


 

 Familie bij elkaar. 
ijn geboortedorp is Roosteren. Een klein dorp 

tussen Julianakanaal en de Maas. Het dorp op 

zich heeft niets 

te maken met het 

onderwerp. Het verhaal zou 

in elk dorp zo'n zestig jaren 

geleden gespeeld kunnen 

hebben. Rond de kerk stond 

in die tijd een oude, 

verweerde muur en in de 

voegen van die muur 

groeiden plantjes met in de zomer helderroze bloemen en 

later kleine platronde vruchtjes.  Als kind kende ik de 

naam niet, maar mijn vriendjes en ik wisten wel dat we 

de vruchtjes van deze plantjes konden eten. Later, heel 

veel later kwam ik erachter dat het de vruchtjes van het 

muskuskaasjeskruid waren. De platronde vruchtjes 

smaakten iets naar kaas en omdat ze naar muskus roken 

werd de naam muskuskaasjeskruid. (Malva moschata) 

We hebben hier te maken met een plant die vanuit de 

tropen naar Europa is gekomen en die zich hier 

uitstekend heeft 

aangepast.  

Muskuskaasjeskruid komt 

zowel in de tuinen als in 

het wild voor.  

 In die Latijnse 

naam staat Malva en dat 

betekent dat deze plant tot 

de Malvaceae behoort en 

dan denkt de 

kuipplantenliefhebber 

meteen aan Malva 

anisodontea of te wel 

Anisodontea capensis, ook 

wel Kaapse malva 

genoemd, maar........er zijn meer kuipplanten die tot de 

Malvaceae behoren en waarvan men het niet verwacht. 

Het zijn er zoveel dat ik volsta met enkele 

veelvoorkomende planten: Althea, Lavatera, Hybiscus 

syriacus, stokroos, Abutilon, Hybiscus rosa sinensis enz.  

 Kijkend naar de bloemen van de genoemde 

soorten ziet men de overeenkomsten. De bloemen 

bestaan uit vijf bloembladeren en de vele meeldraden zijn 

aan de basis vergroeid en vormen in het hart van de plant 

een zuil. Zeer opvallend is 

die zuil in het hart van de 

Chinese roos, de Hybiscus 

syriacus (tuinhybiscus) en 

de Abutilon.   

 Tot de 

kaasjeskruidfamilie 

behoren dus planten die in 

de volle grond kunnen staan en overwinteren en planten 

die bij ons in de zomer in de volle grond kunnen staan, 

maar als kuipplant moeten overwinteren. 

  

In het verdere verloop van dit verhaal wil ik me niet 

beperken tot de kuipplanten, maar ook aandacht besteden 

aan de planten die het hele jaar in de volle grond kunnen 

staan.  Op de eerste plaats is daar de Hybiscus syriacus, 

een aan de Chinese roos verwante plant die elk jaar weer 

tegen het einde van de zomer/begin van de herfst volop 

bloeit. In het hart van de bloemen is de gevormde zuil 

van de meeldraden duidelijk te zien. De bloemen bloeien 

M 

Inhoudsopgave  Pagina 

 Familie bij elkaar.      2 

Activiteit op 12 en 13 april.     6 

Exotisch en winterhard.      7 

Dubbele kop.           8 

Stenen pot of kunststof pot.     9 

Jaarverslag VFKL april 2014.   10 

Doen eind augustus.    11 

Lijstfilippine.      12 

Proef de lente.     14 

Bijzondere heester voor kuip of volle grond. 15 

Koninklijk uitstapje.    17 

Zantedeshia aethiopica.    19 

Busreis 6 september a.s.   21 

Veiling 19 juni.     22 

In Memoriam.             22 

Colofon      23 
  

  

MEDEDELING: 

Voor meer informatie omtrent de open dag, 

kijk op de website www.vfkl.nl 
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niet lang, maar door de grote hoeveelheid zich op 

verschillende tijdstippen openende knoppen bloeit de 

struik aanhoudend. Wil men langer van de bloemen 

genieten dan plant men de Hybiscus bij voorkeur op een 

plaats waar de plant 's morgens en 's namiddags van de 

zon kan genieten. De planten verdragen volop zon en 

kunnen zo'n drie meter hoog worden en groeien praktisch 

in iedere grond. De hoogte van deze bladverliezende 

heesters kan men goed in toom houden door ze te 

snoeien, want ze bloeien ieder jaar weer op de eenjarige 

scheuten. Op deze jonge scheuten zitten graag zwarte 

luizen, maar ze zijn goed te verwijderen met een mengsel 

van groene zeep en spiritus.  Helaas bloeiden de planten 

in 2013 maar erg kort, want door het regenrijke weer 

verloren de planten veel ongeopende  knoppen. 

 Op dit moment zijn er veel kleuren: blauw, roze, 

wit of rood en heel vaak schittert in het hart een 

contrasterende kleur. Ook bestaan er soorten met dubbele 

bloemen of met gemengde kleuren. Vermeerderen is niet 

moeilijk, want de planten zaaien zichzelf uit, maar de 

kleur van de bloemen is een verrassing. 

 Mooi in de volle grond is ook Malva moschata, 

ook een winterharde, bladverliezende plant met een rijke 

bloei, met opvallende helderroze of witte bloemen, die 

aanwezig zijn van april tot oktober en bezocht worden 

door veel insecten.   Deze plant komt veel in tuinen voor, 

maar ook in het wild en ook deze plant zaait zichzelf uit. 

Ze plant stel iets meer eisen aan de grond. De grond moet 

voldoende voedsel  en humus bevatten en daar waar de 

Hybiscus syriacus nogal eens kan staan in grond die 

water vasthoudt, kiest de Malva moschata voor een goed 

gedraineerde grond. Het is geen plant die in de schaduw 

van bomen of struiken kan staan, maar wel in de volle 

zon of halfschaduw. Ook deze plant zaait zichzelf uit en 

kan dan terugkomen in verschillende kleuren. De plant 

zelf is geen lang leven beschoren en zal na twee à drie 

jaar vervangen moeten worden.  

 Voor de liefhebbers van vaste planten in de 

border is er de Griekse malva (Sidalcea oregana). Deze 

plant groeit in elke grondsoort, is winterhard en is 

opvallend. Ze steken boven de andere planten in de 

border uit. De voorkeur gaat uit naar een wat vochtige 

grond op een zonnige standplaats. 

 Zeer bekend in de border is de stokroos (Alcea 

rosea), die meestal als tweejarige gekweekt wordt, maar 

in het gunstigste geval drie of vier jaar meegaat.   Deze 

zonminnende plant staat in bijna elke cottagetuin en er 

zijn op dit moment heel veel kleuren. 

  De stokroos is afkomstig uit Turkije of Palestina 

en is in de zestiende eeuw naar Europa gebracht.  Ze 

bloeit van juni tot september met enkele, dubbele of 

halfdubbele bloemen,  kan vrij hoog worden en groeit op 

vrij arme grond. Dat is ook de reden dat de stokroos in 

dorpen en steden onder bomen of tegen gevels aan kan 

groeien. Ook deze malvasoort  zaait zichzelf uit en is ook 

niet kleurecht. Het best zaait men de zaden daar waar 

De bloemen van de griekse malva  zijn goed houdbaar 

in de vaas. 

