


 

Oude Ambachten. 
p zondag 6 augustus is het dan weer zover. In 

Einighausen herleeft op een mooie augustusdag 

het verleden. Op een parcours door het dorp kan 

men oude werktuigen en gereedschappen bekijken en hier 

en daar worden oude beroepen uitgebeeld. Toch zijn er 

niet alleen oude zaken te bewonderen. Het geheel 

wordt aangekleed met moderne 

bezienswaardigheden. Van dat laatste maakt het 

door de vereniging versierde boerenerf van de 

familie Curvers deel uit. Voor de zevende keer 

trekken we met onze fuchsia’s en kuipplanten de 

aandacht. 

Op zaterdag 5 augustus is een achttal leden van de 

vereniging om negen uur paraat om de pergola’s 

op te bouwen. Dat gebeurt helaas in de stromende 

regen.  Ondanks het slechte weer verloopt de 

opbouw voorspoedig. Ook de aankleding met 

planten op zondagmorgen verloopt voorspoedig 

dankzij de ruime medewerking van een aantal   

leden. De door de familie Wilders geleverde oude 

boeren materialen helpen mee het erf een wat 

aangepaste sfeer te geven. Dat aankleden moet in 

een rap tempo gebeuren, want de ervaring leert dat om half 

twaalf al de eerste bezoekers aanwezig zijn.  

Het is een drukke middag geworden. Heel veel 

bezoekers hebben op het erf rondgelopen en de 

planten bewonderd. Extra bezoekers hebben we 

getrokken door het aanbieden van een gratis fuchsia. 

Deze aanbieding is zeer in trek getuige het feit dat 

om half drie alle 300 planten uitgedeeld zijn. Diverse 

mensen hebben we teleur moeten stellen. Naast de 

fuchsia’s hebben we ook CultiVaria’s uitgedeeld in 

de hoop dat er misschien nieuwe leden uit 

voortkomen. Afwachten dus! 

Vanaf half vijf wordt het aantal bezoekers minder. 

Debet hieraan is de finalewedstrijd van de 

Nederlandse leeuwinnen. Ondanks dat kunnen we 

terugkijken op een respectabel aantal bezoekers. 

Een dergelijke organisatie kan alleen maar gladjes 

verlopen wanneer voldoende leden hun 

medewerking verlenen. Hierover hebben we niet te 

klagen en voor alle medewerkers geldt: Hartelijk bedankt 

en misschien weer tot volgend jaar. 
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a enkele dagen van werken aan de opbouw van de 

show is het dan eindelijk zover. Op 

zaterdagmorgen is iedereen die voor deze dag 

ingepland is op tijd aanwezig en worden de laatste puntjes 

op de i gezet.  De planten worden mooi verzorgd, de 

afgevallen bloemen opgeraapt en de paden geveegd. De 

show kan beginnen. 

Het eerste uur op deze zaterdagmorgen is  het rustig, maar 

langzaam komen  er wat mensen binnen en na de middag 

is het gezellig druk. De eerste honderd lootjes zijn vrij snel 

verkocht en de eerste trekking volgt. In de namiddag vindt 

een tweede trekking plaats.  

Op zaterdagavond is er een gezellige feestavond op het 

terrein van IVN Stein.  De bestelde friteskraam is op tijd 

en voor velen is het verschijnen van de friteskraam een 

verrassing. Dat neemt niet weg dat iedereen de frites met 

gekozen garnering lekker vindt. Jammer dat een regenbui 

het gezellige een beetje verstoort, maar al snel gaat het 

feest door. 

Op zondagmorgen om 10.00 uur lopen de eerste bezoekers 

in de tuin. Deze dag zijn er meer bezoekers dan de eerste 

dag. Het is dan ook leuker lootjes te verkopen. Zo loop ik 

(Jose) naar een meneer en een mevrouw en vraag of ze 

lootjes willen kopen. Terwijl de  mevrouw haar beurs  

 

tevoorschijn haalt vraagt de meneer: “ Welke prijzen zijn 

er te winnen?” Daarop antwoord ik: “Een paar mooie 

plantjes.” Op dit antwoord reageert de meneer: “Wat moet 

ik met planten. Wij wonen op een flat en op ons balkon is 

geen plaats meer voor planten. Het balkon staat al vol.” 

Van de mevrouw kreeg ik toch nog een euro ter 

versterking van de verenigingskas. 

Er zijn vooral leuke reacties betreffende de mooie locatie 

en de mooie planten en dat alles geregeld door de 

showcommissie. Het resultaat mag er zijn. 

Jammer dat er niet meer leden van de vereniging de mini-

show bezocht hebben, want als plantenliefhebber hebben 

ze toch iets gemist. 

    Sef en Jose Eerens. 

 

Hebben jullie ook fuchsia’s? 
Op de tweede dag van de mini-show lopen er wat meer 

mensen rond op het showterrein als op de eerste dag. Het 

weer is prima en de sfeer is gezellig. De aanwezige 

bezoekers kijken aandachtig naar de planten en ze steken 

hun bewondering niet onder stoelen of banken.  Het geheel 

wordt natuurlijk in de gaten gehouden door de mensen van 

de organisatie en met diverse mensen wordt een praatje 
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gemaakt. Ook Annelies kijkt regelmatig in de tuin en ziet 

een stel bewonderend naar een fuchsiahanger kijken. Ze 

loopt er naar toe en probeert met het koppel een praatje te 

maken. Dat lukt en al gauw gaat het over de fuchsia’s. 

Tijdens dat gesprek vraagt Annelies: “Hebben jullie ook 

fuchsia’s?” Het antwoord laat Annelies vreemd en 

bewonderend opkijken. “Ja, we hebben er ook. Het zullen 

er zo’n 1200 zijn.” En dan krijgt Annelies uitleg. “We zijn 

van Kwekerij Zeelenberg en komen jullie planten 

bewonderen.”  Annelies is niet op haar mondje gevallen en 

voert een heel gesprek met de mensen van de kwekerij 

(John en Yvonne de Hoog) en natuurlijk geeft ze aan dat 

ze het waardeert dat de mensen speciaal voor deze show 

vanuit Dongen naar Stein zijn gekomen. 

