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Alles door elkaar.

n mei staan bij een kuipplantenliefhebber heel veel
exotische planten in de tuin. Deze planten kan men
goed combineren met winterharde struiken, vaste
planten en eenjarigen in potten. De combinatie geeft een
verrassend effect. Diverse wintergroene/winterharde
planten als Pieris japonica, Skimmia, Nandina kunnen in
de zomer in een ruime pot tussen de exoten staan. Samen
met Juniperussoorten en dwergsparretjes vormen ze zelfs
een mooie, groene ruggengraat in het geheel. Wanneer
men van zowel de exotische planten als de winterharde
planten de eisen kent kan men elke plant datgene geven
wat haar toekomt.

Soms twijfelt men of een plant een zonaanbidder is of een
schaduwminnende plant. Daarbij kan de volgende
opmerking misschien helpen: Planten met dikke, wat

Heel veel planten bij elkaar.
leerachtige bladeren hebben graag een plaats in de zon;
planten met grote, ingesneden of geveerde bladeren
hebben graag een plaatsje in de schaduw( niet donker!)
Hierop lettend kan men met fuchsia’s, zomerbloeiers,
echeveria’s, pelargoniums winterharde planten en
exotische kuipplanten een fantastisch mooie tuin of terras
of balkon creëren.
H. Stoffels.
……..en ze zijn er weer.
Het voorjaar komt er weer aan. De planten beginnen
te groeien, maar met het groeien van de planten
verschijnen ook weer hun belagers. Toch hebben ze
hun voorkeur. Zo worden fuchsia’s, brugmansia’s,
lantana’s en abutilons bij voorkeur bezocht door de
witte vlieg. Planten met een wat hardere bladeren
zoals
oleander,
laurier, palmen en
citrusplanten vaak
bezocht
door
wolluizen
en
schildluizen.
De
luizen
en
spintmijten zijn niet
kieskeurig.
Ze
bezoeken graag al
de
genoemde
planten.
Bladversterkers
kunnen er voor
zorgen
dat
de
insecten
weinig
schade
kunnen
aanrichten.
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In memoriam:

Jeanne Wassenberg.

wel iets nieuws te ontdekken. De grote liefde van Harrie
was het hebben en houden van fuchsia’s en daar richtte hij
de tuin mee in. Jeanne steunde hem daarin, maar altijd had
zij oog voor andere planten en zo bepaalden beiden hoe de
tuin elk jaar weer ingericht werd. De laatste jaren had
Jeanne bijzondere interesse in Streptocarpussen, maar de
orchideeën in de huiskamer werden niet vergeten. Haar
motto was: “Het werken in de tuin vervangt de
psycholoog.”
Wanneer u nu denkt dat de tuin de enige bezigheid
van Jeanne was, kent haar toch niet goed. Natuurlijk moest
ze ook zorgen voor het huishouden, maar handwerken en
bakken waren ook favoriete bezigheden. Enkele jaren voor
haar fatale val wilden we Harrie en Jeanne weer eens
bezoeken en we belden hen op. We waren van harte
welkom, maar ze vroeg of we iets later konden komen,
want zij was vlaai aan het bakken en Harrie zat nog in de
pruimenboom. ’s Avonds hebben we genoten van vers
gebakken vlaai.
Het leven kan soms vreemde wendingen nemen.
Tot 2015 was Jeanne, ondanks haar respectabele leeftijd,
heel vaak te vinden in tuinen of op plantendagen en altijd
bleef er wel iets aan haar vingers plakken. Helaas
veranderde de val van de trap veel in haar leven. Haar
handen konden niet meer doen wat haar geest wilde en dat
kwam heel hard bij haar aan. Ze probeerde dingen te doen
zo goed en zo kwaad het ging. Tot die dag in maart toen er
een einde kwam aan haar lijden.
We verliezen in Jeanne een trouw en opgewekt lid en velen
zullen met plezier aan haar terugdenken.

Op dinsdag 20 maart 2018, de dag dat de lente begon,
hebben we afscheid
genomen van de 88jarige
Jeanette
Wassenberg, in de
vereniging beter bekend
als Jeanne. Jeanette was
63 jaar getrouwd met
Harrie Ze deelden een
grote hobby en dat was
de wereld van bloemen
en planten.
Beiden
waren meer dan 25 jaar
lid van de vereniging en
iedereen kende Jeanne
als een levenslustige
vrouw. Haar handen
hebben heel wat in de
Nooit meer zul je door je tuin lopen.
aarde gewroet en heel
Nooit meer zullen je verzorgende handen de planten
wat planten zijn in haar
laten bloeien, maar belangrijk is dat je tijdens je
tuin door haar handen
leven van de natuur hebt kunnen genieten.
gegaan. Er viel altijd
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Een geslaagd bezoek aan orchideeën- en fuchsiakweker.

