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Beste leden, 
 
Dit keer staat het Klumpke in het teken van 
de vrouwen binnen het Pomologisch 
Genootschap in Limburg. 
 
Dus dit keer hebben Josje Schrijvers en 
Wyp Koomen gesproken met Mia Frints en 
ons een leuk stukje toegestuurd. Uiteraard 
ook een recept van Mia Frints in dit 
Klumpke. 
 
Hebben we een stuk van Miels Haesen over 
een bijeenkomst van de wijnclub, waar 
gezamenlijk sleedoornport is gemaakt. 
 
Daarnaast een stuk over kersenteelt in de 
kas in Nederweert bij de familie Kluskens. 
 
En natuurlijk informatie over de 
jaarvergadering op 13 april in Margraten. 
 
 
Mailt u wel eens stukken aan de redactie. 
Stuur dan graag losse foto’s op jpeg-formaat 
en de tekst in Word. Dan wordt de 
nieuwsbrief niet zo zwaar. Alvast bedankt! 
 
Veel leesplezier,  
Marieke Bijl 

 
 

De Pomologe: 
Mia Frints 
 

Door Wyp Koomen en Jos Schrijvers 
 
 
Voor de nieuwe pagina: de Pomologe en de 
Pomoloog is het bijna vanzelfsprekend dat we 
de eerste keer op bezoek gaan bij Mia Frints. 
Mia bijna 81, ruim 50 jaar getrouwd met Ger, is 
een open gastvrije vrouw met een groot 
gevoel voor humor. Nog steeds kan zij 
grinniken om het bordje van Ger dat er altijd 
goed gevuld uitziet. 
 

 
 
Mia werd geboren in een gezin van 8 
kinderen. Al vroeg overleed haar moeder. 
Gelukkig kwam er een tante, streng en 
rechtvaardig het grote gezin verzorgen. Haar 
jeugd was, samen met haar zussen, hecht en 
slapend met elkaar op één kamer hebben ze 
veel plezier gehad. Die band is altijd sterk 
gebleven.  
 
Na enkele jaren huishoudschool ging Mia 
werken bij een artsengezin in Luik waar ze 
vloeiend Frans leerde spreken. Mia werd daar 
snel de spil van het gezin. Al wat ze geleerd 
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Pruimen inleggen had in het grote gezin bestuurd door tante 
kon ze daar in de praktijk brengen. Zij kreeg 
in deze familie veel waardering voor haar 
werk en van lieverlee is er een band 
ontstaan die tot aan vandaag warm 
gekoesterd wordt.  
 
Na 10 jaar verkering was het eindelijk zover 
dat er getrouwd kon worden. Een eigen huis! 
Al snel kwamen er 5 kinderen die 
consequent, duidelijk en met veel liefde 
werden opgevoed. Dat eerste kon ook niet 
anders want binnen het bedrijf werkte Mia 
hard mee.  
 
Vooral vroeg in het voorjaar was het hard 
werken. Eerst de kinderen verzorgen en dan 
met Ger mee de tuin in. Kruipend op de 
knieën op de steenkoude grond enten  
onder toezicht van Ger die precies werk 
verlangde. Daarna het plantwerk. Er werden 
lange dagen gemaakt. Als de kinderen 
klokslag 7 uur in het bed lagen was er voor 
Mia nog genoeg te doen, het huis in orde 
brengen, breien en naaien. Alles werd door 
Mia zelf gemaakt. 
 
Dan kwam de zomer met al zijn vruchten. 
Samen met Ger plukken en ook later met de 
kinderen. Vanzelfsprekend werden de 
lekkerste vruchten, van o.a de Ananas 
Reinette en de Courtpendu  zelf 
opgesnoept! Daarna kwam het verwerken, 
wecken en wecken, van alles werd 
uitgeprobeerd en opgeslagen in de grote 
kelder. Voor beiden werd koken met fruit 
een passie. Vele recepten zijn ons allen 
bekend.  
 
Het bedrijf dat de vader van Ger als hobby 
begon is uitgegroeid tot een groot bedrijf. 
Niet in het minst door Ger, die zijn eigen rol 
speelde binnen het bedrijf maar ook door 
Mia die haar belangstelling voor het bedrijf 
uitte met hard werken en daarnaast een 
gastvrij huis te creëren waar je nooit op de 
koffie komt zonder een vers gebakken vlaai. 
 
