Groei en bloeifair 2011:
mijn beleving.

Op zondagmorgen 22 mei verzamel ik informatiemateriaal van de Verenigde Fuchsia- en Kuipplanten Liefhebbers. Met dit materiaal ga ik naar de
Botanische tuin in Kerkrade, want daar viert de afdeling van Groei en Bloei Zuid-Oost Limburg haar 50
jarig bestaan. In de Botanische tuin is ook een plaats
gereserveerd voor de VFKL. Vol goede moed ga ik al
vroeg op weg. Op het moment van vertrek regent het
pijpenstelen en van binnen juich ik. De grond heeft
het hard nodig want door de aanhoudende droogte
van de laatste maanden is de grond kurkdroog en
keihard. Toch verkeer ik al gauw in tweestrijd: mijn
verlangen naar regen en de organisators van de fair
verlangen naar mooi weer. Toch valt ook op deze dag
de hoeveelheid neerslag mee en kan de organisatie tevreden zijn over het weer. Het feestvarken wint.
Gedurende de dag is het in de tuin gezellig druk.
Niet overdreven, maar er druppelen toch steeds weer
tuinliefhebbers binnen. Een aantal mensen bezoekt de
stand van de VFKL en vraagt informatie over fuchsia’s
en kuipplanten, maar af en toe komt er ook een vraag
over een andere plant. De meeste liefhebbers luisteren
met aandacht naar de uitleg en soms blijkt dat men
ook fuchsia’s heeft. Toch lukt het me niet een nieuw
lid in te schrijven, want wanneer ik de vraag stel over
een eventueel lidmaatschap komen er plotseling een
aantal redenen te voorschijn: geen tijd, werk nog, wil
me niet binden, heb niet zoveel fuchsia’s enz.
Opvallend was het aantal vrouwen die vragen
stelden over fuchsia’s en bij doorvragen blijkt dat zij
die in hun herinnering hebben na het overlijden van
hun echtgenoot. Dan denken ze even terug aan de
tijd dat ze samen waren en zich de tijd herinneren dat
ze samen genoten van de fuchsia’s. Na het overlijden
blijkt dat er van de verzameling niet veel meer over
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is gebleven, omdat men de verzorging niet meer aankon. Tja, zo gaat dat in het leven. Wat ze zich wel nog
kunnen herinneren is een aantal namen van fuchsia’s.
Toch lukt het maar een tuinliefhebster de naam van
de plant te raden die ik midden op de tafel heb staan
als aandachttrekker. Deze liefhebster is ook nog lid
van onze vereniging.
Leuk is de ontmoeting met Bart en Eva. Op een
gegeven moment staan er een jongen en een meisje bij
de stand in gezelschap van hun ouders en hun oma.
De jongen blijkt Bart te heten en is ongeveer 10 jaar
oud. Het is beslist geen verlegen type, want hij begint
al gauw te vertellen dat hij wel het een en ander van
planten weet. Dat heeft hij van zijn helaas overleden
opa geleerd. Bart is ook geen opschepper, maar vertelt rustig over zijn eigen tuintje. Hij zegt dat hij weet
hoe de plant heet die op de tafel staat. Volgens Bart is
het een fuchsia. Dat antwoord is natuurlijk
goed. Ik leg hem uit dat hij een jongen is
en dat zijn vader ook een jongen is en dat
beide toch een andere naam hebben en zo
is dat met fuchsia’s ook. Natuurlijk weet
dit jonge ventje niet hoe deze cultivar heet
en daarom help ik hem een beetje op weg.
De eerste naam van deze fuchsia is gelijk
aan de voornaam ven een Amerikaanse
president die ook filmster is geweest. Met
de hulp van zijn vader weet hij de naam te
noemen. De eerste naam is Nancy en de
volledige naam is Nancy Lou. Omdat hij
de eerste naam “geraden” heeft mag hij een
van de fuchsiaplanten meenemen die op

tafel staat. Met een glunderend gezicht
tot achter zijn oren kiest hij een plant
uit. De gekozen plant heeft te lange
stelen en ik stel hem voor de plant te
snoeien in een vorm zoals dat nu zou Spek Fuchsia’s – voor een bijzonder assortiment
soorten Spek Fuchsia’s
moeten. Hij gaat ermee akkoord, maar ♦♦ 3600
350 soorten Pelargoniums
♦ eenjarige zomerbloeiers
kijkt verbaasd wanneer ik er de schaar ♦ zomerbloemenpluktuin
in zet en alle bloemen eraf knip. Na ♦ groenworkshops voor groepen
30 april open dag eenjarige
enige uitleg begrijpt hij het en stopt de
zomerbloeiers 9.00-17.00 uur
plant voorzichtig in een draagtas. Zijn
jongere zusje Eva staat erbij en haar gecatalogus, nu met 83 kleurenfoto's,verkrijgbaar
zicht wordt steeds somberder. Immers Nieuwe
door €5,50 over te maken op rek. nr.409667854
Bart krijgt een plantje, maar zij niet. Ik
Openingstijden: mrt t/m juni ma t/m za 9.00 - 12.00 uur
2e Paasdag
13.00 - 17.00 uur
2e Pinksterdag
geef Bart een knipoog en wenk hem
juli t/m okt
wo,do 9.00 - 12.00 uur
Hemelvaartsdag
dat hij zijn zusje de naam van de plant
vr,za
9.00 - 17.00 uur
vr, za 9.00 - 17.00 uur
geopend van
mag verraden. U begrijpt dat er twee
11.00 - 17.00 uur
blije kinderen huiswaarts gaan en dat
de ouders deze geste zeer zeker weten Borchgraverweg 3a, 8181 RW Heerde. Tel 0578- 695727. www. kwekerijvandervelde.nl
www.fuchsiakwekerij.nl
info@kwekerijvandervelde.nl
te waarderen.
De sfeer in de tuin is ontspannen.
Het is er niet te warm en zeker niet te
koud. De bezoekers slenteren van de ene kraam naar
de andere en kopen datgene waarin ze interesse hebben. Het is een gemêleerd gezelschap, de bezoekers en
de verkopers.
Wanneer de dag voorbij is wil ik de overgebleven planten kwijt en deel ze uit aan mensen die met
belangstelling naar de informatie op de tafel kijken.
Het slotakkoord wordt geplaatst door een wat oudere
dame met een rollater. Zij vertelt me dat ze nog een
klein tuintje heeft dat ze met veel plezier onderhoudt.
In haar tuintje is echter geen fuchsia meer te vinden,
terwijl haar overleden man heel veel fuchsia’s heeft
gehad. Ik geef haar deze laatste plant Nancy Lou. Ze
is er even beduusd van dat zij die plant zomaar krijgt
en met bijna tranen in haar ogen bedankt ze me met de opmerking dat 

deze fuchsia een ereplaatsje in haar

tuin krijgt.