O

p zaterdag 10 maart was het dan weer zover. In de vroege morgen
verzamelden zich te Klimmen een dertigtal vroege vogels om op
bezoek te gaan bij enkele kwekers. Met vijf minuten vertraging
vertrok de bus van de firma Heythuysen richting het midden van ons land.
De reis verliep voorspoedig en na twee uren rijden kwamen we in Bemmel,
alwaar een bezoek werd gebracht aan een kwekerij van orchideeën. We
werden welkom geheten door een van de eigenaars en deze verzorgde een
rondleiding door zijn bedrijf. Wat hebben we onze ogen uitgekeken en onze
oren nauwelijks geloofd. Het bedrijf kweekte de orchideeën energieneutraal
en om dat te bereiken werd samengewerkt met nog vier andere bedrijven.
Het eerst kwamen we in het kasgedeelte waar de binnengekomen orchideeën onder zeer warme en vochtige
omstandigheden konden acclimatiseren en uitgroeien. Wanneer de planten groot genoeg zijn gaan ze naar groeiafdeling
en van daaruit gaat alles machinaal. Alles wordt per computer geregeld en gedurende de ontwikkeling van de planten
schuiven ze van de warme en vochtige afdeling naar een afdeling die minder warm en vochtig is. In de bloeiafdeling
worden de bloeitakken gevormd en het was verbazingwekkend hoeveel planten vijf bloeistengels ontwikkelden. Als de
bloeistengels groot genoeg zijn en voldoende knoppen gevormd hebben worden ze voorzien van stokken en worden ze
verhandeld. Het plaatsen van de stokken wordt door mensen gedaan en dat is het enige handwerk in deze
Phalaenopsiskwekerij. Nog zelden heb ik een kwekerij gezien
waar de kwaliteit van de planten zo hoog was. Veel mensen
waren het hier mee eens en zeiden dat de thuisblijvers iets gemist
hebben.
Na de rondleiding konden in de winkel planten gekocht worden
en menige schitterende orchidee ging mee naar de bus. Na de
rondleiding kon nog gebruik gemaakt worden van de kantine en
onder het genot van thee, koffie of chocomel werd nog wat
nagepraat en nadat de eigenaar werd bedankt voor zijn
gastvrijheid volgde de volgende etappe van deze reisdag.
De reis ging verder naar de fuchsia en pelargoniumkweker van der Velde in Heerde. Daar werden we verwelkomd door
mevrouw van der Velde en zij legde in het kort uit hoe en waar de fuchsia’s en pelargoniums stonden. Al gauw liep een
aantal mensen met kratten en kistjes door de goed verzorgde kwekerij op zoek naar die planten die men mooi vond. Met
hulp van de heer en mevrouw van der Velde vond iedereen wel wat van zijn gading. Wanneer men als buitenstaander de
mensen bekijkt kan men zien met hoeveel plezier ze op zoek zij
naar hun favoriete
planten.
Diverse
mensen hebben een
lijstje bij zich waarop
staat welke planten ze
willen hebben, terwijl
anderen op de bonnefooi door de rijen lopen en die planten meenemen waarvan
ze denken dat ze mooi zijn.
Wanneer men de planten gevonden heeft kan men zich verzamelen in de kantine
en ook hier werd onder het gebruik van koffie, thee of chocomel nog nagepraat
over de mooie planten en na een verblijf van twee uur werd de thuisreis ingezet.
Ook voor de heer en mevrouw van der Velde een compliment voor de manier
waarop ze ons ontvangen hebben en begeleid hebben bij het zoeken.
De thuisreis verliep enigszins anders dan vele mensen in de bus gedacht zouden
hebben. We reisden terug naar Huissen en dat ligt bij Bemmel. Deze rare
terugreis was noodzakelijk om een aantal planten op te halen die besteld waren
“Apple Blossom”
bij een kwekerij en die bedoeld zijn voor de tombola van 19 april. Een beetje
later dan gepland kwamen we weer in Klimmen aan en werd de laadruimte van
de bus in rap tempo leeggehaald. Zelfs in de slaapcabine van de chauffeur stonden de planten. À propos chauffeur. Wat
heeft deze uitstekend gereden en dan dat gemanoeuvreer op die smalle weggetjes zowel in Bemmel als in Heerde. De
firma Heythuysen mag trots zijn op zulke kundige mensen. En zo kwamen we weer veilig op de plaats van vertrek en ging
iedereen zijns weegs.
H. Stoffels
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Lezing Yvonne de Hoog van kwekerij Zeelenberg.
Op donderdag 22 februari werden we geïnformeerd over het hebben en houden van fuchsia’s en pelargoniums. Voor haar
werd een tijd van ongeveer een uur gereserveerd, maar wie het enthousiasme van Yvonne over fuchsia’s en pelargoniums
kent weet dat dat voor haar niet voldoende is. Ze kan nog veel langer en veel meer vertellen over deze planten zonder dat
de mensen in de gaten hebben dat de tijd verspreken is. Maar ja, omdat we tijdens deze bijeenkomst nog meer moeten
bespreken is haar spreektijd ingeperkt met als gevolg dat pelargoniums niet aan bod zijn gekomen. Misschien een volgende
keer.
Yvonne was op tijd aanwezig en heeft vooraf al wat voorbereidingen getroffen. Op een tafel staan verschillende planten
en enkele bakken met potgrond. Aan de hand van voorbeelden legde ze het een en ander uit. Ik kan hier niet het hele
verhaal vertellen en daarom zet ik de belangrijkste punten op een rij:

Het snijden van de stekken dient met een scherp en rein mest te gebeuren om zo
weinig mogelijk cellen kapot te drukken.

Onder een bladknoop ongeveer 5 millimeter stengel laten staan.

Zorg ervoor dat de moederplant niet uit model raakt bij het nemen van stekken.

Afhankelijk van de temperatuur kan men na 6 toto 10 weken weer toppen.

Het beste is een luchtige stekgrond met perlite.

Stekken in gewone potgrond is af te raden want de voeding in de potgrond
bemoeilijkt de wortelvorming en leidt vaak tot rotting.
 Maak de stekgrond niet drijfnat. Het beste kan men de grond nat maken door te nevelen.
 Voorprikken in luchtige stekgrond is niet nodig.
 Het gebruik van stekpoeder is aan te raden. Er zit niet alleen een groeihormoon in, maar ook een schimmelwerend
middel.
 Bij 20°C hebben de stekken wortels en kunnen ze opgepot worden.
 Dat oppotten gebeurt ook weer in losse grond en door water te geven moet de grond rond de wortelkluit zich
sluiten.
 Bij het oppotten gebruikt de kwekerij Culterra als extra voeding. Culterra op de wortelkluit en niet in aanraking
laten komen met de wortels vanwege de kans op wortelverbranding.
 Niet meteen oppotten in een grote pot. Langzaam opbouwen middels verschillende potmaten.
 Wanneer de planten aan de groei zijn wordt gevoed met 10-52-10 en als de planten goed groeien volgt 20-20-20.
 Zakt de bloei eind juli iets in dan oppeppen met 10-52-10.
 Het water geven van de fuchsia’s is belangrijk. Zorg ervoor dat de wortelkluit vochtig is, maar niet kletsnat.
 Geef geen kunstmest wanneer de wortelkluit droog aanvoelt.
 Zit de taxuskever in de tuin dan heeft men ook larven en die zitten graag in de potten van fuchsia’s .
 Deze larven kan men bestrijden met aaltjes. Ze zijn te bestellen in tuincentra.

Kopstek.

Tussenstek

Tussenstek.

Aan het hoofdstuk Pelargoniums kwam Yvonne
vanwege tijdgebrek niet meer toe. Ze gaf de
aanwezigen wel nog een goede raad: Heb bij het
snijden van pelargoniumstekken altijd een flesje met
spiritus bij de hand. Daarin dompelt men het mesje
wanneer men van de ene plant naar de andere plant gaat
om het gevaar van infecties te vermijden.
In de pauze konden de plantenliefhebbers nog een
keuze maken uit de planten en materialen die Yvonne
meegebracht had.