Voor deze afspraak moest de agenda aan 
de pas komen want er is altijd bedrijvigheid 
rondom Mia. En als er niemand is: tijd om 
puzzels op te lossen en haar postzegel 
verzameling bij te houden of …. sokken in 
allerlei kleuren te breien voor de hele familie.  
 
Het was op deze ochtend buiten erg koud 
maar binnen was het onmeetbaar warm.     
Mia bedankt. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kersenteelt in kas 
 

Door Wil Ramaekers 
 

Bij Kwekerij Kluskens in Nederweert 
worden kersen in de kas geteeld. 
Wil Ramaekers ging er een kijkje 
nemen. 

Een recept dat direct bij Ger en Mia boven kwam 
toen Jos Schrijvers naar een recept vroeg.  
 
Benodigdheden:   
 
Hauszwetsche of Reine Claude. Hiervan gebruiken 5 
kg,  samen met 300 dl azijn, 1 kg suiker en wat 
kruidnagelen. 
 
Werkwijze: 
 
Azijn en suiker met de kruidnagelen langzaam aan 
de kook brengen. De pruimen met een naald 
inprikken om open barsten te voorkomen. 1 kg 
pruimen aan de suiker oplossing toevoegen en 
langzaam laten wellen. Pruimen er uit halen. Sap 
opkoken en de 2

de
 kg toevoegen. Laten wellen en er 

uit halen. Dit herhalen tot de pruimen op zijn. Laat 
alles met elkaar een nacht staan. Na deze nacht alles 
goed heet op warmen en in gesloten potten bewaren.  
 
Het duurt nog wel even voor we weer verse 
pruimen hebben maar….bewaar dit recept. Het is 
heerlijk! 
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Historie 
De kwekerij is in 1968 gestart met het telen 
van wintersla, koolrabi, augurken en 
tomaten. Verwarming van de kas gebeurde 
met hete luchtkachels (stookolie 6 cent per 
liter). In 1974 werd een verwarmingsketel 
geplaatst en in 1989 werd de bestaande kas 
vervangen door de huidige. Het hele jaar 
door werden er tomaten geteeld. De 
omschakeling van groenten naar kersenteelt 
gebeurde op grond van economische 
redenen. 
 
Grond soort 
De zandgrond in de kas is verbeterd met 
350 m3 champignonmest, omdat de tomaten 
jarenlang op substraat geteeld waren. 
 
Teelt 
In 2005 en 2006 zijn in de kas 1330 
kersenbomen geplant, om een goede 
bestuiving te krijgen zijn de rassen o.a. 
Earlise, Burlat en Giorgia in de rijen 
afgewisseld. De rassen stammen af van de 
Hedelfinger (spekkers) en zijn geënt op een 
onderstam: de gisela 5. Kersen dragen op 2-
jarig hout men moet dus 3 jaar na  aanplant 
wachten op de eerste oogst, deze begint 
eind april tot half mei, de rassen volgen 
elkaar op in rijpheid. In de kas worden ook 
frambozen, rode bessen en bramen geteeld. 
 
Techniek 
Het klimaat wordt computer gestuurd, water 
geven via handbediening/computer  d.m.v. 
slangen en druppelaars (5l per boom per 
keer). De verwarmingsbuizen ( op de grond) 
dienen voor verwarming en transport van de 
oogstkarren, vanaf 2008 worden er 
vogelnetten getrokken voor de merels. 

 
Temperatuur 
De kersenboom heeft een koudesom nodig, 
als het blad van de boom is in december. 
Afhankelijk van het ras heeft de boom 1200-
1600 uren nodig tussen de 0-7 graden. In de 
winter wordt er daarom weinig verwarmd en 
kan men profiteren van de zonnestralen. Om 
de temperatuur in de zomer niet te hoog te 
oplopen, worden de ramen opengezet en 
wordt het glas met krijt bespoten. 

 
Bestuiving / Oogst 
De bloei van de kersen in de kas is in februari, 
de bestuiving gebeurd door bijen/ hommels en 
er wordt gebruik gemaakt van wind (ventilator). 
Oogst is eind april tot half mei, het voordeel 
van de kers in de kas is vroegere teelt (hogere 
prijs) geen scheuren (betere kwaliteit), geen 
vuil op de kers en ze kunnen langer hangen. 
 