 

 

De mini-show van 2015 was een succes te noemen en na 

de evaluatie van deze show door de toenmalige 

showcommissie kwam het advies om de mini-show niet 

voor een dag, maar voor twee dagen te organiseren. Uit de 

evaluatie bleek namelijk dat er weinig meer werk zou zijn 

voor een tweedaagse show.  

In 2016 werd een drietal tuinen van leden van de 

vereniging bezocht. Het waren mooie tuinen en beslist de 

moeite waard om te bezoeken. De mensen hebben echt 

moeite gedaan mooie planten in hun tuin te laten zien. Wat 

de tuinen betreft was het een succes. Iets meer bezoekers 

van de VFKL-leden zou wenselijk zijn. 

Een jaar gaat snel voorbij en dus kwam in 

februari, de eerste ledenbijeenkomst van het 

nieuwe jaar de vraag: “Wordt er dit jaar een 

mini-show georganiseerd? “ Het bestuur had 

reeds in de extra vergadering van november 

2016 de mini-show op de activiteiten agenda 

geplaatst, maar er wel een voorwaarde aan 

verbonden: de organisatie van de mini-show 

moet weer zoals in 2015 gebeuren door een 

aparte commissie samengesteld hoofdzakelijk 

uit niet bestuursleden.  Tijdens de bijeenkomst 

van februari gaven acht leden zich op om in de 

showcommissie zitting te nemen. Onder die acht 

leden was een bestuurslid. Dat was gemakkelijk, 

want dan was de terugkoppeling naar het bestuur 

gewaarborgd. Deze acht mensen gingen aan de 

slag, maar tijdens de organisatie haakte een lid 

af en werd de organisatie gedaan door zeven 

mensen. Deze groep kwam diverse keren bij 

elkaar en zo werd de mini-show van 2017 in 

elkaar gezet. De leden van de showcommissie 

hadden hun eigen taak en het bestuur werd op de 

hoogte gehouden. De show werd gehouden op 

zaterdag 22 en zondag 23 juli in de IVN tuin in 

Stein. Deze tuin ligt in het gebied Steinerbos en 

menigeen heeft er zijn jeugdherinneringen in de 

speeltuin. 

 

 

 

De mini-show van 2017 was ook een succes. Zeker wat 

betreft de medewerking van de leden. Zonder de leden die 

bij de opbouw aanwezig zijn geweest en de leden die 

meegeholpen hebben tijdens de showdagen en de leden  

die mee opgeruimd hebben zou het geen succes zijn 

geworden. 

Op de zaterdagavond was een gezellig samenzijn gepland 

en het was echt gezellig. Deze keer geen uitgebreid 

culinair buffet, maar gewoon een frietje met halen bij de 

friteskraam. Ook dat was weer eens iets anders en het was 

bovendien ook nog een succes. Alles heel gewoon, zoals 

de hele vereniging heel gewoon is. 

 

Op donderdag 21 juli werd begonnen met de opbouw. Op deze 

eerste dag waren 18 leden aanwezig om te helpen. Hier wordt de 

eerste pergola geplaatst 
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De evaluatie moet nog volgen, maar het hele gebeuren heb ik geprobeerd vast te leggen in 

een fotoreportage in deze CultiVaria. Hopelijk roepen de foto’s plezierige herinneringen op 

en wordt het werk dat in de organisatie is gestoken naar het tweede plan geschoven. 

Even pauze in de kantine bij een kop koffie. 

De voorbereidingen voor de middagpauze zijn in volle gang. 
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De opbouw van de ronde pergola vraagt veel 

mankracht en nauwkeurig werken. VFKL transport. 

De eerste vracht is uitgeladen. 

Een mooi tafereel bij binnenkomst in de tuin. 
6



  

Sfeerbeelden 

van de mini-

show in de IVN-

tuin te Stein. 
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De verkoopstand bij de uitgang.  

In de IVN-tuin te Stein werden ongeveer 250 planten tentoongesteld. Het betreft fuchsia’s en kuipplanten. Het is 

slechts een heel klein gedeelte van de fuchsia’s en kuipplanten die er op de wereld bestaan. Neem de fuchsia. Deze 

is pas sinds 1696 bekend. De soort werd gevonden door Charles Plumier die de plant ontdekte in Santa Domingo, op 

dit moment Dominicaanse Republiek geheten. Hij noemde de plant naar de Duitse botanicus Leonhard von Fuchs. In 

de negentiende eeuw was de plant geliefd in Europa en sindsdien kent de plant ups en downs. 

Ook de kuipplanten werden pas bekend na de ontdekkingsreizen. Ze werden door ontdekkingsreizigers meegebracht 

uit warmere streken en pas nadat men een overwinteringsmogelijkheid  gemaakt kon men deze planten ook in 

koudere omstandigheden cultiveren. Toch beleven ook deze planten hun ups en downs. 
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De friteskraam is erg in trek. 

Over het weer mogen we niet 

klagen. Het was niet te nat, niet te 

koud en niet te warm. 

Het bleef op deze zaterdagavond nog lang gezellig. 

Even op mijn 

gemak een frietje 

eten. 
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 Jong geleerd is oud gedaan. 
oe bereik je dat kinderen belangstelling krijgen 

voor de natuur?  Mijn kleinkinderen (Syenna 12, 

Kyèno 11 en Tyani 9) komen regelmatig in mijn 

tuin. Ze kijken wel eens rond en vragen uitleg over 

planten, maar daar blijft het dan ook bij. Om hen wat 

actiever bij de plantenwereld (natuur)  te betrekken bedenk 

ik een opdracht. Samen met hun vader en moeder gaan ze 

voor drie weken op vakantie in het zuiden van Frankrijk. 

Gedurende die drie weken zullen er vast momenten zijn 

dat ze denken: “Wat mot ich nou gaon doon? “  Ze hebben 

alle drie een telefoon waarmee ze foto’s kunnen maken en 

daarvan  maak ik gebruik bij het geven van een opdracht. 