Jammer dat de tijd zo snel om was. Het enthousiasme
van Yvonne werkte aanstekelijk en haar uitleg was
beslist leerzaam en dus de moeite waard. Misschien is
het mogelijk haar nog een keer uit te nodigen, maar dan
met verhaal over pelargoniums.
5

Op 26 maart probeerden weer enkele
liefhebbers onder leiding van Vera een
mooie paasdecoratie te maken. Er
werd met veel plezier aan de
versiering gewerkt en het resultaat
mag gezien worden.
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In de zomer zie je in de buurt van vooral de Hibiscus syriacus
grote groepen rood-zwart gekleurde beestjes. Aan de kleur
hebben de diertjes hun naam te danken. Het zijn diertjes die
tot de groep van de wantsen behoren. In dit geval betreft het
de Vuurwants. De volwassen vuurwants is ongeveer 12
millimeter groot. De vleugels van deze wants zijn slecht
ontwikkeld en daardoor kan het beestje niet vliegen en toch
zitten ze vaak op de knoppen of zaaddozen boven in de
Hibiscus.
Na de paring leggen de vrouwtjes wel 50 eitjes en het is dus
niet verwonderlijk dat er zo’n grote groepen zijn. Alleen de
volwassen diertjes overleven de winter in spleten, onder
stenen of tussen bladeren. In de zomer komen ze weer
tevoorschijn en dan breekt bij vele tuinliefhebbers de paniek
uit. Welke schade kan de wants in mijn tuin aanrichten? Geen
paniek, want een vuurwants is niet schadelijk. Ze leven
vooral van zaden en afgevallen bladeren die ze leeg zuigen.
Ook dode en levende insecten worden door hen opgeruimd
en soms, ja soms zuigen ze ook sap uit hibiscus stammen en hibiscus zaaddozen. Al zuigen de vuurwantsen sappen uit
planten, toch is dat niet zoveel dat de planten er schade van ondervinden. De groei en bloei en zaadvorming wordt er niet
door verstoord.
Onder mijn tuinhibiscussen leven grote groepen en toch laten vogels de diertjes ongemoeid. Dat komt doordat de diertjes
een
stof
afscheiden
waardoor ze oneetbaar
worden. Ook wanneer ze
zich opwarmen in de zon
hoeven ze dus niet bang te
zijn voor vijanden.
De vuurwants kent twee
generaties per jaar, maar de
diertjes (nimfen) die voor de
winter niet volwassen zijn
overleven de winter niet.
Vuurwants op

Zijn de diertjes op mijn
hibiscus schadelijk?

zaadknop.

De geur van de
Provence:
De typisch blauwe
kleur en de niet te
missen geur van de
lavendel zorgen voor
een mediterrane sfeer
in Nederlandse
tuinen. De aanplant
in de Provence werd
bevorderd door de
parfumindustrie. Zo
ontstonden in de
streek hele grote
velden met
lavendelplanten. De
geur van lavendel is
terug te vinden in
geurzakjes en in vele
zeepjes.
7

Streptocarpus vermeerderen.

D

e Kaapse primula is een plant waar men veel
plezier aan beleeft. Dat is de laatste jaren
duidelijk te merken binnen onze vereniging.
Reeds bij de jubileumshow van 2012 werden
Streptocarpussen geshowd en te koop aangeboden. De
laatste twee jaren werden ook diverse planten aangeboden
op de veiling en voor deze mooie plant werden mooie
prijzen neergeteld.

De bloemen staan in
groepjes op stengels.

schoteltje en wanneer het opnemen te lang duurt maak ik
het schoteltje weer leeg. Streptocarpussen houden niet van
een constant vochtige wortelkluit en in de winter krijgen
de planten geen voeding. Omdat de bladeren licht behaard
zijn mag men ze niet nevelen. Bij een normale
kamertemperatuur blijft de plant het hele jaar door groeien
en bloeien. Ze heeft dan wel meer water en ook voeding
nodig. (15-5-30)
Streptocarpussen zijn gemakkelijk te vermeerderen.
Dat kan door middel van zaad.
Zaden
kan
men
bestellen en soms kan
men eigen gekweekt
zaad gebruiken. Het
hele jaar door kan
men zaaien. Het zaad
is heel fijn en wordt
gelijkmatig verdeeld
op de zaai- en
stekgrond. Het zaad
niet bedekken met
grond, maar zachtjes
aandrukken, vochtig
Kijkend naar de vorm van de
maken en op een
peul ontdekt men waarom
warme
(21-24°C)
deze plant ook wel
plaats zetten. Niet in
draaivrucht of spiraalvrucht
de zon, want dan
wordt genoemd.
wordt de temperatuur
te hoog. Wanneer de plantjes ongeveer een centimeter
groot zijn kan men ze verspenen.
Naast Kaapse primula wordt de plant ook wel
draaivrucht genoemd. Streptos uit het Grieks
betekent gedraaid en carpus betekent vrucht.
Vermeerderen kan ook nog door een flink uit de kluiten
gewassen plant te scheuren.

1.
Streptocarpus is afkomstig uit Afrika. Daar groeit de plant
met zijn grote bladeren aan de rand van de bossen tussen
de andere planten. De plant staat daar zo tussen planten dat
de zon haar niet kan raken en dus is een plaats voor een
raam op het zuiden niet aan te raden. Een raam op het
noorden, oosten en westen is meer geschikt.
Wanneer men met deze plant kennis heeft gemaakt wil
men al snel meerdere planten met mooi gekleurde bloemen
hebben en dan slaat men aan het ruilen of aan het zelf
kweken. Het is een plant die vele maanden bloeit en niet
al te moeilijk is in onderhoud. Tussen de grote bladeren
komen de bloemknoppen tevoorschijn en de bloemen
staan op niet al te lange steeltjes.
In de winter staan mijn Streptocarpussen in de tuinkamer
bij een temperatuur van 13,5°C. Bij deze temperatuur doen
de planten het uitstekend, maar ik moet rekening houden
met het geven van water. Het water geef ik op een
8

Een rommelig geheel.

2.

En nu afwachten of ze wortels vormen.

3
.

Klaar om op te potten.

4.
5.

Samengevat:
1. Uit de kluiten gewassen plant.
2. Wortelkluit in stukken scheuren.
3. Levensvatbare kluitjes eruit halen.
4. Oppotten in universele potgrond.
5. Het resultaat na een aantal weken.
6. Na enkele maanden verpotten in een 11 of 12
centimeter pot.

6.
Er wordt nogal eens geklaagd over extreem grote
bladeren. Dit kan een gevolg zijn van te weinig licht
en/of te veel voeding en/of te grote pot. Indien de
plant veel bladeren heeft kan men enkele grote
bladeren verwijderen.

Enkele aandachtspunten:
Streptocarpus is beslist geen buiten plant. Ze hoort thuis in
de kamer, maar kan in de zomer uitstekend bloeien op de
terrastafel. Ze houdt echter niet van een plaats in de volle
zon.
In de winter kan ze bij een lagere temperatuur staan. Zelfs
tot 13,5°C. Pas dan de hoeveelheid water aan, want de
wortels zijn gevoelig voor wortelrot. Geef in de winter
geen voeding.
De jonge stengels en bloemen zijn gevoelig voor luizen.
Met een oplossing van zeepsop met enkele druppels
spiritus zijn deze te verwijderen.
Moeilijker te verwijderen zijn de wolluizen. Stip ze aan
met een oplossing van water en spiritus.
Omdat streptocarpussen zo’n gevoelige wortels hebben is
het beter om op een schoteltje water te geven. Het niet
opgenomen water kan men na een kwartier verwijderen.