Snoei 
Kersen snoeien is een vak op zich, de boom 
mag niet te vol raken met takken (licht in de 
boom).De groei van de bomen mag niet te 
breed worden, er wordt wortelsnoei (mes opzij 
van de boom in de grond) toegepast, dit 
gebeurd een keer per jaar om de groei af te 
remmen. De takken worden afgebogen om 
een betere vruchtbaarheid te krijgen, men 
rekent dat men 15 m vruchthout per boom 
nodig heeft. 
 
Ziekten 
De kersenbomen kunnen last krijgen van 
luizen, wantsen, spint, taxuskever en rupsen, 
ook kan er bothrytus, bladval en loodglans 
voorkomen. 
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Afzet 
De kersen worden via de veiling en handel 
verkocht, een groot gedeelte wordt 
geëxporteerd naar Rusland in verpakkingen 
van 250 gram. 
 
Toekomst 
De toekomst van de kersen in de kas 
onderscheidt zich in de markt (vroegere 
teelt), dit is de grote kracht van het product, 
men heeft dan veel vraag en weinig aanbod. 
In Nederland zijn een 20 tal bedrijven die 
deze teelt uitoefenen, door samenbundeling 
van kennis en ervaring  kan men een 
gerichte bedrijfsvoering doen. 
 
Het PGL wenst de Fam. Kluskens veel 
succes toe voor de toekomst met het bedrijf. 
 

Snoeien bij familie 
Graus 
 
 
Op 1 maart is er in de boomgaard bij de 
familie Graus gesnoeid door leden van 
het PGL onder leiding van Hub van 
Thoor.  
 
De boomgaard van de familie Graus is 
gelegen in Midden-Limburg, langs een 
mooie fietsroute, te Ohé en Laak.  Eind jaren 
’90 is de boomgaard  door het I.K.L. 
aangeplant met diverse appel-, peer-, pruim- 
en kersensoorten en een enkele noten en 
kastanjeboom. Een verscheidenheid aan 
vruchten.  De ondergrond bestaat uit een 
laag klei met kiezelhoudende onderlaag. 
De bomen gedijen hier goed. De wei 
wordt begraasd door het aparte koeienras  
Lakenvelders. 
 
Het snoeien in de hoogstamboomgaard 
van Ger Graus te Ohé en Laak is een 
mooie activiteit van het PGL geweest. Het 
was eigenlijk een complete cursus over 
hoogstam fruitbomen, in sneltreinvaart, 
verzorgd door Hub van Thoor.  Onder zijn 
deskundige leiding en uitleg zijn er een 
50-tal fruitbomen vakkundig gesnoeid. 
Een leuke groep leden was aanwezig.  
Bij de familie Graus werden wij ontvangen 
en onder het genot van een kopje koffie 
met vlaai gaf Hub nadere technische 
uitleg over de snoeiwijze. Dit theoretisch 
gedeelte werd na een uurtje afgesloten 
waarna wij het geleerde in de praktijk ten 
uitvoer moesten brengen. Ja, elke boom 

is anders en gezamenlijk werd er beoordeeld 
hoe en waarom er wat gesnoeid moest 
worden. Elke aanwezige kreeg voldoende 
aandacht en uitleg.  
 
Na een aantal bomen gesnoeid te hebben 
werd er in groepjes per boom gesnoeid waarbij 
Hub verder aanwijzingen en uitleg gaf. Het 
gezamenlijk overleggen was zeer leerzaam. 
Om 13.00 werd door Liesbeth Graus het 
middageten verzorgd waarbij wij de lekkere 
eigengemaakte kaas en “sjroap” van Ger 
mochten proeven. Heerlijk!. Daarna nog een 
borreltje en toen weer de resterende bomen 
snoeien. Een aantal bomen dienden royaal 
gesnoeid te worden omdat in de beginjaren 
“voorzichtig”gesnoeid was en er nu 
verhoudingsgewijs veel hout op zat.  
 
Deze bomen waren juist leerzaam en zo 
hebben wij veel facetten van het snoeien 
kunnen zien. Hub gaf duidelijke uitleg over wat 
overbodig hout of juist vruchthout is zodat 
ieder leerde niet alleen vormsnoei te hanteren 
maar ook zorgen voor fruit voor de komende 
jaren. Het was een leerzame dag die naadloos 
aansluit aan de doelstelling van het PGL en is 
zeer zeker voor herhaling vatbaar. 
 

Werkgroepen 
bijeenkomst 

 
Op 26 januari waren afgevaardigden van 
iedere werkgroep en het bestuur aanwezig om 
met elkaar het programma voor 2008 te 
bespreken voorafgaande aan de 
jaarvergadering. 
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Het was een goede bijeenkomst die werd 
besloten met een maaltijd verzorgd door de 
werkgroep gastronomie.  
 
