Inhoudsopgave

Pagina

Bodemleven werkt dag en nacht voor de
plantenliefhebber.
Waaaauw..... .
Oude Ambachten Einighausen.
Een klimmende aardappel.
Witte bloemen tijdens kerst.
Helleborus: een bloeiende groet in donkere
dagen.
Hortrilon.
Fuchsia's voorbereiden op de winter.
Bladluizen vallen massaal aan.
Wedstrijdplanten.
Puzzelpagina.
Open Tuinen 2014.
"Gezonde Tuin".
Calliandta tweedii.
Colofon

2
4
7
8
9
10
12
14
16
17
18
20
24
26
27

CONTRIBUTIE GAARNE VOLDOEN
VÓÓR 1 JANUARI 2015

Bodemleven werkt dag en nacht
voor de plantenliefhebber.

D

e meeste plantenliefhebbers kijken alleen
maar naar het resultaat van hun werk, maar
aan het feit dat er in de grond miljarden organismen dag
en nacht bezig zijn met het verbeteren van de grond
wordt vaak voorbij gegaan. Al die organismen zorgen
ervoor dat de planten de juiste voeding op het juiste
moment
ter
beschikking
hebben. Over al
die organismen
wat vertellen is
onmogelijk,
maar toch wil ik
er een uithalen
dat
zeer
belangrijk is. In
de herfst vallen
de bladeren van
de bomen en
heel
veel
bladeren
belanden
in
mijn tuin en ook
op mijn oprit.
Na enige tijd
Schmatische weergave van
zie
ik
een verteringscyclus
bladeren
(Ecostyle.)
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tussen de voegen van de tegels rechtop staan en wanneer
ik de oprit met de bladblazer van het gevallen blad wil
ontdoen blijft een aantal bladeren vastzitten in de voegen.
De veroorzaker van dit fenomeen is een van die
organismen die organische stoffen omzetten in humus.
De regenworm.
Een heel bekende verwerker van organisch afval.
Met het droge blad kan hij niet veel beginnen, maar
wanneer het blad week geworden is door de regen en
zacht aanvoelt wordt het door de regenworm verteerd. Hij
trekt het naar beneden de grond in, of dat nu in mijn
oprit, in het gazon of in de border is, hij is bezig met de
verwerking van het organisch materiaal. Hij scheurt het
blad in stukken, en eet het met de nodige hoeveelheid
grond op. In zijn verteringskanaal worden de grond en de
bladgedeeltes fijn gemalen en bewerkt door bacteriën en
uitgescheiden als een bruinachtige brei. Deze
uitwerpselen zullen worden nog bewerkt door een groot
aantal andere organismen met het uiteindelijke resultaat:
voedingsstoffen voor de planten.
De regenworm moet op zoek gaan naar de
afgevallen
bladeren.
Ze
worden hem niet
op
een
presenteerblaadje
aangeboden. Bij
dat zoeken graaft
hij
heel
veel
gangetjes in de grond, waardoor de grond zuurstofrijker
wordt en water en zuurstof dieper de grond in kunnen
dringen. Het regenwater stroomt niet meteen weg, maar
zakt door de gangen van de regenworm de grond in. De
regenworm
vreet zich als
het ware door
de grond en
laat
uitwerpselen
achter die de
grond
verrijken.
Veel
kuipplantenlief
hebbers klagen
wanneer er veel
regenwormen
in hun kuipen
zitten.
Men
denkt dat ze de
wortels van de
planten opeten.
Toch is dat niet

zo. Ze zijn op zoek naar dood organisch materiaal,
verteren dat en scheiden een brei met voedingsstoffen uit.
Bovendien zorgen ze door hun gegraaf dat er gangen in
de wortelkluiten ontstaan, hetgeen weer zorgt voor een
goede beluchting en snelle afvoer van overtollig water.
wanneer er geen regenwormen in zouden zitten zou de
grond zo goed als dood zijn en dus geen voeding kunnen
leveren aan de planten.
Het zijn echter niet allen de regenwormen die een
positieve bijdrage leveren aan de groei van de planten.
Heel veel bacteriën, schimmels, nematoden, duizendpoot,
aaltjes, mollen, mijten, wormen en nog veel meer
organismen werken voor de planten, ook in de kuipen.
De planten in de kuipen halen voedingsstoffen uit
de potgrond en omdat hun wortels beperkt zitten in een
kleine ruimte zijn ze voor de aanvulling van hun voedsel
afhankelijk van de plantenliefhebber. Er moet gezorgd

De reactie van de planten bij een verdichting van de
wortelkluit. Links maïs in een normale grond, rechts in
een verdichte grond.

worden voor een extra aanvulling. Wanneer die
aanvulling bestaat uit veel minerale meststoffen zullen
vele van die werkende organismen gedood worden door
de zouten waaraan de voedingsstoffen gebonden zijn. Het
is dan ook belangrijk vooral de juiste hoeveelheden toe te
dienen en er af en toe voor te zorgen dat de zouten
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uitgespoeld worden. Gebeurt dat niet, dan is de potgrond
op een gegeven moment dood. Dit probleem heeft men
niet wanneer men de potgrond voorziet van organische
voeding. Hierin zitten geen zouten en deze organische
voedingsstoffen, die afkomstig zijn van dode dieren en
planten, activeren het bodemleven, zodat in een gezonde
wortelkluit miljarden organismen hun werk kunnen doen
ten dienste van de planten.
Wanneer fuchsia's en kuipplanten te lang in
dezelfde pot/kuip staan raakt het organisch materiaal op
en daardoor sterft het bodemleven. Ook raakt de bodem
vervilt en er ontstaat een gebrek aan lucht, waardoor de
micro organismen sterven. Heeft men veel gewerkt met
kunstmest, dan zal de potkluit van oude planten veel
zouten bevatten, hetgeen ook weer een rem is op een
weelderige groei. Door te verpotten of een gedeelte van
de potgrond te vervangen voegt men weer nieuw
organisch materiaal toe en kan het bodemleven weer
verder gaan met het verteren. Uit het verteerde gedeelte
halen de planten hun voedingsstoffen en het toevoegen
van een organische bemesting geeft de organismen meer
werk en het resultaat van dat werk moet te zien zijn aan
de weelderige groei van de planten boven de grond.
Het opstarten van de kuipplanten kan in het
voorjaar het best gebeuren met een organische stof.
Beendermeel is uitstekend geschikt. Al in februari/maart
krijgen de planten beendermeel en kan het bodemleven
aan het werk. Toch werken de organismen nog vrij traag
omdat de temperatuur te laag is. Hun activiteit wordt
verhoogd wanneer het warmer wordt en dan zullen de
planten ook sneller groeien.
H. Stoffels.