9

Makkelijker is het vermeerderen door het nemen van
bladstekken.
Nodig heeft men een blad dat volwassen is. Dit blad snijdt
men in de lengterichting door langs beide zijden van de
bladnerf. Langs de gesneden bladeren doet men wat
stekpoeder en plant de twee helften ongeveer een
centimeter diep in zaai- en stekgrond. Na het vochtig
maken van de grond plaatst men over het bakje een kap,
zodat er in de bak een vochtige atmosfeer ontstaat. Het
geheel plaatst men op een lichte, warme plaats. ( ongeveer
20°C ) De grond mag niet droog worden en dus moet men
de vochtigheid controleren. Wanneer er zich te veel
condens vormt aan de binnenzijde van de kap moet men
deze verwijderen. Na enkele maanden (twee tot drie)
verschijnen kleine plantjes aan de bladrand. Deze kan men
als ze zo groot zijn dat men ze kan pakken losmaken van
de moederplant en oppotten in kleine potjes, zodat de
wortels zich verder kunnen ontwikkelen. Om
wortelbeschadiging te voorkomen moet dat voorzichtig
gebeuren. Streptocarpussen vragen geen bijzondere
potgrond. De potgrond moet luchtig zijn en daarom kan
men aan de universele potgrond perlite of rivierzand
toevoegen. Zijn de planten goed ontwikkeld dan kan men
ze voorzichtig overpotten in een grotere pot. Een potmaat
11 of 12 is het meest geschikt. Na enkele weken mogen de
planten bijgemest worden. Daarvoor gebruik ik een
oplosbare meststof. ( 15-5-30) Wanneer men de plant in
een grotere pot zet ontstaat er een niet zo mooi, maar woest
geheel. Planten die al langere tijd in dezelfde pot hebben
gestaan zijn aan verpotten toe.
Men kan het blad ook in de breedte richting doorsnijden
en dezelfde procedure volgen. Toch geeft deze manier van
stekken minder resultaat.

2
..

3.

4.

1
.

Samengevat:
1. Een volwassen blad langs de hoofdnerf in twee
helften verdelen.
2. Langs de rand een beetje stekpoeder.
3. Planten in zaai- en stekgrond een centimeter diep.
4. Overdekken met een hoes met ventilatiegaten.
5. Na enkele maanden verschijnen langs de oude
bladeren de jonge plantjes.
6. Kleine plantjes voldoende groot, dan oppotten.
10

5
.

Iets minder succesvol, maar niet onmogelijk, is het
vermeerderen van streptocarpussen door bladeren wortels
te laten vormen in water. Deze manier van vermeerderen
is voor mij ook nieuw. Ik kwam deze manier tegen op
internet en wel op de site van een echte streptocarpus
verzamelaar. (www. strepto.buurtwijzer.be) Voor deze
liefhebber was het een experiment, maar de foto laat zien
dat het mogelijk is. Na twee en een halve week waren de
eerste worteltjes zichtbaar en weer enkele weken later
vormden zich blaadjes. Toen de plantjes aan de bladeren
groot genoeg waren werden ze voorzichtig losgetrokken
en opgepot.

Algemene informatie in het kort:
Grond: Streptocarpussen doen het goed in universele
potgrond, maar om de grond wat luchtiger te maken meng
ik er wat perliet onder.
Temperatuur: De ideale temperatuur licht tussen 15 en
25°C. Ik overwinter ze vrij koel en dat is bij 13,5°C. Bij
temperaturen boven 25°C voelen de planten zich niet
lekker.
Licht: Ze houden van veel licht, maar niet van direct
zonlicht. Een beetje van de morgenzon en avondzon wordt
gewaardeerd.
Water: Ik geef pas water wanneer de bladeren dat
aangeven. Dat vereist veel opletten, want de wortelkluit
mag niet uitdrogen. Water geef ik op een schotel en snel
zijn de bladeren weer fit. Water dat in de schotel blijft
staan wordt na 15 minuten verwijderd.
Voeding: Streptocarpussen houden niet van fosfor, maar
wel van stikstof en vooral kalium. Daarom krijgen mijn
planten in de zomer regelmatig een oplosmeststof in de
samenstelling 15-5-30. Van de meststof maak ik een
soort “siroop”. Ik los 125 gram op in 750 ml water en
daarvan doe ik 25ml in 2,5 liter water.

Seizoenen: In de winter krijgen de planten veel minder
water dan in de zomer. In de winterperiode produceren de
planten meestal minder bloemen.
Knippen: Vergeelde bladeren kan men verwijderen door
ze aan de basis af te knippen. Beschadigde bladeren mag
men ook voor de helft verwijderen, maar meestal komt dat
de vorm van de plant niet ten goede.
Uitgebloeide bloemen: Wanneer men niet wil wachten op
zaadvorming kan men de uitgebloeide bloemen aan de
basis wegknippen. Zo diep mogelijk wegknippen geeft een
mooier effect dan wanneer er halve stengels staan.
Ziekten en plagen: In een te vochtige omgeving kan
botrytis de planten aantasten. In het voorjaar worden de
bloemen graag bezocht door bladluizen. Met de nog
aanwezige beschermingsmiddelen zijn zij gemakkelijk te
verwijderen. Hardnekkiger en moeilijk te verwijderen is
een aantasting van wolluis. Meestal betekent dat de
beestjes opzoeken en aanstippen met een in spiritus
gedrenkt wattenstaafje.
Veel foto’s vindt men op www.dibleys.com en een
bestelling wordt door hen perfect uitgevoerd.

U gaat toch ook mee?
Op zondag 24 juni willen we twee tuinen bezoeken in Grashoek. Het zijn twee totaal verschillende tuinen, maar elke
tuin laat de tuinliefhebber genieten. De tuin van Annie en Frans is een echte wandel- en kijktuin. De tuin van Nel en
Piet laat de bezoeker kennis maken met veel planten in een mediterrane omgeving. Gaat

u mee?
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Filippine met verdwaalde woorden.