Deze activiteit heeft geen le-  Potgronden en substraten
den voor onze vereniging opgeleverd,
maar de belangstelling voor fuchsia’s
en kuipplanten is bij vele mensen gewekt en misschien valt op een of andere dag toch nog een meegegeven
inschrijfformulier ergens in de bus.
H. Stoffels.



www.primasta.nl

succes kweek je met Primasta
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Activiteitenplan 2011
maand
febr.

maart

april

mei

datum
do 24

activiteit
Ledenvergadering (19.00 uur)
Agendapunten:
-Verhaal over opstarten na de winter
-Activiteitenplan 2011
-Begroting 2011
-plant voor het voetlicht
-loterij

Uitvoeder(s)
Bestuur

Bezoek kweker.
-2011 Bezoek aan de Nachtwaker.
-2012 Michiels ivm show.

Bestuur.

za 12
van10 tot
14 uur

-stekdemonstratie voor nieuwe leden bij
Willy Ruers in Tudderen.

Bestuur

do 21

Jaarvergadering 19.30 uur
Agendapunten:
-jaarverslag
-fin. jaarverslag
-bestuursverkiezing
-tombola
-plant voor het voetlicht .
-koffie en vlaai

za 26

zo 1

zo. 22
juni

juli
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do. 16

Hub Stoffels
Voorzitter
Voorzitter
Elly Schoonbroodt Taxusk.
Bestuur

Jo Sieler
Jan Bertrand
bestuur
bestuur
dhr. Rademakers
Activiteiten Cie

Lentefair Terwinselen met infostand.

Harrie Borger, Jo Sieler en
enkele leden.

In de periode tussen mei tot september is
een busreis gepland naar de Bundes
Gartenshow in Koblenz

Bestuur

Fairdag van Groei en Bloei in
Terwinselen
.
Ledenvergadering
-spreker

Infostand

-plant voor het voetlicht
- loterij

Fred Verseijden (mieren en
bloemen)
-een van de leden
-bestuur

do 23

Plantenveiling in grote zaal

-bestuur

zo 17

-open tuindag bij leden.
-Marcel Boonen
-Lou Tops
-Michael Veldman
-Harrie Schevers

Bestuur en leden

aug

sept.

di 16

zo 25

Ledenvergadering
-meebrengen een mooie plant(en) uit
eigen tuin en naar eigen keuze
-plant voor het voetlicht
-loterij

Bestuur
-alle leden

-herfstfair Terwinselen met snoeidemo
door VFKL.
-H.B. levert planten om te snoeien

-bestuur en leden

In de periode tussen mei en september is
een busreis gepland naar de Bundes
Gartenshow in Koblenz

bestuur

-Kitty Heijenrath
-bestuur

oktober

do 6

Ledenvergadering
-plant voor het voetlicht
-grote clubactie
-spreker?

-bestuur
-een van de leden
-Ludo Bogaert
-bestuur

nov

zo. 13

Feestavond
.

bestuur

dec.

Busreis Bundesgartenshow op
zondag 14 augustus a.s.

De
busreis
naar
de
Bundesgartenshow in Koblenz is gepland op
zondag 14 augustus. We vertrekken met de
bus vanaf het verenigingslokaal Keulen. Het
wordt vroeg opstaan die dag, want we
vertrekken reeds om 7.30 uur. Voor deze reis
is een eigen bijdrage vastgesteld van € 30,00
per persoon, maar in deze prijs is wel de
entree ( € 18,00 ) inbegrepen. De reis gaat
door bij een minimum deelname van 35
personen. Tijdens de vergadering van
donderdag 16 juni en tijdens de veiling van
23 juni kan men zich aanmelden voor deze
reis. Natuurlijk hopen we dat de bus vol zit
met leden van de VFKL, maar mocht dat niet
het geval zijn, dan kunnen ook niet leden
meegaan voor dezelfde prijs. Het terrein is
nogal uitgestrekt en daarom krijgen de
plantenliefhebbers ruim de tijd. Het tijdstip
van vertrek is bepaald op 18.30 uur, zodat we
om ± 21.00 uur weer terug zijn in Klimmen.
Hopelijk wordt het een mooie dag,
met mooie tuinideeën, mooi weer, een
gezellige reis, zodat we met voldoening terug
kunnen kijken op een geslaagde dag.
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“Thuis” in persoonlijk
hypotheekadvies...

Schaepkens
VERZEKERINGEN
Putweg 2

HYPOTHEKEN

6343 PE Klimmen

T (045) 405 94 44

045 - 405 94 44

F (045) 405 93 33

info@wschaepkens.nl

Bij een hypotheek komen
allerlei persoonlijke gegevens
op tafel. Dan wil je gewoon dat
die in vertrouwde handen zijn.
Wij staan garant voor een
deskundig, onafhankelijk
advies in begrijpelijke taal.
Een vraagbaak in een financiële
wereld die steeds complexer
wordt. Of het nu gaat om uw
hypotheek, pensioen of verzekeringen... wij hebben het in
huis! Bel nu de hypotheeklijn
van Schaepkens...

www.wschaepkens.nl

voor een persoonlijk advies!

Het is tijd voor lokale sponsoring!
Als bank heb je maatschappelijke verantwoordelijkheden. Niet alleen nationaal
maar ook lokaal. Rabobank Centraal Zuid-Limburg staat dan ook midden in de
samenleving. Daarom sponsoren wij diverse verenigingen en stichtingen in ons
werkgebied. En dat doen we graag!

Kies voor een bank die altijd dichtbij is!
Kies Rabobank Centraal Zuid-Limburg.
Het is tijd voor de Rabobank.

www.rabobank.nl/centraalzuidlimburg
Rabobank Centraal Zuid-Limburg (045) 561 90 00.
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Veiling van fuchsia’s en kuipplanten door de VFKL.
Zegt het voort, zegt het voort……
A. Plaats en tijdstip:

• De veiling vindt plaats in zaal Keulen te Klimmen op donderdag 23 juni a.s.
• Aanleveren van planten door leden van de VFKL van 18.00-19.00 uur.
• Van 19.00-19.30 uur kan men de planten bekijken.
• De veiling begint om 19.30 uur.