Klimmen

045-4051241

Wie zijn eigen tuintje wiedt, ziet het onkruid in andermans tuin niet.
maar
Wie in andermans tuintje wiedt, ziet zijn eigen onkruid niet.
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Waaaauw............ Een heerlijke plek om te genieten van het mooiste
dat de natuur geeft.
Bij de ingang van de tuin zijn de ooohs en aaahs niet van de lucht. Monden vallen open van verbazing, want zo'n
imposante tuin is maar zelden te zien.
Op zaterdag 6 september maakt een aantal leden en niet leden de derde busreis van dit jaar. Het zou naar achteraf bleek
een bijzondere reis worden.
De bus van de firma Heythuizen vertrekt zoals gewoonlijk om
8.00 uur precies vanaf het verenigingslokaal "Keulen" in
Klimmen. De eerste tuin die bezocht gaat worden ligt in 't
Harde op de Veluwe. Na een reis van 2 uur en 40 minuten
stapt het gezelschap uit, niets vermoedend van wat hen te
wachten staat. Over een smal kiezelpad loopt men naar de
ingang en daar stokt het lopen. Er ontstaat een opstopping
omdat de eerste mensen niet doorlopen. De mensen achter in
de rij horen alleen maar ooooh en aaah en dat wekt
nieuwsgierigheid. Wat zich voor de ogen ontrolt is eigenlijk
moeilijk in woorden te vatten. Sommige mensen noemen de
tuin "Een paradijs ", anderen beschrijven de tuin "als een
schilderij met veel kleuren". Kijkend vanaf de ingang ziet men
een terrassentuin met als hoogste punt 18 meter en helemaal
beplant met eenjarigen en kuipplanten. Voor het groene
Ampie en Batje in hun eigen terrassentuin.
geraamte zorgt een aantal coniferen en van boven naar beneden
verplaatst het water zich via een aantal watervallen naar een
grote vijver. De hele tuin is keurig verzorgd en de eigenaar heeft een dagtaak om alles in orde te houden.
De inspiratie voor deze tuin deed Ampie Bouw op in Oostenrijk en met de berg creëerde hij zijn eigen
berglandschap en zo ontstond Ampie's Berg, een begrip in 't Harde en omgeving.
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De tweede tuin die we bezoeken is een heel andere tuin. Ook deze tuin is verrassend, maar door het grote aantal
verdiepte looppaden, grotten en follies is de tuin niet zo gemakkelijk in een oogopslag te bekijken. In deze tuin moet je
dwalen en langs de paden vindt men ook hier tropische planten en waterpartijen. Ook in deze tuin staat een prachtige
uitkijktoren, zelfs met verschillende dieptes en kamertjes en van hieruit heeft men een mooi overzicht van de tuin. Dat
overzicht heeft men ook van het terras, maar dan in omgekeerde richting. Hier kijkt men van beneden naar boven, maar
omdat er veel paden zijn die 3 meter onder het maaiveld liggen ziet men niet alles. Opvallen in deze tuin is de mooie
aankleding van de rand van het dak van het terras. Heel
veel surfinea's en allysum in een hoofdzakelijk
crêmekleur vallen meteen op. Deze tuin is het werk
van de familie van de Put en ook zij zijn ruim 25 jaar
bezig met het scheppen van de fantasietuin.
Ook aan datgene wat mooi is komt een einde en
na twee uren in de fantasietuin te hebben doorgebracht
vertrekken we om half vier richting het zuiden en om
tien over zes zijn we weer in Klimmen. Na de chauffeur
Jürgen bedankt te hebben voor zijn veilige rijden gaat
iedereen voldaan naar huis en daar zal menigeen nog
napraten over deze fantastische reis.
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Oude Ambachten Einighausen zondag 3 augustus 2014.

D

it jaar hebben we, de VFKL, voor de vierde keer het boerenerf van de familie Kurvers opgesierd met fuchsia's
en kuipplanten en de leden die meegewerkt hebben zijn trots op het resultaat. Van vele mensen mochten we
complimenten ontvangen voor deze kleine show, want dat is het eigenlijk. Met een 100-tal fuchsia's en
kuipplanten werd het
erf aangekleed en
tijdens
deze
werkzaamheden
mochten we alle
medewerking
ontvangen van de
familie Kurvers en
Intratuin. Met een 5tal leden werd in
anderhalve dag het
geheel opgebouwd en
ook weer afgebroken
en opgeruimd.
Begonnen
werd op zaterdag om
9.00 uur met het
opbouwen van de
stellage en om twee
uur stond alles klaar.
Ook dit jaar was het gezellig druk. Vele bezoekers gaven
Daarna werden de
complimenten over het getoonde.
weggeefplanten
in
Tudderen opgehaald
en naar Einighausen gebracht.
Op zondag werden om 9.00 uur de showplanten opgehaald in Limbricht. Dat gebeurde in drie ritten met een
kleine, gesloten vrachtwagen van Intratuin en chauffeur Paul Lumens wist alle planten keurig te vervoeren. Om 10.00
uur konden we beginnen met het op de juiste plaats hangen en zetten van de planten en reeds om 11.30 uur kwamen de
eerste bezoekers kijken. De bezoekers die hun postcode achterlieten kregen een fuchsiaplant gratis en dat liep storm.
Om 2.00 uur hadden alle 200 planten een nieuwe eigenaar en moesten we het bordje waarop stond dat men een gratis
plant kon krijgen verwijderen.
Door enkele mensen werd gevraagd: "Waarom
doen jullie dit?" Hiervoor hebben we enkele
redenen:
1. We willen graag nieuwe leden werven om
de continuïteit van de vereniging te
waarborgen. Dat lukt nog niet zo gemakkelijk.
Dit jaar leverde geen enkel nieuw lid op.
2. Bekendheid geven aan het bestaan van een
vereniging die zich bezighoudt met fuchsia's en
kuipplanten
is
ook
een
doel.
De
geïnteresseerde
bezoekers
kregen
een
CultiVariaboekje en een inschrijfformulier
mee. Daar op het formulier de website staat
weet men niet of er achteraf nog mensen
reageren.
3. Het is een activiteit die snel georganiseerd is
Veel vragen, veel antwoorden.
en de leden die meewerken beleven veel
plezier aan het werk en aan het praten met bezoekers over fuchsia's en kuipplanten.
7

Verrassend in de tuin en toch zo
gewoon: een klimmende
aardappel.

U

itgeplant in de volle grond geeft deze
vorstgevoelige klimmer de hele zomer en herfst
grote trossen met witte bloemen. De naam van deze lang
bloeiende exotische klimplant is Solanum jasminoïdes
Het is een weelderig groeiende klimplant uit de familie
van de aardappel en inheems in Brazilië en Uruguay. In
de landen van herkomst is het een bladhoudende plant,
maar in onze streken is het een bladverliezende, die wel
bloeit van juli tot december met stervormige bloemen.
Opvallend aan de bloem is de puntige, gele stamper, die
ook in een aardappelveld de aandacht trekt.
In de landen van herkomst groeit de plant langs
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bosranden en in struikgewas en dat betekent dat de plant
niet perse in de volle zon hoeft te staan, Ze doet het ook
op een plek in de halfschaduw. Het is zoals gezegd een
plant uit warmere streken en dat houdt in dat de plant
vorstgevoelig is. Wil men voorkomen dat de plant
bevriest, dan kan men Solanum jasminoïdes in een ruime
kuip planten, zodat ze de winter op een vorstvrije plaats
kan doorbrengen. Om tot een goed resultaat te komen is
een goede verzorging belangrijk. veel water en voeding
moeten er voor zorgen dat de plant in goede conditie
blijft, want zonder die verzorging wordt het maar een
kale kuipplant met weinig bladeren aan de stengels met
aan de uiteinden kleine bloemtrossen met te kleine
bloemen.
Solanum jasminoïdes is gemakkelijk te
vermeerderen middels stekken. Dat kan eind augustus,