Zo mooi kan de bloem 

van de Altheastruik zijn. 

Malva moschata  (Kaasjeskruid ) in het wild. 
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men de planten wil laten groeien, want door de penwortel 

die de stokrozen hebben zijn ze moeilijk te verplanten. 

 
  

 Ten nadele van deze plant spreekt het feit dat ze 

zeer ontvankelijk is voor de roestschimmel met als 

gevolg dat de plant er op een later tijdstip in de zomer 

onooglijk uitziet.  De plant gaat niet dood aan deze 

aantasting, maar de bladeren worden bruin en vallen af 

met als gevolg een karikatuur van de eens zo mooie plant.  

Na enkele planten voor de volle grond uit de Malvaceae 

groep nu ook enkele soorten die gehouden worden als 

kuipplanten. 

 Zeer bekend uit de kaasjeskruidfamilie is de 

Abutilon, die eigenlijk groenblijvend is en afkomstig is 

uit de tropische en subtropische gebieden van Midden en  

 

Zuid-Amerika. Gezien hun herkomst zijn Abutilons niet 

winterhard en daarom worden ze in onze streken als 

kuipplant gehouden, zodat ze in de winter binnen gezet 

kunnen worden. Het zijn eigenlijk groenblijvende 

planten, met handvormige bladeren en klokvormige 

bloemen. Na de bloei kunnen de planten gesnoeid worden 

en in een winterkwartier gezet worden en omdat ze 

bladloos zijn kunnen ze op een donkereplaats 

overwinteren. Overwinteren bij een hogere temperatuur is 

ook mogelijk. Bij 14°C zullen de planten blijven groeien 

en wordt bladval voorkomen. Bij nog hogere 

temperaturen ( 20°C) zal de bloei gewoon doorgaan, 

maar dan missen de planten hun rustperiode, hetgeen 

weer nadelig is voor de bloei in de zomer. Vorstvrij 

overwinterde planten  moeten  tijdig in het voorjaar naar 

een lichtere, warmere plaats gebracht worden omdat, 

wanneer dat niet gebeurt, de planten te laat uitlopen. In 

de zomer staan de planten graag in getemperd zonlicht op 

een windbeschutte plek. De behoefte aan water en 

voeding is groot en wanneer men daar te weinig aandacht 

aan besteed zullen de planten reageren met gele bladeren 

die weldra afvallen.  

  Elk jaar weer hebben we toch te kampen met 

plagen. De planten worden graag bezocht door luizen, 

spintmijten, rupsen, aardvlooien en witte vlieg, maar 

wanneer men deze plagen binnen de perken weet te 

houden vormen de vele soorten Abutilons een mooie 

aanvulling op het sortiment kuipplanten op het terras of 

op het balkon of in de tuin.   

 Een tweede vertegenwoordiger van de 

kaasjeskruidfamilie voor kuipplantenliefhebbers is de 

Lavatera of Struikmalva. De planten leveren elk jaar 

weer een enorme prestatie. omdat ze niet winterhard zijn 

worden ze kaal geknipt en opgeborgen in een donker 

winterkwartier. In het voorjaar worden de planten 

warmer gezet, indien nodig verpot en voorzien van 

beendermeel. Met verbazingwekkende snelheid gaan de 

planten weer aan de groei en wanneer ze , na enkele 

keren getopt te zijn, in mei buiten gezet worden en de 

wortels door de gaten in de pot zich in de volle grond 

Roest. 

Geen uitzondering. Stokrozen 

tussen stoeptegels. 

Lavatera maritima 

Met een beetje fantasie een prachtig resultaat. 4



nestelen is er geen houden meer aan en al spoedig 

verschijnen aan de jonge scheuten prachtige bloemen, die 

doorgaan met bloeien tot aan de eerste nachtvorst. De 

doorgewortelde planten zijn dan meer dan twee meter 

hoog.  Nadeel van het doorwortelen is het feit dat men de 

kuipen met moeite uit de grond kan krijgen.  Doordat de 

planten in het begin nog smal zijn maakt men meestal de 

fout ze te dicht bij elkaar te zetten of te dicht in de buurt 

van andere planten te zetten. 

  Door de planten als kuipplanten te houden 

kunnen ze enkele jaren meegaan in dezelfde kuip. 

Verpotten is noodzakelijk wanneer de kuip alleen nog 

maar vol wortels zit.  

 
  

 De drie afgebeelde soorten geven elk jaar kleur 

aan mijn  kuipplantentuin. Elk jaar weer geven deze 

planten heel veel jonge scheuten. Deze kunnen in 

september gestekt worden, ze wortelen gemakkelijk en 

snel en wanneer men niet oplet heeft men een te groot 

aantal! 

 Als derde en laatste plant uit de Malvaceae die 

geschikt zijn als kuipplant de uit Zuid-Afrika afkomstige 

Anisodontea. (Vandaar de naam Kaapse malva) Zeker 

van de kuipplant Anisodontea capensis kan men lang 

plezier beleven, maar zo compact 

als op de foto kan men ze zelf 

niet kweken. Deze plant is met 

remstof  behandeld en als de 

remstof uitgewerkt is zal de plant 

groeien met heel lange scheuten. 

Het is dan ook moeilijk om zelf 

een compacte plant te kweken. 

Men kan wel iets bereiken, maar 

dan zal men al vroeg moeten 

beginnen met toppen. Dit kan dan 

weer niet te lang volgehouden 

worden, want dan komt de plant 

niet tot bloei. Bij een goede 

verzorging is het echter een rijk bloeiende plant voor een 

plaats in de zon en dat kan 

zijn op het terras, op het 

balkon of in de tuin. De 

bloemen van de Kaapse 

malva zijn klein, maar door 

de hoeveelheid bloemen is 

het toch een opvallende 

plant.  De aan de jonge 

scheuten van voorjaar tot herfst groeiende bloemen lijken 

miniatuur uitgaven van de Hibiscus te zijn. De twijgen 

zijn taai en daardoor is de Kaapse malva een goede plant 

voor een smalle doorgang ergens in de tuin. Het lijkt een 

gemakkelijke . Dat is ook zo in de zomer, maar aan een 

winterverblijf stelt Anisodontea capensis toch wel eisen. 

Ze verlangt een overwinteringstemperatuur van ongeveer 

10°C en wanneer de luchtvochtigheid niet te hoog is kan 

een overwintering lukken.  In de zomer moet de grond 

vochtig gehouden worden, in de winter, zeker wanneer ze 

zeer kort terug gesnoeid is, krijgt ze minder water. 

vermeerderen van deze plant gaat gemakkelijk. Ze wordt 

bij voorkeur gestekt in de zomer, maar het stekken in de 

herfst geeft ook een goed resultaat. 

 De voornaamste belagers van deze plant zijn de 

bladluizen en de witte vlieg, maar van schimmels heeft ze 

weinig last.  

 Na deze zwerftocht door de familie van de 

kaasjeskruidachtigen (Malvaceae ) nog een opmerking. 

De kaasjeskruidachtigen zijn niet alleen belangrijk als 

sierplanten, maar er zijn ook soorten die economisch van 

belang zijn, zoals de katoenplant, de cacaoboom, de okra 

(een overblijvende plant, die wordt gebruikt als groente), 

de kapokboom en nog meer. 