B. Richtlijnen voor deze veiling:
• Leden van de VFKL mogen maximaal 15 planten ter veiling aanbieden. (Het bestuur mag
van dit aantal afwijken indien dat de veiling ten goede komt)
• 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 con
trole de plant uit de pot geklopt wordt moeten de wortels minimaal de bodem van de pot bereikt heb
ben. (dus niet de daags van tevoren verpotten!)
.
In de potkluit moeten twee kaartjes steken. Op één kaartje moet de naam van de plant
staan en de prijs, die de plant minimaal moet opbrengen. Op het andere kaartje moet het lidnummer staan en het nummer van de plant. B.v. 57.3 d.w.z. dat de plant geleverd is door lidnummer 57
en dat het de derde plant betreft.
•
De planten worden om de beurt naar binnen gedragen en de veilingmeester noemt de naam van
de plant en de inzetprijs. De veilingmeester laat de plant zien en vraagt wie er wil bieden. De prijs gaat
omhoog met € 0,50 en wanneer er geen bod meer is gaat de plant naar de hoogst biedende. Steek bij
een bod duidelijk de hand in de hoogte. Dat is het teken dat u biedt. Ben voorzichtig met onverwachte
bewegingen van de arm of met het zwaaien naar vrienden. De veilingmeester kan die beweging als een
bod zien.
De geveilde planten gaan naar de afrekentafel en daar kan de hoogst biedende zijn plant, na betaling,
meenemen.
Zet de plant op een niet storende plaats in de zaal of , nog beter, breng ze meteen naar de auto.
•
Planten, die de inzetprijs niet halen, worden apart gezet en kunnen na afloop van de veiling door
de aanbieder opgehaald, c.q. verhandeld worden.
•
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.
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Daar we van deze activiteit een
evenement
willen
maken
kunnen we reclame gebruiken.

De koningin der bloemen
gevangen in pot.

De koningin der bloemen, de roos, groeit
graag op een zonnige plaats in een voedselrijke
grond. De zonnige standplaats heeft tot voordeel dat de plant gemakkelijk bloemknoppen
ontwikkelt en dat de door de regen nat geworden bloemblaadjes weer snel opdrogen. Toch is
de koningin der bloemen niet de gemakkelijkste
plant. In menige tuin staan de planten er kaal
bij tengevolge van sterroetdauw, een schimmelaantasting die in onze toch wel vochtige zomers
moeilijk te bestrijden is. Op het einde van de kale
scheuten prijken dan nog enkele bloemen, die,
Op de veiling kan door iedereen
wanneer het veel regent het bekijken niet meer
geboden worden, dus ook door:
waard zijn. In dat geval kan men beter geen rozen
familieleden, vrienden, buren, kennissen
CultiVaria Jaargang 18 nummer 4 oktober 2010
in de tuin hebben, want ze verstoren het mooie
of buurtgenoten, en door iedereen die een van de tuin. Vooral rozen met dubbele bloemen
gezellige avond wil meemaken.
lijden onder het te veel aan hemelwater. Het water blijft in het hart van de bloemen staan en van
binnenuit ontstaat een rottingsproces.
Wil men toch genieten van de schoonheid
van rozen, dan kan men proberen ze te kweken
in een kuip, zodat men wat sneller in kan grijpen
wanneer het mis dreigt te gaan. Zo kan men tijdens regenrijke periodes de planten beschermd
VERHUUR VAN
onder een afdak zetten.
GRONDVERZETMACHINES
Rozen zijn planten waarvan de wortels
tamelijk diep de grond in gaan. Daarmee is bij
Haardboomstraat 42
het kweken al rekening gehouden, want rozen
6191 EM Neerbeek
worden(Beek)
te koop aangeboden in diepe potten.
Telefoon 046Dat
– 437
57 86
houdt
in dat de kuip waarin men een roos
wil
planten
Telefax 046 – 437 59 46ook hoog en ruim moet zijn. De minimum afmetingen bedragen 50x50x50 cm en
dan nog zal de plant na
enkele jaren de kuip ontgroeid zijn.
De grootte van de kuip
bepaalt dan mede het
succes; naarmate de
kuip groter is zal de kans
op het met succes kweken van een rozenkuipplant ook groter zijn. In
de kuip is het belangrijk
dat de potgrond niet te
nat blijft en om dat te
voorkomen kan men onder in de kuip een laag
kleikorrels doen.

Daar we van deze activiteit een
blijvend evenementVAN
willen
maken
AANNEMERSBEDRIJF
GROND,
kunnen
we wel wat reclame
SLOOPEN STRAATWERKEN
gebruiken

U DOET TOCH
OOK MEE!
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Deze laag neemt het teveel aan water op en op
die manier voorkomt men dat de wortels gaan
rotten. De wortels van rozen zijn gevoelig en
daarom plant men ze liever niet in een zwarte
plastic pot. Zeker wanneer de pot in de zon staat
zullen de wortels lijden, want de zwarte plastic
neemt ontzettend veel warmte op en de wortels
langs de potrand zullen verbranden. Hierdoor
wordt de gezonde groei van de roos belemmerd.
De problemen kan men ondervangen door de
zwarte pot in een houten ompot te plaatsen,
immers hout neemt maar matig warmte op.
Rozen zijn in onze streken winterhard,
maar voor rozen in een pot gelden andere
regels. Wanneer de wortelkluit in een ijsklomp
verandert zal dat het einde van de rozenstruik
betekenen. Een roos in een kuip is een kuipplant en moet dus ook als zodanig behandeld
worden. De plant kan men in de winter beschermen door de kuip goed in te pakken of
door de kuip in een koude kas te zetten. Niet
alleen de wortelkluit mag niet bevriezen, ook de
veredelingsplaats moet goed tegen vorst beschermd worden.
Bij het uitzoeken van een roos die
geschikt is als kuipplant, is het belangrijk dat
men zich goed laat adviseren. Niet alle rozenstruiken zijn even vorstgevoelig en niet alle
bloemen lijden onder het vallende regenwater.
Perkrozen zijn geschikt als kuipplanten omdat
ze vorst kunnen verdragen. De sterk groeiende,
dubbele Ramblersoorten zijn niet geschikt. De
meeste rozen met enkele of half gevulde bloemen bieden de meeste weerstand tegen de
natheid. Veel rozensoorten zijn gevoelig voor

sterroetdauw, maar ook hier zijn er nu soorten
die minder gevoelig zijn voor de veroorzakende
schimmel.
Het uitzoeken van een geschikte roos,
of dat nu voor een kuip of voor de volle grond
is, is een werkje waarbij gebruik moet maken
van de nodige informatie. Alleen dan kan men
teleurstellingen voorkomen.
H. Stoffels.

G.Rouwette Boomkwekerij en
Diverse decoratiematerialen

Achelerweg 4

-6301 RK Valkenburg a.d geul(Heek)
Tel 045-405 9221 / Fax 045-405 9222 Mobiel 06-1622-4866