begin september gebeuren. Na drie weken hebben de
stekken wortels en kunnen ze opgepot worden. Wil men
in het voorjaar mooie planten hebben dan is een
overwinteringstemperatuur van 8 à 10°C noodzakelijk.
De moederplant kan men in de winter op een vorstvrije
plaats onderbrengen. Voorwaarde is dat de plaats niet te
vochtig is, want dan rot de plant weg en alleen wanneer
de potkluit te droog wordt mag men water geven.
Solanum jasminoïdes houdt eigenlijk niet van snoei in het
najaar. Het beste kan men de ranken snoeien in het
voorjaar (februari/maart) De ranken kan men dan
terugsnoeien tot op ongeveer 10 centimeter.
Uitgeplant in de volle grond kan men deze
klimmende aardappel combineren met bijvoorbeeld een
bonte klimop en wil men een Solanum jasminoïdes
planten met zuiver witte bloemen, dan moet men op zoek
naar Solanum jasminoïdes "Album" Van de andere
soorten hebben de bloemen een lichte zweem van blauw
over zich.
H. Stoffels.

Witte bloemen tijdens kerst.

I

Helleborus niger.

n mijn plantenkas staat een aantal helleborussen
in bloei. Het zijn de witte bloemen van Helleborus
niger, de echte kerstroos. Een oude klassieker. Ze

behoort tot de familie van de
ranonkels. De witte bloemen staan op
korte stengels en van de plant zijn
alle bladeren verwijderd. Op de pot
staat alleen nog maar een
verzameling witte bloemen. De
planten zijn enkele jaren geleden
meegebracht
Helleborus niger is mooi in een pot, maar
van
een
staat graag niet te warm.
plantenbeurs
en na enkele
keren verpot te zijn in vruchtbare potgrond met wat kalk
(dolokal) staan ze nu (december) in volle bloei. De
planten die nog buiten de kas staan zijn nog niet zover.
Daar moeten de bladeren nog van verwijderd worden en
dan zullen zij in januari bloeien.
Helleborus niger is een makkelijke plant die
beslist winterhard is. Ze kan zowel binnen als buiten
staan, maar in de huiskamer
hoort ze eigenlijk niet thuis.
Op een plek, ver weg van de
radiator kan ze enkele dagen
bloeien, maar al gauw moet
ze weer naar een koelere
plek. Natuurlijk bloeien de
planten buiten op een tuintafel langer en zelfs vorst kan
ze daar niet deren. Zelfs in de koude winters hebben de
planten buiten in de vrieskou gestaan en
het heeft hen geen kwaad gedaan. Een
aantal staat nu her en der in de tuin, zonder
blad, maar met
veel bloemen.
Ze zijn in de kas
voorgetrokken.
Vorst is voor
deze
planten
geen probleem
en zolang het niet vriest kan men ze in de
volle grond planten. De grond moet
vochtig zijn, maar niet steeds kletsnat.
In de tuin staat Helleborus niger
graag in de halfschaduw en niet in de zon.
H. Stoffels.
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Helleborus: een bloeiende groet
in donkere dagen.

H

elleborus is een makkelijke vaste plant in de border
en in de winter zorgt ze voor kleur.
Helleborussen zijn bosplanten, (afkomstig uit de Alpen)
en daar om groeien ze graag
in
de
halfschaduw in een gelijkmatig vochtige grond.
Die halfschaduw is alleen belangrijk wanneer de planten
niet bloeien, want tijdens de bloeiperiode kunnen ze goed
zon verdragen.
Helleborus ( behorend tot de ranonkelfamilie en
de echte naam is nieskruid of nieswortel) is een echte
plant voor het winterseizoen. In deze periode kan men
van de bloemen volop genieten. Gedurende de rest van
het jaar staat de plant met haar groene, stijve bladeren
wel wat verloren in de border. Bovendien wordt de plant
dan graag met rust gelaten zodat de pol steeds groter kan
worden en dus ook meer bloemen kan opleveren. ( dat is
ook het geval bij pioenrozen) De grond rondom de plant
kan men bij voorkeur in oktober en in maart
vruchtbaarder maken met compost, maar nog beter is het
geven van wat kalk en beendermeel.
Er zijn zo'n vijftien verschillende soorten en er
zullen in de toekomst nog meer hybriden ontstaan, want
de Helleborus staat in de belangstelling. Er zullen steeds
meer kleuren ontstaan en aan het reeds bekende scala
toegevoegd worden. De bloemkleur kan wit, groen, geel,
roze, paars, zwart, grijs en abrikooskleurig zijn en
wanneer men de moeite neemt enkele bloemen van nabij
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te bekijken zal men nog meer ontdekken: spikkels,
strepen en gekleurde randjes. Wanneer de bloemen
uitgebloeid raken verkleuren ze naar groen. De hommels
hebben dan allang hun werk gedaan. Ze hebben nectar uit
het hart van de bloemen gehaald en bij het verlaten van
de bloem komen de met stuifmeel bedekte hommels in
aanraking met de helmknoppen, stuifmeel blijft achter en
in de loop van de komende tijd ontwikkelen zich de
zaaddozen. De plant levert veel zaden, die om te
ontkiemen een koude periode nodig hebben en na de
lente vindt men in de tuin talloze zaailingen. Wanneer
men deze opkweekt zal men ontdekken dat ze afwijken
van de oorspronkelijke bloemkleur.
Na verloop van tijd zal de pol te dik zijn
geworden en moet de plant gescheurd worden. De
periode waarin dat moet gebeuren is na de bloei, want
dan hebben de planten de zomer nog voor zich en kunnen
ze van de ingreep herstellen voordat de winter intreedt.
De hergroei na het scheuren is traag en niet alle planten
geven een goede hergroei. Dat is de reden waarom alleen
bijzondere soorten gescheurd worden.

Helleborussen zijn winterhard. Zo ook de bloemen. Ze
hebben een bijzondere manier zich te beschermen tegen de
vrieskou. Tijdens een vorstperiode trekken ze het vocht uit
de bloemen en slaan dat op in de wortels en na de
vorstperiode gaat het vocht weer terug naar de bloemen.

Bloeien met kerst:
In de periode voor kerst zijn kerstrozen te koop, maar
men kan ze ook zelf in potten planten en zo behandelen
dat ze met kerst bloeien. De planten worden dan in
september uit de grond gehaald en opgepot in een ruime
pot. Na het oppotten worden de planten met pot in de tuin
weer ingegraven om begin november weer uit de grond
gehaald te worden en op een warme plaats (15°C)
binnengezet te worden. Men kan de bloemstengels wat
langer laten groeien door de planten een korte dag
behandeling te geven. Dit kan bijvoorbeeld door ze
overdag enkele uren te bedekken met zwarte plastic.
Goed behandeld zullen ze met kerst bloeien.

Gebogen voor koning winter, maar als de sneeuw weg is
zullen de stengels en de bloemen weer rechtop staan.

