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De Passiflorahoeve. 
De andere kant van het verhaal. 

De tweeëneenhalf uur durende bustocht naar de 

Passiflorahoeve in Harskamp was, wat de kwaliteit van 

de planten betreft, de rit niet waard. De vlindertuin was 

aardig en ook de opzet kon bekoren, maar hier was al 

duidelijk te zien dat men mankracht tekort kwam. 

Diverse vlinders, grote en kleine fladderden om je heen. 

Hier kon men genieten van de vlinders in vele kleuren en 

grootte.  

De planten in de tuin vielen tegen. Hier kon men gebrek 

aan verzorging constateren. Er was bijvoorbeeld een heel 

lange pergola met vele fuchsia's, maar de planten 

kwamen helemaal niet tot hun recht. Velen reageerden 

danook negatief, ook ondergetekende, totdat de eigenaar 

zijn verhaal vertelde.  

De Passiflorahoeve is een zorgboerderij en als genezen 

psychiatrisch patiënt probeert hij andere mensen die in 

geestelijke nood verkeren te helpen. Als 

ervaringsdeskundige probeert hij op het moment dat we 

de hoeve bezoeken een tiental patiënten te helpen. 

Voorheen ontving de hoeve subsidie, maar door de 

bezuinigingen is dez geschrapt en moet hij de zaak 

runnen met zijn patiënten en een tiental vrijwilligers. Met 

deze groep lukt het niet de tuin optimaal te verzorgen. De 

hoeve moet zichzelf bedruipen en ondanks de toch wel 

vrij hoge entreeprijs lukt dat niet helemaal. 

Men kan dus de hoeve 

beoordelen vanuit twee 

gezichtspunten. Wanneer men 

als lid van een 

plantenvereniging de tuin cq de 

planten beoordeelt kan men 

teleurgesteld reageren. Wanneer men zich echter in de 

organisatie en het doel verdiept kan men anders reageren. 

Natuurlijk doet dat de minder goede verzorging niet 

teniet, maar hetn hogere doel dat men nastreeft vergoedt 

m.i. veel en kan men toch genieten, zeker wanneer men 

daarbij de bevlogenheid van de eigenaar betrekt. Voor dat 

hogere doel neemt men de mindere kwaliteit.   

 H. Stoffels.       Foto's: Lou Tops 
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Een mooie pergola met heel veel verschillende fuchsia's, 

maar ................................................ 

De vlindertuin. 

Veel cocons 
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Een groen geraamte. 
n bijna elke tuin zijn ze te vinden, planten die op een 

vaste plaats staan en zomer en winter groen zijn. Tot 

deze groep behoren de veel voorkomende taxus 

baccata en buxus sempervirens. Het zijn altijd groene 

struiken, die afkomstig zijn uit het zuiden en oosten van 

Europa. Reeds in de tijd van de Romeinen werden 

buxushagen aangeplant en 

werden zelfs buxusfiguren 

gevormd. Ook in onze 

tuinen zijn ontzettend veel 

buxushagen en zelfs 

buxusfiguren aanwezig.  

Zeker in wat klassiek 

ingerichte tuinen zijn 

strak geschoren hagen en 

snoeivormen te vinden. 

Samen met de grotere 

bomen en struiken in de 

tuin vormen de taxus- en buxushagen  voor diepte in 

de tuin. Toch zijn de buxus- en taxusstruiken niet 

overal gezond. Ze behoren een frisgroene kleur te 

hebben, maar soms zijn de blaadjes geelachtig of 

hebben gele randen. Vooral snoeivormen in pot 

hebben regelmatig te lijden onder gebrek aan voedsel. 

Men denkt vaak dat buxus en taxus sterke struiken 

zijn die niet veel extra voeding nodig hebben. 

Inderdaad. Het 

zijn gemakkelijke 

planten, maar ook 

makkelijke planten 

moeten eten. Dat 

voeden van deze 

planten is niet zo moeilijk. Ze houden van 

stikstof en kalium om te groeien en een 

mooie groene kleur te krijgen en te  houden.  

Men kan ze verwennen door in het voorjaar 

gedroogde koemest langs de wortelvoet te 

strooien. Deze koemest vermengt zich in de 

loop van de tijd door bewerking met de 

aarde en daardoor wordt het bodemleven 

gestimuleerd. Het bodemleven ( wormen, 

bacteriën enz ) produceert voedings-stoffen 

die door de wortels van buxus en taxus 

worden opgenomen. Deze voedselopname 

zorgt voor gezonde, mooi groene planten. 

Wil men sneller resultaat, dan kan men 

gebruik 

maken van 

bloedmeel. 

Ook deze 

organische voedingsstof 

strooit men langs de 

wortelhals en de in de bodem vrij komende stikstof zorgt 

voor de aanmaak van bladgroen.  

Belangrijk is het toedienen van kalk, want zonder kalk 

kunnen de planten onvoldoende stikstof opnemen. De 

combinatie van kalk en stikstof moet er voor zorgen dat 

de blaadjes geen gebreksziekten krijgen. Het is dus niet 

zo moeilijk het groene geraamte in de tuin mooi groen te 

houden. 

 Onze tuinenreis 2015 voerde ons naar "de 

Lotjeshoaf "in Neer. In deze tuin is een schitterend 

gebruik gemaakt van een groen geraamte. 

 

 

 H. Stoffels      

 

 

 

 

 

I 

Vormsnoei heet met een 

geleerd woord Topiary. 

Mooi groene buxus. 

Strak geknipte buxushaag. 

Grote bomen en struiken geven diepte in deze landschapstuin. 
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Minishow 2015. 

Het idee: 
Tijdens de extra bestuursvergadering in 

november 2014 werd het idee geopperd een 

minishow te organiseren. Het voltallige bestuur 

stond achter dat idee en al gauw werden enkele 

leden belast met het onderzoeken van de 

mogelijkheden. Het voorstel werd tijdens de 

ledenbijeenkomst van februari aan de leden  

voorgelegd en ook daar werd het voorstel volledig 

omarmd.  

 

De voorbereiding. 
Er werd een commissie in het leven geroepen 

die het geheel in goede banen moest leiden. In 

die commissie namen vijf leden en drie 

bestuursleden plaats. Er werd een 

voorzitter gekozen die als aanspreekpunt 

naar het bestuur fungeerde. Over 

minishow-zaken kon alleen met de 

voorzitter van de commissie gecommuniceerd 

worden.  

Zo 'n afspraak schept duidelijkheid. De 

commissie werkte het geheel uit, kwam al snel 

met een datum en met een idee hoe die dag er 

moest uitzien. 

Een aantal plaatsen waar de show gehouden kon 

worden werd bekeken en uiteindelijk viel het oog 

op de tuin van de familie Wijnands in 

Nieuwstadt. 

Alle begin is moeilijk. 

Even rustig bekijken. 

Ook hier even rustig kijken. 

....en nu gaat het lukken. 
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Het opbouwen. 
In het voorbereidingsschema werd 

duidelijk hoe een en ander moest 

gebeuren. Op donderdag 16 juli werd het 

te gebruiken materiaal in de opslagloods te 

Voerendaal uitgezocht en klaargelegd. Dit 

materiaal werd op vrijdag 17 juli naar 

Nieuwstadt gebracht en werd begonnen 

met de opbouw van de pergola's. Het 

opbouwplan lag klaar, het werk werd verdeeld en 

iedereen kon op deze warme dag aan het werk. De 

bijgaande foto's laten duidelijk zien dat er heel wat 

leden van de vereniging aan de opbouw hebben 

medegewerkt. Ook voor de inwendige mens werd 

gezorgd en daar zorgden enkele dames van de 

vereniging voor. Aan het einde van de dag was 

de opbouw klaar en kon men vooruitkijken naar 

de dag dat de planten geleverd werden. 

Daarvoor was de zaterdag 18 juli gepland. 

Leden die planten hadden voor de show moesten 

die zelf brengen, behalve wanneer het veel 

planten of grote planten waren. Deze werden 

opgehaald en vervoerd met een gehuurde 

vrachtwagen. Nadat alle planten aanwezig waren 

werden ze door twee leden over de tuin verdeeld en 

gerangschikt. Vele handen maakten ook vandaag 

licht werk en ruim voor de avond was de tuin klaar 

om gasten te ontvangen. 

 

Het resultaat. 
Zondag 19 juli kunnen de plantenliefhebbers vanaf 

11.00 uur de tuin bezoeken. Het weer speelt ons deze 

keer geen parten, integendeel het is een fantastische 

Vele handen 

maken licht werk. 

De pergola staat. 

Een gezellige pauze geeft 

nieuwe energie. 

Laat de mensen nu maar komen! 
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zomerdag en de mensen die de tuin bezoeken kunnen 

genieten van een mooie tuin. Om het geheel te 

kunnen zien is er een route gemaakt, zodat iedereen 

alle planten kan bekijken. Veel mensen bezoeken de 

tuin, maar er kan niet gesproken worden over een 

overweldigend bezoekersaantal. De thuisblijvers 

hebben een mooie tuin gemist.  