WWW.BOOMKWEKERIJ-ROUWETTE
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is dat echt wel zo gewoon? Waarom bloeien de
planten niet allemaal tegelijkertijd op het moment
dat de temperatuur het hoogst is, de dagen het
In mei nemen de meeste fuchsia’s en langst zijn en de meeste bestuivende insecten
kuipplanten weer de hun toebedachte plaats in actief zijn?
Zo’n afstemming op het naar mensede tuin in. De tuin is of wordt aangekleed. De
bloembollen zijn uitgebloeid en maken plaats lijke maatstaven meest gunstige tijdstip is niet
voor vele andere planten. Naast de fuchsia’s en aanwezig. Integendeel. Over het gehele jaar
kuipplanten verschijnen in de borders vele een- verspreid zijn er hoogtepunten in de groei en de
jarige zomerbloeiers en samen staan ze in de bloei. Ieder jaargetijde heeft zo zijn eigen hoofdstartblokken om de tuinliefhebber een mooie tuin rolspelers.
Wat gebeurt er in de planten zodat ze wete bezorgen. Wanneer het weer wat meewerkt
ten
wanneer
ze actief moeten worden? Na veel
en we zelf gezorgd hebben voor wat variatie
hebben we tot de herfst bloeiende planten in de onderzoeken is men tot de ontdekking gekomen
dat het gedrag en de ontwikkeling van de planten
tuin.
Eigenlijk vinden we het heel gewoon dat wordt beïnvloed door de lichtperiode. De dagde planten weer gaan groeien en bloeien, maar lengte is voor veel planten een informatiebron
waarmee het moment bepaald
wordt uitlopers te vormen en te
gaan bloeien. Met een geleerd
woord heet dit verschijnsel fotoperiodisme. Door dit verschijnsel
wordt niet alleen de bloeiperiode
van de plant gestuurd, maar ook
het gehele dagritme. Aardappels
krijgen zo informatie om knollen
te vormen en fruitbomen weten
door dit verschijnsel wanneer de
knoppen in winterrust moeten
gaan.
Hoe komen de planten aan
die informatie?
In de bladeren van de planten zit een stof die licht opvangt.
Door deze lichtreceptoren zijn
de planten in staat de verschillende daglengtes in een jaar te
meten. Deze lichtsensoren delen
bijvoorbeeld de plant mee of het
dag of nacht is, hoe lang de dag
is en hoeveel licht er is en van
welke kant het licht komt. Hoe
een plant groeit ligt opgeslagen
in de genen. Iedere plant is uniek
en heeft zijn eigen genen. Het
is dus genetisch bepaald welke
eigenschappen een plant heeft.
Wanneer de daglengte overeenkomt met datgene wat genetisch
bepaald is zal de plant reageren.

Hoe weten planten wanneer ze
moeten groeien en bloeien?
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In de bladeren wordt door het licht een signaalstof gevormd die zich in de plant verplaatst naar
de plek waar het groei- of bloeicentrum van de
plant ligt. Zo zijn er planten die bloeien wanneer
de dagen kort zijn. Dat zijn de korte dagplanten.
In de natuur bloeien deze planten in de herfst,
wanneer de dagen korter worden. Kwekers maken van deze wetenschap gebruik door in hun
kassen de planten voor de gek te houden.
Zij willen dat de planten bloeien op commando.
Zij zorgen met schaduwdoek ervoor dat de planten de hoeveelheid licht krijgen die voor hen genetisch bepaald is. Chrysanten zijn korte dagplanten, evenals kerststerren (asters, begonia’s,
primula’s, kalanchoë)
Lange dagplanten zijn planten die bloeien wanneer de daglengte boven een bepaald
minimum ligt. Zij bloeien in de zomer. (Hemerocallis, Ipomoea, petunia)
Naast korte dag- en lange dagplanten zijn
er ook dag neutrale planten. Deze dag neutrale
planten gebruiken niet de daglengte. Zij gebruiken bijvoorbeeld de temperatuur en gaan pas
bloeien als er een bepaalde koude of warmte is
bereikt. Om een Clivia in bloei te krijgen moet
men spelen met temperatuur en droogte.
Het bloeien van fuchsia’s en kuipplan-

ten is een fantastisch schouwspel, maar om
tot een optimaal resultaat te komen moeten de
sensoren van de planten de hoeveelheid licht,
de temperatuur, de stand van de zon en de
luchtvochtigheid meten. Slechts wanneer alles
in orde is komen de planten tot een fantastisch
bloeiresultaat.
H. Stoffels.
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het huishouden zorgen en moest tevens de door
mijn vader gekweekte groenten verwerken. Ze
had dus geen tijd om bloemen in een vaas te
Zoals bijna iedereen op het dorp in zetten. Bovendien was er in huis geen plaats om
de vijftiger en zestiger jaren had ook mijn vader boeketten met bloemen neer te zetten, immers
een grote moestuin. Voor heel veel mensen op het terrein waar geleefd werd was de keuken. In
het dorp was een moestuin noodzaak, want niet de woonkamer stond wel een haard, maar die
iedereen kon zich de luxe van een groenteboer werd alleen ’s zondags gestookt en in de goede,
permitteren. Elk jaar werd die moestuin goed onverwarmde kamer waar bijna nooit iemand
verzorgd, maar zijn hart ging uit naar bloemen. kwam stond de nieuwe fiets van mijn vader met
Bloemen waren zijn grote passie, de groenten een wit laken er overheen !!!! Deze ruimte was
waren noodzaak. Zo kon het gebeuren dat er elk wel uistekend geschikt voor het houden van clijaar weer tussen de rijen met groenten ook rijen via’s en fuchsia’s. maar nu terug naar de siermet bloemen te vinden waren. Muurbloemen, erwt of Lathyrus.
anjers, violen, primula’s, duizendschoon, zomerLathyrus is een eenjarige klimmer, die het
violieren, afrikaantjes (sjtinkerkes), ze waren er zeer goed doet in een voedzame grond. (moesallemaal.
tuingrond) de gekiemde zaden groeien ontzetLangs de rand van de moestuin stonden tend snel en maken in een seizoen scheuten
ook nog dahlia’s en niet te vergeten de siererw- van wel twee tot drie meter. Deze plant moet dus
ten. De moestuin was aan drie zijden afgeba- een geweldige prestatie leveren en daarvoor is
kend met schapendraad. Dat is draad met van die voedzame grond een must, zeker ook omdat
beneden naar boven groter wordende mazen en aan het eind van die scheuten een vracht aan
door die mazen kropen de siererwten omhoog. bloemen geproduceerd wordt. Voor de producSiererwten klimmen uit zichzelf en hechten zich tie van bladeren, stengels en bloemen worden
met kleine rankjes aan de draad. Mijn vader veel voedingsstoffen uit de grond gehaald en
had echter niet de tijd om de ranken keurig net- wanneer men deze het volgende jaar niet kan
jes aan te binden en daardoor ontstond er vaak aanbieden is het niet raadzaam de siererwten
een kluwen van bloemen. Deze bloemen met elk jaar op dezelfde plaats te zetten. Uiteindelijk
hun kromme stelen waren niet geschikt om in de zullen de planten maar magere schepsels zijn.
vaas te zetten, maar waarom ook in een vaas Voor mijn vader was dat aanvullen van de voezetten? Mijn moeder moest voor de kinderen en dingsstoffen geen probleem, want elk jaar werd