De Helleborus heeft weinig last van ziekten en plagen.
Toch moet men opletten en daarom vermeld ik een viertal
problemen:
1. Slakken. Ze zijn vooral dol op de jonge blaadjes en
ook de bloemblaadjes blijven bij hun aanwezigheid niet
ongeschonden. Wanneer men probeert onkruiden en afval
rond de planten steeds te verwijderen neemt men de
schuilplaatsen van de slakken weg.
2. Een virus dat de bladeren aantast en zwarte vlekken
veroorzaakt. Men is er in geslaagd planten te kweken die
virus resistent zijn, maar de oudere soorten zijn er nog
ontvankelijk voor. Het beste kan men de aangetaste
bladeren verwijderen en in de GFT-bak gooien.
3.Zoals in vele andere planten zitten er ook graag luizen
op de Helleborus bladeren en bloemen. Het is belangrijk
de luizen te verwijderen, niet alleen omdat ze vraatschade

aan de planten veroorzaken, maar ook omdat ze ziektes
verspreiden.
4. Tja, hij is er weer. Ook de Helleborussen kunnen
bezocht worden door de taxuskever met als gevolg dat
de wortels door larven worden opgevreten. Op dit
moment zijn er voor de particulier bijna geen middelen
om de larven te bestrijden.
Elk jaar verwijder ik in december de bladeren. Ik
knip ze aan de grond af. De bloemen groeien door en
komen veel beter tot hun recht. Wanneer men het mooier
vindt met een blad is dat natuurlijk ook geen probleem.
De Helleborusgroep bestaat uit vijftien soorten
met weer ondersoorten, cultivars en hybrides., maar ik
wil me beperken tot de meest voorkomende soorten:
Helleborus niger: De meest bekende soort. Ze bloeit
rond de kerst met witte bloemen en is een symbool van
hoop. Wanneer men de leerachtige bladeren op tijd
verwijdert bloeit deze soort meestal rond kerst. Vandaar
de naam Kerstroos.

Helleborus foetidus

Helleborus Gold Collection:
Onder deze naam valt een aantal Helleborussen die niet
uit zaad zijn vermeerderd, maar die vegetatief zijn
vermeerderd. Deze planten zijn identiek aan de
moederplanten, maar het belangrijkste is dat ze virusvrij
gekweekt zijn. Wil men absoluut ziektevrije planten
dan kan men letten op de letters HGC.

Helleburus
orientalis:
Van deze plant bestaan
door
kruisingen
vele
andere soorten. Ze bloeien
bloemrijk van februari tot
april met bloemen in
diverse kleuren. Op de
binnenzijde
van
de
bloembladeren zijn mooie
stippen en strepen te zien.
Helleborus foetidus: Ook wel stinkend nieskruid
genoemd. Een plant die wat groter wordt en een hoogte
van 60 centimeter kan bereiken. Het blad is donkergroen
en de bloemen met hun groene aan de randen roodachtige
kleur hangen als klokken naar beneden. Ze bloeit vanaf
januari tot ver in de lente.

Helleborus hybride.
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Alle plantendelen van de Helleborus zijn giftig.
Het aanraken kan de huid en de slijmvliezen
irriteren. Toch is de giftigheid geen reden de
planten uit de tuin te weren.
De naam nieskruid dankt de plant aan een
medicinale toepassing. De wortels werden
vermalen en gedroogd en bij het opsnuiven
ervan moest men behoorlijk niezen. Vroeger
werd nieskruid gebruikt om de gezondheid te
bevorderen.
H. Stoffels.

B

Hortrilon.

ij het vertrek van de bus naar de Nachtwaker in
maart j.l. kreeg ik een doos in handen gedrukt
met de opmerking of ik er even naar wilde
kijken en of ik wist wat het was. Eigenlijk heb ik het
gezicht van de vrager niet eens goed gezien, maar na het
lezen van dit artikel zal hij zich wel melden.
Aan de doos was te zien dat het product al lange tijd
geleden gekocht was, want het papier was vergeeld, de
inhoud verklonterd en vaal van kleur.
Wat is Hortrilon?
Hortrilon is een product dat alle
sporenelementen bevat die een
plant
nodig
heeft.
Sporenelementen zijn in geringe
hoeveelheden
nodig
om
gebrekverschijnselen
te
voorkomen. Wanneer men een
organische meststof gebruikt
komen gebrekverschijnselen niet
zo vaak voor. Door het gebruik
van organische meststoffen met een hoog fosfaatgehalte
kan de opname van enkele sporenelementen echter een
probleem worden. Door het gebruik van minerale
meststoffen, die geen of weinig sporenelementen
bevatten komen vaak gebrekverschijnselen voor.
Door het gebruik van Hortrilon kan men gebreken
voorkomen en zelfs opheffen. Dat kan gebeuren via
bespuiting, aangieten of beregening. Hortrilon is volledig
oplosbaar in water en komt snel ter beschikking van de
planten. Wanneer men het product een of twee keer per
jaar gebruikt kan men gebrekverschijnselen voorkomen
of opheffen. Voor kuipplanten is de maximale
concentratie 10 gram op 10 liter water aan te bevelen.
Planten met behaard blad zijn gevoelig en mogen niet
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beregend worden.(streptocarpus, Tibouchina, Kaaps
viooltje enz.)
Maar eerst even dit......
Toch moet men niet te snel denken aan een
voedingsprobleem. Het is belangrijk eerst na te gaan
of er geen andere redenen zijn die een probleem
hebben veroorzaakt. Alvorens aan een preventief of
curatief product te denken moet men nagaan of
klimaatfactoren en/of ongedierte niet de oorzaak zijn.
Zeker de tropische kuipplanten hebben een juiste
temperatuur en luchtvochtigheid nodig. Te weinig
licht bijvoorbeeld kan ook de oorzaak zijn van
bladverkleuring en te veel stikstof geeft slap en
lichtgroen blad. Dat is met sporenelementen niet te
verbeteren. Een mooi voorbeeld is de bladverkleuring
van deze hortensia.
De bladeren zijn
extreem geel en
alleen
de
hoofdnerven
zijn
groen.
De
verkleuring van de
bladeren had men
kunnen voorkomen
door te letten op de
juiste
kalkhoeveelheid in
de pot. De pH-waarde is niet in orde en daardoor kunnen
de wortels geen ijzer opnemen. De oorzaak van de
bladvergeling is niet weg te nemen door het extra gebruik
van sporenelementen, maar door de plant op te potten in
verse, zure grond.
Gebrek:
N Stikstof
P Fosfor

Verschijnsel:
Lichte bladkleur. Gevoelig voor ziektes.
Donker blad. Fuchsiablad verkleurt rood.
Het afvallen van veel oud blad wijst op
fosfor tekort.
K Kalium
Bruine randen. Vertraagde groei met
dunne stengels en gele bladranden.
Mg.
Vlekkerig blad met geelverkleuring tussen
Magnesium de nerven en bladval. Een gevolg is vaak
een tekort aan ijzer. Geelverkleuring. Fe
S Zwavel.
Lichte bladkleur.
Moeilijk
te
onderscheiden
van
Mn
Mangaan
magnesiumgebrek.
B Borium
Slechte wortelontwikkeling. Afsterving
van jong blad na afsterven groeipunt.
Zn Zink
Klein blad en dwerggroei van de plant.
Bruine bladranden en slechte wortels.
Mo
Molybdeen
Cu Koper
Krullende bladranden.
Afsterven van de groeipunt van jong blad.
Ca
Calcium
S.Silicium Blad vergeling. Komt alleen in potgronden
voor. Slap gewas.