's Middags was er om twee en om vier uur de trekking 

van de tombolalootjes. Door het kopen van lootjes 

kon men mooie planten winnen en had men geen 

geluk, dan kon men nog altijd bij de verkoopstand 

terecht. Het werd die middag gezellig druk en het 

accordeonduo vergrootte de gezelligheid. De 

mensen die aanwezig waren waren vol lof over de 

locatie en de aankleding. 

De tuin was open tot 17.00 uur en de tijd vloog 

voorbij. Om 17.00 uur werd begonnen met het 

afbreken, want sommige leden namen toen al hun 

planten mee naar huis. 

 

Het opruimen. 
Op maandag 20 juli werd het terrein weer in zijn 

oude staat hersteld. Met veel mankracht werden de 

pergola's afgebroken en de planten teruggebracht 

naar hun eigenaars. Het materiaal werd weer opgeslagen en zo kwam er een einde aan een mooie minishow. 

De evaluatie. 
Als vereniging mogen we terugkijken op een geslaagd evenement, 

mede dankzij Marlie en Fons, die hun tuin beschikbaar gesteld hebben.  

Niet alleen de minishow was geslaagd, maar meer nog gaat een 

compliment uit naar de leden van de vereniging. Op de eerste plaats 

natuurlijk naar de acht leden van de commissie. Zij hebben een 

degelijke organisatie neergezet en dankzij de medewerking van veel 

leden werd de show ook in sociaal opzicht een succes. Hier hebben de 

leden van de vereniging zich van hun beste kant laten zien. Het 

financiële resultaat is niet zo belangrijk. Een klein negatief eindresultaat 

werd ingecalculeerd toen voor deze opzet werd gekozen. Er zullen 

natuurlijk  wel op- en aanmerkingen gemaakt worden, maar is dat niet 

altijd zo? Men kan er alleen maar van leren. Een vraag is echter toch 

belangrijk.  Waarom hebben zo weinig leden de show bezocht? 

     Foto's: Lou Tops, Roy Beckers.     Tekst: H. Stoffels 

In welke tuin kraait de haan  een volgende 

keer? 

Lootjes verkopen voor de tombola. 

Gezellig op het terras. 

Een plantje kan nog wel mee..... 
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De vliegende boswachter. 
l weer 22 jaar wandel ik samen met mijn vrouw 

in de periode oktober/maart vier keer een week 

door de bossen en velden van de Eifel. Dan 

wandelen we ook door zeer afgelegen gebieden, maar 

heel vaak wordt onze 

komst aangekondigd. 

Nog voor je hem ziet 

verbreekt zijn 

schreeuwerige kreet 

de stilte van het bos 

en waarschuwt 

daarmee zijn omgeving dat er vermeend onraad in de 

buurt is. Pas na zijn kreten kun je hem zien, de vliegende 

boswachter of Vlaamse gaai en al snel is hij uit het 

blikveld verdwanen. Tegenwoordig gaat deze kleurrijke 

vogel door het leven als Gaai. Iedere wandelaar of 

vermeende vijand wordt door hem aangekondigd en alle 

in de buurt aanwezige dieren kijken even op, zijn attent 

en wanneer er gevaar dreigt zijn ze verdwenen. 

 Waarom aandacht voor deze vogel in dit blad? 

Niet vanwege zijn 

geschreeuw, want 

daarmee verdient hij 

geen prijs. Nee, gewoon 

omdat  het een mooie 

vogel is, die heel vaak in mijn tuin op bezoek is en een 

onderdeel van de tuin is geworden. Niet alleen zijn 

verenkleed is bijzonder mooi, maar ook de manier 

waarop hij vliegt. Met gracieus uitgespreide vleugels laat 

hij alle kleuren zien die in zijn verenpak zitten. Zeer 

opvallend en mooi zijn de witte en blauwe veren. Zij zijn 

de aandacht trekkers. Dus niet zijn gekrijs is 

bewonderenswaardig, maar zijn kledij.  Opvallend aan 

deze vogel is het verzorgde verenpak. daar waar andere 

vogels zich wassen in een waterplas gaat de Gaai op zoek 

naar een mierennest. (natuurlijk drinkt ook de Gaai uit 

een waterplas). Fascinerend om te zien, maar waarom 

doet hij dat? Doordat de Gaai zich rondwentelt in het 

mierennest worden de mieren opgewonden en boos. Ze 

zetten dan hun verdedigingsmechanisme in werking en 

dat mechanisme bestaat uit het produceren van veel 

mierenzuur en dat zuur spuiten ze in de rondte. Veel van 

dat zuur komt op en tussen de veren van de Gaai en dat 

zuur doodt alle parasieten.  Er is echter meer waardoor 

deze vogel interessant is. Dat maak ik wel eens mee in 

mijn tuin. Een Gaai is een intelligente vogel, die met zijn 

stem meer kan dan alleen maar schreeuwen. Hij kan ook 

het geluid van andere dieren nabootsen. Mijn haan 

reageert op het geluid van de Gaai wanneer hij het geluid 

van een roofvogel nabootst. De haan reageert ook met 

geschreeuw en waarschuwt op die manier de kippen. De 

Gaai heeft de roofvogel gezien nog voordat ik hem 

gezien heb. De Gaai kan zelfs het geluid van een kat 

imiteren wanneer deze tekort bij de voedertafel van de 

vogels komt. De vogels schrikken en verstoppen zich in 

de dichtstbijzijnde struiken.  Zelf gaat de Gaai ergens in 

de berken- of dennenboom zitten en wacht tot de kust 

weer veilig is. 

 Het vaakst is de Gaai in de winter te zien. Dat is 

niet zo verwonderlijk, want dan zijn de noten en eikels 

rijp en die lust hij graag. Er zijn altijd meer noten en 

eikels dan hij kan verorberen en als slimme vogel zijnde 

verstopt hij  een aantal in de grond om........... ze later niet 

allemaal terug te vinden. veel verstopte noten en eikels 

ontkiemen en zo draagt de Gaai bij aan de 

instandhouding van de soorten.  

Gaaien en eikels. 

Noten en eikels behoren tot de lievelingskost van de 

Gaai. Wanneer de eikels in het bos rijp zijn gaat hij een 

wintervoorraad aanleggen. De eikels worden verzameld 

en getransporteerd in zijn keelzak, waarin hij tot wel tien 

eikels kan vervoeren. De eikels die hij niet opeet worden 

begraven om als wintervoorraad te dienen. daar hij niet 

alle verstopte voorraden terugvindt beginnen in het 

voorjaar de vergeten 

eikels te kiemen en 

ontstaan nieuwe 

eikenbomen. Toch 

zijn het niet alleen 

eikels die hij verzamelt, ook noten, beukennootjes en 

kastanjes verstopt hij. Tot zijn lievelingskost rekent hij 

ook bessen, appels, insecten, wormen, muizen 

vogeleieren en ....jonge vogeltjes. Zo bekeken is zijn 

menukaart best wel uitgebreid, maar vanwege zijn 

roverspraktijken is hij toch niet bij iedereen geliefd. Zijn 

prachtig uiterlijk helpt hem niet aan een beter imago. 

 

    H. Stoffels 

De Gaai staat symbool voor vindingrijkheid en 

vindingrijkheid komt van pas bij het verstoppen van zijn 

wintervoorraad. 

Als vereniging gaan we in maart op stekkenjacht, maar 

we kunnen ook op gaaienjacht gaan. Alleen denk ik dat 

we dan niet nuchter thuiskomen. 

A 

De wetenschappelijke naam is Garrulus glandarius. Deze naam 

luidt vertaald: "voortdurend krassende eikelzoeker " en de Gaai 

behoort dan ook tot de kraaiachtigen. 
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Drie laatbloeiers. 

oms kampen kuipplantenliefhebbers met het 

probleem dat hun planten te laat in het seizoen 

beginnen te bloeien. Door dat te korte bloeiseizoen 

is er maar weinig tijd om van de bloemen te genieten. 

Toch kan men dat probleem voorkomen door een betere 

verzorging. Twee voorbeelden zijn Solanum jasminoïdes 

en Tibouchina urvilleana. 

 Solanum jasminoïdes wordt meestal als jonge 

plant in een hangpot gekocht. ( kan ook met een steuntje 

goed klimmen) Bij een goede verzorging bloeit de plant 

dan tot diep in de herfst.  Aan het einde van het seizoen 

wordt de plant gesnoeid en op een vorstvrije plaats 

ondergebracht. Op deze manier is de plant goed te 

overwinteren, maar vaak zijn de temperaturen in het 

vroege voorjaar toch te laag. De plant zal eerder bloeien 

wanneer ze overwintert bij een hogere temperatuur en 

met voldoende licht. Bij een temperatuur van 10°C zal de 

plant al vroeg nieuwe scheuten maken en dus vroeger 

bloeien. Een bijkomstig voordeel is dat men de plant 

enkele keren kan toppen, zodat ze iets compacter groeit.  

 In de nazomer ( september) kan men ook stekken 

nemen en wanneer men die bij voldoende temperatuur en 

licht de winter weet door te krijgen kan men die in het 

voorjaar verpotten. Op deze manier bloeit de plant ook 

vroeger en kan men langer van de planten genieten. 