O

nder deze tabel staat een aantal woorden dat ingevoegd moet worden in de witte vakjes van de tabel. De woorden
zijn door elkaar geraakt en moeten in de juiste volgorde in de tabel worden ingevoegd, daarbij de witte vakjes
volgend. De laatste letter van het ingevulde woord is de beginletter van het volgende woord. In de tabel zijn de
laatste letters van de woorden reeds ingevuld. Heeft men het goed gedaan, dan leest men van boven naar beneden in de
roze kolom twee woorden en die vormen de oplossing. Voor de roze hokjes die open blijven moet men zelf de letters
vinden.

o

k

n

s

m

t
a

m

e

m
s

a

d
g

d

n

l

n
m

t

s

i

e

t
a

s
e

m

a

s

s

s

Ik ben benieuwd wie de twee woorden kan vinden.

korstmossen
naaktzadigen
sleutelbloem

sisalplant
sporenhoopjes
tillandsia

madeira
akkerbouwers
edelweiss

(Hint: het is klein en verplaatst zich!)

impatiens
akelei
nematode

onnatuurlijk
strelitzia

De oplossing is…………………………………………………………………………………
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Een plant met een ”wow” factor.
Dat woord hoor ik herhaaldelijk wanneer tuinliefhebbers
de bloem van de Scaduxus multiflorus zien, die lijkt op de
bloei van een sierui. De plant is inheems in Zuid-Afrika
en wordt daar ook wek Bloed Lelie ( of Vuurrode
Poederkwast)
genoemd. Deze naam
dankt
de
zomerbloeiende bol
aan de schitterend
vuurrode, bolvormige
bloemen,
die
gevormd
worden
door een groot aantal
kleine bloemen. Deze
poederkwast
is
werkelijk een sieraad
voor elk terras. Na de
bloei verschijnen de
bladeren en dat is de
periode waarin de plant bemest moet worden, waarbij gelet
moet worden op voldoende ijzer en magnesium in de
voeding.
De plant is niet winterhard. In de herfst sterven de bladeren
af en moet de pot met bol in een enigszins droge ruimte
gezet worden bij een temperatuur die niet beneden de 10°C
komt. Tijdens de rustperiode mag de plant in het donker
staan.
In het voorjaar/begin zomer wordt de potgrond vervangen
door nieuwe potgrond en moet de plant op een warme

plaats gezet worden. In de zomer kan de plant weer haar
plaats innemen op het balkon, terras, in de tuin of zelfs in
de huiskamer. De bloeitijd is een drie- of viertal weken op
een plaats in de volle zon. Voldoende water en voeding
moeten voor deze toch vrij korte bloeiperiode de nodige
energie leveren.
H. Stoffels.

U

“een rijke stinkerd”

kent deze uitdrukking vast wel. Het is een
uitdrukking die gebezigd wordt voor iemand die
heel veel geld en goederen bezit. Maar waar komt
die uitdrukking vandaan? En wat heeft die uitdrukking
met planten te maken?
Dan moeten we een tijdje teruggaan in de geschiedenis. In
de Middeleeuwen kende men geen riolering. De straat was
een open riool en om de penetrante geuren te verdrijven
werd heel vaak wierook gebruikt. In nog vroeger tijden
hadden Romeinse notabelen wierookzwaaiers bij zich
wanneer ze door de straten liepen. De wierookzwaaiers
verdreven niet alleen de slechte geuren, maar eerden met
wierook ook de notabelen. Dat gebruik bestaat nog steeds
in de katholieke kerk. De priester die met een wierookvat
rond het altaar loopt om God te eren.
Ook bij begrafenissen wordt met een wierookvat rond de
kist van de overledene gezwaaid en ook dat is om de
overledene te eren. Toch was dat in het verleden niet zo.
De lijken werden toen niet zo
goed
verzorgd
als
tegenwoordig en al gauw na
de dood ontstond een weeë
lijkgeur en om die te
verdrijven werd wierook
gebruikt. In vroeger tijden
werden alleen de rijken in de
kerk begraven en tijdens het
vergaan ontstond een zoetige
lijkgeur die door alle kieren in
de vloer drong en om die geur
te verdrijven werd wierook
gebruikt en zo werd de
uitdrukking
“een
rijke
stinkerd” geboren.

Oplossing puzzel
februari.
. De letters die overbleven
vormden de zin:

Iemand groen op
het lijf zijn.
De goede oplossing werd
ingestuurd door Marleen
van Dijck en Jo en Annie
Bollen.
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De bloemknoppen van deze Paulownia
tomentosa worden al voor de winter
aangemaakt en het kan gebeuren dat ze in
een strenge winter bevriezen, zodat de boom
niet elk jaar in volle bloei staat. (april-mei).
De boom staat graag in een beschutte tuin op
een zonnige plaats, maar niet in te natte
grond.
Een schitterende, opvallende boom.

De mieren hebben zich verzameld boven
de lijmband. Ze durven vooralsnog niet
naar beneden.

14

Tros
Tros met
met
bloemen.
bloemen.

Van een van onze leden ontving ik enkele foto’s waarop te zien is dat er een
lijmband is gespannen rond de stam van de boom. De boom in kwestie heet
Anna Paulownaboom, een bladverliezende loofboom, die afkomstig is uit
China en in grote tuinen als sierboom gebruikt wordt. In Nederland vindt men
deze boom vooral in grote tuinen en in parken. Na de bloei verschijnen aan de
boom de vrij grote bladeren en voordat die bladeren er zijn bloeit de boom
met grote, paarsblauw gekleurde bloemen. De bloemen lijken nog het meest
op de bloemen van vingerhoedskruid en zitten aarvormig bij elkaar. En om
die bloemen gaat het nu. De bloemen worden graag bezocht door luizen en
dat hebben mieren al gauw in de gaten. Via de stam gaan ze de boomkruin in
op zoek naar luizen. De mieren beschermen de luizen vanwege de
honingdauw die ze uitscheiden. Honingdauw bestaat uit suikers en valt in
kleine druppeltjes naar beneden alwaar het een plakkende toestand wordt. De

Wanneer men goed kijkt ziet
men de mieren op de stam.

luizen zijn blij met de bescherming door de mieren en als dank staan ze toe dat de
mieren hen “melken”. De mieren doen dat door met hun pootjes op het achterlijf van
de luizen te tikken en dan scheiden ze een druppeltje zoete stof uit, hetgeen de mieren
dankbaar verorberen en naar hun nest brengen. Het is een schitterende manier van
samenwerken, maar de bezitter van de boom heeft last van de honingdauwregen en
bedenkt een manier om de mieren te stoppen, zodat de larven van de lieveheersbeestjes
de luizen kunnen opeten. Door de lijmband om de stang van de boom wordt voor de
mieren de weg naar de luizen afgesloten en kunnen ze hun “melkkoeien” niet meer
bereiken. Of het probleem van de honingdauw hiermee is opgelost is nog de vraag,
want in de mooi, bloeiende boom bivakkeren vele, vele bladluizen.
H. Stoffels.
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Een banaan voor buiten, maar
mijn Musa basjoo overwintert
binnen.