Contributie.
De contributie bedraagt ook voor 2015 € 25,00
Dit bedrag kan men voldoen tijdens de
ledenvergadering van 14 oktober aan de
penningmeester
of
Voor het einde van het jaar op rekeningnummer
NL 17 Rabo 016.99.32.206 ten name van VFKL.
Indien iedereen de contributie voor het einde van het
jaar betaalt kan de penningmeester de balans
opmaken.

Gezellige avond.

Dit schema van aangiethoeveelheden is opgemaakt door de heer
Ton Hannink van Regio 4 van de Oranjerievereniging.

Wie geen geld spaart, maar
leuke momenten verzamelt
zorgt voor een rijker leven.

Het is al weer enkele jaren een gebruik het
verenigingsjaar af te sluiten met een gezellige avond
en dat zal dit jaar ook weer het geval zijn. Op zondag
16 november verwachten we dat iedereen om 19.00
uur met een goed humeur aanwezig is in het
verenigingslokaal "Keulen".
Het eerste half uur is een informeel samenzijn en om
19.30 uur wordt er gestart met een programma dat we
nu nog even geheim houden. Natuurlijk wordt er ook
weer voor een hapje gezorgd. Op deze manier sluiten
we de activiteiten af en wachten we weer met goede
moed op een nieuw seizoen.
De bijdrage voor deze avond bedraagt € 15,00 p.p. te
voldoen tijdens de ledenbijeenkomst van 14 oktober.
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Fuchsia's voorbereiden op de
winter.

W

anneer u dit artikel leest is er al een aantal
fasen geweest om de planten voor te bereiden
op de komende winter. Een winter zoals die
van 2013-2014 zal het wel niet worden. Mocht dat het
geval zijn, dan zou ik al mijn fuchsia's in de tuin laten
staan of hangen. Nu niet verder gedroomd, maar terug
naar de werkelijkheid.
Oorsprong.
De fuchsia is, volgens het
magazine Boodschappen van
juli 2014,
de meest
gewaardeerde terrasbloeier
van 2014. Geen wonder,
want
bij
een
goede
verzorging levert de plant de
hele zomer bloemen en wil
men de fuchsia overhouden
gedurende de winter, dan is dat ook mogelijk. Voor een
optimale overwintering is het belangrijk te weten waar de
plant vandaan komt. De meeste fuchsia's komen uit
tropische en subtropische gebieden, maar zijn toch geen
tropische planten. Ze groeien veelal in de Midden- en
Zuid-Amerikaanse bergen en daar, op ongeveer 3000
meter hoogte, is de temperatuur niet zo hoog en door de
opstijgende warme lucht regent het er vaak. In zo'n

verschijnen. Zou men de planten niet snoeien, dan
zouden ze elk jaar minder bloemen dragen. Dat komt
omdat de stengels verhouten en op dat oude hout worden
geen nieuwe stengels
Een oog is de plaats waarop
en dus ook geen
in de stengel een bladpaar
nieuwe
bloemen
ontspringt.
gevormd. De niet
gesnoeide
planten
verouderen snel en dan kijkt men tegen het kale hout aan.
Snoeien is dus noodzakelijk om de planten in vorm te
houden. Er moeten zich elk jaar weer nieuwe scheuten
ontwikkelen en aan die nieuwe scheuten verschijnen de
bloemen. Terugsnoeien gebeurt niet tot in het verhoute
gedeelte. Zou men dat doen, dan kan de plant moeilijk
nieuwe uitlopers vormen. Terugsnoeien gebeurt in de
nieuw gevormde stengels tot een of twee ogen vanaf het
oude hout. Wanneer men zich niet zeker voelt kan men
het beste twee ogen laten zitten. Uit de achtergebleven
ogen ontwikkelen zich in het voorjaar de nieuwe
scheuten, die dan de bloemen moeten voortbrengen.
Na de snoei kan het gebeuren dat er uit de stengels nog
vocht komt. dat is een reactie van de plant en naarmate de
wortelkluit vochtiger is zal de plant meer bloeden. Op
zich is dat geen probleem, maar dat vocht is zoet en
schimmels kunnen zich erop vestigen en ook de plant
binnendringen. Belangrijk is dus dat de planten met een
vrij droge wortelkluit binnen gezet worden. Wil men
schimmelinfecties vermijden, dan kan men met een
schimmelwerend middel de planten bespuiten.

Probeer fuchsia's in het najaar zo lang mogelijk buiten te laten en probeer ze in het
voorjaar zo vroeg mogelijk weer aan het daglicht te brengen.
regenwoud of aan de rand van zo'n regenwoud groeien de
planten in een schaduwrijke, vochtige omgeving, waar ze
in de winter hun blad verliezen.
Voorbereiden.
De planten worden reeds vanaf half
augustus/september voorberied op de winter. Dat gebeurt
dan door de planten geen extra voeding meer te geven,
zodat er geen nieuwe, zachte uitlopers meer gevormd
worden. Vanaf half september wordt ook langzaam
minder water gegeven en door de combinatie van minder
voeding en minder water gaan de planten zich
voorbereiden op de winter. Langzaam verschijnen er
minder bloemen en de stengels beginnen te verhouten.
Snoeien.
Voor de eerste vorst moeten de planten gesnoeid
worden. Dat snoeien gebeurt om twee redenen. Op de
eerste plaats heeft men meer ruimte ter beschikking, want
de plant is haar hele kroon kwijt. Op de tweede plaats
moet snoei ervoor zorgen dat de planten het volgend jaar
nieuwe uitlopers vormen waaraan de bloemen moeten
14

Fuchsia's zijn vorstgevoelige planten, maar voor de
overwintering is het beter ze zo lang mogelijk buiten te
laten staan. Wie de gok wil wagen kan ze zelfs buiten
laten staan tot de temperatuur iets onder het vriespunt
komt. Let wel op het woordje iets, want hoe snel daalt de
temperatuur lager! Het buiten laten staan in de vrieskou
heeft het voordeel dat de planten beter verhouten en dus
in het winterverblijf meer weerstand hebben.
Waar naar toe met de gesnoeide planten?
Fuchsia's kunnen op veel plaatsen en op veel
manieren overwinteren. De overwinteringsruimte moet
vorstvrij zijn en een zekere luchtvochtigheid hebben,
maar zeker niet te hoog. Liefhebbers overwinteren hun
planten op de gekste plaatsen: smeerput in garage,
garage, kelder, kruipruimte, zolder, tuinhuisje, kweekkas,
diepvrieskist, ingraven in een kuil, enz. Voorwaarde bij
elke ruimte is dat ze vorstvrij is. De beste
overwinteringstemperatuur ligt tussen 2 en 6°C. Het
maakt niet uit of de planten overwinteren in een lichte of
donkere ruimte. Het nadeel van een ruimte met een te