De opdracht luidt: ”Wanneer je me na de vakantie drie 

foto’s van planten  laat zien  met  daarbij een tekst van 

minimaal veertig woorden krijg je van mij een beloning.” 

Ze zijn  enthousiast dat ze een beloning kunnen verdienen 

en ze gaan op pad naar het zuiden van Frankrijk. 

Drie weken later komen ze terug en ze vertellen me dat ze 

de opdracht afhebben en dat ze dat met plezier gedaan 

hebben. Ze hebben de planten  gefotografeerd die ze leuk 

vinden en gegevens hebben ze opgezocht via internet. Ze 

hebben elkaar geholpen en het resultaat vindt u in deze 

CultiVaria.  

 

De drie foto’s met beschrijving van  Syenna. 

Haagwinde. 
De haagwinde (ook wel pispotje genoemd) is een vaste 

plant die behoort tot de windenfamilie. Onder de grond 

heeft deze plant wortelstokken en omdat ze zo woekert 

wordt ze in de tuinen als onkruid beschouwd.  Met haar 

rechtswindende stengels kruipt de plant langs elke steun 

naar boven en kan wel tot drie meter hoog gaan. De plant 

bloeit van juni tot in de herfst en overwinter onder de 

grond. De bloemen bloeien maar een dag en wanneer het 

donker wordt of 

regent sluiten de 

bloemen zich. De 

doorsnee van de 

bloem is vijf tot zeven 

centimeter.  In de 

bloem zitten de 

meeldraden en de 

helmknoppen en na 

bevruchting vormt de 

plant een doosvrucht, 

waarin zich een tot 

vier zaden vormen.  

De bloem geurt na 

vanille. 

De haagwinde komt 

voor op plaatsen waar 

de grond voedselrijk 

en vochtig is en waar 

ze de hele dag in de 

zon staat.  

Trompetbloem. 
De trompetbloem is een 

klimplant waarvan de 

stengels verhouten. De 

bladeren zijn 

samengesteld uit 

deelblaadjes. De 

deelblaadjes zijn smal, 

ovaal tot lancetvormig. 

De plant bloeit van het 

voorjaar tot in de herfst  

De bloemen kunnen wel 

vijf centimeter lang 

worden en ze zitten bij 

elkaar in tuilen van vier 

tot acht stuks. De bloeitijd 

is in juli, augustus en 

september. 

 

Wilde peen. 
De wilde peen (ook wel vogelnestje genoemd) is een plant 

uit de familie van de schermbloemigen en komt in de 

Benelux veel voor. Ze zit in de grond met een penwortel, 

net als de gewone wortel. De penwortel is echter wit en 

minder vlezig. De geur is onmiskenbaar die van de gewone 

peen. De plant komt vooral voor in droge gebieden en 

wordt tot negentig centimeter hoog. Het is een tweejarige 

plant die kou nodig heeft voor haar bloei. (dit heet 

stratificatie).  In het tweede jaar na de winter gebruikt de 

peen zijn opgeslagen voedingsstoffen uit de wortel voor 

verdere ontwikkeling. Deze wilde peen bloeit van juni tot 

in de herfst met schermen.  Een scherm bestaat uit vele 

stralen, waarvan de buitenste rij naar binnen gebogen is en 

daardoor lijkt het scherm op een “vogelnestje”. De 

bloemen zijn wit of roze met in het midden een plukje 

zwartachtigpurper. De plant is erg behaard en de bladeren 

zijn geveerd.  De wilde peen is rijk aan caroteen en 

vitamine B. 

 

 

 

  

H 

Zijn uw buxussen kaal ten gevolge van de buxusrups 

en u wilt de planten behouden?  Knip dan voor de 

winter de planten tot enkele centimeters boven de 

grond af en in het voorjaar lopen de planten weer uit 

en heeft u een nieuw begin. Blijf dan wel controleren  

of er een nieuwe aantasting ontstaat. 
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De drie foto’s met beschrijving van Kyèno. 

De Gallica roos. 
De oude rozen zijn struikrozen die vaak tot twee meter 

hoog kunnen 

groeien. Ze lijken 

daarom op 

klimrozen.  In de 

natuur komt deze 

roos voor rond het 

Middellandse 

Zeegebied, maar 

ze worden in heel 

Europa gekweekt. 

Vanwege hun 

geneeskrachtige 

werking worden 

ze ook wel 

Apothekersrozen 

genoemd. 

Ze staan graag in 

de volle zon en 

houden van een 

vruchtbare, goed 

gedraineerde 

grond waar kalk 

aan toegevoegd is. 

 

Siergras (Zegge- Carex). 
Over de hele wereld komen meer dan twee duizend soorten 

siergras voor. Dat is voornamelijk in gematigde en koude 

gebieden. Ze hebben een voorkeur voor vochtige grond.  

Er zijn bladverliezende en groenblijvende zeggesoorten. 

Omdat er 

zoveel 

soorten zijn is 

het 

vaststellen 

van de naam 

zo moeilijk. 

Om achter de 

juiste naam te 

komen moet 

men de 

ondergrondse 

delen van de 

plant 

onderzoeken. 

 

 

 

 

 

 

 

Olijfboom. 
De olijf is de vrucht van de olijfboom.  Olijfbomen groeien 

vooral in het 

Middellandse 

Zeegebied met 

landen als Frankrijk, 

Spanje, Italiё en 

Griekenland. Van  

oorsprong komt de 

olijfboom uit Israёl. 

Olijfbomen staan 

graag op een zonnige 

plaats. Ze verdragen 

veel regen als de 

grond goed 

doorlatend is.  

Olijven worden, 

voordat ze gegeten 

worden eerst in een 

bad met zout water 

gelegd om de bittere 

smaak te laten 

verdwijnen. 

 

De drie foto’s met beschrijving van Tyani. 

Lantana. (wisselbloem). 

Deze plant komt van nature voor in de tropische gebieden 

van Amerika en Afrika. Het zijn kruidachtige planten die 

tot wel twee meter hoog kunnen groeien. Ze hebben 

bloemen in verschillende kleuren en in de zomer 

veranderen de bloemen van kleur. De bessen van de 

Lantana zijn 

giftig maar 

trekken veel 

vogels en 

insecten. De 

bloemen 

worden 

graag 

bezocht door 

vlinders. 