Pluk ze elke dag en geniet.
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een lichte standplaats bij een temperatuur van
18°C voor gekweekt worden. De kiemrust van
deze plant kan men verstoren door de zaden
een nacht te weken in water. De meeste zaden zullen dan na het zaaien eerder ontkiemen.
Siererwten zaait men bij voorkeur in aparte potjes (februari/maart), want de plantjes laten zich
moeilijk verspenen. De reden hiervoor is dat ze
een penwortel hebben en deze kan bij het verspenen beschadigd worden.
Siererwten kunnen goed gezaaid worden in jiffypotjes of in kartonnen eierdozen of in kartonnen
wc-rolletjes. De ontkiemde zaden worden dan
met de potjes, doosjes of rolletjes in de volle
grond geplaatst en kunnen van daaruit meteen
verder groeien. De “kiempotjes” vergaan in de
volle grond. De zaden worden ongeveer drie
centimeter diep in de grond gedrukt en de zaaigrond wordt vochtig gehouden. Het zaaibakje
wordt afgedekt met een glazen of plastic plaat en
dan maar wachten tot de eerste groeipuntjes te
zien zijn. Vanuit de kiem ontwikkelt zich slechts
een groeischeut en om een betere verpakking te
krijgen moeten de scheuten getopt worden. Dan
ontwikkelen zich twee nieuwe scheuten en om
een vollere plant te krijgen kan men ook die nog
een keer toppen. Na de IJsheiligen kunnen de
plantjes, doordat ze in “potjes” staan die vergaan
zonder risico op beschadiging, buiten uitgeplant
worden. De afstand tussen de plantjes is ongeveer 15 centimeter en al gauw klimmen de plantjes langs de draad omhoog. Omdat de scheuten geen hechtwortels hebben zullen de planten
zich niet hechten aan een schutting en al maakt
men een draden rasterwerk voor
KWALITEIT VOOR EEN LAGERE PRIJS!
de schutting, dan nog zullen de
plantjes niet groeien wanneer de
schutting de zon tegenhoudt. Alleen een plaatsing in de volle zon
geeft een kleurig en geurig resultaat. Siererwten met hun zachte
bladeren zijn gevoelig voor wind
en een enigszins beschutte plaats
geeft een rustiger geheel.
In de tuin van mijn vader werden de bloemen niet geplukt en al
gauw vormden de planten hun zaden. Siererwten vormen heel veel
AL UW GROEN!
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achteruit gaat, immers het vormen
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ZÉÉR SCHERPE PR
van de zaden vergt veel energie.

de moestuin verrijkt met stalmest en zo werd elk
jaar aan de voedselbehoefte van de siererwten
voldaan.
Zaaien gebeurde meestal eind april wanneer de moestuin omgespit was en de eerste
groenten in de moestuin gezet waren. Dan liep
mijn vader met het Lathyruszaad langs de afrasteringsdraad en duwde de zaden op verschillende plaatsen ongeveer 10 centimeter diep in de
grond en al gauw staken de eerste plantjes hun
neus boven de grond. Daar de moestuin in een
vrije omgeving lag konden de plantjes genieten
van de volle zon en dat is wat ze het liefst doen.
Dat liggen in een vrije omgeving had ook wel een
nadeel, want de wind had er vrij spel en daarom
moesten de scheuten wel eens aangebonden
worden. Gebeurde dat te laat door tijdgebrek
(mijn vader had naast zijn stucadoorswerk en de
verzorging van de moestuin ook nog een perenboomgaard, een grote stal met kippen, diverse
hokken met konijnen en van een vrije zaterdag
was geen sprake) dan hingen er wel eens onontwarbare kluwen langs de draad.
Het plezier was er echter niet minder om, want
ook deze bloemen produceerden een heerlijke
geur. dat is een belangrijke eigenschap van de
siererwten. Staand in de volle zon is die geur
het sterkst en dat gecombineerd met het grote
aantal kleuren is de siererwt een plant om van
te genieten. Dat kan ook in deze moderne tijd.
Elke tuinliefhebber heeft wel een plekje waar de
siererwt gezaaid kan worden.
Dat kan, zoals gezegd, in april buiten in de volle
grond, maar siererwten kunnen ook binnen op

VELDWEG 1, KESSEL | BIJ MCDONALS KESSEL INRIJDEN, HIERNA 1E STRAAT RECHTS
T. (077) 462 16 30 | M. 06 537 224 55 | WWW.WIMHENDRIKS-PLANTEN.NL
GEOPEND 9.00 TOT 12.30 UUR, 13.00 TOT 18.00 UUR, ZAT. 9.00 TOT 17.00 UUR.

13

Wanneer men de uitgebloeide bloemen op tijd
verwijdert komt dat de bloemvorming ten goede.
Men hoeft niet bang te zijn dat de planten minder bloemen vormen wanneer men de bloemen
knipt om in de vaas te zetten. Het tegendeel is
waar. Door het plukken van bloemen zullen er
steeds meer bloemen verschijnen, want er worden steeds meer scheuten gevormd en er wordt
geen energie in de zaadvorming gestoken.
Siererwten zijn snelle groeiers en hebben
grote cellen. Wanneer de bloemen eenmaal geplukt zijn drogen ze snel uit. Het is dan ook zaak
de geplukte bloemen zo snel mogelijk in een
vaas te zetten. Snijbloemenvoedsel toegevoegd
aan het water zorgt ervoor dat de bloemen langer goed blijven. Tevens zit er in snijbloemenvoedsel een stof die de snelle verrotting van de
stengels tegen gaat. Siererwtenbloemen blijven,
ondanks een goede verzorging, jammer genoeg
niet lang mooi in de vaas. Zeker na 10 dagen is
het mooie eraf.
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Elk jaar komen er weer nieuwe cultivars
bij en vooral in Engeland mag de siererwt zich
verheugen in een ruime belangstelling. Eigenlijk is dat niet zo verwonderlijk, want de uit Sicilië afkomstige eenjarige zaden werden door
een monnik op het einde van de zeventiende
eeuw naar Engeland gestuurd. Daar werden de
planten in cultuur gebracht. In het conservatieve
Engeland wordt er veel waarde gehecht aan tradities en een van die tradities is een wedstrijd in
het kweken van de mooiste siererwt.
Lathyruszaad kan voor gekiemd worden op een
laag vochtig keukenpapier. Na een paar dagen
verschijnen er uit de zaden kleine worteltjes. Het
op deze manier ontkiemde zaad kan in kleine
potjes, gevuld met zaaigrond, opgepot worden.
Dat is een voorzichtig werkje, want de kiem mag
niet beschadigd worden.
Tip: In het voorjaar zijn in elke zaadcatalogus
zaden van de Lathyrus te vinden.
Tip: Lathyrusbloemen, maar ook vele andere
bloemen, mogen niet in de buurt van fruit staan.
Voor de rijping van fruit is ethyleen nodig en rijpend fruit scheidt ethyleen af. Veel bloemen kunnen niet tegen deze stof en verwelken daardoor
snel.
Tip: tijdens vochtige omstandigheden kunnen
de bladeren aangetast worden door meeldauw,
zeker wanneer de planten beschut staan. Meeldauw wordt veroorzaakt door een schimmel, die
verspreid wordt door de wind. Door op tijd de
aangetaste bladeren weg te halen kan men de
plaag inperken. Bij een geringe aantasting kan
men spuiten met spuitzwavel en wanneer dat
niet helpt moet men werken met een chemisch
middel tegen schim
H. Stoffels.