hoge temperatuur is het ontstaan van lange waterloten,
die men overigens in het voorjaar zonder problemen kan
verwijderen. Het nadeel van een ruimte met een te hoge
luchtvochtigheid is het ontstaan van schimmelinfecties op
de planten.
Bijgaande foto's laten een manier zien die weinig ruimte
inneemt en bovendien kan men ze gemakkelijk
verplaatsen.
De
planten
worden uit de pot
gehaald,
de
wortels
licht
bevochtigd en in
een plastic zak
gedaan.
Deze
1
knoopt men dicht
om te voorkomen
dat de wortelkluit
uitdroogt.
Daarna
worden de planten in
kratten gelegd (zie foto
1) en deze worden op
elkaar
gestapeld.(zie
foto 2) De planten kan
men gedurende de
winter
gemakkelijk
controleren op de
aanwezigheid
van
schimmelinfecties.
2
Uitzondering:
Fuchsia
triphyllasoorten (Koralle, Gartenmeister Bonstedt, Billy
Green, Thalia, Leverkusen, Trumpeter, Mantilla,
Insulinde enz.) worden op een andere manier de winter
door geholpen. Hun voorouders komen uit een heel ander
gebied dan de gewone fuchsia's. Zij komen uit de
bergachtige streken van Haïti en Santa Domingo, alwaar
de temperatuur 's nachts zelden onder de 20°C daalt. Ook

Gartenmeister Bonstedt en Koralle

deze planten worden vanaf augustus niet meer bemest en
krijgen langzaam minder water om ze voor te bereiden op
de winterrust. Zij moeten echter reeds naar binnen
wanneer de temperatuur 's nachts onder de 10°C komt.
Voor deze planten moet men een ruimte zoeken waar de
temperatuur rond de 10°C ligt en de luchtvochtigheid niet
te hoog is. Deze planten worden ook minder gesnoeid in
het najaar en omdat ze veel blad houden en warmer staan
zijn de witte vliegen snel present.
Deze Koralle is
niet
zover
teruggesnoeid
als de andere
fuchsia's. Na de
winter lopen de
scheuten weer
uit en wordt er
een
mooie
struik gevormd.
Winterrust.
Wanneer de planten in oktober/november goed verzorgd
zijn kan men ze met een gerust hart enkele maanden met
rust laten. Pas in het vroege voorjaar komen ze weer te
voorschijn en kan men zich verheugen op het opkweken
van deze dankbare meerjarige plant.
H. Stoffels.
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Bladluizen vallen massaal aan.
Elka jaar weer in het najaar en de zomer worden
planten bezocht door bladluizen. Een bladluis zal
men zelden alleen op een zacht twijgje zien zitten.
Ze verschijnen altijd in grote aantallen en zuigen
met zijn allen de
Een mier op zoek naar de zoete stof.
Een mier met een druppel zoete stof ,
plantensappen uit de
gekregen van een luis.
sappigste delen van de
mannetje aan te pas is
planten. Door deze massale
gekomen en binnen een paar dagen zijn heel veel
aanval kunnen de planten
generaties op een plant aanwezig. In het voorjaar en in de
erg beschadigd worden. De
zomer produceren de
misvormingen,
luizen
heel
veel
groeiremmingen
en
ongevleugelde dochters,
verkleuringen die ontstaan
maar later in het seizoen
zijn heus geen sierraad aan
worden ook gevleugelde
de planten. En dat niet
dochters geboren. Deze
alleen. Ze nemen uit de
gaan op zoek naar een
planten meer sap met
nieuwe vestigingsplaats
Ook roetdauw ontsiert de plant.
suikers op dan ze kunnen
en stichten daar een
gebruiken en scheiden de
nieuwe kolonie. Na de zomermaanden worden echter
overtollige suikers weer uit.
En plotseling zijn ze er. Een hele
alleen maar gevleugelde luizen geboren en na paring
Deze vallen in de vorm van
kolonie groene mieren.
zetten ze eitjes af op waardplanten en daar blijven ze de
kleine druppeltjes op de
winter door. Na de winter, wanneer er weer voldoende
onderliggende bladeren en dat heeft weer tot gevolg dat
verse twijgen zijn, worden de nieuwe luizen geboren en
er op die zoete stof gemakkelijk schimmels groeien. Een
hebben wij al snel na het naar buiten brengen van onze
zeer veel voorkomende schimmel op honingdauw is
fuchsia's en kuipplanten te maken met een nieuwe
roetdauw en na een tijdje zijn de bladeren voorzien van
invasie.
een zwarte bovenlaag, waardoor de bladeren niet
voldoende kunnen ademen. Natuurlijk hebben de
H. Stoffels
bladluizen ook vijanden, maar deze moeten het meestal
afleggen
tegen
de
mieren, die de bladluizen
beschermen want zij
snoepen graag van de
zoete stof. Niet alleen
van de zoete stof die op
de bladeren valt, maar ze
gaan de zoete stof ook
halen bij de luizen zelf.
Met
hun
pootjes
kriebelen ze de mieren
en deze" scheiden van
het lachen" de zoete stof
uit. Een andere reden
waardoor de mieren
steeds
met
grote
aantallen aanwezig zijn
is
hun
enorme
vermeerderingsdrift.
Vele
vrouwtjesbladluizen
krijgen levende jongen
zonder dat er een
16

Wedstrijdplanten.

T

Alleen door met planten om te gaan kan men leren.
ijdens de bijeenkomst van februari 2014 werd een aantal planten uitgedeeld met als opdracht er een mooie

hangingbasket mee te maken. Elk aanwezig lid kreeg twee dipladenia's (rood) en een fuchsia (Ringwood
Market). Dat was natuurlijk te weinig om er een basket met een doorsnede van 25 centimeter mee te vullen en
daarom
werd
de
opdracht
uitgebreid.
Iedereen
mocht
zelf
Heb ik dat even
twee planten kiezen en deze samen
mooi voor elkaar
met de gekregen planten vormen tot
gekregen.
een mooie hangingbasket. In totaal
werden 120 dipladenia's en 60
fuchsia's uitgedeeld. Dat zou bij een
100% score uitkomen op 60
meegebrachte
baskets,
maar........................tijdens
de
bijeenkomst van 10 juli verschenen
er maar 16 !!!!!!
In de periode tussen april en juli
bereikten me al diverse keren
berichten dat de dipladenia's niet
wilden groeien. Toch was dat niet
omdat ze eventueel met remstof
behandeld zouden zijn, want dat
zou betekenen dat de kweker geen
groei in de planten zou krijgen.
Zelf zoek ik het meer in de natuurlijke groeiomstandigheden van het seizoen, want dit jaar was het ook voor mij
moeilijk mooie mandevilles, sundavilles en diopladenia's te kweken. Met veel moeite lukte het een paar mooie
exemplaren te kweken.
Toch kwam er een winnaar uit de bus, gekozen door de aanwezige leden. Op de foto de trotse winnaar Jos Rademakers
met zijn hangingbasket. De tweede plaats was voor de familie Hellenbrand en de derde prijs ging naar de familie
Bollen. Ook de andere baskets mochten er zijn, al had niet iedereen zich aan de opdracht gehouden. Hopelijk lukt dat

De wedstrijdplanten staan klaar.
volgend jaar beter en komen er meer wedstrijdplanten om te showen retour. Het gaat bij deze activiteit niet om de winst,
het gaat om het deelnemen en ervaring opdoen met planten.
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Puzzelpagina:

***

Van alles wat. In de zinnen naast de tabel zit een dier,
een plant of een vrucht verborgen. Vul de antwoorden
in de tabel in en er ontstaat van boven naar beneden
in de gele hokjes een woord.
Voorbeeld: Een mens aapt alles na. (mensaap)
Daar de puzzel niet zo moeilijk is zijn er geen letters
aangegeven in de tabel. Goed kijken en combineren
levert veel op.
Succes.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

1. Wat een leuk everzwijn heb je daar!
2. Welk dier zit verborgen in DSARDIROME ?
3. Noem jij die kleur van dat paard beige?
4. Hij kan niet komen want straks heeft hij bezoek.
5. Morgen mogen we spelen.
6. Welk insect zit verborgen in ODVAALR ?
7. Je moet je brood op eerlijke wijze verdienen.
8. Hij gaf me een blanko oleanderstek.
9. Opruimen is voor veel pubers een taboe.
10. Welke plant zit verborgen in NUDDBEIDAZ ?
11. Die jongen is lang voor zijn leeftijd.
12. Twaalf uur al! Word wakker slimmerd.
13. Ga je mee op reis naar Griekenland?
14. Heb je een gesp in Azië gekocht?
15. Welke plant zit verborgen in UCSAMCPI ?
16. De tuinder at na zijn werk met ons mee.
17. Met zo 'n slakkengangetje kom je er nooit.
18. Kees Brom vliegt naar de maan.
19. Keer op keer keek ze me loensend aan.
20. Welke plant zit verborgen in ASRLNIMAEDE ??
21. Vind je Koot en Bie toffe kerels?
22. Welk dier zit verborgen in PIADALUR ?
23. Welke plant zit verborgen in PSAIRE ?
24. Welke plant zit verborgen in ACMOSE ?

Het woord is:.........................................................................................................................
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Oplossing puzzel uitgave juli 2014.
1. korter knippen = snoeien
2. woestijnplan t= adenium.
3. het inhaleren van lucht= ademhaling
4. groter worden = groeien
5. opslagplaats voor regenwater = waterton
6. streek in portugal = algarve
7.gronddeeltje = zandkorrel
8. deel van een blad = nerf
9. een bij maakt er geluid mee = vleugels

10. met heidezoden bedekt onderkomen = plaggenhut.
11. vaak moerassige grond = grasland
12. aftreksel van planten = extract
13. .....pasta, .....crême, .....zeep = hazelnoot
14. om mee te verticuteren = grashark
15. strelitzia's = paradijsvogelbloemen
16. weerstand = tegendruk
17. top eruit halen = toppen
18. park met bomen = arboretum

Wanneer de woorden op de goede plaats in de Lijstfilppine staan ontstaan van links naar rechts de volgende drie
woorden: oeroud, stam, doelvrouwe.
Deze puzzel was niet zo moeilijk, maar ik mocht geen enkele reactie ontvangen. Of ligt het niet aan de
moeilijkheidsgraad, maar heeft men geen interesse in puzzels. Mocht dat het geval zijn, dan zou ik dat graag
weten !

Bloemschikken:
Op 11 december a.s. is er in zaal "Keulen" vanaf
19.00 uur een ruimte gereserveerd voor de mensen
die nevenstaand bloemstukje willen maken. Het is
een basis idee en iedereen kan daar naar believen
van afwijken. De kosten voor deze avond bedragen
€ 6,75, maar dan moet men zelf voor een aantal
materialen zorgen.
Meer informatie krijgt men tijdens de
ledenbijeenkomst van 14 oktober en wie zich wil
opgeven kan dat doen bij Michel Veldman.
Tel. 045-5752734 of via e-mail
marinaveldmanmertens@gmail.com
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Dit jaar stelden vier leden hun tuin open ter bezichtiging. Niet
alleen wordt er gekeken, er wordt ook van gedachten gewisseld
en op deze manier leren de mensen elkaar beter kennen. Geen
onbelangrijk doel voor de open tuindag. De foto werd gemaakt
in de tuin van Roy Beckers.

Open tuin.

Roy kijkt tevreden terug op de open tuindag. Op het moment dat er minder mensen in de tuin rondliepen was er
meer aandacht voor de "rondleiding"en de vragen. Vooral de positieve reacties motiveren hem om op de
ingeslagen weg door te gaan.
20

In de tuin van de familie Janssen werd de aandacht van de
bezoekers vooral getrokken door het grote aantal
hortensia's. De tuin bestaat uit 4 delen en na elke heg is er
weer iets anders te beleven. Volgend jaar is dat weer anders
en Fred kijkt al uit naar een nieuwe open dag in 2015.

Open tuin.
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De sfeer in de tuin van de familie Stoffels was ongedwongen
en iedereen kon genieten van de planten. Het was genieten
zowel voor de bezoekers als de eigenaar. Op 20 juli was de
tuin nog bijzonder mooi, maar in de weken die volgden ging
ook de kwaliteit in deze tuin achteruit.

Open tuin.
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De tuin van de familie Wijnands 1s een meer open tuin.
Genieten kan men hier van de landelijke sfeer, waarin
ook plaats is voor kunst en voor dieren. De afwisseling
maakt van deze tuin een bijzondere kijktuin.