D

e van oorsprong uit de tropen afkomstige
bananen kunnen zich in Nederland niet
handhaven, Er is echter een uitzondering en dat
is Musa basjoo. Deze bananenplant kan, mits
goed ingepakt, in de tuin overwinteren. Hiervoor gebruikt
men materiaal dat ventilatie mogelijk maakt. Wanneer
men plastic en/of noppenfolie gebruikt is de kans groot dat
de plant wegrot. Het belangrijkste deel van de plant is de
wortelstok, want van daaruit moet in het voorjaar de
nieuwe scheut komen. Mijn Musa basjoo hoeft niet
ingepakt te worden, want die staat in de winter in de kas.
Na de eerste nachtvorst in oktober ( - 3°C) waren de
bladeren al bevroren.
Deze, uit
het Himalayagebergte
afkomstige,
bananensoort is
eigenlijk
de
koude
wel
gewend, maar
kan toch alleen
maar in onze
streken in de
De vorst heeft zijn werk gedaan.
volle
grond
overwinteren
wanneer de plant beschermd wordt. In tegenstelling tot de
tropische bananensoorten draagt deze soort geen eetbare
vruchten. De plant wordt in het gebied van herkomst dan
ook niet gekweekt vanwege de vruchten, die onooglijk
klein en niet eetbaar zijn, maar vanwege zijn vezels en
daarom wordt de plant ook wel Japanse vezelbanaan
genoemd.
Men kan de plant ook met weinig bescherming
laten overwinteren in de volle grond, maar tijdens een
vorstperiode bevriezen de bladeren en moet de wortelvoet
beschermd worden door een dik pak bladeren. Alles wat
boven de grond staat is dan verdwenen en moet de plant in
het
voorjaar
weer
helemaal
opnieuw
beginnen. Ze bereikt dan
nooit
de
exotische
uitstraling en eigenlijk is
het toch te doen om in de
zomer te kunnen genieten
van een mooie, grote,
Musa basjoo ingepakt zoals
vruchtdragende plant.
dat ook bij de aronskelk
Zo rond april
mogelijk is.
krijgt de plant weer
groeiprikkels
en
ontwikkelen zich vanuit het hart weer nieuwe bladeren. De
oudere bladeren rond de kern zijn gedurende de winter
16

bruin geworden en deze worden er aan de basis
afgesneden. Ook de andere beschadigde bladeren worden
verwijderd en de groene bladeren vormen de basis voor
een "gerenoveerde" plant. Even uit de kuip is ook
belangrijk. Wanneer er veel witte wortels te zien zijn is de
plant aan verpotten toe en krijgt de plant een pot die
ongeveer vijf centimeter groter is. Na het verpotten wordt
water gegeven en kan de plant in de kas afwachten totdat
ze naar buiten kan. Alvorens ze definitief na de IJsheiligen
een plaats in de tuin te geven wordt de plant in april
regelmatig buiten gezet om af te harden en gaat ze alleen
naar binnen wanneer er nachtvorst gemeld wordt.
Regelmatig water en voeding geven zorgt ervoor dat de
Musa basjoo mede bijdraagt aan een tropisch tintje in de
tuin of op het terras en wil men voorkomen dat de grote
bladeren erg beschadigd raken, dan is een windbeschutte
plaats een noodzaak.

Een echte bananenplantage in Kameroen.

H. Stoffels
Open tuin:
Wie stelt zijn tuin open voor
bezichtiging door de leden op
zondag 22 juli?

Veiling van fuchsia’s en
kuipplanten door de VFKL.



Zegt het voort, zegt het voort……
A. Plaats en tijdstip:





De veiling vindt plaats in zaal Keulen te
Klimmen op donderdag 5 juli a.s.
Aanleveren van planten door leden van de VFKL
van 18.00-19.00 uur.
Van 19.00-19.30 uur kan men de planten bekijken.
De veiling begint om 19.30 uur.



B. Richtlijnen voor deze veiling:









Leden van de VFKL mogen planten ter veiling
aanbieden.
De planten moeten aangeleverd worden in schone
pot.
Er mogen twee categorieën aangevoerd worden:
1. oudere, overjarige planten.
Deze worden per stuk geveild.
2. jonge, nog niet overjarige
planten. Deze worden per set
van minimaal 6 planten
geveild. Een set mag bestaan
uit verschillende planten.
De planten moeten gezond en vrij van ongedierte
zijn. Voldoet een plant niet aan de gestelde eisen,
dan kan het bestuur de betreffende plant weigeren.
Zowel de oude als de jonge planten moeten een
goed doorwortelde kluit hebben. Wanneer ter
controle de plant uit de pot geklopt wordt moeten
de wortels minimaal de bodem van de pot bereikt
hebben. (dus niet daags van tevoren verpotten!)
In de potkluit moeten twee kaartjes steken. Op
één kaartje moet de naam van de plant staan en
de prijs, die de plant minimaal moet
opbrengen. Op het andere kaartje moet het
lidnummer staan en het nummer van de plant.
B.v. 57.3 d.w.z. dat de plant geleverd is door
lidnummer 57 en dat het de derde plant betreft.

Op de veiling kan door iedereen
geboden worden, dus ook door
familieleden, vrienden, buren,
kennissen, buurtgenoten, en door
iedereen die een gezellige avond
wil meemaken.



De planten worden om de beurt naar binnen
gedragen en de veilingmeester noemt de naam van
de plant en de inzetprijs. De veilingmeester laat de
plant zien en vraagt wie er wil bieden. De prijs
gaat omhoog met € 0,50 en wanneer de prijs de
€10,00 bereikt heeft gaat deze omhoog met €1,00
bij elk bod. Wanneer er geen bod meer is gaat de
plant naar de hoogst biedende. Steek bij een bod
duidelijk de hand in de hoogte. Dat is het teken dat
u biedt. Ben voorzichtig met onverwachte
bewegingen van de arm of met het zwaaien naar
vrienden. De veilingmeester kan die beweging als
een bod zien.
De geveilde planten gaan naar de afrekentafel en
daar kan de hoogst biedende zijn plant, na
betaling, meenemen. Zet de plant op een niet
storende plaats in de zaal of , nog beter, breng ze
meteen naar de auto.
Planten, die de inzetprijs niet halen, worden apart
gezet en kunnen na afloop van de veiling door de
aanbieder opgehaald, c.q. verhandeld worden.
 Zijn alle planten geveild, dan moeten de
mensen aan de afrekentafel even tijd
krijgen. In die tijd rekenen zij uit wat de
aanbieder voor zijn verkochte planten in
totaal krijgt.
 Van de opbrengst wordt 90% uitgekeerd
aan de aanbieder en 10% blijft voor de
vereniging.

