerde in zicht en net buiten 

het centrum van Heerde, aan het Apeldoorns kanaal,  

manoeuvreert Lou via de smalle binnen weggetjes de bus 

naar de kwekerij.  

 Tijd om de lijstjes te pakken en te zoeken naar 

die bijzonder exemplaren voor de verzameling 

pelargoniums en/of fuchsia's. Zelf stap ik doelgericht op 

de collectie winterharde fuchsia's af. Ook hier veel keus 

voor de kleine en iets grotere beurs of anders gezegd:"Ga 

je de uitdaging aan om de fuchsia de winter over te 

houden of wil je het gemak om de fuchsia's gelijk buiten 

te laten overwinteren onder een bladerdek." Uiteindelijk 

gaan Hathersage (dubbele met rose/rodekleur), 

Procumbens (botanische variëteit) en Tausendschön 

 ( dubbele met rose/rodekleur) mee in de tray.  

 

 

 

 

 

Jammer genoeg is mijn tray 

snel vol, maar daar heeft 

van der Velde op 

geanticipeerd.  Stapels trays 

kijken de bezoekers 

vragend aan: "pak me en 

vul me". Dat is niet tegen 

dovemans oren gezegd. Dit 

biedt perspectief om de 

bloembak bij de voordeur te 

vullen met VooDoo-

pelargoniums. Ik val voor 

de aparte donkerrode kleur. 

Als ik om me heen kijk zijn 

er steeds meer VFKL-ers die met succes weer een naam 

op hun lijstje kunnen wegstrepen.  

 De lege plekjes van de tray worden zo snel 

gevuld. Voldaan gaat eenieder met z'n nieuwe aanwinsten 

naar de kassa en strijkt daarna neer in de koffiecorner. 

Tijd voor de broodjes en een bakje leut. Zo, laat die 

terugreis maar komen, wij kunnen er weer tegen.  

 

  

Op de terugweg worden de succesverhalen en 

teleurstellingen gedeeld van het wel of niet kunnen 

vinden van een lang gekoesterd collectorsitem.  

 

 De tijd vliegt. Voor we het in de gaten hebben, 

rijden we langs de Floriadeterreinen in Venlo en buigen 

we af van de A73 naar de A67 en zetten we bij Sevenum 

koers langs het kanaal. Langzamerhand komt Nederweert 

in zicht en brengen we een bezoek aan de 

Orchideeënkwekerij van de Rik Claessens, een 

gepassioneerde eigenaar die eindelijk de crisis 

overwonnen heeft en druk bezig is met verbouwen om 

zijn bedrijf voor de toekomst klaar te stomen.  

Toch weet hij de knop om te zetten en als hij over zijn 

orchideeënpassie begint te spreken dan is er geen houden 

meer aan.  

 

 

K 

Keurig gerangschikt. 

Heel veel planten gingen mee naar Limburg. De 

laadruimte van de bus was aardig gevuld. 

Een mooi overzicht met voor deze tijd van het jaar al 

mooi ontwikkelde planten. 
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Hij schaamt 

zich om ons 

binnen te 

laten in zijn 

bouwval want 

hij wilde ons 

vol trots z'n 

nieuwe 

bedrijf laten 

zien. Echter, 

zoals met zo 

veel  

projecten 

heeft hij 

tegenslag op 

tegenslag 

moeten 

oplossen en 

dat kost tijd. 

 

 

 

 

Met een bagage aan praktische verzorgingstips en 

enkelen met niet alledaagse orchidee keren we rond 

16.15u weer terug naar Klimmen. De laatste nieuwtjes 

worden uitgewisseld en dan draait Lou de bus weer bij 

zaal Keulen 

de hoek om en 

gaat iedereen 

met een 

voldaan 

gevoel naar 

huis. Iedereen 

is weer start 

klaar voor het 

nieuwe 

fuchsiaseizoe

n want dat 

begint zoals 

ieder jaar met 

de 

stekkenjacht. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

    Foto’s: Marcel Aarts 

    Tekst: Kitty Heijenrath 

 

 

 

 

 

 

 

Mini-show 19 juli 2015. 

