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JUBILEUMUITGAVE
Verenigde Fuchsia- en
Kuipplanten
Liefhebbers

Jubileumuitgave.
Voor u ligt de nieuwe uitgave van CultiVaria. Een bijzondere uitgave, want het hele boekje is gevuld met foto's en teksten betreffende het Jubileumjaar. In deze uitgave hebben we geprobeerd alles weer
te geven wat te maken heeft met het 25-jarig bestaan. Middels foto's die door verschillende leden gemaakt
zijn passeert het gehele jaar 2012. Wanneer u de verschillende gebeurtenissen in deze uitgave volgt zult
u bemerken dat het jaar 2012 niet alleen een bijzonder jaar voor de vereniging was, maar ook een zeer
geslaagd jaar en dat is zeker ook te danken aan de sfeer die in de vereniging heerst. Iedereen is bereid
geweest zijn steentje bij te dragen. Voor de een was dat wat meer dan voor de ander, maar iedereen heeft
naar vermogen geparticipeerd en dat is een compliment waard. Bekijk het overzicht in deze uitgave op uw
gemak en geniet nog eens van de activiteiten van dit jaar.
								De redactie van CultiVaria.

De start.
Op 19 oktober 2010 komen een aantal mensen bij elkaar om te praten over de
organisatie van een show van fuchsia's en kuipplanten in 2012, het jaar waarin de
vereniging 25 jaar bestaat. Na het brainstormen neemt men het beskuit een jubileumshow
te organiseren in de Botanische Tuin in Kerkrade en wel van 27 tot en met 29 juli 2012, met
een officiële opening voor alle leden van de vereniging op donderdag avond.
Natuurlijk moet er eerst overlegd worden met het bestuur van de Botanische Tuin.
De Botanische Tuin moet aan een aantal voorwaarden voldoen en deze voorwaarden
komen in een contract te staan dat na overleg met het bestuur van de Botanische tuin
definitief wordt vastgesteld.
Verder wordt een aantal punten genoteerd dat te maken heeft met de organisatie.
Te denken valt aan het zoeken van kartrekkers, mensen die een bepaald gedeelte van de
organisatie op zich willen nemen en ook verantwoordelijk zijn voor het goed functioneren
van hun onderdeel, het opstellen van een begroting, het bewerken van de media, het
regelen van het transport, het beleid ten aanzien van de plantenverkoop, de verzorging van
de catering, het maken van uniforme etiketten enz.
In de hoop dat een en ander goed geregeld wordt en met een positief gevoel wordt
deze vergadering beëindigd en kan een begin gemaakt worden met de daadwerkelijke
organisatie.

Het vervolg.
In 2011 worden verschillende bijeenkomsten belegd en het aantal bijeenkomsten wordt,
naarmate de show dichterbij komt, steeds frequenter. Steeds meer worden de contouren van
het showgebeuren zichtbaar en in de beginmaanden van 2012 worden steeds meer spijkers met
koppen geslagen. De benoemde showcommissie gaat voor het eerst daadwerkelijk de
Botanische Tuin bekijken op 9 februari 2012. Hoe de tuin er toen bijlag tonen de foto's. In de
Botanische Tuin lag een laag sneeuw en het vroor die dag nog behoorlijk, getuige de kledij van de
leden van de showcommissie. Toch werden er ideeën geopperd en kon men denken aan een
indeling van de show.
De leden van de Showcommissie
bekijken de mogelijkheden in de
Botanische Tuin. Op deze foto
ontbreekt de fotograaf Lou Tops.

Op 9 februari 2012. De Botanische
Tuin onder een laag sneeuw.

Staande bij de vijver wordt een idee geboren:
we bouwen een vlot, leggen dat op de vijver en
sieren dat op met planten.

Onder duidelijk andere omstandigheden
bezoekt de showcommissie de Botanische
Tuin in het voorjaar. Nu worden de
plannen gemaakt en worden de ideeën
genoteerd.