Zegt
het
voort...........
5 juli plantenveiling.
Wiering Optiek
Wannerstraat 125
6413 EV Heerlen
E: info@wieringoptiek.nl
T: 045-5219594
Geopend:
Dinsdag, woensdag,
donderdag en vrijdag:
09:00-18:00
Middagpauze: 12:30-13:00
Zaterdag:
09:00-17:00
www.wieringoptiek.nl
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Chrysanten overhouden en
stekken.

n juni 2017 bracht ik van een tuinbeurs enkele
chrysanten mee. Ik heb de diverse kleuren opgepot in
een grote pot. ( vijf stuks in een pot) De planten waren
volop in bloei, maar in de pot gingen ze langzaam
achteruit. De bloemen en planten stierven langzaam af,
maar ik heb ze toch laten staan. De afgestorven bloemen
en stengels heb ik afgeknipt en de rest heb ik laten staan.
Na enkele weken zag ik weer nieuwe uitlopers
tevoorschijn komen en
vormden zich nieuwe
scheuten. Deze werden
veel hoger dan die van de
planten die ik geplant had.
Het kon niet anders of de
planten die ik geplant had
waren
met
remstof
behandeld. De nieuwe
scheuten kwamen zelfs
weer in bloei en ik kon
toch nog enkele weken
genieten van de mooie
kleuren.
Niet
verwonderlijk,
want
chrysanten bloeien als
reactie op de korter
wordende dagen en de
langere nachten.
Dan komt een einde aan
Dode stengels verwijderen en
de herfst. Planten in een
de stekbare scheuten zijn te
pot zijn niet winterhard en
zien.
ik heb ze in een vorstvrije
ruimte gezet. In maart
waren de planten weer uitgelopen en was het tijd het oude
loof te verwijderen. Daaronder stonden mooie plantjes. Ze
waren uitstekend geschikt om te stekken en dat gebeurde
natuurlijk ook. Het stekken van chrysanten gaat vrij
eenvoudig. Eigenlijk is de methode niet anders dan het
stekken van fuchsia’s. Neem acht centimeter lange
scheuten en snij ze onder een bladknoop met een scherp
mes af. Verwijder de onderste bladeren en druk de
onderkant even in stekpoeder en plant de stek in zaai- en
stekgrond. In een ruimte waar de temperatuur rond de
20°C is zullen de stekken snel wortel schieten. Wanneer
ze geworteld zijn worden ze in een grotere pot gezet en
nadat ze aan de groei zijn worden ze een of twee keer
getopt. Daardoor wordt de struik bossiger. De planten kan
men na half mei in de tuin uitplanten of combineren met
andere planten in een kuip.
De verdere verzorging is niet moeilijk. Chrysanten houden
niet van de felle zon en staan graag in vochtige grond. Niet
te nat, want dan rotten de wortels weg.
Chrysanten zijn er in vele kleuren en de bloemen hebben
diverse vormen, niet alleen grootbloemig en kleinbloemig.
Het meest verkocht worden de troschrysanten, maar
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daarnaast zijn er nog de geplozen chrysanten en de
santini’s. Bij deze soort zitten de bloemen vertakt en
compact op de steel.
Nostalgie:
In mijn jonge jaren staan de kerkhoven vol met dikke,
witte chrysanten. De reden hiervoor is dat in die periode
geen andere bloemen beschikbaar zijn. In de landen van
herkomst wordt de chrysant niet verbonden met de dood.
In tegendeel. In die streken staat de chrysant symbool voor
een gelukkig leven. Maar wat was het een gedoe om die
planten op het juiste moment in bloei te krijgen. Dat begon
al met het kopen en planten van de gewortelde stekken.
Een stek werd in de pot geplant en nadat de plant aan het
groeien was werd ze getopt. Het was de kunst om drie, vijf
of zeven grote bloemen te kweken en daarom moesten
vaak de zijscheuten verwijderd worden. Er mochten maar
drie, vijf of zeven scheuten overblijven en dan maar hopen
dat op elke scheut een bloem verscheen. De planten
werden hoofdzakelijk buiten gekweekt, maar het weer
werkte niet altijd mee en daarom werd er heel wat met de
planten gesjouwd en dat had te maken met het manipuleren
van het dag- en nachtritme.
Het einddoel was
Allerheiligen. Zover ik me kan herinneren werden alleen
maar dikke, witte chrysanten gekweekt. Soms stonden ze
buiten met papieren zakjes om de bloemen. Op die manier
probeerde man de bloemen te beschermen tegen
weersinvloeden. Soms ook was de nachtvorst spelbreker

De ouderwetse kerkhof chrysant.
en had men vergeten de bloemen met krantenpapier af te
dekken. Na zo’n nacht lichte vorst hadden de witte
bloemblaadjes zwarte randjes en waren ze niet geschikt
voor het kerkhof. Dan was alle moeite voor niets geweest
en moest er gezocht worden naar dat ene familielid dat wel
op tijd de bloemen binnen had gezet. Na een paar dagen
op het kerkhof te hebben gestaan waren de bloemen
meestal bevroren of verdroogd en dat was dan het resultaat
van zoveel moeite.
H. Stoffels.

Is dit werkelijk een fuchsia?
Ja, het is een
echte fuchsia
en de naam is
Fuchsia
procumbens.
Deze fuchsia
wordt ook wel
kruipfuchsia
genoemd en
komt
oorspronkelijk
voor
in
NieuwZeeland. Door de groeiwijze onderscheidt deze fuchsia
zich van de andere soorten. De bloemen hangen niet,
maar staan rechtop en hebben een gele kelk met blauwe
meeldraden op gele steeltjes. De stamper in het midden
van de bloem is groengeel. Aan het eind van het
seizoen kan de struik rode bessen dragen. Wanneer de
besvorming begint kan men deze het beste meteen
verwijderen, zoals dat ook gebeurt bij de andere
fuchsia’s. Evenals vele andere fuchsia’s is ook deze
botanische fuchsia niet winterhard, maar kan in de
koude kas gemakkelijk overwinteren.
In de zomer van 2017 heb ik deze Fuchsia procumbens
in mijn tuin gehad in een hangpot. De plant was
weelderig gegroeid en tijdens de zomer kon ik geen
bloemen ontdekken. Deze ontdekte ik pas toen ik de
fuchsia’s ging terugsnoeien in oktober. Aan de
buitenzijde waren de bloemen niet te zien. Ze zaten
helemaal verborgen in de lange wirwar van
liaanachtige
uitlopers. Ondanks
het feit dat de
bloemen fel geel
gekleurd zijn met
blauwe meeldraden
zijn ze door hun
kleinheid moeilijk te
ontdekken.