  Voor de kuipplantenliefhebber is het een groep 

die interessant is en daar gaat het in dit artikel om. 

    H. Stoffels. 

  

anisodontea capensis 

Lavatera rosea 
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Activiteit op 12 en 13 april bij Intratuin Geleen. 
Informatie over stekken en het opmaken van hanging baskets. 

 

Gedurende twee dagen konden plantenliefhebbers 

terecht bij Intratuin Geleen voor informatie over 

stekken en het opmaken van hanging baskets. Van 

Intratuin kregen we alle medewerking, maar het publiek liet een weinig verstek gaan. Soms was er wel bewondering 

voor de nieuwe baskets, maar de meeste mensen durfden de aanschaf toch niet aan.  
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Exotisch en winterhard. 

lke zomer weer kan ik de verleiding niet 

weerstaan diverse tuincentra binnen te lopen. Zo 

kwam ik ook terecht bij een groot tuincentrum in 

België. Tussen de diverse exoten ontdekte ik ook twee 

Albizia's. Ze waren ongeveer 1,50 meter hoog en zagen 

er gezond uit. Helaas waren de planten niet geprijsd en 

moest ik op zoek naar een verkoper. Deze wist de prijs 

ook niet en moest in de computer gaan kijken. Het 

resultaat was dat de planten zo gunstig geprijsd waren dat 

ik beide meenam. 

 Eigenlijk was ik al langere tijd op zoek naar 

Albizzia julibrissin, maar een mooie plant op stam was 

erg duur. Bovendien twijfelde ik aan de winterhardheid. 

Wat dat laatste betreft werd ik overtuigd tijdens een 

fietstocht door Midden Limburg. Heel vaak heb ik naar 

een in de volle grond staande plant uitgekeken en er nooit 

een gezien, totdat we door een straat in Koningsbosch 

fietsten en daar in drie verschillende tuinen bloeiende 

Albizzia's zagen. 

 Deze, van origine subtropische plant ( 

verspreidingsgebied Iran, China,Korea en Taiwan) blijkt 

in onze streken toch winterhard te zijn. De plant met haar 

geveerde blad en zijn frêle roze toefjes meeldraden groeit 

snel.  De kroon kan vrij groot worden, maar omdat er vrij 

veel licht doorheen valt kunnen er toch andere planten 

onder groeien. Dat bleek ook in de tuinen in 

Koningsbosch. De kronen waren groot en groeiden wild 

in de rondte. In de voortuinen stonden ze in de volle zon 

en ze bloeiden rijkelijk. De bloemen, gevormd door 

toefjes roze meeldraden, staan in groepjes bij elkaar en de 

bloei duurt van juni tot september. Na een warme zomer 

groeien er peulen van ongeveer tien centimeter lang met 

daarin de zaden. 

Het dubbel geveerde blad heeft als eigenschap dat het 

zich sluit wanneer het donker wordt of wanneer men ze 

aanraakt en daarom wordt de boom ook wel slaapboom 

genoemd. Aan het einde van het seizoen vallen de 

bladeren af en staat de boom kaal in de tuin. 

 Mijn twee Albizzia's staan op dit moment nog in 

een kuip en pas wanneer ze een jaar of vijf oud zijn zal ik 

ze in de volle grond planten. De planten zijn dan steviger 

en kunnen wat meer vorst verdragen. Dat een Albizzia 

alleen overwintert op een plek op het zuiden wordt 

gelogenstraft door de planten die in Koningsbosch in 

een tuin op het noorden staan.  

 

Opmerking: 

1. De Albizzia is genoemd naar de Italiaanse  edelman 

Filipo del Albizzi en de tweede naam, julibrissin, is 

een verbastering van het Perzische woord gul-i-

abrischim hetgeen zachte zijde betekent. 

2. De Albizzia lijkt een echte langslaper, want in het 

voorjaar, als alle andere bomen al uitgelopen zijn, staat 

de Albizzia er nog kaal bij. Wanneer hij echter begint 

uit te lopen gaat de ontwikkeling snel. 

3. In de tropen en subtropen groeien vele soorten, maar 

alleen Albizzia julibrissin is in onze streken volledig 

winterhard. 

4. Albizzia's zijn ook geschikt voor de kleinere tuin. De 

kroon laat veel licht door en daardoor kunnen onder de 

boom diverse planten groeien. 

 

Albizzia julibrissin "Summer 

Chocolate" 
Deze Albizzia behoort tot 

dezelfde soort als Albizzia 

julibrissin, maar deze soort 

ziet men niet zo vaak. De 

uiterlijke 

verschijningsvorm is gelijk 

aan die van de julibrissin, 

maar de bladeren hebben 

een chocoladeachtige 

kleur. Deze boom geeft 

nog meer een tropisch 

accent in de tuin en ook 

deze boom voelt zich thuis op een beschutte plaats in de 

volle zon. Beide soorten stellen weinig eisen aan de 

grond en echte snoei is niet nodig. 

 

Albizzia lophantha. 
Deze soort is minder winterhard 

en kan daarom het beste als 

kuipplant gehouden worden. 

Een uitplanting in de tuin 

enkele jaren geleden mislukte. 

De planten waren inderdaad 

niet winterhard en legden beide 

E 

Albizzia julibrissin in volle bloei. 

Chocolade gekleurde 

bladeren. 

Geelwitte bloemen. 
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het loodje. Deze soort staat momenteel  in de tuinkamer 

bij een temperatuur van 14°C en door deze relatief hoge 

temperatuur verliest de boom in de winter zijn bladeren 

niet. Bij deze temperatuur heeft de boom wel regelmatig 

water nodig. Na half mei gaan de planten naar buiten en 

hopelijk bloeien ze in de zomer.  

De bloei van de lophantha wijkt sterk af van de bloei van 

de julibrissin.  Albizzia lophantha bloeit met witgele 

pluimen en ze lijken op de bloemen van de Callistemon. 

De bloeitijd valt in de maanden juli/oktober. Verrassend 

was de aanwezigheid van vlinders toen de planten in de 

zomer bloeiden. Na de 

bloei verschijnen de 

peulen waarin de zaden 

zitten. Vermeerdering 

door zaad is dan ook goed 

mogelijk. 

Albizzia julibrissin groeit 

stakerig, maar Albizzia 

lophantha groeit 

compacter en is door snoei 

goed compact te houden. 

 

     H. Stoffels. 

 

Even tussendoor: 
Carl komt op visite bij oma. Hij moet naar de WC en na 

het plassen ziet oma dat Carl zijn handjes niet wast. Oma 

vraagt:"Carl heeft je moeder je niet geleerd om na het 

plassen je handen te wassen?"Carl kijkt verbaasd naar 

zijn oma en antwoordt: " Mijn moeder heeft me geleerd 

om niet op mijn handen te plassen." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dubbele kop. 
In de natuur willen de scheuten van planten steeds naar 

boven groeien.  Toch is er meestal maar een scheut de 

winnaar en zijn de andere scheuten achterblijvers. 

Wanneer echter twee of meer scheuten naast elkaar naar 

boven groeien ontstaat er een probleem wanneer men een 

mooie kroonboom wil vormen. Toch is dat probleem 

meestal gemakkelijk op te lossen. Men kiest de stevigste 

scheut uit en bindt deze met bindbuis aan een stevige 

bamboestok.  Bindbuis blijft elastisch en beschadigt de 

plant niet.  De andere opgaande scheuten knipt men af en 

er zullen zich nieuwe scheuten vormen. 