In de herfst is het frambozenkevertje niet meer
actief en dat heeft tot resultaat dat men frambozen kan plukken zonder dat er wormpjes in
In elke tuin is wel een zonnig hoekje te zitten. Herfstframbozen dragen vruchten in de
vinden waar men enkele frambozen- en of bra- maanden augustus tot en met december. De
menstruiken kan planten. Frambozen en bramen vruchten van de herfstframbozen zijn wat stezijn geen moeilijke planten en ze leveren in de viger dan de vruchten van de zomerframbozen,
zomer heerlijke vruchten op. In de groentewin- maar de smaak is niet veel verschillend. Het rijkel zijn ze bijna onbetaalbaar en daarom is het pingsproces gaat wat trager.
Van zowel zomer- als herfstframbofijn enkele struiken in de tuin te hebben die deze
gezonde vruchten leveren. Er is echter een pro- zen zijn er verschillende cultivars. Deze cultibleem. Soms zitten er in de zelfgeteelde frambo- vars hebben heel vaak verschillende dikte in de
zen kleine, witte wormpjes. De veroorzaker hier- vruchten en verschillende smaken. Welke soort
van is het frambozenkevertje, een kevertje van men prefereert is een persoonlijke zaak. Op het
ongeveer 5 mm met een lichtbruine kleur en een etiket dat bij de plant hoort staat vaak de smaak
opvallende beharing. Het insect is ook te vinden in het kort omschreven.
in braamstruiken. Dit kevertje, voorkomend in
West-Europa, legt in de geopende bloem een
eitje en na verloop van tijd ontwikkelt zich daaruit een larve. De bloem ontwikkelt zich tot vrucht
en de larve ontwikkelt zich mee en eet van het
vruchtvlees. Terwijl de vrucht rijpt groeit de larve
uit tot een wormpje en dat vindt men dan terug
in de rijpe vrucht. Wanneer men de rijpe vruchten in een bakje verzamelt kan het gebeuren dat
men de witte wormpjes ziet rondkruipen. Op zich
zijn die wormpjes bij consumptie niet schadelijk,
maar het idee alleen al…………. De pop van dit
kevertje overwintert in de grond, maar komt in
de lente als volwassen dier weer te voorschijn.
Voor het kweken van frambozen hoeft
In een jaar is er maar een generatie.
men
geen
groene vingers te hebben. Mijn framFrambozenstruiken zijn gemakkelijk aan
te planten en om het probleem van de wormpjes bozenstruiken groeien langs de kippenren in
te voorkomen kan men de zomerframbozen ver- vruchtbare grond. Van de zomerframbozen knip
ik na de oogst alle stengels die vruchten gevangen door herfstframbozen.
dragen hebben tot de grond toe af.
De nieuwe scheuten laat ik staan,
want dat zijn de vruchtdragers
voor het volgende jaar.
Ook de herfstframbozen
moeten gesnoeid worden en ook
zij worden tot aan de grond toe na
de oogst afgeknipt.
Het leuke van de frambozenteelt is dat de kleinkinderen
dol op de vruchten zijn. In de zomerperiode gaat vaak de tuinkamerdeur open en hoor ik roepen:
“Opa, zijn er nog frambozen?” en
wanneer ik dan samen met hen
langs de struiken loop genieten zij
van de vruchten en opa en oma
genieten van de leuke snoetjes.

Frambozen en bramen met
een toetje.
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Kleverige vlekken op de
vensterbank.

Tip: De aanwezigheid van de frambozenkever
is vast te stellen door de aanwezigheid van de
uitgedroogde plekken die op de frambozen ontstaan. Het gebruik van het op milieuvriendelijke
basis geproduceerde spuitmiddel pyrethrum kan
een ernstige aantasting voorkomen.
(Foto 1 komt uit de Bayergids en foto 2 komt van
Wikipedia)
H. Stoffels.
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Onze fuchsia’s en kuipplanten kunnen in
de zomer belaagd worden door diverse insecten, maar hoe zit dat met onze kamerplanten
(20°) of met de planten in de tuinkamer? (basistemperatuur 14°C oplopend tot 30°C of meer)
op de vensterbank in de tuinkamer ontdekte ik
onder de Calliandra tweedii kleverige vlekken.
Bij het bekijken van de nieuwe scheuten was
de oorzaak al snel gevonden. Op de scheuten
zaten veel groene luizen. Deze groene luizen
ontdekte ik ook op de knoppen van de diverse hibiscussoorten en ook onder deze planten
was de vensterbank bedekt met een kleverige
massa. De door de luizen afgescheiden, zoete,
plakkerige stof valt niet alleen op de vensterbank, maar ook op de bladeren van de planten.
De speurtocht naar luizen ging verder. In de
huiskamer ontdekte ik ook luizen op de Ficus
en de Ficus benjaminica. Ook daar lag de afgescheiden zoete stof op de vensterbank en op
vele bladeren. Beide planten hebben leerachtig
blad en daarop zijn geen luizen te bekennen,
maar wel op de jonge topbladeren. De toppen
worden gevormd door jong blad en daarin kunnen de de luizen wel bijten, sap opzuigen en de
niet opgenomen resten weer uitscheiden. (Ook
witte vliegwolluizen en schildluizen scheiden
deze zoete stof af)
De plakkerige zoete stof op de vensterbank laat zich met een vochtige doek en wat
warm water goed verwijderen. Ook ken men
de honingdauw goed van de bladeren vegen,
maar dat is een heel karwei. De bladeren van
de Calliandra tweedii zijn zo
gevormd dat ze niet afgeveegd
kunnen worden. Blijft de honingdauw op de bladeren zitten,
dan ontwikkelt zich een zwarte
schimmel in de zoete stof en
wanneer deze zich op de bladeren vastzet ziet dat niet alleen
niet mooi uit, maar bemoeilijkt
de schimmel ook de ademhaling
van de planten.
Niet alleen de vorming van de
zwarte schimmel is nadelig voor
de planten.

Oleanderluis.

Zwarte bonenluis.

Doordat een groot aantal luizen in de bladeren
bijt ontstaan er in de toppen van de jonge scheuten misvormingen en dat ziet niet leuk uit.
Het is dus zaak een luizenplaag zo spoedig mogelijk aan te pakken. Dat kan gebeuren door de
bladeren te bespuiten met een oplossing met
Admire.

Het adres voor bruiloften, feesten, recepties,
koffietafels, cursussen en
vergaderingen.

tevens verzorgen wij ook lunches,
koude en warme buffetten.