VAN "BELLEBÖMKE"
TOT VFKL.
1987-2012
Het jaar 2012 is voor de Verenigde Fuchsia- en Kuipplanten Liefhebbers een
gedenkwaardig jaar. De vereniging bestaat dit jaar 25 jaar en dat moet natuurlijk
gevierd worden. In 1987 werd de vereniging opgericht en ging door het leven als 't
Bellebömke". Toen het leden aantal groeide werd de naam veranderd in VFL
(Verenigde Fuchsia Liefhebbers) en lag het accent op het hebben en houden van
fuchsia's, maar ook de vereniging maakte veranderingen door en in 2006 werd er een
K aan toegevoegd vanwege de belangstelling voor kuipplanten. Vanaf dat moment
heet de vereniging de Verenigde Fuchsia- en Kuipplanten Liefhebbers.
Het feit dat de vereniging 25 jaar bestaat werd op 10 juni op gepaste wijze
gevierd. Alle leden werden uitgenodigd voor een gezamenlijk ontbijt in zaal
"Keulen"te Klimmen. Dit ontbijt was tot in de puntjes verzorgd door de firma
Quadakkers. Na het ontbijt stond de bus klaar van de firma Heythuizen en werden de
leden gebracht naar de Hesperidenhof in Baarlo. In deze tuin kon men vrij rondkijken
naar allerlei mooie planten en genieten van de tuin. Een tuin, waarin citrusplanten een
belangrijke rol spelen. Na het dolen door deze tuin vroeg de innerlijke mens om
aandacht en werd er een broodje genuttigd. Een en ander was keurig verzorgd door de
familie Keunen. Na de middag ging de reis verder en nu naar Grashoek, alwaar de
mensen verwelkomd werden door An en Frans Peeters. Veel leden genoten van deze
geweldige tuin. Echt een wandeltuin, waar men op zijn gemak al genietend van de
planten kon rondlopen. Op deze dag scheen de zon op zijn best en kon het gehele
programma onder prachtig weer zijn doorgang vinden. Na het bezoeken van de tuinen
was het programma nog niet ten einde. Na een voorspoedig verlopen busreis werden
de leden weer afgezet bij het verenigingslokaal in Klimmen. Daar waren de tafels
keurig gedekt en werd een heerlijk diner geserveerd. Er was keuze genoeg en samen
met een drankje kon men in een gemoedelijke sfeer genieten van al dat lekkers.
Een vereniging die 25 jaar bestaat heeft natuurlijk ook jubilarissen. Enkele
leden werden gehuldigd omdat ze vanaf de oprichting lid van de vereniging waren.
Door de voorzitter werden Frans Stevens, Jan Heijnen en Jan Bertrand ( wegens
ziekte afwezig) gehuldigd. Zij stonden aan de wieg van de vereniging.
Aan alles komt een einde, zo ook aan deze gezellige, in alle opzichten
geslaagde dag en hopelijk is dit de optakt naar de volgende 25 jaar.

10 juni 2012

Al vroeg wordt de zaal aangekleed voor het
gezamenlijke ontbijt.

Gezellig druk zo vroeg in de morgen.

In de feestzaal kan men op wandborden de geschiedenis volgen.
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De aankomst in de tuin van Annie en
Frans Peters in Grashoek
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Al gauw wordt de plantenkas ontdekt en menig plantje verwisselt van eigenaar.

Vol interesse worden planten bekeken.

Een schitterend aangelegde tuin met heel veel variatie aan planten.

Een "vervallen"schuurtje verhoogt de sfeer.

De dag wordt afgesloten met een diner in zaal "Keulen'.

Huldiging jubilarissen. Frans Stevens en Jan Heijnen. Zij zijn er
vanaf de oprichting bij. Wegens ziekte ontbreekt Jan Bertrand.

De avond wordt besloten met het optreden van een
dokter, die aan alle leden wijze raad meegeeft.

Meten is weten. Na het opperen van de
ideeën moet natuurlijk gekeken worden of
de onderdelen qua maat passen in de tuin.

De materialen worden aangevoerd vanuit de opslagplaats in Voerendaal.

Een en al bedrijvigheid op donderdag 19 juli. De opbouwende activiteiten zijn gestart.

De materialen zijn aanwezig. De opbouw kan beginnen.

De materialen liggen klaar, maar waar zijn de werkers ?

Hier zijn de werkers. Zij genieten van een pauze in een stralend zonnetje.

Overleg is noodzakelijk, ook tijdens de opbouw.

Veel werk is er al verricht. De contouren van de opbouw worden zichtbaar.

Tijdens de opbouw moet er behoorlijk gesjouwd worden.
Wat doet onze
showvoorzitter nu?

Showplanten klaar voor plaatsing in de tuin.

Het tafeltje van Lou. Hier worden
ontbrekende etiketten gemaakt.

Ook tijdens de opbouwwerkzaamheden pauzeren de medewerkers in de kantine.

De eerste bezoekers van onze show. Wel enkele dagen
te vroeg. Zij waren er reeds op woensdag 25 juli.

De eerste bezoekers van onze show. Wel enkele dagen
te vroeg. Zij waren er reeds op woensdag 25 juli.
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Fuchsia's voor de verkoop werden door een aantal leden gekweekt.

De tuin is ingericht. Alles staat en hangt
klaar om de bezoekers te ontvangen.