 Op dezelfde manier kan men van een plant waar 

de top uitgebroken is weer een nieuwe kop geven. Men 

neemt een van de stevige zijscheuten en bindt deze 

voorzichtig met 

bindbuis aan een 

bamboestok. Na 

enige tijd heeft de 

scheut de taak 

van hoofdscheut 

op zich genomen. 

Bij fuchsia's is 

het bijvoorbeeld 

heel goed 

mogelijk om van 

een hanger een 

kroonboom te 

maken. Zo'n 

kroonboom zal 

altijd gesteund 

moeten worden 

door een stok. 

 

H.Stoffels 

 

Zaadpeulen. 

Dipladenia:  

 
Deze zomer heb ik een probleem met mijn dipladenia's , 

sundavilles en mandevilles of hoe men ze ook noemen 

mag. Zowel in de kas als daarbuiten laten ze de 

bladeren vallen, nadat ze geel/groen gekleurd zijn. Dit 

is het eerste jaar dat dit in deze mate gebeurt. De 

enigste oplossing die ik op dit moment kan bedenken is 

dat ze last hebben van een schimmel en wel de 

phytophtoraschimmel. (Dit jaar hebben veel planten te 

lijden onder schimmelaantastingen). Wanneer iemand 

een andere verklaring voor dit verschijnsel heeft zou ik 

dat graag vernemen.  
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Wat is beter? Een stenen pot of 

een kunststof pot? 
en echte kuiplantenliefhebber heeft veel 

kuipplanten in zijn tuin staan, maar heel vaak is 

de vraag: "Welke pot moet ik gebruiken? 

Aardenwerk of kunststof? " De meeste planten worden 

aangeschaft in een kunststof 

containerpot. Dat is voor de 

kweker makkelijk en ook voor 

de transporteur, maar is het ook 

de beste oplossing voor de 

planten?  

Een eenduidig antwoord op de 

vraag is niet te geven. Beide 

materialen hebben hun voor- en 

nadelen. Zo is een stenen pot 

zwaarder dan een kunststof pot 

en zal minder snel omwaaien. Bovendien is een stenen 

pot vaak mooier om te zien, maar daar tegenover staat dat 

de wortelkluit in een 

kunststof pot minder snel 

uitdroogt en omdat een 

kunststof pot lichter is dan 

een stenen pot kan hij 

gemakkelijker verplaatst 

worden. Nadeel van de 

kunststof pot is het feit dat het materiaal sneller de 

warmte opneemt, zeker wanneer de pot in de zon staat. 

De temperatuur in de pot kan dan zo hoog oplopen dat 

wortels verbranden. Dit euvel en het minder esthetische 

kan men oplossen door de kunststof pot in een stenen pot 

te plaatsen. Een 

voordeel van de 

kunststof pot is verder 

dat hij in de winter niet 

zo snel kapot vriest. Dat 

is dan ook weer een 

voordeel voor die 

kuipplanten die bij 

lichte vorst buiten 

kunnen blijven staan. 

Lettend op de plaats waar de kuipplant komt te staan kan 

men dus kiezen en die keuze bepaalt hoe vaak men moet 

water geven. Aardewerk potten zijn poreus en dat 

betekent dat niet alleen door de plant water verbruikt 

wordt, maar dat er ook vocht verdampt door de gaatjes in 

de pot. Voordeel voor de plant is dat er ook lucht door de 

gaatjes in de wortelkluit kan komen, hetgeen weer niet 

gebeurt bij een kunststof pot. 

Een pot van welk materiaal ook voldoet alleen maar 

wanneer de plant er perfect in past, dus niet te groot en 

niet te klein. 

 

 

Even tussendoor: 

Genietend van de natuur rijdt een fietser met losse 

handen op het fietspad langs de geasfalteerde weg door 

een natuurgebied. Plotseling wordt hij aangehouden door 

een agent. 

"Meneer, u rijdt met losse handen en dat is gevaarlijk en 

is dus verboden. Dat kost u €25,00." 

"Och agent, maakt u zich toch niet zo druk. U weet toch 

dat ik in goede handen ben, want de mens wikt en God 

beschikt".  

"Nog 

gevaarlijker", 

reageert de 

agent. "Twee 

mensen met 

losse handen 

op één fiets is 

nog 

gevaarlijker. 

Dat wordt dan 

een schikking 

van €50,00". 

 

 

 

 

 

 

 

 

E 
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Jaarverslag VFKL 

Periode april 2013 / april 2014 

 
edenbestand per 1-1-2013: 78  

 en per 31-12-2013:  80 

In dit verslagjaar werd er afscheid genomen van 

onze dierbare leden  Jo Ramaekers , Anton Weijers en 

Jan Bertrand. Jan Bertrand kreeg dit jaar nog het 

erelidmaatschap aangeboden, als dank voor al die jaren 

inzet voor onze VFKL. 

In het bestuur zijn ons Annelies Hellenbrand en Roy 

Beckers komen versterken. 

Sinds de jaarvergadering zitten we zonder  voorzitter. 

Een “dagelijks bestuur”, bestaande uit Annelies Weijers, 

Jan Ramaekers en Hub Stoffels, behartigt de 

verenigingsbelangen. 

De bijeenkomsten  werden voorgezeten door een 

gespreksleid(st)er. 

Activiteiten: Wij hebben 1 jaarvergadering en 3 

ledenvergaderingen gehouden. 

Busreis: Op 23 juni zijn we met 37 personen naar de 

“Romantische Tuin” in Stokrooie en de “Exotentuin” in 

Gelinden-Dorp geweest. Zéér in de smaak gevallen en 

toch op tijd thuis. 

Plantenveiling: Op 27 juni zijn er weer, via onze 

veilingmeester Hub, veel planten van eigenaar gewisseld! 

Een zéér geslaagde avond. 

De infostand op de “Topkwekersdag” in het 

Schutterspark in Brunssum gaf weer wat meer 

bekendheid aan onze VFKL. 

Op de LV van 11 juli werden weer planten beoordeeld 

in de bekende 4 categorieën: Fuchsia’s en overige 

kuipplanten kleiner/ groter dan  60cm. De 4 winnaars 

kregen een attentie aangeboden tijdens ons “Gezellig 

Samenzijn” in november. 

Er waren in deze periode geen “Open-Tuindagen”. Te 

weinig kandidaten. 

4 Augustus: Oude Ambachten Einighausen.  Dit was 

echt een kleine show! We hebben hier veel bekijks 

gehad.  

Op 12 oktober werd er een Snoeidemo bij Intratuin 

Geleen gehouden. Redelijk bezocht. 

17 November: Gezellig samenzijn. Jo Bollen, Jeanne en 

Harry Wassenberg , onze drie jubilarissen,  werden deze 

avond eens extra in het zonnetje gezet . 

Olaf Op den Kamp vertelde ons over “Wie sjoen os 

Limburg is”, m.b.v. prachtige beelden.  

De “Grote Clubactie” bracht weer een mooie duit in 

het laatje.  