 Zo'n zelfde verhaal geldt ook voor de uit Zuid-

Amerika afkomstige Tibouchina urvilleana. Daar kan 

de plant uitgroeien tot zes meter hoogte en wij zijn al blij 

wanneer onze als kuipplant gekweekte Tibouchina een 

hoogte bereikt van anderhalve meter.  Een gekochte 

Tibouchina zal al vroeg bloeien, want de kweker kan nu 

eenmaal betere groeivoorwaarden creëren in zijn kassen. 

Maar goed.... de gekochte Tibouchina doet het in de 

zomer uitstekend., na de zomer komt de herfst, gevolgd 

door de winter. En dan.....? In de late herfst verkleuren de 

behaarde bladeren door de kou naar bruinrood en voor de 

eerste vorst moet de plant naar binnen. De lange takken 

worden vrij ver teruggesnoeid en de plant gat naar de 

koude winterberging. Daar kan de plant goed 

overwinteren, maar omdat ze bloeit op eenjarig hout blijft 

het vormen van nieuwe uitlopers te lang achterwege. 

Wanneer men de plant in het vroege voorjaar warmer zet 

( 12°C)  zal ze eerder uitlopers vormen. Deze uitlopers 

kan men enkele keren toppen en dan heeft men 

halverwege de zomer een bloeiende plant. Regelmatig 

water en voeding geven is noodzakelijk. Staat de plant al 

langere tijd in dezelfde           pot, dan is verpotten ook 

noodzakelijk.                           Een derde laatbloeier is 

de uit Afrika afkomstige Tecomaria smithii. In de 

tropische en subtropische streken is het een altijd groene 

plant die lange uitlopers vormt en dus klimeigenschappen 

heeft. In onze gematigde streken kan de plant de winter 

niet buiten doorbrengen, want vorst is zijn vijand. De 

plant is wel goed als kuipplant te houden en kan de zomer 

buiten in de volle zon doorbrengen op het terras of in de 

tuin. Omdat de sterk teruggesnoeide plant in onze slechts 

vorstvrije serres moet overwinteren loopt hij in het 

voorjaar (te) laat uit om een lange bloeiperiode te hebben. 

In de vorstvrije serre heeft de gesnoeide plant niet veel 

licht nodig.  

  Met zijn trechtervormige, in trossen staande 

oranjegele bloemen aan het einde van een scheut, trekt de 

plant in de nazomer en in de herfst de aandacht. 

Bloeivervroeging kan door de plant warmer (10°C) en 

lichter te overwinteren. Wanneer de plant begint uit te 

S 

Met deze snelle groeier kan men gemakkelijk een 

doorgang  maken. 

Met het behaarde blad, de rode knoppen en de blauwe 

bloemen een  aanrader  voor de nazomer. 

8
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lopen is het zaak voor een nog hogere temperatuur te 

zorgen.  

 Deze Tecomaria smithii verlangt een voedzame, 

maar goed doorlatende grond en gedurende de hele 

groeiperiode is veel water en voeding noodzakelijk. 

Natuurlijk is de waterbehoefte in de winter beduidend 

minder, want meestal staat de plant gesnoeid en kaal in 

de winterberging. Heeft de plant vroeg in het voorjaar al 

lange scheuten gevormd dan kan men deze toppen ( en 

eventueel stekken) om een compactere vorm te krijgen. 

 Tecomaria smithii is gemakkelijk te stekken en 

tot een kroonboom te vormen. In de zomer/herfst toont de 

plant haar klimeigenschappen, want lange uitlopers 

kruipen over de grond en soms worden bij 

bladknooppunten wortels gevormd, wardoor de plant 

makkelijk te vermeerderen is. (afleggers) 

 

     H. Stoffels. 

Augustus: planten voorbereiden 

op de winter. 
ind augustus zijn de dagen al beduidend korter en 

de temperaturen bereiken niet meer de tropische 

waarden. Dat betekent dat het seizoen langzaam 

naar zijn einde gaat. In augustus moeten de planten 

voorbereid worden op de minder gunstige periode. De 

meststoffen die de groei bevorderen moeten achterwege 

blijven en daarvoor in de plaats komen de meststoffen die 

er voor zorgen dat de planten afharden. De meststof die 

dat bevordert is kalium en wanneer men voeding geeft 

moet deze een hoog kaliumgehalte hebben. Deze 

voedingsstof wordt opgeslagen in de cellen van de 

planten en bevordert de winterhardheid. Goed afgeharde 

planten overleven de winter niet alleen beter, ze lopen in 

het voorjaar ook beter uit. 

 

Zomerstek fuchsia's. 
oor fuchsialiefhebbers die de mogelijkheid 

hebben om jonge planten de winter door te 

krijgen is augustus de ideale tijd om stekken te 

nemen. Eind augustus  hebben de moederplanten 

voldoende nieuwe uitlopers gevormd.  Deze uitlopers zijn 

uitstekend geschikt om te stekken. Neem stevige 

uitlopers en niet de te zachte stukken, want deze zullen 

snel rotten. Zoek op de moederplanten naar uitlopers van 

drie bladparen en snijdt deze onder het derde bladpaar 

van de moederplant af. Verwijder het onderste bladpaar, 

doop het uiteinde in stekpoeder en zet de stek in een 

voorgeboord gaatje in de zaai- en stekgrond. Maak de 

aarde vochtig en plaats de pot onder een glazen plaat of 

onder een plastic hoes en zet het geheel op een lichte, 

warme plaats. Voorkom dat de zon op de stekken schijnt 

en houd de stekgrond vochtig. Na enkele weken hebben 

de jonge stekken wortels gevormd en kunnen ze opgepot 

worden. 

E 

V De bloemen zijn opvallend oranje/geel, maar bij het 

uitbloeien verkleuren ze naar geel. 

9
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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 

 
 

Ouderen niks meer waard? 

Hoezo? 

Grote Clubactie. 

Tijdens de bijeenkomst 

van vandaag (13 

oktober 2015 )kunt u 

weer loten kopen van 

de Grote Clubactie. Van 

elk lot dat u voor € 3,00 

koopt gaat €2,40 naar 

onze vereniging. Hoe 

meer loten er verkocht 

worden hoe beter het is 

voor onze kas en dus 

uiteindelijk ook voor 

de leden. 

10
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Jasmijn: echt of vals. 
chter de naam jasmijn verbergen zich vele 

soorten planten, maar ze behoren niet allemaal 

tot de echte jasmijn. In dit artikel een 

beschrijving van slechts enkele bekende niet tot de 

jasmijnsoort behorende planten. 

1. De heerlijk ruikende, vroeg bloeiende boerenjasmijn 

(Philadelpus). De plant is afkomstig uit de gematigde 

streken van Oost-Azië en Noord-Amerika en bloeit in 

onze streken in de maand mei.  In grotere tuinen geliefd 

om zijn mooie, witte, 

geurende bloemen. Het is 

een bladverliezende heester 

die zich in praktisch elke 

grondsoort thuisvoelt en 

bloeit zowel op een zonnige 

als schaduwrijke plaats al 

heeft een zonnige plaats de voorkeur. Omdat de heester 

nogal snel verwildert moet hij regelmatig gesnoeid 

worden. Inmiddels zijn er veel cultivars ontstaan met 

dubbele en enkele bloemen, maar de voorkeur van de 

nectarzoekende insecten gaat uit naar de enkelbloemigen. 

2. Ook een dubbelganger is Trachelospernum 

jasminoïdes. (Toscaanse jasmijn.) Dit is een echte 

kuipplant. Ze kan wel enkele graden vorst verdragen, 

maar moet toch bij matige vorst naar binnen. Heeft men 

de plant in de volle grond staan, dan kan het zijn dat het 

bovengrondse deel doodvriest. Is de vorstperiode niet te 

lang, dan kan de plant in het voorjaar vanuit de wortels 

weer uitlopen.  Het is een stijve klimmer met, net zoals 

de echte jasmijn, geurende bloemen. De uit Azië 

afkomstige jasmijn kan enkele meters hoog worden en 

slingert zich daarbij om aanwezig steunmateriaal heen. 

De bladeren zijn in de zomer glanzend groen, maar 

wanneer het in de herfst kouder wordt verkleuren ze naar 

geel-brons-rood. Plantenliefhebbers die niet weten dat dit 

normaal is voor deze plant denken dat ze dood gaat. 

Enige bladval in de lente is ook normaal, want dan wordt 

veel oud blad vervangen door nieuw blad en al spoedig 

verschijnen bloemstengels aan de nieuwe takken. De 

kleine bloemen hebben vijf bloemblaadjes en het lijkt 

alsof deze de wieken van een molen vormen. De bloemen 

verspreiden een aangename geur. Toscaanse jasmijn is 

een langzaam, warrelige groeier en hoeft daarom bijna 

niet gesnoeid te worden. Snoeien beperkt de vorming van 

het aantal bloemstengels. 