Deze fuchsia is te vermeerderen door stek, maar ook door
zaaien op een warme plaats. Het is een lichtkiemer en dat
betekent dat de zaden niet bedekt moeten worden.
Opmerkelijk deze zomer was dat de bladeren aan de
onderzijde rijkelijk bezocht werden door de witte vlieg!
Botanisch betekent dat het gaat over planten, struiken
en bomen die origineel zijn. Ze zijn dus niet gekruist,
veredeld, geënt enz. Een botanische tuin is dan ook een
tuin met wilde planten.
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Boomschors of compost of
beide?

om GFT=compost in de border te strooien. Compost bevat
veel organisch materiaal en de gunstige bacteriën en
schimmels zorgen voor een verrijking van de grond.
Nadeel van deze compost is weer het relatief hoge

Om de groei van onkruiden tegen te gaan wordt in de
border tussen de planten boomschors gestrooid. Zo wordt
de tuin onderhoudsvriendelijker. Naast het weren van
onkruid zorgt de laag
boomschors voor het
langer vasthouden van
vocht en in de winter zijn
de wortels van de
planten afgedekt en dus
een beetje beschermd.
Maar….
heeft
het
afdekken
met
boomschors
geen
schadelijke
gevolgen
Franse boomschors.
voor
de
planten?
Houtsnippers en boomschors zijn natuurlijke producten en
na verloop van tijd zullen ze verteren. Voor de vertering is
stikstof nodig en deze wordt onttrokken aan de grond,
waardoor deze verzuurt. Voor planten die van kalk
houden is dat een nadeel, voor planten die een hekel
hebben aan kalk is het een voordeel. Staan planten in de
grond met een verkeerde zuurgraad (pH) dan zullen er
gebrek verschijnselen optreden. Toch is het probleem
gemakkelijk op te lossen door het strooien van stikstof en
kalk, waardoor verzuring wordt tegengegaan.
Een ander probleem voor het gebruik van boomschors in
de border is het ontstaan van schimmels in natte periodes.
Ook in de winterperiode kan dat het geval zijn. Beter is het

Door de vertering van organisch materiaal ontstaat
warmte in de composthoop. Om alle delen goed te
laten verteren moet de hoop omgezet worden.
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kalkgehalte en daarom is het beter GFT-compost te
strooien tussen kalkminnende planten en houtsnippers of
boomschors te strooien tussen zuurminnende planten.

Nog niet naar buiten….
Voor het planten van knolbegonia’s, canna’s, dahlia’s
en zomerbloeiende bloembollen is het nu in april nog
te vroeg. Dat kan pas na half mei, wanneer de
IJsheiligen voorbij zijn en de grond wat opgewarmd is.

Concept
activiteitenplan
Activiteitenplan
2018 2018
maand
februari

datum
activiteit
do
22 ledenvergadering (19:00)
agendapunten
-lezing Yvonne de Hoog
-activiteitenplan 2018
-begroting 2018

opmerking

maart

za

v/d Velde Heerde

activiteiten-commissie

Bemmel

activiteiten-commissie
Michel Veldman

april

do

10 bezoek aan kweker
orchideeënkwekerij
Molenhoek
29 Bloemschikken (Pasen)

do
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Jaarvergadering 19:30
agenda
-jaarverslag
-fin jaarverslag
-bestuursverkiezing
-nieuwe voorzitter
-pauze koffie/vlaai
-plant voor het voetlicht
-tombola

uitvoerders
Bestuur
Gespreksleider/voorzitter
fuchsia/pelargonium Hub Stoffels
Gespreksleider/voorzitter
Penningmeester

Nieuwe voorzitter

Bestuur
Gespreksleider
Annelies Hellenbrand
Jan Ramaekers
Bestuur
Leden
activiteiten-commissie
Hub Stoffels
Bestuur

juni

zo

24 Busreis
Anfra Grashoek
entree 3 euro
Piet en Nel Hanssen Grashoek

activiteiten-commissie

juli

do
za
do

5
7
12

Bestuur
14:00-17:00 regio 3
Bestuur
Voorzitter
Hub Stoffels
Bestuur

zo

Plantenveiling
Kuipplantenveiling Haelen
Ledenvergadering 19:30
-agenda
-plant voor het voetlicht
-tombola
22 open tuin leden

zo

5

Bestuur/Leden

augustus

september zo
oktober

do

za
december do

oude ambachten Einighausen

23 activiteit leden
18 Ledenvergadering 19:30
-agenda
-grote clubactie
-contributie
-winterberging
-gelegenheid tot snoeien van
planten
13 Snoeidemo
20

Bloemschikken in kerstsfeer

gezellig samen zijn

Bestuur
Bestuur
Voorzitter
Annelies Hellenbrand
Jan Ramaekers
Hub Stoffels

Intratuin

Hub Stoffels
Bestuur
Michel Veldman
21

Succesvol tuinieren:
Succesvol tuinieren lijkt vaak niet
gemakkelijk. Door tegenvallers
neemt de animo vaak af, maar door
die tegenvallers kan men leren,
zodat de animo weer groeit. Succes
is niet alleen afhankelijk van
weersinvloeden of het bezoek van
parasieten. De voeding van de
planten speelt een belangrijke rol.
Door verkeerde voeding of door
gebrek aan voeding kunnen
gebrekziekten ontstaan en is het
resultaat niet dat wat men zou
willen. Het gebruik van voeding is
niet zo moeilijk wanneer men zich
houdt aan bepaalde vuistregels. De
planten bekijken is zeer belangrijk.
Wanneer de fuchsia’s en kuipplanten uit de winterberging komen kan men de planten een startvoeding meegeven. Dat
kan gebeuren door het geven van minerale voeding (snel opneembaar), maar ook door organische voeding. Wanneer
men het bodemleven wil bevorderen kiest men voor een organische voeding. Hieronder vallen beendermeel,
bloedmeel, hoornspaanders, Guano, zeealgen e.d. Deze organische voedingsstoffen moeten vroeg toegediend worden,
omdat het even duurt voordat de voedingsstoffen vrijkomen en de werking effect heeft. Het voordeel van organische
voedingsstoffen is dat de micro-organismen in de grond actief blijven en dat de wortelkluit niet vervilt. Organische
voedingsstoffen spoelen niet snel uit en blijven langer beschikbaar.
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Voorzitter:

Redactie CultiVaria:

Activiteiten:

Een dagelijks bestuur bestaande uit Annelies
Weijers, Jan Ramaekers en Hub Stoffels
behartigt voorlopig de belangen van de
vereniging.

Hub Stoffels
Jan Ramaekers

Hannelore Stevelmans
Francien Mast
Annelies Hellenbrand.

Vice-voorzitter: Hub Stoffels

Opmaak en verzorging:

Grote Clubactie:

Hub Stoffels
Bornerweg 15
6141BJ Limbricht
Tel. 046-4510323
E-mail hj.stoffels@home.nl

Annelies Hellenbrand.

Vacant

Secretaresse:
Annelies Weijers
Burg. van Laarstraat 48
6267 ET Cadier en Keer
Tel 043-4072217
E-mail secretariaat@vfkl.nl

www.vfkl.nl

Penningmeester:
Jan Ramaekers
Vleugelmorgenstr. 13
6171NN Stein
Tel. 046- 4333275

Bestuursleden:
Francien Mast
Hannelore Stevelmans
Michel Veldman (materialen)
Jo Sieler
Annelies Hellenbrand

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

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.
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