 

oals al eerder in het activiteitenplan werd vermeld 

gaat de mini-show door op 19 juli en wel in de 

tuin van de familie Wijnands te Nieuwstadt.  De 

tuin van de familie Wijnands ligt in een landelijke 

omgeving dicht bij de Duitse grensplaats Millen en in de 

buurt van fietsknooppunt 18 te Nieuwstadt.  De mini-

show toont niet alleen fuchsia's, maar ook vele 

kuipplanten. Het is de bedoeling dat het een evenement 

wordt van de hele vereniging. 

De werkgroep heeft een plan gemaakt en om dat te 

kunnen realiseren heeft de groep de medewerking van 

leden nodig. Meer informatie wordt verstrekt tijdens de 

ledenbijeenkomsten van respectievelijk 21 april en 16 

juli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z 
Een geslaagde mini-show in 2005. 

Belangrijk punt voor het slagen van de 

mini-show is het kweken van mooie 

planten en met voldoende 

medewerking is de show bij voorbaat 

al geslaagd. De enige die het succes 

dan nog kan temperen is het weer. 

Een verhaal heeft drie 

kanten; mijn kant, jouw 

kant en de waarheid. 
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Een 

bedenkelijk 

gezicht. 

 Ik heb ze. 
Wij zoeken nog. 

Wij hebben ze 

gevonden. 

Waar zullen we 

naar kijken? 

Impressie van de stekkenjacht en het bezoek aan de orchideeënkwekerij. 
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Colofon: 

Redactie CultiVaria: 

Hub Stoffels 

Jan Ramaekers 

 

  

Opmaak en verzorging: 

Hub Stoffels 

Bornerweg 15 

6141BJ Limbricht 

Tel. 046-4510323 

E-mail  hj.stoffels@home.nl 

 

 

 

 

 

  

Aanleveren kopie: 

4 weken voor het verschijnen van het 

clubblad. 

3 weken voor mededelingen bestuur. 

 

 

Voor technische vragen: 

Hub Stoffels 

Tel. 046-4510323 

E-mail  info@vfkl.nl 

  

 Voorzitter:       Vacant 

Een dagelijks bestuur bestaande uit Annelies 

Weijers,  Jan Ramaekers en Hub Stoffels 

behartigt voorlopig de belangen van de 

vereniging. 

 

Vice-voorzitter: Hub Stoffels 

  

 Secretaresse: 

Annelies Weijers 

Burg. van Laarstraat 48 

6267 ET Cadier en Keer 

Tel 043-4072217 

E-mail secretariaat@vfkl.nl 

  

Penningmeester: 

Jan Ramaekers 

Vleugelmorgenstr. 13 

6171NN Stein 

Tel. 046- 4333275 

 

 Bestuursleden: 

Francien Mast 

Hannelore Stevelmans 

Lou Tops 

Michel Veldman (materialen) 

Jo Sieler 

Roy Beckers 

Annelies Hellenbrand 

Secretaris-notulist: 

Lou Tops.  

Activiteiten: 

Hannelore Stevelmans 

Francien Mast 

 

Grote Clubactie:  

Annelies Hellenbrand. 

  

 

Inzake betalingen: 

VFKL 

Voor buitenland: 

IBAN nummer: 

NL 17 Rabo 016.99.32.206 

Voor Nederland: 

NL 17 Rabo 016.99.32.206 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.vfkl.nl 

Betalingen aan de 

VFKL kan in de 

toekomst alleen 

nog maar op 

bovenstaande 

bankrekening. 

CultiVaria 

per post. 
Voor leden en niet leden 

is het mogelijk 

CultiVaria per post te 

ontvangen. Voor leden 

vragen we een bijdrage 

van € 12,50 en voor niet 

leden € 17.50. Men 

ontvangt dan de 4 

uitgaven die we in een 

jaar uitbrengen. Voor 

leden die niet elke 

bijeenkomst kunnen 

bijwonen toch de 

mogelijkheid CultiVaria 

te ontvangen. 
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