Over de standplaats wordt nog wel eens verschillend 

gedacht. Mijn ervaring is dat de plant liever niet de hele 

dag in de volle zon staat. In mijn tuin krijgt de plant een 

beschutte plaats in gefilterd licht en doet het daar 

uitstekend. Deze plant heeft een hekel aan een natte 

wortelkluit en zal, wanneer dat het geval is, bladeren 

laten vallen. 

Op dit moment is er naast 

de wit bloeiende 

Toscaanse jasmijn ook 

een geel bloeiende met 

dezelfde eigenschappen. 

Deze plant kan men 

vermeerderen door het 

nemen van stekken en 

wanneer men stekken te 

veel heeft voor een kuip 

kan men ze ook planten 

in de volle grond en 

gebruiken als bodembedekker. 

3. Nog een vreemde eend in de bijt is Solanum 

jasminoïdes. Deze uit Brazilië afkomstige plant behoort 

tot de nachtschadeachtigen. Het is een vorstgevoelige 

plant en moet als kuipplant behandeld worden. De 

gewone overwinteringstemperatuur ligt bij enkele graden 

boven nul, maar wanneer de temperatuur boven de 10°C 

blijft bloeit ze het hele jaar door. De witte bloemen doen 

denken aan de bloemen van de aardappelplant. Het is een 

klimplant die regelmatig gesnoeid moet worden. Zelf 

snoei ik ze in de herfst terug tot de helft (plaatsgebrek) en 

in het vroege voorjaar nog eens tot de helft. In het 

voorjaar en in de zomer maakt de plant weer lange 

uitlopers die zich, indien aanwezig, hechten aan 

steunmateriaal. Is dat niet aanwezig, dan gedraagt de 

plant zich als hangplant. 

Regelmatig water en voeding geven is een voorwaarde 

om de plant tot uitbundige bloei te brengen, want het is 

een snelgroeiende en uitbundig bloeiende hang-

/klimplant. 

4. Achter de naam Chileense jasmijn verbergt zich de 

witbloeiende Mandeville laxa, die niet zoals de naam 

suggereert afkomstig is uit Chili, maar uit Argentinië en 

Bolivia. De plant behoort tot de maagdenpalmfamilie. 

Mandeville laxa is een fors groeiende klimplant die echt 

een steun nodig heeft en 

geleid moet woerden. De 

bladeren zijn in 

tegenstelling tot andere 

mandeville soorten niet 

leerachtig, maar dun en 

normaal groen. Als 

kuipplant kan deze 

klimplant in één seizoen 

twee tot drie meter hoog 

worden. Ook deze klimmer 

draagt in de zomer heerlijk 

geurende bloemen in de 

zomer en in de herfst. Dat 

gebeurt echter alleen wanneer de plant op een zonnige, 

niet al te hete plaats staat en regelmatig water en voeding 

krijgt, want zonder voeding geen bloemen. Doch 

A 

Toscaanse jasmijn: onze 

wedstrijdplant: "Star of 

Toscane". 

Mandeville laxa. 

Boerenjasmijn 
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overmaat schaadt, want dan wordt de bladgroei en 

lengtegroei gestimuleerd en ontbreken de bloemen. Bij 

een tekort aan kalium in de zomer wordt een aantal 

bladeren geel en valt af. 

 Een goede winterrust op een koele, zelfs wat donkere 

plaats is belangrijk. Op deze plaats krijgt de plant zoveel 

water dat de wortelkluit niet uitdroogt. 

5. Dan is er nog de uit het Zuid-Oosten van de V.S. 

afkomstige wilde jasmijn of Gelsemium sempervirens.    

( Gele jasmijn)  Ook 

de bloemen van deze 

plant geuren en ook 

dit is een 

groenblijvende 

klimplant voor in een 

kuip.  Ze heeft 

glanzend groene, 

smalle bladeren, die 

groeien aan roodbruine stengels. De gele, 

trompetvormige bloemen zitten in clusters bij elkaar. Een 

plaats in de volle zon kan, maar ze bloeit beter in de 

halfschaduw alwaar ze voldoende water en voeding moet 

krijgen. Ofschoon de plant droogtetolerant is reageert ze 

met bladval wanneer de wortelkluit te droog is geworden. 

 Gele jasmijn of Wilde jasmijn os Carolia jasmijn 

hoeft in het najaar niet meteen naar binnen, want de plant 

kan iets van vorst verdragen. Omdat de plant 

bladhoudend is moet ze in de winter licht staan, maar 

tevens koel. De waterhoeveelheid is afhankelijk van de 

temperatuur. 

 Gelsemium sempervirens is de bloem van South 

Carolina, groeit daar tot wel 15 meter hoog, maar wordt 

ook als grondbedekker gebruikt. 

 Ofschoon de plant in alle delen giftig is wordt ze 

toch in de homeopathische wereld gebruikt. Uit de 

wortels wordt een middel gewonnen dat helpt tegen 

hoofdpijn, koorts bij griep, zwakke zenuwen en 

gespannenheid. 

En tot slot: Jasminum officinale. 

(de echte jasmijn) 
eze familie bestaat uit verschillende soorten die, 

op een na nl. Jasminum nudiflorum ( 

winterjasmijn) niet 

winterhard zijn. Alle soorten 

hebben dunne, klimmende 

scheuten met geveerde bladeren 

en sterk geurende bloemen. De 

bekendste vertegenwoordiger 

van de echte jasmijnsoorten is 

de uit Azië afkomstige 

Jasminum officinale.  In het Middellandse Zeegebied 

groeit deze plant het hele jaar door, maar in onze streken 

moet ze naar binnen en licht overwinteren. Daarbij moet  

de plant op een koele plaats staan, hetgeen een 

voorwaarde is om het volgende seizoen te kunnen 

bloeien. 

In de tuin staat de plant graag op een lichte, zonnige 

plaats. Het is een klimplant en daarom is een 

klimgelegenheid noodzakelijk. Een goede groei en bloei  

wordt bevorderd door regelmatig ruim water en ruim 

voeding te geven. Na de bloei kan men de plant flink 

inkorten en in het voorjaar kan men de nieuwe uitlopers 

stekken. Nog makkelijker is het aanaarden van uitlopers. 

Dat gebeurt in de winter, zodat ze in het voorjaar wortels 

hebben. 

In mijn tuinkamer bloeit de plant gedurende de winter en 

wanneer ik de keukendeur open maak komt de geur me al 

tegemoet.  

Jasminum officinale is geen moeilijke plant. Ze wordt in 

de wintermaanden in diverse  tuincentra te koop 

aangeboden als kamerplant. Gedurende de winter kan 

men van de bloemen genieten en in het voorjaar kan ze 

na de bloei naar buiten. Dan kan men ze ook snoeien en 

verpotten en zullen  zich nieuwe scheuten ontwikkelen 

waar ze in de zomer op zal bloeien.  

De enigste moeilijkheid bij deze plant betreft het water 

geven. Geen onbelangrijk onderdeel. Hier moet men een 

klein beetje gevoel voor krijgen, want zowel een te natte 

als te droge wortelkluit heeft knopval tot gevolg. 

In Zuid-Europa wordt deze plant gekweekt vanwege de 

olie die in de plant zit en deze jasmijnolie is belangrijk 

voor de parfumindustrie. 

Wist u dat voor 1 kilo jasmijnolie minstens 1000 kilo 

bloemen nodig zijn? ( Vandaar die dure parfum!!!) 

    H. Stoffels. 

D 

Gelsemium sempervirens 

Jasminum officinale. 
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Klinkerloos. 
In onderstaande omschrijvingen zijn de klinkers weggelaten. Zoek de juiste woorden en vul deze in in de tabel. 

Gelijke cijfers zijn gelijke letters. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

1   33  29  27 13 38  1 32 11 11 40   31 1  

2 2 20   14  17 14  35   2 22 1 21 21   2 

3  3   14 9 15 28     4   40  23 12  

4  6 41 26 18 7 3  38 26  28 16  8  14  25 27 

5  23  5  36 15  17  3  2  8  19 25   

6   38 33   15   18    6 8 15  34  9 

7 7   20   6 24  19 19 26   24  11 5  12 

8  11   4   43 33  20  35 31  33   24  

9  34  36  19    21  39  21   2 13 42 37 

10 10  32 5 2 22 24    43  1 29 4 25  20 30  

11 3  39 30 10  18  8     23   29  40  

12 13  28  28   16 24  4    35  37    

 

1.. nzmln vn gws     13.. gtld  rdb 

2.. kknkrd      14.. tgnwrkrs 

3.. ntt   grnd      15.. lgpdst 

4.. vrchtn  vn  n rs     16.. nt mkn mt kln drppltjs 

5.. trrs p n hs      17.. hgst hlbr snlhd 

6.. grnd gschkt vr kmrplntn    18.. vrcht 

7.. blvrmg blmdl     19.. rgn 

8.. tmsfr      20.. ngst  rps plm 

9.. knbblt n lls      21.. lkkr rknd plnt 

10.. mt stksnt      22..vrrzkr  rngvrmg tsprng  n ht bld. 

11.. d wntr dr      23.. gn brgmns 

12.. plntnvdng      24.. wld slngrplnt 

 

Vul in onderstaande tabel de letters in en er ontstaat een spreekwoord dat te maken heeft met de maand waarin 

dit blad verschijnt. Mail de oplossing of bel even. 