Het was de eerste keer dat de werkgroepen 
en het bestuur samen dit overleg hadden en 
dit zal zeker niet de laatste keer zijn. Het 
was een vruchtbare middag! 
 
 

Werken met deeg 
 
De Werkgroep Gastronomie heeft het plan 
om eind april een workshop “werken met 
deeg” te organiseren. Op de jaarvergadering 
zal de juiste datum bekend gemaakt worden.  
Heeft u interesse om brood te leren bakken 
met o.a. natuurdesem onder leiding van een 
vakman? Laat het weten aan Jos Schrijvers, 
043-4553746. 
 
 

Vrouwenhoekje 
 
 

Door Miels Haesen 
 
Woensdag 30 januari had het wijnclubje, 
onder de bezielende leiding van Jean 
Muijtjens, weer een bijeenkomst bij familie 
Leesens te Bemelen. 
 
De week voorheen, ten huize van Jos en 
Eddie Schrijvers, was tijdens een 
bijeenkomst van de werkgroepen, 
afgesproken, dat de partners van de leden 
ook best een bijdrage konden leveren aan 
het PGL of een stukje konden schrijven. 
Welnu, waarvan akte. 
 
Er was ons op voorhand verteld om ons 
goed warm te kleden, daar het flink koud 
zou kunnen zijn in de loods. Het 
tegenovergestelde bleek waar. Math 
Leesens had de kachel aangezet en het was 
er behaaglijk warm. Ook was er koffie met 
berliner bollen. Er waren 14 personen 
aanwezig, waaronder 2 vrouwelijke leden.  
 
Vanavond was het de bedoeling om 
sleedoorn port te maken. Sleedoorn is een 
soort bes, met een vrij grote ronde 
glanzende pit, die aan struiken groeien. 
Rond oktober – november worden ze 
geplukt. Eigenlijk zouden ze na 2 dagen 
vorst geplukt moeten worden, maar dan is 
het al te laat … ja juist … de vogels zijn er 
dan al mee vandoor, die zijn er ook gek op. 

 
Als de sleedoorn geplukt is gaan ze de 
diepvries in. Welnu, iedereen had bessen 
meegebracht, deze gingen in een ton. Onder 
leiding van Jean, de wijnkenner bij uitstek, 
komt er nog sulfiet, enzymen en gist bij. Op 1 
kg bessen komt er nog 1,5 liter water bij en op 
5 kg sleedoorn 1 kg rijpe bananen. Dit hele 
proces neemt ongeveer 3 weken in beslag. 
Dit alles zit in grote flessen, afgesloten met 
een waterslot, zodat het koolzuurgas kan 
ontsnappen en er geen zuurstof in de fles kan 
komen. 

 
Als het hele proces is afgerond, heb je een 
drinkbare sleedoornport van ongeveer 17% 
alcohol, met een volle smaak , die zich lekker 
laat drinken. 
 
Wist u dat … als de drank aan het glas blijft 
hangen, het alcoholpercentage hoog is. 
Verder hebben we die avond nog Rembrandt 
sap geproefd, een ras dat uitgestorven was en 
nu weer herontdekt.  We hebben 
sleedoornport mogen proeven van Math 
Leesens van 2006. Nico Miessen had 
zelfbereide kersen- en pruimenlikeur 
meegenomen, die we mochten proeven en die 
onze smaakpapillen streelden, heerlijk. 
 
Sjra had een refractiemeter op de kop kunnen 
tikken in een koperen uitvoering. Deze zijn 
zeer zeldzaam en dus moeilijk te krijgen. Hij 
demonstreerde hoe je een alcoholpercentage 
kunt meten. Best moeilijk nog. 
 
Bij deze bedank ik Jean, Math, Sjra en alle 
aanwezigen die iets aan deze avond 
toegevoegd hebben. 
Het was een leerzame avond, ik heb er zeker 
iets van opgestoken, in ieder geval drink ik nu 
met andere ogen wijn. Dit geldt trouwens ook 
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voor al het voedsel dat door de leden met 
veel enthousiasme, zorg en liefde wordt 
bereid. Je proeft het ervan af. 
 
Er kunnen zich nog steeds leden 
aanmelden bij het wijnclubje. Vooral 
vrouwen zijn welkom. 
 