Na de opening wordt de tuin door de leden bekeken. Zo ook door Jo Ramaekers, de man die
vele jaren als een van de kartrekkers fungeerde.

Laat de bezoekers nu maar komen.

Kritische fuchsialiefhebbers bekijken de planten

Buiten genieten de mensen van de planten; binnen wordt
de inwendige mens versterkt.

In de feesttent is een overzicht van 25 jaar
geschiedenis weergegeven.

Op donderdag 26 juli staan de planten reeds vroeg klaar om de
bezoekers te ontvangen. De tuin heeft tijdens de voorbije dagen
een metamorfose ondergaan.

Na een gezellige avond is iedereen klaar de bezoekers de volgende dag te verwelkomen.

Lopen door deze laan laat de mensen genieten van de bloemenpracht.

Het aangeklede vlot op de vijver past mooi in de totale opzet.

Het vlot drijft op de vijver. De bananenplanten worden
geflankeerd door dahlia's, die door de leden gekweekt zijn.

Plantenliefhebbers kunnen genieten van een grote verscheidenheid aan planten.

Zoveel mooie planten vragen toch om meer bezoekers !

Ook tijdens deze tiende show van de VFKL speelt
het weer een belangrijke, negatieve rol.

Zo te zien heeft Renate ervaring met
water op het tentzeil.

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

Blumenhaus Willi Ruers feliciteert de VFKL met
het 25 jarig bestaan en wenst de vereniging een
leuke feestdag en een geslaagde show.

Verkopen is niet zo gemakkelijk. Waar is het etiket waar de naam van de plant op staat? heel vee
fuchsialiefhebbers komen aan hun trekken, want er is voldoende keuze.

Aan alles komt een einde. Zo ook aan deze jubileumdag. Een dag met een gouden randje in
de geschiedenis van de VFKL. Een smakelijk ontbijt, een bezoek aan twee mooie tuinen en
een afsluiting met een diner. Bovendien werkt het weer deze dag ook mee en als ‘s avonds
iedereen naar huis gaat kan men met tevredenheid terugdenken aan een geslaagde dag. Op
naar de volgende 25 jaar.

Fuchsia’s & Pelargoniums
voor een bijzonder assortiment
3600 soorten Spek Fuchsia’s
350 soorten Pelargoniums
eenjarige zomerbloeiers
zomerbloemenpluktuin
groenworkshops voor groepen

We verzenden ook bewortelde
stek, kijk hiervoor op
www.kwekerijvandervelde.nl
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Het weer speelde niet echt mee, getuige de
waterdruppels op de bloemen van de Annabel

Meloenpeer bewijst dat het heeft geregend.

Potgronden en substraten

www.primasta.nl

succes kweek je met Primasta

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-

WWW.BOOMKWEKERIJ-ROUWETTE

Colofon

Medewerkers aan dit
boekje:
Hub Stoffels
Jan Ramaekers
Harry Borger

Redactieadres, opmaak
en verzorging:

Harry Borger
Koelweg 12
6373 TJ Landgraaf
Tel. 045-5316249 /06-43537543
E-mail h.borger@home.nl

Voor technische vragen
Hub Stoffels tel 046-4510323
Harry Borger tel 06-43537543
E-mail info@vfkl.nl

Voorzitter: Jan Ramaekers
Vice voorzitter: Hub Stoffels
Secretaresse:

Annelies Weyers
Burg.v.Laarstraat 48
6267 ET Cadier en Keer
Tel. 043-4072217
E-mail secretariaat@vfkl.nl

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

Penningmeester:

Aanlevering kopie:

Bestuursleden:

4 weken voor het verschijnen van
het clubblad
3 weken voor mededelingen
bestuur

Jan Bertrand
Mareheiweg 6
6343 EK Klimmen
Tel. 043-4592077

Harry Borger
Francien Mast
Hannelore Stevelmans
Lou Tops
Michel Veldman

Secretaris-notulist:
Jo Sieler

Activiteiten:

Hannelore Stevelmans
Gisela Ramaekers

In zake betalingen
CultiVaria

Voor buitenland
IBAN nummer
NL 29 Rabo 015.48.39.566
Voor Nederland Rabo 15.48.39.566

In zake betalingen VFKL
Voor buitenland
IBAN nummer
NL 17 Rabo 016.99.32.206
Voor Nederland Rabo 16.99.32.206

Giro 2026184

T.n.v. Jan Bertrand
Klimmen
Voor meer info zie onze internetsite
www.vfkl.nl

KWALITEIT VOOR EEN LAGERE PRIJS!

!
R AL UW GROEN
HÉT ADRES VOO
ERIJ, DUS
UIT EIGEN KWEK
GEN EEN
TOPKWALITEIT TE
RIJS!
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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.

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