Op 15 Maart 2014 gingen we op Stekkenjacht bij  “de 

Nachtwaker”  in Moorslede en brachten  we een 

bezoek aan “Jacky Orchiflora in Kontich. Er werden 

zoveel planten gekocht, dat ze nog niet eens allemaal 

onder in de bus konden opgeborgen worden!  

Ons clubblad “Culti Varia”  wordt steeds 

volwassener. Ziet er steeds nog mooier uit. Waar haalt 

ons team het vandaan? 

Stein, 08-4-2014 

Notulist: Lou Tops 

L 

Mooie cottagetuin in België. 

Gezellige avond november 2013. 

Wie sjoen os Limburg is. 
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 Doen eind augustus. 

n augustus zijn de meeste planten nog in een goede 

conditie. Het is nog volop zomer, maar de langste 

dag is al lang geweest en de dagen worden 

merkbaar korter. Voor veel planten is het korten 

van de dagen het sein om zich 

voor te bereiden op de 

komende koude periode; de 

herfst. In de herfst gaan de 

planten zichtbaar achteruit en 

bereiden ze zich voor op de 

winter. Wanneer de planten 

echter in topconditie zijn is 

het heel goed mogelijk 

planten te vermeerderen. Dat 

vermeerderen kan gebeuren 

middels het nemen van 

stekken, maar om dat 

wortelen van stekken te laten 

slagen is een aantal factoren 

belangrijk. Tot de 

belangrijkste factoren 

behoren warmte en licht en die zijn eind augustus/ begin 

september nog voldoende 

aanwezig. 

 Stekken kunnen hun 

wortels op twee plaatsen 

ontwikkelen namelijk aan het 

snijvlak of aan de bladknoop. Bij 

de laatste is het, om mislukken 

uit te sluiten, raadzaam dat men 

twee of drie bladknopen in de stekgrond steekt. Wanneer 

wortels zich ontwikkelen vanuit het snijvlak is het 

belangrijk dat het snijvlak niet 

de bodem van de stekbak raakt. 

 Tijdens 

stekdemonstraties zijn er altijd 

weer mensen die vragen waarom 

de bladeren van de stekken 

gehalveerd worden. Heel vaak 

denkt 

men dat 

de stekken veel bladeren nodig 

hebben om goed te wortelen. 

Het tegendeel is echter waar, 

immers de stekken hebben geen 

wortels en kunnen daarom 

onvoldoende water opnemen om 

de bladeren van vocht te voorzien. 

Vocht dat ze verliezen door 

verdamping. De verdamping kan 

men verder beperken door de 

stekken te plaatsen in een vochtige omgeving. Dat kan 

gebeuren door eer een doorzichtige kap of zak overheen 

te zetten. Wanneer er weinig blad  (en geen bloemen en 

knoppen ) aanwezig is, spaart de stek veel kracht en gaat 

de wortelvorming beter. Nieuwe bladeren verschijnen al 

snel nadat er wortels gevormd zijn. 

 

Enkele opmerkingen: 

 Neem alleen stekken van gezonde planten met 

stevige stengels. Sommige kopstekken zijn te 

"katsj" door te snelle groei. 

 Stekken snijdt men met een mes en niet met een 

schaar. Door een schaar te gebruiken maakt men 

cellen kapot en gaan de stekken rotten. 

 Risico stekken krijgt men indien men snijdt met 

geïnfecteerde stekmessen. 

 Voor een geslaagde wortelvorming is een goede 

stekgrond nodig. Deze moet luchtig, water 

doorlatend zijn en vrij zijn van voedingsstoffen. 

 Stekken kan men ook op water, maar het 

probleem doet zich pas voor bij het planten. De 

waterwortels moeten grondwortels worden. 

 Het gebruik van stekpoeder bevordert de 

wortelvorming, zeker buiten de seizoenen. 

 Na het plaatsen van de stekken in de stekgrond 

de stekken licht aangieten. 

 Door de dekplaat van de stekbak regelmatig op 

een kier te zetten voorkomt men dat de 

luchtvochtigheid in de stekbak te hoog wordt.  

 Sommige stekken begeven het en al snel zit er 

schimmelpluis op. (botrytis) Deze stekken moet 

men zo snel mogelijk verwijderen. 

 De stekken hebben wortels wanneer men ziet dat 

de groeipunt reageert. 

 Na enkele weken 

kunnen de gewortelde 

stekken opgepot worden, 

maar ze hebben wel nog 

warmte nodig. 

 In de uitgave van 

CultiVaria oktober 2013 

staat beschreven hoe men houtstek kan nemen. 

 Van een aantal planten kan men zelfs bladstek 

nemen. Knolbegonia, Kaaps viooltje, 

Streptocarpus. 

 Het slagen van stekken is dus afhankelijk van 

veel factoren en daarom moet het stekken met de 

nodige hygiëne gebeuren. 

     H. Stoffels 

 

 

  

 I 

De bloemloze 

kopstekken wortelen 

het snelst. Men 

verwijdert de onderste 

bladeren en snijdt de 

steel onder een 

bladknoop af. 

Uit een stengel kan 

men meerdere 

stekken maken.  

Men moet er wel 

voor zorgen dar de 

bladknoop in 

aanraking met de 

stekgrond komt. 

Wanneer de stengel 

al aan het verhouten 

is neemt men een 

stek met een hieltje. 

Men rukt de stek 

voorzichtig van de 

stengel in de hoop dat 

er een stukje van de 

bast meekomt. 
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Lijstfilippine. 
Vul het diagram in volgens de gegeven kruiswoordomschrijvingen. Gelijke cijfers zijn gelijke letters. In de gele balk 

staat de oplossing. Het zijn drie aparte woorden.  

                    

1 5  4   2  2 10  2    6 3  3  

                    

 10     1  11  11  5 7   3  6  

 10               12    

 7     3 11   17 8     2  10  

              2    7  

 10  8             8    

   16           18      

 7             10  10    

                  4  

   6             8    

 1               13  11  

              11    4  

   7             10  2  

 9             8      

 9               2  2  

                    

 6                 5  

4 2  4  3 5 8 10 6 3   7 9 11   12 2 

   9             4  10  

 8                   

 7               14  2  

   3  11 10  15  11     11     

 11                 8  

 11 4  3  10  7  9  10   10 6    

                    

 

In de volgende uitgaven van CultiVaria zullen we alle goede 

inzenders van de puzzels vermelden. Hopelijk staat er uw naam ook 

bij. 
12



Kruiswoordomschrijvingen Lijstfilippine: 
Succes. 

1. korter knippen.     10. met heidezoden bedekt onderkomen. 

2. woestijnplant.     11. vaak moerassige grond. 

3. het inhaleren van lucht.    12. aftreksel van planten. 

4. groter worden.     13. ------pasta, ------crême, -----zeep 

5. opslagplaats voor regenwater    14. om mee te verticuteren 

6. streek in Portugal.     15. strelitzia's 

7. gronddeeltje      16. weerstand 

8. deel van een blad.     17. top eruit halen. 

9. een bij maakt er geluid mee.    18. park met bomen. 

 

De 3 woorden zijn: 

1..............................2................................3............................................. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oplossing puzzel uitgave april 2014: 

De twee te vinden woorden zijn: 

Paardenstalmest    Champignonteelt 
 

De antwoorden op de omschrijvingen zijn: 

1. klimplanten. 2. zaailingen. 3. galvorming. 4. kamperfoelie. 5. hondenurine. 6. bacteriën 7. tuinstijl. 8. 

tuinstructuur. 9. schuttinghout. 10. aanplanten. 11. alpenmadelief. 12. bloembolplant. 13. bomenspillen. 