De Lantana 

is een 

geslacht uit 

de ijzerhard 

familie en 

heeft 

ongeveer 

150 soorten. 

 

 

 

 

 

Mensen geniet van alles wat 

u ziet: bloemen, planten, 

dieren, zon, maan en 

sterren. 

Ook wij zijn deel van dit 

heelal. 

Mensen geniet van elkaar 

bovenal.    (Shanen) 11



Palm. 
Er zijn winterharde, 

tropische en 

subtropische 

palmen. Palmen 

bestaan grofweg uit 

een bladerdek, een 

stam en wortels. 

Palmen hebben 

meestal een 

schijnstam.  De stam 

is opgebouwd uit 

een opeenstapeling 

van bladscheden en 

daarom heeft een 

palmboom geen 

bast. Veel 

palmensoorten 

hebben een harige 

stam met draden. 

Deze dienen om de 

stam te beschermen. 

Uitdroging van de 

bladeren wordt 

voorkomen doordat het bladoppervlak glanzend is en 

bedekt is met was.  

Palmen kunnen ook bloeien.  De bloemen zitten meestal 

aan een tros en de bestuiving gebeurt veel door de wind, 

maar er zijn ook bloemen die bestoven worden door 

insecten. 

Palmen kunnen in veel grondsoorten leven, als deze maar 

goed waterdoorlatend zijn. 

 

 

       

   

 

 

Paardenbloem. 
Bij een paardenbloem staan de bloemen dicht bij elkaar en 

vormen een bloemhoofdje. Het bloemhoofdje bestaat uit 

gele bloemen. De stengel is hol en heeft geen bladeren. De 

bladeren staan in een bladrozet bij elkaar en zijn diep 

ingesneden.  Als je de stengel breekt komt er een witte, 

melkachtige vloeistof naar buiten en na droging blijven er  

 

bruine vlekken over. De wortel is een penwortel die diep 

in de grond kan dringen. Als deze diep in de grond afbreekt 

kan de plant zich herstellen en nieuwe rozetten vormen. 

Alleen schoffelen heeft geen zin!  

De voortplanting vindt plaats doordat het vruchtbeginsel 

kan uitgroeien tot een zaad zonder dat de eicel bevrucht is 

geweest. De vrucht hangt aan een soort parachute en deze 

worden door de wind vervoerd.  

     H. Stoffels 

  
Bijen zijn vegetariёrs, want ze leven van nectar en stuifmeel. Ze komen over de hele wereld 

voor (uitgezonderd Antarctica) en ze zijn belangrijk voor de bestuiving van bloemen. Een 

wereld zonder bloemen en dus zonder vruchten is ondenkbaar! 
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eze rupsen zitten in 

mijn WALZ 

Mandoline. Vreten ze 

de fuchsia kaal? Hoe heten ze? 
Deze vraag kwam op maandag 7 augustus op mijn i-pad 

binnen, samen met de hier in fragmenten afgebeelde 

foto’s.  De vraagsteller kreeg het volgende antwoord:  

De foto’s zijn mooi en de rupsen ook, maar…..ze vreten je 

hele fuchsia kaal. Het zijn de rupsen van het Groot 

Avondrood en ze zijn enorm vreetlustig.  Dus zo snel 

mogelijk verwijderen. Gelukkig komen ze niet in grote 

aantallen voor en kun je ze wegvangen.  

 

 

Het Groot Avondrood  

behoort tot de familie 

van de pijlstaarten en is 

een nachtvlinder. Deze 

vlinder is vaak te zien 

op fuchsia’s, druiven en  

rozen, maar zijn 

voorkeur gaat uit naar de kamperfoelie. De vlinder is in 

warme periodes te zien vanaf het voorjaar tot aan oktober 

en komt regelmatig in Europa voor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De rups van deze vlinder, 

ook wel olifantsrups 

genoemd,  is tamelijk 

groot en kan wel tot acht 

centimeter groot worden. 

Deze rups heeft een 

vreemd afweersysteem. 

Het lijkt alsof ze twee paar ogen heeft. Ze gebruikt die 

ogen als afschrikmiddel wanneer er onraad is. Komt een 

vogel te dicht in de buurt, dan trekt ze haar lijf samen en 

lijkt ze op een afschrikwekkend monster.  Wanneer de rups 

zich te goed doet aan de fuchsiabladeren hoor je zelfs het 

geluid van het knagen aan de bladeren. Mijn eerste 

kennismaking kwam doordat ik op zoek ging naar dat 

knagende geluid en bij de eerste aanblik moest ik toch 

even schrikken.  

     

      

WALZ Mandoline is een zeer mooie plant met haar 

prachtige oranje bloemen. Deze cultivar, een product ven 

veredelaar Waldemaier, is niet gemakkelijk te kweken. De 

dubbele bloemen zijn mooi oranje gekleurd. En de 

kelkbladeren 

hebben 

lichtgroene 

punten.  Het is 

een halfhanger 

die graag veel 

zon en licht 

heeft.  

Deze cultivar is 

niet geschikt om 

de winter in de 

grond door te 

brengen en zelfs 

in de kas heeft 

de plant graag 

een wat hogere 

temperatuur dan 

alleen maar 

vorstvrij. 

  

  H. Stoffels. 

  

D 

In het beginstadium is de 

rups lichtgroen maar 

verkleurt later naar donker 

bruin. 

WALZ Mandoline 
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De namen van de mensen in dit verhaal zijn verzonnen. 