Café Zalencentrum

Keulen
Wij zijn het gehele jaar geopend.
Schoolstraat 3 6343 CD Klimmen
045-4051241

Ve r e n i g i n g s l o k a a l v a n d e v e r e n i g d e
Fuch sia- en Kuipplanten Lie f hebbers.
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Nadeel binnen is dat men sproeivlekken op
de ruiten en andere spullen (meubels) krijgt.
Dit kan men voorkomen door de planten
even buiten te zetten en daar te bespuiten,
maar wanneer men veel planten heeft is dat
een heel karwei. Makkelijker en even goed
is het gebruik van een systemisch middel.
De planten kunnen op hun plaats blijven
staan en worden aangegoten met een middel
dat door de wortels wordt opgenomen en naar
de bladeren wordt getransporteerd.
De luizen en andere zuigende insecten
zuigen het vergiftigde celvocht op en vallen
dood uit de struiken. Naast in water opgeloste
systemische middelen zijn er ook andere te gebruiken middelen. Zo is er bijvoorbeeld een granulaat dat men op de wortelkluit strooit of een

S Ook voor diverse grote en kleine mediterrane planten en potten
alut voor al uw Koi en Vijverbenodigheden

Tuin en Woondecoraties

Openingstijden maandag van 12.00 tot 18.00 uur
Dinsdag tot vrijdag van 10.00 tot 18.00 uur zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur
18

Pavonia multiflora
Familie:
Herkomst:
Overwintering:
Bloeitijd:
Knoppen:
Bloem:
Blad:
Kweekvorm:
Hoogte struik:
Vermeerdering:
Standplaats:
Bemesting:
Snoei:
Verpotten:
Water geven:
Plagen:

Malvaceae. (Kaasjeskruidfamilie)
Brazilië. Komt momenteel veel voor in andere tropische en subtropische
gebieden.
Licht bij minimaal 12°C.
Bloeit in de wintertuin reeds bij temperaturen van 14°C. Op een gunstige
plaats buiten bloeit ze tot oktober.
Ze zijn puntvormig en hebben een rode kleur.
De bloemen staan in de bladoksels en tussen de kroonbladeren verschijnt
een paarse zuil van meeldraden. De kroonbladeren buigen naar buiten.
Langwerpig spits.
Meestal een struik, maar een boomvorm is ook mogelijk.
Groeit, afhankelijk van de potmaat, uit tot wel 2 meter.
Door zaad, maar ook door kopstek in de zomer. De bodemtemperatuur moet
rond de 25°C liggen en de luchtvochtigheid moet hoog zijn.
Houdt van een lichte standplaats, maar staat niet graag in de zon. Kan pas
naar buiten wanneer de temperatuur 12°C bedraagt.
Een keer per twee weken is voldoende.
Het beste tijdstip is het voorjaar voordat de nieuwe scheuten verschijnen.
Na de snoei in het voorjaar.
De wortelkluit moet vochtig blijven, maar niet kletsnat. Blijft de grond te lang
nat of krijgt de plant te veel voeding, dan zal ze reageren met bruine blad
punten.
Deze plant is gevoelig voor dopluis en spint.
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Jaarverslag 2010.
In het verslagjaar werden 5 leden- en 6
bestuursvergaderingen gehouden. De vergaderingen werden in zijn algemeenheid goed bezocht.
Na af- en aanmeldingen is het totale ledenbestand in 2010 gestaag gegroeid. Dank
aan de inzet van onze leden – speciaal Harry
Borger - die met name in de werving actief zijn
geweest.
Binnen het verenigingsjaar werd aandacht geschonken aan het lief en leed van onze
leden. Droevige feiten waren het overlijden van
ons lid Mevr. Jung en oud lid Frits Meessen.
In de bestuurssamenstelling kwam enige wijziging. Naast de voorzitter die voor 3 jaar
werd herbenoemd, werd een nieuw bestuurslid
M.Veldman benoemd. Voorts werden de leden
Fr. Mast, J. Bertrand en H. Borger herbenoemd.
In 2010 werd door de ledenvergadering
besloten om de contributie per 1 januari 2011
om te zetten in een gezinscontributie ad € 25,-per jaar.
De showmaterialen werden naar een
nieuwe lokatie in Voerendaal overgebracht.
De eerste gedachten voor een jubileumshow met feestdag voor ons 25 jarig bestaansfeest in 2012, werden door het bestuur
reeds uitgewerkt. Nadere concretisering vindt dit
jaar plaats.
Onder de activiteiten in het verslagjaar
viel een stek-demo bij kwekerij Ruers, waarbij de opkomst van de leden tegen viel. Voorts
werd een busreis naar kwekerij De Nachtwaker
te Moorslede (België) georganiseerd met wel

voldoende deelname, terwijl de geplande busreis naar de Koninklijke serres te Laken/Brussel
daarentegen wegens geringe deelname niet kon
doorgaan.
De deelname aan de open tuindagen bij
leden viel bij de eerste aanmelding ook tegen.
Om toch deze activiteit te laten doorgaan stelden
Elly Schoonbroodt en Hub Stoffels hun tuin alsnog open.
Bij het item “plant voor het voetlicht” kwamen enkele leden met diverse planten aan het
woord.
De deelname aan de loterij de grote
Clubaktie was wel een succes. De deelname
aan deze actie betekent een behoorlijke inkomstenbron voor onze vereniging. Een dankwoord
aan L Bogaert als grote kartrekker bij deze
aktiviteit is hier op zijn plaats.
Interessant waren ook de lezingen van
Hub Stoffels tijdens de vergaderingen. Zijn diepgang bij verschillende vragen en onderwerpen
werd door de leden zeer op prijs gesteld. Wij prijzen ons als vereniging gelukkig met een dergelijk deskundig lid.
Voorts verscheen er een spreker (dhr
Hanneman) met als thema het gebruik van lavameel als bodemverbeteraar.
De traditionele plantenveiling in juni met
een zeer grote opkomst, is een echte bindende
aktiviteit voor onze vereniging. Door de grote
opkomst van leden en andere belangstellenden
dienen wij voor de editie van 2011 uit te wijken
naar de grote zaal van ons clublokaal.
Bij de jaarlijkse snoeidemo in de Botanische Tuin te Kerkrade viel de deelname van de
leden ook tegen.

Kwekerij Katrien Michiels
Kruisstraat 51, 2500 Lier – Koningshooikt, (Antwerpen) België
Tel : 0032 3 482 25 62 – Mail : fuchsia.michiels@skynet.be

Bezoek onze

Nieuwe

19 & 20 maart

Webshop!

30 april, 1 & 2 mei

www.fuchsia.be

Tijdens deze dagen krijgt elke
betalende klant een gratis
attentie! Mis dit niet!!!