1 2  3 4 5 6 7 8 9  10 11 12 13  14 15  

16 17 18  19 20 21  22 23 24  25 26 27  28 29 30 

31 32 33 34  35 36 37 38 39 40  41 42 43     

 

Wie ontrafelt deze klinkerloze 

filippine? Een uitdaging? 

13



ww
w.

ed
ito

o.
nl

Doctorandus in de 

Pelargoniumologie 

 

inds kort mag ik mijzelf verrijken met de titel: 

"doctorandus in de Pelargoniumologie"! 

Een en ander ligt ten grondslag aan de busreis naar 

kwekerij van der Velde in Heerde, alwaar ik enkele 

Pelargoniumstekken kocht. 

Tijdens deze stekkenjacht trof ik tussen de tientallen 

meters keuze aan Pelargoniums iemand die tegen mij zei: 

"ze sjtond d'r waal erg drueëg biej". Ik kon het niet 

ontkennen, maar ze stonden er desondanks wel goed bij. 

Wat overigens wederzijds bevestigd werd! 

  Thuis 

werd de volgende 

dag derhalve dan 

ook (na met een 

vinger de 

noodzaak 

bevestigd te 

hebben) een 

beetje water 

gegeven. Nog 

geen twee dagen 

verder moest ik 

echter 

concluderen dat 

er toch bladeren 

slap hingen en 

gelig werden. In de tussentijd had ik al wat informatie 

over Pelargoniums bij elkaar gesprokkeld en daar met 

een scheef oog in gelezen dat dat kon liggen aan óf te 

veel óf te weinig water. Aan het eerste lag het dus niet, 

want ze waren immers bijna "knokedreug" in Landgraaf 

aangekomen, dus moest het het tweede zijn. Ik wachtte 

alles nog een dag en besloot nogmaals (nu met de doop-

tactiek) water te geven (dit had ik ook gelezen want tot de 

helft dopen i.p.v.water aangieten zou stengelrot 

voorkomen bij stekken). 

Zo, nu moest het goed zijn…  

 Helaas!! Ene 'Ragers Star' had het de dagen erna 

meer dan zwaar.  En de 'Wallis Friesdorfer' werd er ook 

niet beter op. "Dit klopt niet", dacht ik. "Wat is dan de 

oorzaak?" Snel begon ik alle info geconcentreerd door te 

lezen en te sorteren. En jawel hoor, ik had de klassieke 

beginnersfout begaan! Zo stond er letterlijk in twéé 

verschillende (!) boeken: de ideale manier  om tijdens de 

rustperiode Uw Pelargoniums kapot te krijgen is het 

geven van water, véél water. In vrijwel alle 

geraadpleegde informatie kwam ik bovenstaande zin (zij 

het in een mildere omschrijving) tegen. Ik moest gelijk 

terugdenken aan de ontmoeting bij van der Velde tussen 

de "droge Geraniums". 

 Tja, da's dan jammer van die 'Ragers Star'… èn 

die 'Wallis Friesdorfer' want die, U raad het al, had in de 

tussentijd ook de geest gegeven. Wél weer wat geleerd. 

Maar nu moest ik verder.  

 Om te redden wat er te redden viel besloot ik 

alles van de gang (10° C) naar de keuken (15°C) voor het 

raam te verplaatsen (ook beter vanwege de  lichtere 

standplaats).  Een dag later had ik in grote lijnen 

uitgestippeld wat waar precies moest staan en waarom, 

wanneer en hoeveel water het moest krijgen, welke grond 

(ook nog verschil in) en tot welke groep ze allen 

afzonderlijk behoorden etc., etc.. 

De "Franse Geraniums" konden weer terug naar de gang 

samen met twee "Uniques", want die moesten bij 10°C 

staan. De "x hortorums" stonden nu goed en de 

"dwergen" ook. Of liever gezegd wat er nog van over 

was, want het bleken (nadat ik het nogmaals 

gecontroleerd had) net deze  'Ragers Star' en 'Wallis 

Friesdorfer'  te zijn die tot de groep dwergen behoorden 

die zo min mogelijk water  mocht krijgen! "Zelfs 's 

zomers moeten deze dwergen, ook wel miniaturen 

genoemd, een standplaats onder een afdak voor 

watercontrole 

hebben want het 

zijn langzame 

groeiers die ook 

niet teveel  mest 

mogen krijgen 

en een 

overwinteringste

mperatuur van 

15°C 

("vensterbank bijkeuken") prefereren". Eigenlijk speelde 

naast de watergift de temperatuursfactor dus ook nog een 

rol voor het sterven van de twee laatstgenoemde. 

Misschien was het ook beter geweest om ze bij 

thuiskomst de dag erna meteen op te potten.  Dat was 

eigenlijk ook de bedoeling maar voordat ik de potten, de 

grond en de informatie bij elkaar had was het kwaad al 

geschied. Daar kwam nog eens bij dat als ik tóch had 

opgepot, de aarde zo nat was geweest (terwijl die bij mij 

onder een afdak staat) dat het effect hetzelfde zou zijn 

geweest. Nu moest ik dus eerst weer die aarde enigszins 

droog zien te krijgen. U wilt niet weten wat ik daarvoor 

voor taferelen heb moeten uithalen. De mensen moeten 

gedacht hebben: "Wat doet die spjieësbuut* àl de hele 

week bij Beckers op de vensterbank ? " Daar zat dus de 

cocopeat in die ik boven de verwarming had laten 

S 
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drogen. Maar goed, in de tussentijd had ik de teloorgang 

van mijn Pelargoniums redelijk weten te stabiliseren. Dus 

echte haast was er niet meer bij. Het bleef echter goed 

zichtbaar dat sommigen een klap hadden gehad. Nadat de 

cocopeat droog was en ik de juiste potmaten en de andere 

ingrediënten (zand, leem en kalk) bij elkaar had was het 

oppotten geblazen. Want hoe eerder in de grond hoe 

sneller de groei kon hervatten! 

 Nadat ik alles een week in de goede grond had 

staan sloot de derde dwerg zich bij zijn voorgangers aan: 

'Petite Blanche'. Alsook de 3 hangers 'Harlequin Ted Day'  

op de voet gevolgd door de twee "scented leaved"  

'Mabel Grey's. Resultaat: v/d 22 in totaal gekochte 

Pelargoniums waren er 8 (dus uit drie verschillende 

groepen te weten: 3 dwergen, 3 hangers, 2 

Unique's/scented leaved)  doodgegaan.  

 Op het 

moment staat wat over 

gebleven is er redelijk 

rustig bij en het ziet er 

naar uit dat ze zijn 

"geacclimatiseerd", 

maar ik moet niet te 

vroeg juichen. Het is 

nog een dikke maand 

voordat de ijsheiligen het land uit zijn en ze naar buiten 

kunnen. Dan komen er weer andere gevaren om de hoek 

kijken. Bv. luis, schimmel en last but not least: 

duivenpoep (wat de hele plant in no time doet 

verwelken). Gelukkig heb ik de afgelopen twee jaar 

kunnen oefenen met de Pelargoniums die ik destijds van 

een tante kreeg. Dit bleken de doorgestekte "Geraniums" 

van mijn Opa te zijn. Bijna zeker weten dat deze 

pelargoniumstamboom ouder is dan ik ben. Dat geeft 

meer waarde aan de plant en een extra stimulans om alert 

te zijn. Als je dan ook nog complimenten krijgt over hoe 

mooi ze erbij staan weet je weer waarvoor je het doet.  

 Als slotconclusie mag ik dus stellen dat het 

doodgaan van 8 pelargoniums wél er toe heeft 

bijgedragen dat  mijn kennis en inzicht over 

Pelargoniums een stuk groter zijn geworden. Natuurlijk is 

er geen titel als "Doctorandus in de Pelargoniumologie", 

maar als je binnen korte tijd van "niets naar iets" over een 

bepaalde plant komt te weten dan lijkt dat heel wat. Er 

valt in ieder geval nog genoeg te leren. 

Laat de zomer maar komen ik ben er klaar voor! 

(Wordt vervolgd)              * (spjieësbuut = speciekuip) 

   Tekst en foto's: Roy Beckers. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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Kuipplanten; denk aan de 

overwintering. 
anneer deze uitgave verschijnt is het al weer 

oktober. De temperasturen zijn 's nachts al 

weer beduidend lager.; Zo eind oktober is het 

soms  's nachts al zo koud dat gevoelige kuipplanten 

beschermd moeten worden. Toch denk ik dat men als 

kuipplantenliefhebber er naar moet streven om de tijd die 

de planten in de winterberging doorbrengen zo kort 

mogelijk te houden. In een koude periode vindt een 

natuurlijke afharding plaats en mocht het 's nachts al wat 

kouder zijn dan kan men een aantal planten gedurende 

die periode dicht bij een 

muurwand zetten. De 's 

nachts afgegeven war,te 

zorgt ervoor dat de 

temperatuur nog niet zo 

laag zakt.  Op deze 

manier kan men fuchsia, brugmansia, diverse palmen en 

hibiscus nog een tijdje 's nachts buiten laten.  Mochten de 

weerkundigen een enkele nacht met wat lagere 

temperaturen melden dan kan men de planten afdekken 

met noppenfolie of vliesdoek of jute. Laat echter de 

noppenfolie niet te lang over de planten liggen want 

doordat de planten slecht opdrogen of doordat er 

condensdruppels op de bladeren vallen kunnen zich al 

snel bij lage temperaturen schimmels ontwikkelen.  