Het verhaal is waar gebeurd. 

 
et is vakantietijd en heel veel Nederlanders 

zoeken zuidelijke oorden op. Italiё is een van de 

landen aan de Middellandse Zee dat in trek is bij 

veel Nederlanders. Zo ook bij de familie Janco. Deze  

familie brengt de vakantie door in Italiё en maakt daar 

kennis met Mediterrane planten. Zo vindt ze op een 

bepaald moment een Punica granatum met vruchten.  Een 

van de vruchten gaat mee naar Nederland en de in de 

vruchten aanwezige zaden worden gezaaid. Na een aantal 

dagen verschijnt er in het zaaipotje een kiemplantje en de 

mensen zijn enthousiast en trots en mailen een foto naar 

mij. Op de foto is een klein plantje te zien, maar mijn eerste 

reactie is: “Dat is geen granaatappel.”  

Natuurlijk is de familie Janco op dat moment teleurgesteld. 

Ze willen mij het plantje laten zien en brengen het mee 

naar de IVN-tuin in Stein. Ik blijf bij mijn bewering dat het 

geen Punicazaailing is en zoals het plantje eruit ziet lijkt  

 

 

het op een onkruid. Ik neem het potje met plantje over en 

vraag aan een van de dames van het IVN of zij het plantje  

herkent. En ja hoor, mevrouw Els herkent het plantje en 

zegt dat het Eekhoornstjesweegbree is. Ze zoekt zelfs in de 

tuin naar de plek waar een ander exemplaar moet staan, 

maar helaas, het bordje staat er nog, maar het plantje is 

weg.  Dood. Terwijl we daar nog staan te kijken komt 

mevrouw Nel erbij staan. Zij is enthousiast en bevestigt dat 

het om Eekhoorntjesweegbree gaat.  Omdat de familie 

Janco er nu van overtuigd is dat het geen zaailing van de  

Punica granatum is wordt het plantje geschonken aan de 

IVN-tuin. Beide dames zijn er heel blij mee en zetten het 

potje met plantje op de plek in de tuin waar het in de volle 

grond gezet zal worden. 

In de namiddag krijgt dit verhaal een vervolg. In de tuin is 

meneer Jac bezig met het fotograferen van de naambordjes 

bij de planten die in de volle grond staan. Nieuwsgierig 

naar wat hij daarmee doet loop ik naar hem toe en begin 

een praatje. Tijdens dat praatje attendeer ik hem op het feit 

dat de tuin die dag een plantje rijker is geworden en dat dat 

plantje door iemand van de vereniging VFKL is 

geschonken aan de IVN-tuin. De naam weet ik via enkele  

H 
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dames van IVN en zij noemen het  Eekhoorntjesweegbree.  

Natuurlijk wil hij het plantje zien en we lopen samen naar  

de plaats waar het plantje is neergezet. Meneer Jac neemt 

het plantje op, bekijkt het en zegt: “Dat is geen 

Eekhoorntjesweegbree, maar Schapenzuring.” Aan mij 

stelt hij dan de vraag: “Heb je weleens, toen je jong was, 

zuring geproefd?” Het antwoord op deze vraag is 

bevestigend, want als jonge jongens liepen we veel door 

weilanden en kauwden herhaaldelijk op zuring.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meneer Jac brak een blaadje van het plantje af, stak 

het in zijn mond en begon te kauwen. “Ja zeker,” zei  

hij ” dit smaakt echt naar zuring. Proef maar eens.” 

Aarzelend nam ik een blaadje en begon er op te 

kauwen en inderdaad, het smaakte naar zuring. 

Meneer Jac zou het aan de dames vertellen. 

Het hek dat 

toegang tot de 

tuin geeft wordt 

om 17.00 uur 

afgesloten en 

dat gebeurt  

(verrassend) 

door mevrouw 

Nel. Ik vertel 

haar datgene 

wat meneer Jac tegen 

mij gezegd heeft  en met haar antwoord: “Dan zullen we 

in de vergadering daar nog wel eens over discussiёren.” 

Wordt het gesprek beёindigd.  

Voor mij en de familie Janco komt hier voorlopig een 

einde aan het verhaal. Voorlopig, omdat mevrouw Nel  

beloofd heeft mij te informeren over het resultaat van die 

discussie. Hopelijk komt ze haar belofte na. 

 

    H. Stoffels. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bladeren van Schapenzuring. 

Wist u dat…. 

klimop kan bloeien en dat deze bloemen vanwege hun nectar een enorme aantrekkingskracht uitoefenen op bijen, 

zweefvliegen, vlinders, onzelieveheersbeestjes en hommels? 

Wist u dat ….. 

klimop na de winter blauwzwarte bessen draagt en dat vogels dol zijn op de voor mensen giftige bessen? 

De létste zomerdaag 

 

De zomer is bekans gedaon. 

Langsaam weurt ’t vreuger duuster. 

Minder bloome die in bleuj staon. 

Ich heur al weer get herfstgefluuster. 

’t Weurt al weer get slechter waer. 

Blaajer dwarrele van de buim. 

Zoa zit ich te dénke in de saer. 

Woo ich nog effe van de zomer druim. 

Ich verheug mich noё al op d’n tiёd 

Dat de natuur weer alles kleure zal. 

Nog effe en ’t is alweer zoawiёt. 

’t Road, gael, oranje herfs-kleure bal. 

 

Frans van Mulken. 
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Na regen komt zonneschijn, 

maar na zonneschijn komt 

regen. 
et fuchsia- en kuipplanten seizoen begon met een 

te koude periode. De liefhebbers die de planten al 

vroeg naar buiten hadden gehaald moesten deze 

weer enkele keren naar binnen halen vanwege totaal. De 

maanden mei, juni en half juli waren warm en droog en 

zodoende was er geen gevaar voor het ontstaan van 

Grauwe schimmel. De lucht was droog, de temperatuur 

hoog en wel zo hoog dat we hier in het zuiden drie 

hittegolven konden noteren. In zulke omstandigheden 

ontstond geen grauwe schimmel, maar er loerde een ander 

gevaar: spint. De spintmijt geniet van de warme, droge 

omstandigheden en degenen die de symptomen niet 

kennen kregen te maken met kale planten. Spintmijten zijn 

met het blote oog niet te zien en wanneer men de 

symptomen aan de bladeren ziet is het te laat.  