14. heestergroei. 15. kantenknippers. 16. microklimaat. 17. rozenbottels. 18. habitat. 19. geurheesters. 

20. drainageverbeteren. 21. standplaats. 22. bemesten. 
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Proef de Lente op 3 en 4 mei in Posterholt. 

 
 

ok op de Voorjaarsfair "Proef de lente" te Posterholt was de VFKL vertegenwoordigd. Het is eigenlijk een 

evenement dat bedoeld is voor het hele gezin en de 65 

standhouders waren verdeeld over drie grote terreinen. Elk 

terrein had een eigen onderwerp. De VFKL-stand stond natuurlijk op het 

terrein waar groen de boventoon voerde. Op de twee andere terreinen 

waren respectievelijk food en lifestyle vertegenwoordigd. Het was beide 

dagen prachtig weer, maar ook dit evenement had, ondanks het goede 

weer, toch nog een moeilijke start. Er was o.i. weinig publiek, zeker op 

zaterdag. Op zondagmiddag viel het aantal bezoekers wel mee, maar we 

hebben niemand kunnen strikken als lid van onze vereniging, terwijl er 

op beide dagen zo'n 2000 bezoekers waren. Jammer, maar we hebben 

ons best gedaan en de vereniging weer wat meer bekendheid gegeven.  

O 

Foto: Janine Roos. 

Schoolstraat 3                 6343 CD                              Klimmen                             045-4051241 
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Bijzondere heester voor kuip of 

volle grond. 
Bij de allereerste kennismaking met de leverancier van 

de kuipplanten voor de show van 2012 vond  ik in zijn kas 

een plant met een mooie stam en op de kale takken 

goudgele bloemen. Het was in februari en mijn aandacht 

werd meteen getrokken door die goudgele bloemen op 

dat kale hout. Op het etiket stond 

 Edgeworthia chrysantha "Grandiflora". 

Ze staat nu in een kuip in mijn tuin. 

 

dgeworthia chrysantha is een plant die men niet 

vaak ziet, zelden voorkomt bij kwekers en die het 

meest voorkomt bij plantenliefhebbers die op 

zoek zijn naar bijzondere planten. Als plantenliefhebber 

mag je deze heester niet missen. De heester wordt ook 

wel papierstruik genoemd. 

  De plant staat al weer enkele jaren in een kuip in 

mijn tuin en daar  ik ervan geniet wil ik de plant wat meer 

bekendheid geven. 

 De herkomst van Edgeworthia ligt in China en 

daar werd ze ontdekt door een botanicus en 

plantenverzamelaar van de Oost Indische Compagnie. 

Zijn naam was Michael Edgeworth. (rond 1850)  In 

China werd de bast gebruikt door Boeddhistische 

monniken. Zij vervaardigden er hoog kwalitatief papier 

van en produceerden producten voor verschillende 

medische doeleinden.  

 Edgeworthia behoort tot de 

Peperboomfamilie waartoe ook de 

roodbloeiende Daphne behoort  en omdat 

de bloemen op elkaar lijken werd 

Edgeworthia aanvankelijk  Gele Daphne 

genoemd. De tweede naam chrysantha 

betekent met gele bloemen. De bladeren 

zijn smal en eirond en zijn aan de 

bovenkant blauwachtig groen en aan de 

onderkant zilverachtig groen.  Gedurende 

het hele seizoen zijn er bladeren die geel verkleuren, 

maar er blijven voldoende bladeren over die de knoppen 

kunnen vormen en verzorgen. De manier waarop de plant 

groeit (met breed uitstaande takken) doet aan tropische 

streken denken en wanneer in de herfst alle bladeren 

gevallen zijn blijven de knoppen aan de roodbruine bast 

over. De plant ziet er dan uit alsof ze bedekt is met 

zilvergrijze dotten.  Begin maart gaan de knoppen 

langzaam 

open en 

gedurende 

maart en 

april kan 

men 

genieten van 

de geurende 

goudgele 

bloemen. De 

bloemtrosse

n bestaan uit heel veel buisjes, die van buiten zilvergrijs 

en van binnen goudgeel zijn. De gele trossen hangen 

voorover gebogen. Na de bloeitijd verschijnen de 

bladeren en lijkt de struik op een niet bloeiende Plumeria.  

E 
Papierstruik in de zomer. 

Papierstruik einde zomer. 

Papierstruik in de winter 

Opengaande knoppen. 

Daphne 
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Edgeworthia kan in de volle grond geplant worden, maar 

is niet volledig winterhard. Dat is de reden dat de plant 

bij mij in een kuip staat. Toch is dat niet de enigste reden. 

Iemand die werkt met kuipplanten moet planten kunnen 

verplaatsen en dat is alleen mogelijk wanneer ze in een 

kuip staan en omdat Edgeworthia niet gegarandeerd 

winterhard is 

kan ik de 

plant voor 

een gemelde 

vorstperiode 

naar binnen 

plaatsen. Op 

een 

beschutte 

plaats kan de 

plant veel 

vorst 

verdragen, 

maar dan 

moet de plant al wat ouder zijn. Jong uitgeplante struiken 

blijven vorstgevoelig. Volgens het etiket is de plant 

geschikt voor zone 7-9. 

 Mijn Edgeworthia staat in gewone potgrond, die 

ik gedurende de zomer vochtig probeer te houden. Te 

droge wortelkluit is te zien aan de bladeren. Ze hangen 

niet alleen slap, maar ze vergelen snel en vallen af, 

hetgeen niet de bedoeling is, want de bladeren moeten de 

energie leveren voor de nieuwe knoppen. Goed 

gedraineerde grond is een vereiste en een goede groei 

wordt bevorderd door het geven van organische voeding. 

Mijn kuipplant staat op een plaats waar in de middaguren 

de zon aanwezig is. Het deert de plant niet, maar wanneer 

men over de Edgeworthia leest ontdekt men dat ze graag 

in de halfschaduw staat. 

 In een kuip wordt de groeihoogte beperkt. Na 

enkele jaren is de plant 150-200 centimeter groot. 

 De plant is te vermeerderen door het nemen van 

stekken in juni, maar het resultaat is wisselend. 

 Aanvankelijk was er alleen de geel bloeiende 

papierstruik, maar kwekers zijn erin geslaagd ook een 

oranjerood bloeiende papierstruik te kweken. 

 

      

De bast van de Edgeworthia bevat een toxische stof 

waardoor het papier niet wordt aangetast door ongedierte. 

In vele oosterse kloosters zijn nog manuscripten te 

vinden die honderden jaren oud zijn. De plant werd ook 

bekend in Japan en 

werd daar 

ingevoerd. Van de 

Edgeworthia vast 

vervaardigt men 

handgemaakt 

papier. Dat papier 

heet Washi. 

 

 H. Stoffels

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allemaal kleine buisjes. 

"Red Dragon" 
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Koninklijk uitstapje 27 april  

2014 

e schrijven 27 april 2014. Tegen de klok van 8 

uur des ochtends, vertrekken de Verenigde 

Fuchsia- en Kuipplanten  Liefhebbers (VFKL) 

met de bus vanaf zaal Keulen in Klimmen naar België. 