Planten en “leuke
hebbedingetjes”
uitkiezen en bestellen
was nog nooit zo
makkelijk. 7 dagen op
7 en dit 24 u per dag!
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Onze “open deur” dagen in
2011 gaan door op :

Wij zijn open :
dinsdag tot vrijdag van 9u – 12u
en van 13u – 18u, zaterdag van
9u - 12u en van 13u -17u,
zondag van 9u – 12 u (van
maart t/m 15 juni ook van 13u –
17u)

Wij zijn gespecialiseerd in
 3100 soorten Fuchsia
 1000 soorten
Pelargonium
 120 soorten
Streptocarpus
 hangingbasket planten
 hangbegonia
 gewasbeschermingsmiddelen
 potgronden
 meststoffen
 Engelse Baskets
 en alles om van uw
hobby een succes te
maken!

In het verslagjaar werd de uitgave van
CultiVaria omgevormd naar A4 full colour. Door
de interessante artikelen over fuchsia’s en kuipplanten is ons clubblad in de loop der jaren uitgegroeid tot een echt naslagwerk voor onze
hobby. Ook representatief mag ons blad er zijn.
De uitgifte van de wedstrijdplant- de fuchsia “Super Nova”- was geen groot succes.
Voor 2011 wordt gezocht naar een andere opzet.
Tenslotte werd een gezellige avond gehouden als afsluiting van het verenigingsjaar
met optreden van de entertainer dhr. Piet van
Otterdijk.
Alles overziende lijkt het een geslaagd
verenigingsjaar. Toch viel in zijn algemeenheid de betrokkenheid van de leden bij enkele
activiteiten tegen. Het bestuur hoopt toch op
meer interesse van de leden in 2011. Immers
het bestuur kan vele activiteiten plannen, maar
de leefbaarheid van de vereniging wordt mede
gedragen door de opkomst van leden bij de aktiviteiten. Lid zijn van een vereniging betekent
niet alleen papierenlid zijn, maar schept ook de
morele verplichting om deel te nemen aan de
verenigingsactiviteiten.
Rest tenslotte een dankwoord aan alle
leden en ondersteuners, die zich gedurende het
verenigingsjaar belangeloos hebben ingezet bij
allerlei aktiviteiten van onze gezonde en kleurrijke hobby.
Klimmen, 15 april 2011.
Notulist: Jo Sieler

Reserveer 17 juli

Op deze dag wordt door een viertal leden van onze vereniging de tuin open gesteld
ter bezichtiging. U kunt terecht bij de
Familie Boonen, Crerarstraat 7 in Sittard
Familie Schevers, in de Camp 6 in Sittard
Familie Tops, Merodestraat 28 in Stein
Familie Veldman, Milleveld 86 in Voerendaal.

Weer of geen weer, het is altijd
tuinweer.
Stel de mensen niet teleur en laat blijken dat
er ook belangstelling is voor het werk van andere leden. In de voorbije jaren was de open
tuindag van de vfkl een gezellige dag. Een
dag met ongedwongen menselijke contacten
en wanneer u graag meedoet aan een zoek-/
puzzeltocht door de tuinen, dan kunt u proberen het in elke tuin aanwezige formulier in te
vullen. In de laatste tuin die u bezoekt kunt u
het formulier achterlaten. Het komt wel op de
plaats van bestemming. Hopelijk zien we ook
in 2011 weer vele tuinliefhebbers.
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Test uw kennis 3
In deze puzzel zoek ik weer een aantal omschrijvingen die in CultiVaria hebben gestaan of
tijdens de ledenvergaderingen ter sprake zijn gekomen. In het bovenste diagram spelen de activiteiten van de VFKL een belangrijke rol. Vul in het bovenste diagram de antwoorden in in de hokjes
achter de betreffende letters. Gelijke cijfers zijn gelijke letters en de cijfers in het onderste diagram
corresponderen met de letters in het bovenste diagram. Wanneer u de letters in het onderste diagram juist hebt ingevuld leest u een uitdrukking. Stuur de oplossing voor donderdag 15 september
naar H. Stoffels, Bornerweg 15, 6141 BJ Limbricht of mail de oplossing naar hj.stoffels@home.nl.
Onder de goede inzenders verloten we weer drie waardebonnen geschonken door “t Magazijn in
Ransdaal.
Succes.
A. 26 maart 2011.
B. 23 juni 2011.
C. Een schimmel is een…….
D. Een plaag bij Ellie en Jan.
E. Een heerlijk geurend kruid.
F..21 april 2011.
G. Een vaste plant met een hoed.
H. Smeul.
I. Twee mensen zonder psycholoog.
J. De herkomstplaats van het Kaapsviooltje.
K. November 2011.
L. Vallen uit de lucht.
M. De kringloop van het water is een…….
N. Japanse vis.
O. De uil.

A

14

3

7

10

3

4

2
2

D

11

G

8

L

9
5
1

12
2

3

2

7

11

11

2

4

2

3

6

14

F

4

I

9
8

13

7
5

7

11

12

8

13

14

6

7
2

4

3

4

8

11

8

9

10

5

3

6

O
11

12

J

N

9
6

8

K

6

3
3

E

9

H

8

7

5

11

2

10

1

4
8

C

12

6

3

13

6

B

5
1

11

9

4

11

10

14
6

M

4

1

11

4

2

3

11

11

9

6

De oplossing van de puzzel in de uitgave van 21 april is:
De bloemetjes buiten zetten.
De winnaars van de door Kweekerij Amstenrade geschonken waardebonnen zijn na loting:
André Bressers, Lou Tops en Jan Ramaekers. Proficiat.De waardebonnen worden aan de
winnaars uitgereikt tijdens de ledenvergadering van 16 juni.
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VAKMAN:

Voor alle seizoenen

Voor Dier, Tuin
en Bloemisterij artikelen
Openingstijden:

Dinsdag t/m vrijdag 9.00 tot 18.00 uur
Zaterdag van 9.00 tot 16.00 uur
Van 1 augustus tot 1 april op maandag

gesloten

Ransdalerstraat 95 6311 AX Ransdaal
telefoon 043-4591348
Info: WWW.magazijnransdaal.nl

Potplanten
Snijbloemen
Bloemstukken
Grafstukken

W

Blumenhaus
Willi Ruers
Neustrase 19
52538 Selfkant- Tüddern
Tel +49.2456 / 504070
Fax +49.2456 / 504072

Alles voor uw balkon en terras

ij hebben een ruime keuze in fuchsia’s.
euze uit 750 soorten waaronder winterharde en Engelse soorten
anaf begin maart hebben wij een ruime keuze in jonge fuchsia’s

K

V

Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag 9.00-18.00 uur
Zaterdag van 9.00-15.00 uur
Activiteit bij Willie Ruers:

Tevens het bekende adres voor;
Pelargoniums ( veel keuze)
Perkplanten
Hangpotten
Struikfuchsia’s
Kroonbomen

Pelargoniums en zomerbloeiers uit eigen kwekerij tot midden juli.
Vanaf eind september volop viooltjes: grootbloemig, kleinbloemig en hangviolen.
(Hangviolen in hangingbaskets zijn in de herfst en winter blikvangers uw tuin).