De fuchsia’s die in de zinderende 

hitte in de voortuin stonden hebben 

de hitte zonder uitzondering 

allemaal doorstaan. Het blijkt dat 

toch een aantal fuchsia’s in de hete 

zon kunnen staan, mits ze goed 

verzorgd worden. Dat betekent dat 

het stevige planten moeten zijn, die 

middels voeding aan een stevig 

blad en goede wortels hebben 

kunnen werken. Voor kuipplanten 

was de hitte, mits regelmatig 

voorzien van water en voeding, 

geen probleem.  In de meeste 

herkomstgebieden zijn de 

omstandigheden vergelijkbaar. En 

toch vielen de kuipplanten dit jaar 

tegen. De oorzaak hiervan moeten 

we zoeken in de te koude periode 

van maart en april. Deze planten 

hebben een slechte start gemaakt en 

ondervinden daarvan de gevolgen in de rest van het 

seizoen. 

Vanaf half juli veranderde het weer. Regelmatig zijn er 

regenbuien en het aanvankelijke tekort aan hemelwater 

wordt weer aangevuld. De regentonnen, die in de droge 

periode regelmatig gevuld moesten worden met 

leidingwater, lopen nu vol met regenwater. Toch werden 

niet alleen de tuinen, de straten en de daken nat, onze 

planten krijgen ook regelmatig een douche. Op zich is dat 

niet zo erg. Integendeel. Onze planten houden ook van een 

verfrissing, maar……het wisselen van temperatuur en de 

aanwezigheid van uitgebloeide bloemen  op de stengels 

brengt een ander gevaar met zich mee. Grauwe schimmel 

of met een geleerd woord Botrytis cinerea.  Bij het 

ontstaan van Botrytis spelen weersgesteldheid en de 

aanwezigheid van restanten van de planten een belangrijke 

rol.  Botrytis is een schimmel die niet alleen groeit op dood 

materiaal, maar die ook levend materiaal aantast. 

Schimmelsporen verplaatsen zich door de lucht, maar voor 

de ontwikkeling hebben ze vocht nodig. Vandaar dat er 

H 

Dit is wat botrytis met planten doet. Let in een regenperiode op plantendelen 

die op of over elkaar liggen. 

Zo snel kan het gaan. Eerst baden we een periode in de zon en 

plotseling is er de regenperiode die weer gevolgd wordt door 

een tropische dag eind augustus en een kletsnatte september. 

Wij passen ons snel aan, maar hoe gaat dat bij de planten? En 

bij de planten in kuipen en bakken? 
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zelden Botrytis optreedt in droge, warme omstandigheden, 

maar zelfs dan kan men Botrytis uitlokken. Wanneer men 

’s avonds water geeft en de planten nat maakt zodat ze nat 

de nacht ingaan kunnen de schimmelsporen zich 

ontwikkelen. De schimmel ontwikkelt zich meestal vanuit 

het binnenste van de struik en alle delen van de plant 

kunnen aangetast worden. Het ontstaan van Grauwe 

schimmel is moeilijk te zien. De aanwezigheid wordt 

gezien wanneer er een schadebeeld is en dat schadebeeld 

bestaat uit verwelkte, dorre  bladeren. Wanneer men goed 

kijkt ziet men op de stengels  grijs schimmelpluis. De 

schimmel is een echte parasiet, want hij leeft ten koste van 

de planten. Bij ernstige aantasting gaat de schimmel door 

tot het einde van de plant en zelfs daarna leeft hij nog voort 

op en van de plant. 

Niet alleen onze fuchsia’s worden door de schimmel 

aangetast. Ook begonia’s, primela’s, azalea’s, 

rhododendrons, Kaapse viooltjes, gloxinia’s, aardbeien, 

tomaten, sla, druiven enzovoort kunnen te maken krijgen 

met de Botrytisschimmel. 

Het ontstaan van Grauwe schimmel kan men beperken 

door voorzichtig te zijn met water geven en door dode 

plantendelen op tijd te verwijderen. Maar wat kan men 

doen wanneer de platen aangetast zijn door de schimmel? 

Wanneer men een aantasting constateert kan men het beste 

de aangetaste delen zo snel mogelijk verwijderen. Maar 

daarmee is de uitbreiding nog niet tot stilstand gebracht. 

Om dat te bereiken zal men zijn toevlucht moeten nemen 

tot een schimmelbestrijder. (Van Edialux: Dithane Garden 

en Eminent Garden) Is echter de hele plant aangetast, dan 

loont ook dat de moeite net en kan men het beste de hele 

plant verwijderen. Niet op de composthoop, maar in de 

GFT-bak.  

 Botrytis ook wel grauwe schimmel 

genoemd.   

--Parasiet. 

--Kan alle delen van de plant aantasten. 

--Verwijder bloemen en bladeren die op 

elkaar liggen. 

--’s Avonds water geven kan een 

probleem opleveren. Zorg ervoor dat de 

struiken niet nat worden. 

--Ontstaat bij hoge luchtvochtigheid en 

nat gewas. 

--Schimmelpluis op de plant te zien. 

--Sporen zweven door de lucht. 

--Snoert de sapstroom af, plant gaat 

rotten en de stengel en bladeren 

verdorren. 

 

Nadeel voor planten die 

overwinteren is dat de sporen ook 

in de grond kunnen 

overwinteren. 

 
    H. Stoffels 
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Jubilaris Jan Ramaekers. 
n 2017 bestaat de VFKL 30 jaar en van die dertig jaar 

is Jan 25 jaar lid. Hij meldt zich aan in 1992 omdat hij 

graag wat meer wil weten over fuchsia’s. In hoeverre 

hij daarbij aangemoedigd is door zijn fanatieke broer Jo is 

mij onbekend. 

In de beginjaren 

van zijn 

lidmaatschap valt 

Jan weinig op. 

Wel zijn zijn 

planten steeds van 

uitstekende 

kwaliteit. Zijn 

rustige omgang 

met andere leden 

is voor het 

toenmalige 

bestuur reden hem 

eens te polsen 

voor het 

voorzittersschap 

van de vereniging.  