Belangrijk in zo 'n situatie is de planten regelmatig te 

controleren en de noppenfolie overdag te verwijderen 

zodat de planten kunnen opdrogen. 

 Een ideale overwinteringsplaats is de wintertuin, 

maar dan moeten er geen woonkamertemperaturen 

heersen. De wintertuin is alleen ideaal wanneer men kan 

voorkomen dat de zonnestralen de temperaturen overdag 

hoog opjagen en dat door uitstraling 's nachts de 

temperaturen sterk dalen. Veel tropische en niet tropische 

planten houden niet van dat gejojo en reageren al snel 

met bladval. Natuurlijk zijn er kuipplanten die hoge 

temperaturen prefereren, maar wanneer men de 

wintertuin daarvoor geschikt maakt kan men fuchsia en 

co (planten uit gematigde streken) vergeten. 

 Voor deze planten is een koude kas ideaal, maar 

ook een kelder of een garageput of een zolder kan 

gebruikt worden. Voorwaarde is dat de plek vorstvrij is 

en in het begin van de winter is licht niet zo belangrijk 

want fuchsia's, brugmansia's, solanums, vijgen, 

plumbago'' s enz. gaan bladloos de berging in. Planten die 

hun bladeren behouden verhuizen naar de koude kas, 

want licht moet voorkomen dat ze hun bladeren 

verliezen.(Laurier, aucuba, agave, olijf, granaatappel, 

Japanse mispel, westringia, yucca, arbutus unedo, 

poncirus) Veel van genoemde soorten kunnen vorst 

verdragen en vele kuipplanten hoefden in de winter van 

2014-2915 zelfs niet naar binnen. Zelfs agapanthussen 

konden buiten blijven. 

 Reeds vanaf eind augustus krijgen de te 

overwinteren planten geen voeding meer met veel 

stikstof. Stikstof spoort aan tot groei en die hebben ze 

niet meer nodig. Ook de hoeveelheid water dient 

langzaam teruggebracht te worden. Door deze 

behandeling, gecombineerd met minder licht en een 

lagere temperatuur gaan de planten zich voorbereiden op 

de winterperiode. De stengels worden harder en stugger. 

De bladeren worden steviger en dat gebeurt door de 

aanwezigheid van kalium, de regelaar in de planten.  

 Vanwege plaatsgebrek ( en welke liefhebber 

heeft dat niet) worden de meeste te overwinteren planten 

gesnoeid. Dat is echter niet alleen vanwege de plaats. 

door terug te snoeien en bladloos te maken ( bij planten 

waarbij dat kan) worden veel parasieten verwijderd en 

hebben de planten in de winter geen of weinig last van 

parasieten.  

 Een slaapkamer is geschikt voor de 

overwintering van planten die een hogere 

overwinteringstemperatuur nodig hebben. Toch laten de 

planten, ondanks de hogere temperatuur ( 12°C ) hun 

bladeren vallen. Dat komt door lichtgebrek. Het raam is 

vaak niet al te groot en wanneer de planten op een afstand 

van het raam staan is de lichtsterkte flink afgenomen.  

Een mooi voorbeeld is de bougainville.  Ze laat al gauw 

alle bladeren vallen en brengt kaal de winter door. Deze 

kale planten hebben maar weinig water nodig. De 

behoefte aan water is bij alle planten in de winter gering. 

Ze verdampen weinig water en bladloze planten 

verdampen al helemaal geen water. Deze planten 

W 

Voor. Na. 

Pavonia. 

Dit artikel werd geschreven op 

maandag 31 augustus. Het was 

de twaalfde tropische zomerdag 

van 2015. Een normale zomer 

telt er maar vijf. 
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verkeren in een toestand van schijndood en wanneer het 

licht in het voorjaar sterker wordt verschijnen al gauw de 

nieuwe uitlopers. Alle overwinteringsplanten hebben 

weinig water nodig, maar dat betekent niet dat de 

wortelkluit kurkdroog mag worden. 

 Er zijn planten die in een vorstperiode lang 

buiten kunnen blijven staan. Bladhoudende (Camellis, 

liguster, laurier) en bladberliezende (edgeworthia, 

hortensia) kunnen buiten in kuipen overwinteren. Dat kan 

omdat de plant winterhard is. In de stengels en bladeren 

zitten voldoende suikers die bevriezen voorkomen.  Ook 

de wortels zijn winterhard maar.......wanneer de 

wortelkluit een ijsklomp is geworden kan de plant niet 

meer ademen. Ze bevriest niet, ze stikt. Om het bevriezen 

van de wortelkluit te vertragen 

kan men de kuipen inpakken in 

noppenfolie, jute, vliesdoek, 

stro, bladeren, maar planten 

inpakken in plastic of 

noppenfolie is vragen om 

problemen. 

Elke kuipplant heeft zijn eigen 

aanpak voor de winter nodig. 

Heeft men een mooie kuipplant, 

dan kan men in tijdschriften of 

op internet zoeken hoe de juiste 

winterbehandeling is. door de 

jaren heen bouwt men 

ervaringen op en wanneer men 

goede ervaringen heeft hoeft 

men daar niet van af te wijken. 

 

Afsterven heeft een voordeel. 
lk jaar organiseert de Orajerievereniging regio 3 

in april een open dag in hun overwinteringskas. 

Op deze dag was ik aanwezig en er werd me een 

stuk van een siergember aangeboden. Probleem alleen 

was: "Hoe krijgen we de plant uit de kuip?" De plant zat 

er zo sterk in vastgegroeid dat ze er niet uit te krijgen 

was. Er bleef maar een middel over: de kuip kapot 

snijden. Dat lukte, maar een stuk 

van de wortel afsnijden was nog 

niet zo gemakkelijk. Daar moest 

zwaar materieel aan te pas komen. 

Met behulp van een zaag, een bijl 

en een aks gelukte het een stuk van 

de wortelstok los te maken. Dat 

stuk nam ik mee naar huis en potte 

het op. De wortelstok kreeg uitlopers en nu in oktober 

staat de plant in bloei. 
Siergember ( Hedychium) is niet winterhard en wordt 

daarom als kuipplant gekweekt. Deze plant is 

gemakkelijk te overwinteren, want de plant verhout niet, 

maar sterft boven de grond af. Ze kan dus overal in huis 

op een vorstvrije plaats overwinteren. In het voorjaar kan 

de plant weer op een lichte en warme plek gezet worden 

en indien nodig gedeeld worden. De wortelstok is nogal 

hard. Het delen gaat, zoals eerder beschreven, niet zo 

makkelijk. De plant wordt het mooist wanneer er aan de 

gedeelde wortelstokken enkele scheuten zitten. Geplant 

in voedselrijke grond kan de plant vanaf half mei naar 

buiten en ontwikkelt ze zich tot een rijk bloeiende plant 

met geurende bloemen in de nazomer of vroege herfst. 

     H. Stoffels 

      

 

Oktober: vorstgevaar. 
De eerste kuipplanten moeten in oktober naar hun 

winterkwartier. Het betreft kuipplanten die geen graadje 

vorst kunnen 

verdragen. Voor 

deze tropische en 

subtropische 

planten is het 

zomerseizoen 

voorbij. 

Brugmansia, 

Callistemon, 

Chinese roos, 

Senna, Dipladenia, Tibouchina, Lantana zijn 

vorstgevoelig en lijden te veel van enkele graden vorst. 

E 

Het overlevingsinstinct van planten wordt 

gestimuleerd door minder voeding en minder 

water. 

Kuipplanten in een overwinteringskas. 
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Dinsdag 11 augustus 2015. 

Een verbijsterende ontdekking. 
oals elke morgen ga ik ook vandaag met een volle 

gieter naar mijn kippen. Ik ververs het water in de 

bak, geef een handje graan als extraatje en begin 

daarna met het onderhouden van mij tuin. Eerst even 

rondkijken en dan....... mijn aandacht wordt getrokken 

door een buxuspiramide die 

helemaal in spinsels gehuld is. Ik 

loop er naar toe en zie allemaal 

kaalgevreten takjes. Alleen de 

bladnerven zijn nog over. Wat is 

dat? Eergisteren was de 

buxuspiramide nog helemaal in 

perfect groen en nu is de struik 

helemaal kaal.  Bij nader 

onderzoek ontdek ik een massa 

groene rupsen en de struik zit vol met  kleine, groene 

bolletjes. Allemaal uitwerpselen, restanten van wat eens 

groene blaadjes waren. En niet alleen in die ene 

buxuspiramide zaten rupsen, ook in de rest van de 

aanplant waren plekken te vinden waar de rupsen actief 

waren. 

 

Wat te doen ? 