Ja, u leest het goed België. Voor ons geen Nederlandse 

Koningsdag maar het Belgisch koningshuis wordt 

vereerd met een bezoek. Rond half 10 duiken de 

contouren van de Brusselse skyline op en worden we aan 

de linkerkant zowaar verblind door de bollen van het 

Atomium. Speciaal voor ons gepoetst!  

 

In de Vorstenhuislaan wordt de bus van Heytse 

geparkeerd en sluiten we aan in de rij bij de Serres van 

Laken. Volgens de infofolder zijn de Serres van Laken, 

gebouwd vanaf 1873 door architect Alphonse Balat op 

vraag van Leopold II, zijn een echte glazen stad naast het 

koninklijk paleis van Laken. De bouw duurde meer dan 

twintig jaar. Rotondes, koepels en galerijen huisvesten 

prachtige collecties exotische planten, bomen en bloemen 

waarvan sommige uit Congo zijn meegebracht. De Serres 

zijn een vijftiental dagen per jaar open in de periode dat 

de azalea’s in bloei staan. Een magische plek met een 

feeëriek decor en bedwelmende geuren. 

Via een prachtige omweg door het park van Filip en 

Mathilda slenteren we langs De Victoriaanse kassen. En 

dan wordt de rij slenterende mensen beloond en komt 

langzaam de ingangsdeur van de eerste serre in beeld. 

 

Het beeld wijzigt van parkvergezichten, links en staal en 

glas rechts naar macro. Dat is even wennen voor de ogen 

maar de VFKL-ers worden gelijk verwend met een 

fuchsia-ingang. Of zijn Hub, Jan en Annelies vorige 

week al even langs geweest met eigen kweek! Links, 

rechts, boven, beneden 

overal is voor de 

liefhebber iets te zien. 

Fuchsia's, pelargoniums, 

varenbaskets, 

mozaïekvloeren met 

uitgewerkte 

verwarmingsroosters.  

 

Soms, als de rij het 

toelaat, loont het om 

achterom te kijken. 

Onvoorstelbaar dat 

iemand in 19 eeuw 

zoveel serreoppervlakte 

kan aanleggen waardoor 

vele eeuwen later, jaar 

in jaar uit miljoenen mensen worden aangetrokken om 

deze koninklijke dagtocht op hun verlanglijstje te zetten 

en uiteindelijk een of wel meerdere keren maken. Een 

mooiere compliment kan een bouwer toch niet krijgen. 

Een prachtige slentertocht die net als zoveel mooie 

dingen na ongeveer 2 uren eindigt. Teruglopend naar de 

bus kijken we nog eens stiekem om en worden verrast 

door de koningskroon die boven de entreehal uitkomt.

 

W 

17



 
Om 12.45uur laten we Brussel voor wat het is 

en gaan we terug naar Hasselt. Hier gaan we de 

Japanse tuin bezoeken. Hoe geurend en bloeiend 

de Serres er bij lagen zo’n contrast is er met 

deze tuin. Hier moet het groen de bezoekers 

verwonderen maar dan wel graag zonder 

rupsenplaag. Voor wie bereid is om hier 

doorheen te kijken, kan de schoonheid van 

vormsnoei en basiselementen waarderen of 

krijgt er waardering voor. De meeste 

aantrekkingskracht voor de VFKL-ers heeft het 

stromende water en de koikarpers.  

De tuin is geïnspireerd op de stadstuin van 

Kyoto. De tuin doet het ook goed bij fotograferende 

ouders die unieke communiefoto’s willen schieten. Het 

zou dan helpen als ‘t kroost wil lachen. Dat lukt bij de 

waterval het centrale punt van de tuin.  

De VFKL-ers moeten duidelijk wennen aan deze tuin 

want de riante bloei ontbreekt....de tijd zal leren of mos, 

water en vormsnoei z'n charmes heeft.  

 

 

 

 

 

Moe geworden van het geslenter keren we rond de klok 

van 16.00 uur weer huiswaarts richting zaal Keulen in 

Klimmen en zijn we een Koninklijke en een Japanse 

ervaring rijker. 

 

   Tekst: Kitty Heijenrath 

   Foto's: Marcel Aarts. 

 

 

 
 

Heel blij zijn we met 

het door 't Magazijn 

gesponsorde 

schaduwdoek dat we 

nodig hebben om de 

planten te beschermen 

tegen het felle zonlicht 

tijdens de Oude 

Ambachten te 

Einighausen. 

 

18



Een plant die al lang in cultuur is en  zeker 

een plaats in de tuin verdient: 

 

Zantedeshia aethiopica. 

 
In dit artikel het verhaal van Jan Raemakers, die tijdens 

de ledenbijeenkomst van 24 april vertelde hoe hij de plant 

het jaar door behandelt. Jan leidde zijn verhaal in met een 

aantal wetenswaardigheden omtrent de plant. 

 

e aronskelk, zoals de Zantedeshia in het 

Nederlands heet, is afkomstig uit Zuid-Afrika 

en groeit daar voornamelijk op plaatsen waar 

een slechte waterafvoer is. De klimatologische 

omstandigheden lijken op die in Nederland, want de 

gemiddelde zomertemperatuur ligt in de streken waar de 

aronskelk groeit op gemiddeld 15 graden. Gezien die 

omstandigheden past de plant in het Nederlandse klimaat. 

De bladeren en bloemen groeien vanuit een wortelstok en 

om een goede prestatie te leveren heeft de plant veel 

voeding en water nodig. Veel water is noodzakelijk, want 

de grote bladeren verdampen veel vocht en die 

verdamping wordt nog versneld wanneer de plant in de 

volle zon staat. Dan is soms tweemaal gieten per dag 

noodzakelijk. De bloei van de aronskelk ligt tussen april 

en augustus. Wanneer de plant uitgebloeid is gaan de 

bladeren aan de 

slag om voedsel 

voor het 

volgende jaar op 

te slaan in de 

wortelstokken. 

Dat gebeurt 

totdat de eerste 

nachtvorsten een 

einde maken aan 

de bladeren, want 

de plant is niet winterhard. Tot bevriezen laat Jan het niet 

komen, want in november knipt hij alle bladeren boven 

de grond af. 

Ook het gedelte van de aronkelk in de grond is ook niet 

winterhard en moert daarom beschermd worden. De plant 

van Jan staat tegen een zuidmuur, maar toch is 

bescherming tegen vorst noodzakelijk. Na het afknippen 

wordt met het 

maken van de 

bescherming 

begonnen.  

Rond de 

wortelstokken 

wordt een dertig 

centimeter hoog muurtje van stenen gelegd. Daarna 

wordt de binnen- en de 

bovenkant bekleed met 

polystyreenplaten die 

extra isolerend werken. 

Om bij strenge vorst 

extra bescherming te 

bieden wordt het geheel 

afgedekt met een laag 

kranten en om elk risico 

te vermijden wordt daar overheen een laag noppenfolie 

gelegd. Laat de vorst nu 

maar komen!  

In de strenge winter van 

2012-2013 hebben deze 

maarregelen hun dienst 

bewezen en kon de plant 

heel fris tevoorschijn 

komen. In de winter van 

2013-2014 was deze 

bescherming niet 

nodig, maar wie weet 

van tevoren hoe een 

winter wordt.  