Twee mensen uit 

het bestuur nemen 

die opdracht aan 

en zo gaan Jan 

Hermans en 

ondergetekende 

op een avond naar 

Stein. Er volgt die 

avond een 

bijzonder 

aangenaam 

gesprek. Jan wil 

natuurlijk wat 

meer weten over 

de inhoud van 

zo’n 

voorzittersschap 

en dat is geen 

onterechte 

instelling.  Na 

afloop van het gesprek zegt hij geen ja en geen nee. Hij wil 

eerst eens met Francien overleggen. En terecht. 

Na enkele weken komt dan het positieve antwoord en na 

het aftreden van de toenmalige voorzitter neemt Jan de 

leiding van de VFKL op zich. 

In de jaren die volgen blijkt dat we in de roos geschoten 

hebben. Jan blijkt een zeer vooruitstrevende voorzitter te 

zijn die iedereen in zijn eigen waarde laat en gevoel heeft 

voor menselijke relaties. Tijdens zijn 25 jaar als voorzitter 

verandert de vereniging niet alleen van naam (FKL wordt 

VFKL) maar ook van karakter. Daar waar in het verleden 

wel eens groepen tegenover elkaar stonden smeedt hij een 

vereniging met een sociaal karakter.  

Jan vat zijn taak serieus op en elke vergadering wordt 

serieus voorbereid en waar nodig neemt hij, na overleg, 

beslissingen. Veel activiteiten, al of niet door hem 

voorgesteld worden na het afwegen van positieve en 

negatieve zaken door hem gesteund of afgewezen. 

Al vele jaren is Jan lid van de redactie van CultiVaria, 

alwaar hij zich 

hoofdzakelijk bezig 

houdt met de 

financiёle 

administratie en na 

het overlijden van de 

penningmeester 

neemt hij ook die taak 

op zich. 

In de loop der jaren is 

Jan een 

gezichtsbepalend 

persoon van de 

VFKL geworden, 

maar de laatste jaren 

wordt het 

voorzittersschap toch 

wat belastend. De 

privéomstandigheden 

gaan meer van hem 

vragen en daarom 

heeft hij te kennen 

gegeven het 

voorzittersschap te 

willen beёindigen. 

Toch kan hij niet 

meteen het schip 

verlaten en om te 

voorkomen dat het 

zal zinken fungeert 

hij de laatste jaren als 

gespreksleider, maar 

ook daaraan komt in 

2018 een definitief 

einde.   Jammer, want 

we verliezen in Jan 

een voorzitter met 

een sociaal karakter. 

Een man die de vereniging gemaakt heeft tot wat ze nu is: 

een vriendenkring met als bindende factor fuchsia’s en 

kuipplanten. 

Jan, we hadden nog vele jaren met jou als voorzitter door 

willen gaan, maar we respecteren je besluit en zijn 

dankbaar voor de 25 jaar dat je de vereniging geleid hebt. 

Natuurlijk hopen we dat je lid blijft van de VFKL en dat 

je het bestuur verder steunt als penningmeester. Natuurlijk 

is alles betrekkelijk, want gezondheid en plezier in het 

hebben en houden van de planten zijn alles bepalend. 

 

 

I 

25 jaar als lid van de VFKL. 
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p 6 juli was het dan weer zover. Op deze avond 

werd een aantal door de leden aangeleverde 

planten geveild. De geleverde planten waren van 

goede kwaliteit en men zou verwachten dat ze tegen een 

redelijke prijs van eigenaar zouden wisselen. Toch viel dat 

op deze avond tegen. De ongeveer 130 planten wisselden 

wel van eigenaar, maar de prijzen waren bijzonder laag. 

Dat was waarschijnlijk mede te danken aan de toch wel 

matige opkomst van de leden. Bovendien waren er deze 

keer ook weinig niet leden aanwezig. Hier moet gemeld 

worden dat een grote afvaardiging van de 

Kuipplantenvereniging de zaal nog enigszins vulde. De 

planten, zowel fuchsia’s als kuipplanten, wisselden van  

 

 

 

eigenaar en menigeen ging met mooie planten naar huis. 

Misschien waren deze planten zelfs geschikt om 

tentoongesteld te worden tijdens de mini-show enkele 

weken later.  

De hele avond had een gezellig karakter en de aanwezigen 

hoefden geen spijt te hebben dat ze deze bijeenkomst 

bezochten. In alle rust had men de om 19.00 uur 

aangeleverde planten kunnen bekijken en onder het genot 

van een drankje was de avond toch nog geslaagd. 

Al weer enkele jaren levert een aantal liefhebbers planten 

voor deze veiling. Het betreft niet alleen  planten die men 

speciaal voor dit evenement gekweekt heeft. Een aantal 

liefhebbers heeft een aantal planten over en levert deze 

voor de veiling. De planten zijn met liefde gekweekt. Dat 

is nu eenmaal een eigenschap die hoort bij een hobbyist. 

Het gaat er niet om zoveel mogelijk te verdienen. De 

veiling is op de eerste plaats een gezellig, sociaal 

gebeuren, waarbij de bieders naar huis gaan met een 

aantal planten. Tijdens de veiling leert men een aantal 

planten kennen en af en toe is er ook nog uitleg zodat 

men niet naar huis gaat zonder iets van de plant te weten. 

De vereniging verdient aan deze veiling bijzonder 

weinig, maar verdienen is niet de opzet. Het gezellig bij 

elkaar zijn en planten leren kennen is veel belangrijker 

en in dat opzicht hoop ik dat de veiling nog jaren als 

onderdeel van de verenigingsactiviteiten op de 

activiteitenkalender staat.  

O 

Veiling van fuchsia’s en kuipplanten. 

Aandachtig publiek. 
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Kuipplanten 

overwinteren. 
Op het moment dat u dit 

leest is het oktober. De 

dagen worden korter en 

voor de meeste planten 

begint een periode van 

rust. Vorstgevoelige 

planten moeten voor de 

eerste nachtvorsten naar 

binnen. En deze 

kouikleumers brengen de 

winter door bij een 

temperatuur van ongeveer 

12°C.  De reden hiervoor 

is dat zij niet in staat zijn 

op tijd een antivorstmiddel 

te maken. Dat middel is 

nodig om te voorkomen 

dat het water dat zich in de 

cellen bevindt bevriest. In 

de zomer slaan alle 

planten energie op in de vorm van water en mineralen en 

om te voorkomen dat de plant bevriest moet ze uit die 

opgeslagen energie aminozuren en suiker maken. Voor het 

maken van deze stoffen heeft de plant minstens 24 uur 

nodig en dat lukt een aantal planten niet in die korte  tijd.  