  De hele buxusaanplant nakijken en de rupsen 

vangen, zoals door diverse "experts" 

wordt aangeraden, is een onbegonnen 

zaak. Uit tientallen meters buxusaanplant 

de rupsen vangen!!!! en de aangetaste 

delen afknippen, soms tot aan de grond!!!! 

en in een vuilniszak doen, deze 

dichtknopen, want anders kunnen de 

rupsen ontsnappen en de zak in de 

container gooien!!!! Wie heeft dat ooit 

bedacht? Nee, hier moet zwaarder geschut 

in stelling gebracht worden. Hier moet 

effectief aan gewerkt worden. Een 

rupsenplaag kan men bestrijden met 

gewasbeschermingsmiddelen gebaseerd 

op pyrethrinen ( biologisch) of 

thiacloprid. (chemisch). Ik kies vandaag 

voor een middel gebaseerd op thiacloprid en wel 

Calypso. Dit middel is ook voor particulieren te koop. 

Na alle buxushagen behandeld te hebben komt natuurlijk 

de vraag: "Waar komen deze rupsen vandaan?"  

De rupsen zijn de jongen van de buxusmot, een diertje 

dat oorspronkelijk niet in Nederland voorkwam. De mot 

is waarschijnlijk per ongeluk in Europa geïmporteerd 

vanuit Japan en sinds een zestal jaren bederft het diertje 

ook in Nederland heel veel buxusaanplant. Zodra het 

voorjaar in de lucht is worden de motten actief en leggen 

ze eitjes aan de onderkant van de buxusbladeren. Uit deze 

eitjes komen de felgroene rupsen met hun zwarte kop en 

zwarte lengtestrepen en ze doen wat rupsen behoren te 

doen: vreten. Gedurende ongeveer dertig dagen gaan de 

rupsen in de planten tekeer en wanneer ze groot genoeg 

zijn verpoppen ze zich en komen de crèmekleurige 

motten uit hun cocons tevoorschijn. In die dertigdaagse 

Z 

De eitjes zijn 

gelegd aan de 

onderkant. 

 

Schade door rupsen. 

Rupsen aan het werk. 
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periode richten ze 

door hun grote aantal 

enorme schade aan. 

Wanneer de eerste 

motten in het 

voorjaar hun eitjes 

leggen betekent dat 

dat opeenvolgende 

generaties zich te 

goed doen aan het 

buxusgroen. De 

dieren blijven actief 

tot oktober en gaan 

dan in winterrust. Ik had mijn buxuspiramide twee dagen 

niet gezien, maar van de eens zo mooi groene plant bleef 

een skelet van takken en nerven over. Dan ben ik verder 

gaan kijken en ontdekte meer planten waar rupsen actief 

waren. Op diverse plaatsen vond ik dorre blaadjes, kale 

takken, bladnerven en spinsels.  

 Enkele uren nadat ik de planten behandeld had 

lagen diverse rupsen op de grond. Hopelijk heb ik op het 

juiste moment gehandeld en daarmee voorlopig mijn 

planten gered. Het kan zijn dat ik toch niet alle rupsen 

kwijt ben. Ik zal de dagen na de bespuiting regelmatig 

moeten controleren en misschien moet ik de behandeling 

nog eens herhalen. 

Het meest effectief werkt 

een behandeling in het 

voorjaar, wanneer men de 

eerste motten of rupsen 

ziet. Doordat er geen of 

weinig volgende generaties 

zijn zal de schade beperkt 

blijven.  

Het is zaak goed te kijken, want de rupsen richten de 

eerste schade aan de onderkant van de blaadjes aan. Dat 

bladmoes schrapen ze van het blad af en aan de 

bovenkant is weinig te zien. Een goede kijker valt de 

lichtere kleur van het blad op.     

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Pyrethrum , een gewasbeschermingsmiddel dat 

vele vretende en zuigende insecten bestrijdt. De 

werkzame stof in dit middel is pyrethrine, een sap 

dat uit de in Afrika geteelde margriet wordt 

gewonnen.  Het is absoluut noodzakelijk dat de 

rupsen ( maar ook andere vretende en zuigende 

insecten) geraakt worden en daarom moet men de 

struiken van alle kanten goed nat maken. Wanneer 

het product opgedroogd is is er geen werking meer 

en daarom kan men het beste 's morgens spuiten.  

Pyrethrum is een middel op plantaardige basis, maar 

dat betekent niet dat men geen 

veiligheidsmaatregelen moet treffen ! 

Pyrethrum was al bij de Romeinen bekend ter 

bestrijding van luizen en vlooien. Zij noemden het 

"perzisch insectenpoeder".    

 

 

 

 

 

Calypso op basis van thiacloprid is ook een 

gewasbeschermingsmiddel. Het is een middel dat 

door chemici in elkaar geknutseld is ter bestrijding 

van vretende en zuigende insecten. Een  voordeel 

van Calypso is dat het niet schadelijk is voor bijen, 

hommels en wespen. Bovendien werkt het middel 

systemisch. Het wordt opgenomen door de bladeren 

en getransporteerd door de hele plant. Indien men de 

gehele plant goed nat maakt werkt het middel dus 

door contactwerking en door de aanwezigheid in de 

plant. 

15% wordt geteeld 

in Ruanda 

Buxusmot. 

H. Stoffels. 
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Isoplexis canariensis  

 
Nederlandse naam:   Canarisch vingerhoedskruid. 

Familie:   Helmkruidachtigen ( Scrophulariaceae) 

Herkomst:   Canarische eilanden. 

Standplaats:    Volle zon en halfschaduw. 

Bladeren:   Ongeveer 10 cm lang en grof gezaagd. 

Bloemen:   De trechtervormige oranje bloemen zitten in toortsen en gaan van beneden naar boven  

    open. 

Bloeitijd:    Bloeit vroeg in de zomer. Hoofdbloei juni/juli. Uitgebloeide toortsen verwijderen  

    verlengt de bloei. 

Vermeerdering:  Stekken nemen eind augustus. 

Groeiwijze:   Struik. Kan tot 150 cm hoog worden. 

Snoeien:   Kan na de herst gesnoeid worden. 

Water geven:   Niet te veel water in een keer. De grond moet gelijkmatig vochtig zijn. 

Voeding:   Vloeibare voeding werkt het best. 

Plagen:   Spintgevoelig. Cicaden. 

Verpotten:   Verpotten in september. 

Overwintering:  De plant is gevoelig voor vorst.  Het normale overwinteringsadvies luidt: Overwinteren  

    op een koele, lichte plaats bij 10/12°C. De planten overwinteren in mijn vorstvrije kas  

    en worden alvorens ze naar de kas gaan flink teruggesnoeid.   
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Bladvergeling bij abutilons. 
ok deze zomer waren ze er weer; de gele 

bladeren van de abutilons. Deze geelverkleuring 

van bladeren is elke zomer weer een veel 

voorkomend verschijnsel. Het gedeelte van de bladeren 

tussen de bladnerven wordt 

geel. Dit verschijnsel heet 

chlorose. diverse oorzaken 

kunnen hieraan ten grondslag 

liggen. IJzergebrek, maar ook 

andere gebreken laten de 

bladeren vergelen.  Andere 

oorzaken zijn de plaatsing in 

de tuin (te veel hitte van de 

zon) of watergebrek. 

Abutilons houden van veel 

water en voeding, zodat de plant al haar bladeren goed 

kan verzorgen. Zelfs een te hete wortelkluit kan vergeling 

veroorzaken, immers door de hitte wordt de werking van 

de wortels belemmerd. Wanneer onvoldoende water (bij 

voorkeur regenwater) en voeding naar de bladeren 

getransporteerd worden kunnen deze zelfs afsterven. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O 
Oplossing Quizfilippine juli 2015. 

 
Het oplossen van deze quizfilippine was toch niet 

zo moeilijk. Deze keer mocht ik geen enkele reactie 

ontvangen, maar toch volgt hier de oplossing: 

 

A. Botanische tuinen.  B. Fuchsia. C. oleander D. 

homeopathie. E. mannentrouw. F. verkleurbloem. 

G. mycorrhiza. H. citrus. I. clerodendron. J. 

fremontodendron. K. gartenmeister. L. wijndruif. 

Na het plaatsen van de letters op de goede plaats 

ontstaat de volgende zin: 

Een echte tuinman is net onkruid niet uit de tuin 

te verwijderen. 

Ik heb een goed excuus waarom mensen niet 

puzzelen. Wetenschappers hebben aangetoond dat 

bewegen meer aan de gezondheid bijdraagt dan 

puzzelen. |Mocht dat de reden zijn waarom de 

puzzels slecht worden ingevuld, dan kan ik daar 

vrede mee hebben. Het maken vind ik in ieder 

geval al leuk! 
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nder een goed gesternte namen we 

voor de vijfde keer deel aan de Oude 

Ambachten te Einighausen. Het weer 

was uitstekend, zowel tijdens het opbouwen op 

zaterdag als de presentatie op de zondag. 

  Op zaterdag waren al vroeg een vijftal 

leden present om de pergola's op te bouwen. 