 

Bloesemtochten 2008 
 
Jaarlijks organiseert het IKL wandelingen 
als de vruchtbomen weer in bloei staan. 
Met gidsen van IKL, IVN en PGL. 
 
Wandelen langs de mooiste 
hoogstamboomgaarden in Zuid-Limburg. 
Het wandelen van de routes is in de 
bloesemtijd bijzonder de moeite waard. De 
routes zijn uitgezet in gevarieerde 
landschappen.  

  

De Bloesemtochten van het IKL staan dit 
jaar gepland op zondag 13 april. De tochten 
starten om 14.00 uur.  
 
Wandelschoeisel wordt aanbevolen. 
Deelname is gratis. Voor verdere informatie 
zie onderstaand schema. 

 
 
 
 
 

Locaties   Km   Startpunt 
Spaubeek-Genhout     5,5       start vanaf de Markt in Spaubeek  
Elsloo-Catsop    6    start parkeerplaats Kaakstraat  Elsloo (tennisbaan)  
Maasband-Meers (Stein)    6     start parkeerplaats aan de Maas in Maasband  
Terworm (Heerlen)    6   Start Weltermolen (achter kerk Welten) 
Mechelen (Gulpen-Wittem)     7      start en parkeren PII Heerenhofweg in Mechelen (kerk) 
Camerig-Epen (Gulpen-Wittem)    7     start en parkeren voorbij rest. Buitenlust (Vijlenerbos) 
Sweikhuizen (Schinnen)    7     start en parkeren bij De Biesenhof 1, Geleen 
St. Geertruid (Margraten)    8   start vanaf de kerk aan de Julianaweg  
Vijlen (Vaals)    8       start parkeerplaats Pastorijweg in Vijlen  
Eckelrade (Margraten)    8   start tegenover de kerk Eckelrade 
Slenaken (Gulpen-Wittem)    8     start de kerk in Slenaken 
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Agenda PGL 
 
24/26 januari Snoei-instructie 

hoogstambrigade Margraten. 
Bidrage € 10. Meer info zie 
pag. 6. 

 
2 februari Zeisinstructie IKL in 

Weerterbos. Van 9.00 tot 
12.00 uur. Kosten € 15. 
Aanmelden bij Jan Kluskens 
zie pag. 3 voor meer 
informatie. 

 
23 februari Snoeien bij Ger Graus in 

Ohé en Laak voor PGL-
leden. Vanaf 9.30 uur. 
Aanmelden op 0475 – 
552067. Zie pag. 6. 

 Leden moeten zelf 
snoeischaar en eventueel 
zaag meenemen. 

 
7 maart Op vrijdag vanaf 9.00 uur  

kunnen PGL-leden de 
boomgaard bij St. Anna in 
Heel snoeien. Aanmelden bij 
Hub van Thoor. Zie pag. 6. 
Leden moeten zelf 
snoeischaar en eventueel 
zaag meenemen. 

 
8 maart Praktijkdag IKL. Bomen 

vellen, zagen en hakken. 
Van 9.00 tot 13.00 uur. Voor 
meer informatie zie pag. 6 

 
eind april Jaarvergadering PGL. De 

exacte datum en locatie 
vindt u in het volgende 
Klumpke. 

 
16 november Europom in Nevers, 

Frankrijk 
 

 

 

 

Kopie 
Kopie opsturen voor begin maart. Alle kopie 
kan gestuurd worden naar het redactieadres of 
bij voorkeur naar het emailadres: 
marieke.bijl@xs4all.nl 
  

Vraag en aanbod 
 
Heeft u een vraag of een aanbod. 
Pomologische gereedschappen kopen of 
verkopen. Een vraag over het snoeien van een 
bepaald ras. Een vraag over de bestrijding van 
een ziekte. Alles kan. Een vraag of aanbod 
kunt u sturen aan de redactie.  

6141 

ADRESSEN WERKGROEPEN 

RKGROEPEN Verwerking en   Enten en inventarisatie 
Sappersen  John Theunissen 
Jean Muijtjens  0495 – 53 33 95 en 
043 - 6041346   
   G. Frints 
Excursies  043 -4581525 
Nelle Driessen    
043 - 4578112   
   Hub van Thoor 
Gastronomie  Contactpersoon 
Josje Schrijvers  werkgroepen 
043 -4553746  0475 – 48 28 89 
    
Promotie, ledenwerving  Kersendag  
en documentatie  Contactpersoon 
Tom Lemmerling  Jan de Graaff 
043 – 45 81 910  043 – 40 83 025 
 