Bougainville, dipladenia, pelargonium, Brugmansia, 

hibiscus  behoren tot deze groep en moeten op tijd naar 

binnen.  Naast deze vorstgevoelige kuipplanten is er een 

aantal planten dat enkele graden vorst kan verdragen. Bij 

deze planten is het opletten hoeveel graden het zal vriezen, 

want bij een aanhoudende lichte vorst kunnen ook deze 

planten bevriezen. Voor sommige planten is het zelfs goed 

dat ze buiten blijven bij temperaturen even boven het 

vriespunt. Zij moeten een koude periode doormaken om 

het volgende seizoen te schitteren. (Agapanthus en 

Oleander). Het is belangrijk alle planten die binnen 

overwinteren te controleren op schadelijke insecten en 

schimmels. Veel kuipplanten kunnen gesnoeid worden 

alvorens naar de winterberging te gaan. Hierbij moet men 

vooral letten op zieke en beschadigde delen. Deze moet 

men verwijderen. Bladhoudende planten moeten op een 

lichte plaats overwinteren; bladverliezende planten mogen 

op een donkere plaats staan. 

In de winterberging staan de planten gedurende hun 

rustperiode en dan is water geven uit den boze. 

Planten die in de volle grond niet bevriezen lopen gevaar 

bij aanhoudende matige vorst wanneer ze in een kuip 

staan. Toch is dat niet vanwege het niet op tijd aanmaken 

van “antivries”. Zij bevriezen niet, maar stikken omdat de 

wortelkluit bevroren is. Denk hierbij aan siergrassen, 

buxusbollen, hortensia’s of rozen. Deze planten moeten 

tegen aanhoudende matige vorst beschermd worden. 

Hiervoor zijn vele materialen geschikt. Kokosmatten, 

bubbeltjesplastic, bladeren, takken van coniferen enz. 

kunnen de planten beschermen. Ook kan men de kuipen 

dicht tegen de huismuur plaatsen, want daar is het minder 

koud. 

     H. Stoffels. 
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Margrieten 

overwinteren. 
Gedurende de hele zomer heeft men 

kunnen genieten van de mooie 

margrieten, maar hoe overwintert 

men die mooie struik- of 

stammargriet? 

Margrieten (Argyranthemum 

frutescens) kan men lang buiten laten 

staan. Ze verdragen gedurende een 

korte periode temperaturen tot -5°C. 

Een langere periode van lichte vorst 

verdraagt de margriet ook wanneer 

men ze inpakt in vliesdoek of dicht 

tegen een muur zet.  Wanneer de plant 

naar de winterberging moet kan men 

ze voor een derde deel terugsnoeien. 

Dan blijven de stengels eigenlijk nog 

te lang en daarom moeten deze in het 

voorjaar nog eens met een derde deel 

terug gesnoeid worden. In de 

winterberging is een vorstvrije 

omgeving voldoende, maar men moet 

de plant heel weinig water geven en 

men moet ervoor zorgen dat de 

luchtvochtigheid laag is. Op deze 

manier behandeld kan men na de 

winter de plant zien uitlopen en kan 

men de verse scheuten een paar keer 

toppen om weer een mooie compacte 

struik of kroonboom te hebben.  

  

Donderdag 14 

december 

bloemschikken 

voor de kerst. 
 Tip: 

Bestrijding van roest 

in de fuchsia’s en 

kuipplanten is alleen 

succesvol wanneer 

men de schimmel in 

het beginstadium 

ontdekt.  Aangetaste 

bladeren moet men 

meteen verwijderen 

en vernietigen. 

Verwijder ook de  op 

de wortelkluit 

gevallen bladeren, 

want de sporen van 

deze schimmel 

kunnen ook in de 

wortelkluit 

achterblijven. Bij een 

ernstige aantasting 

laat de plant alle 

bladeren vallen. Na 

terug knippen lopen 

de planten weer uit 

en is de infectie 

periode meestal 

voorbij. 21



 

  
Oplossing puzzel juli-uitgave: 

Nog dertig jaar VFKL erbij?? 

De goede oplossing werd ingestuurd door Piet Gelissen en Jan Ramaekers. 
 

De Nederlandse namen zijn: 

Lampenpoetser, hortensia, engelentrompet, zijdeboom, mannentrouw, siertabak, ijzerhoutboom, aardbeiboom, 

dwergmispel, winterjasmijn, passiebloem, kleefzaad, brem, cactusvijg, koffie, kurkuma, zijdeplant, theestruik, 

vingerplant, gember, rozemarijn. 

 

Op boven gestelde vraag kwamen maar weinig antwoorden binnen! 
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 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 
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Jan Ramaekers 

Vleugelmorgenstr. 13 

6171NN Stein 

Tel. 046- 4333275 
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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 

  

Activiteiten: 

Hannelore Stevelmans 

Francien Mast 

Annelies Hellenbrand. 

 

Grote Clubactie:  

Annelies Hellenbrand. 

  

 Inzake betalingen: 

VFKL 

Voor alle betalingen 

IBAN nummer: 

NL 17 Rabo 

016.99.32.206 
  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CultiVaria aan huis. 

Indien men verzekerd wil zijn van 

elke nieuwe uitgave kan men er 

voor kiezen het blad met de post 

te laten bezorgen. Voor leden kost 

dat € 12,50. Mensen die geen lid 

zijn kunnen zich ook abonneren 

op het blad.  Zij betalen daarvoor 

dan € 17,50 en krijgen het blad 

vier keer per jaar bezorgd. 

Overmaken op bovenstaand 

banknummer o.v.v. naam en 

adres is voldoende. 

www.vfkl.nl 
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