Open tuin.
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"Gezonde Tuin"
‘Het systeem van de natuur’.
De bodem is de basis van alle groei. Het is belangrijk dat deze gezond is. Alles wat in de bodem groeit heeft daar profijt
van. In feite is de bodem de maag van de plant. In de natuur is dit een complex zelfregulerend systeem. Er zijn
ontzettend veel factoren van invloed op dit systeem.
De structuur van de bodem is hierin heel belangrijk. Voldoende organische stof, humus, bodemleven (o.a. bacteriën en
schimmels) en een goede water-/luchthuishouding spelen hierin een grote rol.
Een tuin is een gecultiveerd systeem wat onderhoud vergt. Hierdoor moeten er regelmatig maatregelen genomen worden
om dit systeem in tact te houden. Voorbeelden hiervan zijn o.a. bemesten, water te geven, gras te maaien, planten te
snoeien.
Een plant in een pot is nog een stapje verder. Een plant in een pot is een plant met een ‘maagband’. Het heeft niet zoveel
ruimte als een plant in de bodem, waardoor het bufferend vermogen vele malen kleiner is.
‘Hapklare brokken’
Met potgrond proberen we een ideale water-/luchthuishouding te creëren, maar verder is dit een steriel en inert medium.
Er is weinig tot geen nuttig bodemleven. Bacteriën en schimmels zijn essentieel voor de biologische processen in de
bodem. Zij zorgen voor de omzetting van organische stof naar humus en voedsel voor de plant. Meststoffen worden
omgezet naar een vorm die voor de planten makkelijk opneembaar is.
Dit resulteert in een rustig groeiend en gezond gewas wat beter bestand is tegen negatieve invloeden van buitenaf.
Samengevat: Een gezonde bodem zorgt voor een gezonde plant. Een gezonde plant ziet er vitaler uit en genereert
mooiere bloemen en vruchten.
Gezondetuin.nl
Gezondetuin.nl is een webwinkel, die in september 2013 is
gestart, met als doel de kennis en producten uit
professionele markt bereikbaar te maken voor de
particuliere markt. De professionele groensector is al jaren
overtuigd van de meerwaarde van onze producten . Omdat
ze niet voor de particulier beschikbaar waren of enkel in
onhandige grootverpakkingen zijn wij ons in gaan zetten
om dit in kleinere verpakkingen nu ook voor de particulier
beschikbaar te stellen. Met onze producten verkopen we een
totaal pakket waarmee al het goede uit de natuur voor uw
tuin en planten beschikbaar is.
Gezondetuin.nl kiest bewust voor overzicht en eenvoud.
Onze
webshop is
De bodem
daarom
ingedeeld
in 3 categorieën: de bodem, de groei en de bloei met basisproducten
waarmee de (moes-)tuin compleet onderhouden kan worden. Door een
beperkt maar compleet assortiment te verkopen behouden we de
eenvoud en overzicht van onze webwinkel. Onze producten zorgen
voor een vitale en gezonde basis wat resulteert in mooie bloemen,
bomen en planten.
De filosofie van gezondetuin.nl is dat een tuin op basis van planteigen
en natuurlijke kracht in evenwicht is. Door te werken naar dat
natuurlijke evenwicht zult u zien dat uw tuin nog mooier en krachtiger
wordt. Want een krachtige plant zorgt niet alleen voor mooie groene
blaadjes, maar ook voor mooie bloemen, lekkere groenten & fruit en
misschien nog belangrijker; Alles is minder vatbaar voor ziektes en
plagen. Onze producten stimuleren de groei en helpen bij het
weerbaarder worden van de plant en dat op een gezonde en
De groei
verantwoorde manier.
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Met een goede groei legt u de basis voor een mooie bloeiende
plant of een mooie, sappige vrucht. In feite zijn dit de delen die
de plant maakt om zich voort te planten. Voor ons is de
sierwaarde van een bloem belangrijk en de smaak van de vrucht.
Van groei naar bloei is een overgangsproces in de plant. De
nadruk ligt nu meer op de bloem of vrucht. Als de plant de juiste
voeding krijgt, kan dit de kwaliteit en houdbaarheid positief
beïnvloeden. U kunt langer genieten van uw bloem of kunt uw
groenten en fruit langer bewaren. Bovendien is de
voedingswaarde vele malen hoger dan van planten die met niets
of met kunstmest zijn opgekweekt.
Al onze producten zijn organisch en op natuurlijke basis. Ze zijn
beter voor uw tuin én zijn niet schadelijk voor het milieu en de
De bloei.
gezondheid van mens en dier. Sinds het voorjaar van 2014
verkopen we ook zaden en toebehoren voor uw moestuin.
Tenslotte vinden we kennis en advies belangrijk. Met regelmaat verschijnt er een nieuwsbrief met actuele zaken per
seizoen en versturen we tips en adviezen via twitter en facebook. Via www.gezondetuin.nl kunt u zich aanmelden voor
deze nieuwsbrief.

Natuurlijke producten voor onderhoud, aanleg en behoud van uw (moes)tuin.
Onze producten zijn verdeeld in bodem-, groei-, en bloeiproducten.
Wij bieden u een compleet pakket aan middelen voor een gezonde (moes)tuin met mooie planten,
bomen en bloemen en een gezond bodemleven. Heeft u een specifiek probleem
in uw tuin dan kunt u altijd contact opnemen voor advies

Grote clubactie
Ook dit jaar weer heeft het bestuur
weer een aantal loten van de Grote
clubactie besteld. We hopen dat er
veel mensen loten kopen, want van
de aanschafprijs van € 3,00 gaat €
2,40 naar de clubkas en dat is best
wel de moeite waard. We hebben
125 loten ingekocht en hopen deze
allemaal te verkopen. Pols dus
vrienden, familie en bekenden of ze
de vereniging willen steunen door
het kopen van loten. Met een beetje
moeite hoopt het bestuur de 125
loten te verkopen. Loten kan men
kopen tijdens de bijeenkomst van 14
oktober aan het tafeltje bij
Hannelore Stevelmans, maar men
kan ook loten bij haar bestellen via
telefoon 045-5250361.
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Calliandra tweedii

Nederlandse naam:
Familie:
Herkomst:
Standplaats:
Bladeren:
Bloemen:
Bloeitijd:
Vermeerdering:
Groeiwijze:
Snoeien:
Water geven:
Voeding:
Plagen:

Overwintering:

Bijzonderheden:

..........
Vlinderbloemigen
Guatamala en Mexico.
Warm en zonnig.
Gevederde, donzige, zachte bladeren.
Rood, roze.
Mei tot september.
Stekken in het voorjaar geeft een goed resultaat. Bovendien is de plant te vermeerderen
door binnenshuis te zaaien. Het zaad moet een nacht weken in lauw water.
Van nature een struik, maar kan geleid worden tot 3 à 4 meter hoog.
De plant ontwikkelt lange uitlopers, maar deze zijn in het voorjaar goed in te korten.
De plant vraagt regelmatig water. Indien de wortelkluit te droog is vallen de bladeren.
Voor een goede groei is regelmatig voeding noodzakelijk.
Bij hoge temperaturen zitten de jonge uiteinden snel vol met bladluizen en wanneer de
luchtvochtigheid lang laag is is Calliandra
ontvankelijk voor spint.
Op een licht plaats met een temperatuur van
rond 12°C. De plant is bladhoudend in de
winter.
De bloei van deze plant is bijzonder. De bloemen
vallen op door de lange meldraden die
als een borstel op de steel staan.
Zaadpeul.
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Colofon:
Redactie CultiVaria:
Hub Stoffels
Jan Ramaekers

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

www.vfkl.nl

Voorzitter:

Vacant

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

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

Penningmeester:
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

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

Bestuursleden:
Francien Mast
Hannelore Stevelmans
Lou Tops
Michel Veldman (materialen)
Jo Sieler
Roy Beckers
Annelies Hellenbrand

Secretaris-notulist:
Lou Tops.

Activiteiten:
Hannelore Stevelmans
Francien Mast

Grote Clubactie:
Annelies Hellenbrand.

Inzake betalingen:
VFKL
Voor buitenland:
IBAN nummer:
NL 17 Rabo 016.99.32.206
Voor Nederland:
NL 17 Rabo 016.99.32.206

Betalingen aan de
VFKL kan in de
toekomst alleen
nog maar op
bovenstaande
bankrekening.

CultiVaria
per post.
Voor leden en niet leden
is het mogelijk
CultiVaria per post te
ontvangen. Voor leden
vragen we een bijdrage
van € 10,00 en voor niet
leden € 15.00. Men
ontvangt dan de 4
uitgaven die we in een
jaar uitbrengen. voor
leden die niet elke
bijeenkomst kunnen
bijwonen toch de
mogelijkheid VultiVaria
te ontvangen.
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Grootgenhouterstraat 47

www.wenijcom.nl
info@wenijcom.nl

6191 NP

Beek

0629476832 ( Steef )
0623308861 ( Joris )

Grondverzet
Mechanisatie
Bestratingen
Onderhoud machinepark
Aanleg tuinen, openbaar groen
Constructiewerkzaamheden
Onderhoud van tuinen
Loonwerk
Boomverzorging
Verhuur
Gladheidsbestrijding.