We waren zelfs zo vroeg dat we de bewoners 

van het pand uit bed hebben moeten bellen. Als 

eerste haalden we de benodigde materialen van 

de zolder, maar voordat we konden beginnen 

met opbouwen werden we door de familie 

Curvers uitgenodigd voor een kop koffie. 

 Het opbouw werk vlotte zo snel dat we 

om 13.00 uur klaar waren en konden we de 

weggeefplanten ophalen. In totaal waren er 175 

siernetels en 25 fuchsia's die we naar 

Einighausen brachten. 

 Op zondagmorgen waren we om 9.00 

uur weer in touw. De showplanten werden 

opgehaald in Limbricht. Dat waren er heel wat, 

want er moest drie keer gereden worden om ze allemaal in Einighausen te krijgen. Dat vervoer gebeurde met een 

O 

Oude Ambachten 2 augustus 
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vrachtwagen van Intratuin Geleen. Toen alle planten er waren konden we met de aankleding beginnen. De planten 

werden opgehangen of op een plaats gezet waar ze het beste tot hun recht kwamen. Zoals ook in de voorbije jaren was 

het aankleden van het erf het meest hectische werk, want al voor de openingstijd liepen er mensen door de straten en dus 

ook over het nog niet aangeklede erf. Toch hebben we alles keurig netjes op tijd voor elkaar gekregen. 

Het werd een drukke 

middag, want soms liepen 

er zoveel mensen op het erf 

dat er bijna niemand meer 

bij kon. Veel mensen 

bewonderden de planten en 

we kregen menig 

schouderklopje voor 

hetgeen we showden. De 

eerste tweehonderd 

bezoekers kregen gratis een 

siernetel en ook hiervoor 

was de belangstelling 

groot. Om 14.30 uur waren 

alle planten weggegeven. 

Een aantal fuchsia's bleef 

staan, want deze planten 

werden gebruikt om het 

stekken te demonstreren. 

Over het stekken waren 

ook vragen en met het 

aanwezige materiaal werd het stekken gedemonstreerd. Vele mensen waren geïnteresseerd in de stekgrond, want 

stekgrond met perlite kenden velen niet. Door de aanwezige leden werden veel vragen beantwoord en de vele bezoekers 

gingen tevreden verder. 

Door het grote aantal bezoekers vloog de tijd en al gauw was het 18.00 uur en prompt op tijd stond Paul van Intratuin 

met de vrachtwagen voor de poort. De planten werden ingeladen en naar Limbricht gebracht, de pergola's werden 

afgebroken en opgeruimd en om 19.30 uur was alles weer op zijn plaats. 

 Terugkijkend kunnen we zeggen dat het een zeer geslaagde dag was en dat er best wel veel promotie gemaakt 

werd voor onze vereniging. Soms kregen we wel eens de vraag: "Waar doen jullie het voor? Krijgen jullie dat betaald?" 

Het antwoord:"Planten is onze 

hobby en we willen aan anderen 

laten zien dat het een mooie 

hobby is. We proberen andere 

mensen te interesseren in onze 

hobby en we hopen dat er weer 

mensen lid worden van de 

vereniging'" Dat antwoord wekte 

bewondering, maar ons doel 

hebben we met deze activiteit 

bereikt. Het was een mooi 

versierd boerenerf, de 

belangstelling voor onze planten 

was groot en last but not least; 

deze activiteit leverde ons weer 

enkele nieuwe leden op.  

Hier een bedankje voor de vijf 

mensen die de kar getrokken 

hebben. 

  H. Stoffels 

  Foto's Lou Tops 
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Informatie over het vakkundig snoeien van fuchsia's en  

kuipplanten? 

Kom dan op zaterdag 17 oktober naar Intratuin Geleen.  

Vanaf 10.00 uur. 

U mag  planten meebrengen en laten snoeien. 

Gezellig druk. 

Veel 

demonstraties. 

Veel demonstraties. 

o.a. het stekken van planten 

Informatie over het vakkundig snoeien van fuchsia's en  

kuipplanten? 

Kom dan op zaterdag 17 oktober naar Intratuin Geleen.  

Vanaf 10.00 uur. 

U mag  planten meebrengen en laten snoeien. 

Gezellig druk. 
24
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Stephanotis zaaien. 
In een radio uitzending van Limburgs Land meldde een 

luisteraar dat hij een Stephanotis had met een vrij grote, 

groene vrucht. Zijn vraag was: "Wat is dat en kan ik hier 

iets mee doen?" 

at er een vrucht verschijnt is in ons klimaat een 

zeldzaamheid. In die vrucht zitten zaden en met 

dat zaad kan de plant vermeerderd worden. 

Vermeerderen kan ook uit stek, maar zaaien behoort ook 

tot de mogelijkheden. Zolang de vrucht groen is is er 

niets mee te doen, De vrucht moet eerst rijpen en dat kan 

maanden duren. Pas wanneer de vrucht geel-bruin begint 

te worden en daarna begint te verschrompelen zijn de 

zaden rijp. Om direct te kunnen zaaien  moeten de zaden 

geoogst worden voordat de vrucht openbarst. Zaaien in 

zaaigrond en de zaden lichtjes 

afdekken en op een warme plaats in 

de kamer zetten. Hoeveel zaden er 

uiteindelijk kiemen is niet te zeggen, 

maar niet alle zaden zullen kiemen.  

 De zaden die men heeft na 

het openbarsten van de vrucht zijn al 

overrijp en deze zaden hebben al een 

kiemrust. Het beste kan men deze 

zaden op een koele. droge plaats 

laten overwinteren en pas in het 

voorjaar zaaien. 

 Na het verspenen zet men de zaailingen op een 

lichte plaats uit de zon bij een temperatuur van 20°C en 

men zorgt ervoor dat de wortelkluit vochtig blijft. De 

plantjes zullen dan goed groeien, maar of ze bloemen 

krijgen is afwachten. Eenmaal gewend aan een plaats in 

de kamer moet ze blijven staan, want deze plant kan 

slecht tegen verplaatsing en ook niet tegen draaiing. 

Eenmaal uitgegroeid tot een flinke plant heeft ze een 

rustperiode nodig om knoppen aan te zetten. Tijdens de 

 

 

donkere maanden de 

plant vrij droog houden 

en plaatsen in een koele 

kamer met toch veel licht. 

 Planten 

opgekweekt uit stek bloeien gemakkelijker. Daar waar 

men doorgaans kopstekken gebruikt van planten gaat een 

vermeerdering van Stephanotis floribunda makkelijker 

door gebruik te maken van overjarig stekmateriaal. Het 

gebruik van stekpoeder zal de wortelvorming bevorderen. 

Stephanotis wordt ook wel Madagaskar jasmijn genoemd 

want ze groeit oorspronkelijk in het tropisch regenwoud 

van Madagaskar en bereikt daar wel een lengte van vele 

meters.  

De bloeitijd is meestal vanaf mei en duurt tot het najaar. 

In die tijd heeft de plant wel regelmatig voeding nodig en 

bovendien houdt ze van een omgeving met een hoge 

luchtvochtigheid. (De oorsprong uit het tropisch 

regenwoud spreekt boekdelen.) Aan deze wens kan men 

tegemoet komen door de plant op een eilandje te 

plaatsen. Dat is op een omgekeerd schoteltje dat ligt in 

een grotere schotel en deze laatste vult men tot aan de 

potrand met water.  

 Stephanotis floribunda is een echte kamerplant, 

want op het terras of op het balkon is het voor deze plant 

snel te koud. 

    H. Stoffels. 

 

In december/januari 

laten de meeste 

kerstrozen hun bloemen zien. Om de bloei te bevorderen 

en om de bloemen beter te kunnen zien knipt men begin 

december alle 

bladeren weg. 

Trouwens de zwart 

geworden bladeren 

moeten al eerder 

verwijderd zijn, 

want zij zijn 

aangetast door een besmettelijke schimmel. Niet op de 

composthoop, maar in de GFT-bak. 

 

 

Even tussendoor: 

 Een wat oudere man rijdt met zijn fiets op de 

autosnelweg en wordt aangehouden door een motoragent. 

Hij spreekt de oude maan aan en zegt: "Awel, wede gij 

niet waar het fietspad is?" De oudere man is heus niet 

dement en geeft als antwoord: "Jawel, u gaat rechtdoor en 

dan de eerste afslag naar rechts en dan weer naar rechts, 

maar ik geloof niet dat men daar met een motor mag 

rijden." 

D 

Bruidsbloem. 

Oud blad wegknippen 

25



ww
w.

ed
ito

o.
nl

 

 

   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tip:     Helleborus planten. 
e verschillende kerstrozen (Helleborus niger ) bloeien van november tot maart. De beste planttijd is september, 

ook al zien de planten er slordig uit. Omdat kerstrozen diep wortelen is het belangrijk een diep plantgat te 

maken en het plantgat rond de wortels op te vullen met vruchtbare grond. Na enkele jaren zijn er prachtige, 

grote pollen ontstaan. 

Helleborus niger doet het ook goed in een pot. Voorwaarde is dat de pot voldoende diep is en dat het overtollige water 

goed weg kan lopen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D 

De tekst van T was niet volledig. Helaas!! 
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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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