Na de winter, wanneer 

de temperaturen hoger 

worden, reageert de 

plant al snel en 

drukken de nieuwe 

stengels tegen de winterse 

bescherming. Na 

verwijdering van de 

bescherming komen bleke 

uitlopers tevoorschijn, maar 

drie weken later staan ze 

met fris groen blad in de 

bak.  Op 6 april 2014 , het 

muurtje is nog niet 

verwijderd, verschijnen 

de eerste bloemen. Het is 

nog vroeg in het voorjaar 

en omdat het weerbericht 

nachtvorst meldt, wordt 

de plant ingepakt in 

noppenfolie.  Na de 

D 

November afknippen van de 

bladeren. 

Muur van stenen. Circa 30 cm hoog. 

Afdekken met polystyreen. 

Bij vorst kranten toevoegen. 

Afdekken met noppenfolie. 

Het eerste licht. 

Drie weken later. 
6 april 2014 
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verwijdering van de 

folie kan de plant zich 

verder ontwikkelen en 

op 20 april zijn er reeds 

tientallen bloemen. Om 

dit te presteren heeft de 

plant veel enegie nodig 

en een handje 12-10-18 

geeft de nodige 

energie.  Ook gedurende het seizoen is regelmatig 

bemesten noodzakelijk en daarom krijgt de plant na zes 

weken elke week 20-20-

20. Om deze hoeveelheid 

bemesting goed te 

kunnen verwerken is veel 

water nodig en op een 

warme zomerdag krijgt 

de plant zelfs twee keer 

een flinke hoeveelheid 

water. Toch verlangt de 

plant een water 

doorlatende grond, want de vlezige wortels rotten snel in 

constant natte grond. De bloemen verschijnen tot half juli 

en een groep witte aronskelken is een sierraad voor de 

tuin. Uitgebloeide bloemen en versleten bladeren worden 

regelmatig verwijderd. Dit gebeurt door ze zo laag 

mogelijk vast te pakken en met een korte stevige ruk los 

te trekken en   daardoor schieten ze los van de wortelstok. 

Aronskelken in pot worden vanaf het begin van het 

voorjaar op dezelfde manier behandeld. In de winter 

staan ze binnen en hebben aanvankelijk geen licht nodig  

omdat toch alle bladeren verwijderd zijn. Pas wanneer de 

scheuten reageren moeten de planten lichter gezet 

worden. 

De aronskelk is gemakkelijk te vermeerderen. Dat 

gebeurt door de plant te scheuren en de nieuwe stukken 

op te potten. 

 
 

    Jan Ramaekers. 

 

Vogels voeren in 

de zomer kan 

best, want juist 

dan is de behoefte 

aan energie erg 

groot. Eerst 

moeten de jongen 

groot getrokken 

worden en daarna 

vraagt het wisselen van verenpak veel energie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 april 2014. 

Juni 2013. 
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Busreis 6 september a.s. 
Indien er voldoende belangstelling is willen we op 

zaterdag 6 september nog twee mooie tuinen bezoeken. 

Op deze pagina vindt u enkele verkleinde foto's. Ze 

geven een indruk van beide tuinen. 

Een tuin, geïnspireerd door het Oostenrijkse landschap. 

Een tuin met meer dan 1000 verschillende bloemen en 

planten. 

 

------------------------------------------ 

 

 

 

Een verrassende en inspirerende tuin op ongeveer 4000 

m2 met een grote verzameling tropische kuipplanten 

samen met waterpartijen, tropische vogels en vissen. 

  

Nadere informatie ontvangt u op donderdag 10 juli 

tijdens de ledenbijeenkomst. 

 

 

---------------------------- 

Lidcactus. 

In de winter, 

wanneer het 

buiten 

grauw en 

grijs is 

brengt de 

lidcactus 

kleur in 

huis. De 

kleuren zijn 

wit, oranje, rood en roze. Om de 

planten in bloei te krijgen moet men ze 

in de zomer buiten zetten en wanneer 

de temperaturen aan het einde van de 

zomer laag zijn begint de lidcactus met 

het vormen van de knoppen, maar 

wanneer de temperatuur onder de 10°C 

komt moet en de planten naar warmere 

oorden (17-20°C). Wanneer de plant 

knoppen heeft wordt regelmatig water 

en ook voeding gegeven worden. Na 

de vorming van de knoppen moet men 

voorzichtig zijn met verplaatsen, want 

vaak reageert de plant met knopval. 

Een gezonde plant kan lang bloeien. 

Ampies Berg. 

Fantasietuin Oldebroek 
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Veel  bezoekers, veel planten en 

een ontspannen sfeer. Dit maakte 

de veiling van 19 juni j.l. tot een 

groot succes. 

et is altijd een goed teken wanneer er bij een 

evenement stoelen bijgezet moeten worden om 

alle bezoekers een zitplaats te kunnen bieden. 

De grote zaal van "Zaal Keulen"was goed gevuld met 

bezoekers en dat niet alleen. Aan diverse kanten  van de 

zaal stonden vele mooie fuchsia's en kuipplanten te 

wachten op een nieuwe eigenaar.  De in totaal 166 

planten werden door de veilingmeester vakkundig en vlot 

geveild en wisselden bijna allemaal van eigenaar. 

 Het evenement mag een groot succes genoemd worden 

mede dankzijde leveranciers van de planten en het 

veilingteam bestaande uit Jan, Lou,  Michel, Jo en Hub. 

Na het succes van deze dag heeft het evenement 

aangetoond een vast onderdeel te blijven op onze 

activiteitenkalender. 

 

 
 

 

 

In memoriam 

 

 

Fien Heijnen-Coumans 

 

 

 

Op zaterdag 17 mei j.l. hebben we afscheid genomen van 

Fien Heijnen-Coumans. Een jaar eerder, en wel op 2 

februari 2013, namen we reeds  afscheid van haar man 

Jan Heijnen. Beiden waren trouwe leden van de VFKL.  

Jan, die 25 jaar lid was van de vereniging werd steeds 

vergezeld door zijn vrouw Fien. Beiden genoten van 

fuchsia's en andere planten. Na de dood van Jan heeft 

Fien getoond wilskracht te hebben, want ze verscheen 

weer regelmatig op de ledenbijeenkomsten. Ze krabbelde 

langzaam naar boven en wist weer een weg te vinden om 

te genieten van kleine dingen. 

Fien was  trots op haar zoon die te samen met zijn vrouw 

een camping runt in Spanje. Onlangs was ze er nog op 

bezoek geweest . Voor Fien was  belangrijk  dat haar 

twee kleinzoons, waarvan ze veel steun ondervond, in 

Nederland wonen. 

Dat Fien een hart patiënt was, was bij de meeste leden 

van VFKL niet bekend. We werden dan ook 

onaangenaam verrast toen we in de krant lazen dat Fien 

overleden was.  

Het bestuur van VFKL en een aantal leden die Fien beter 

kenden hebben haar begeleid naar de laatste rustplaats. 

Uiteraard hebben we ons medeleven betuigd aan haar  

zoon en vrouw en haar kleinzoons  

Laten we haar in onze herinnering voortleven als een 

vrouw die de vereniging een warm hart toedroeg. 

    Bestuur en leden VFKL. 

H 
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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. 
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