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Kerstkienen
Op vrijdag 20 december 2019 is er weer een 
kerstkienavond in de kantine van Lamershof.

Breng alle partners, vrienden, vriendinnen en
kennissen mee. Hoe meer zielen hoe meer vreugde.

Er zijn net als voorgaande jaren weer
fantastische mooie prijzen voor weinig geld.

De gezellige kantine is geopend om 19.00 uur.
Het kienen begint om 20.00 uur.

Tot ziens op vrijdag 20 december 2019.

Het recreatie-team
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Werving nieuwe vrijwilligers
De laatste jaren heeft het bestuur op de jaarvergadering steeds gevraagd of 
er tuinleden bereid waren zich aan te melden als vrijwilliger voor een paar 
uurtjes per week, maar omdat er op de jaarvergadering steeds maar een paar 
leden aanwezig zijn, bij deze een vriendelijk verzoek aan de leden om zich aan 
te melden voor een paar uurtjes vrijwilligerswerk per week, enkele huidige 
vrijwilligers hebben reeds te kennen gegeven na dit jaar i.v.m. hun leeftijd 
de stoppen, dus we hebben broodnodig enkele nieuwe vrijwilligers nodig 
voor het ophalen van de spullen voor onze jaarlijkse rommelmarkt, en voor 
onderhoudswerkzaamheden op ons Tuinpark.

Ik vertrouw erop dat er zich enkele nieuwe vrijwilligers gaan aanmelden 
dit kan bij de voorzitter Piet Hermans, Tel. nr. 0623732339 of via mail  
info@lamershofweert.nl, of loop 's morgens even binnen in de kantine tussen 
8.45 en 9.15 uur, de koffie staat dan klaar.
Aan alle vrijwilligers wordt in september een gratis feestavond aangeboden 
met BBQ.

Het Bestuur.
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Energie besparing
In deze tijden is het nodig om op kosten te besparen, vooral op een kostenpost zoals 

energiekosten. Wij bekijken en vergelijken of u uw huidige energiekosten kunt terugbrengen 
door over te stappen naar een andere energiemaatschappij en geven u vervolgens de beste 

prijs op de markt op dit moment.
De energietarieven van de energiebedrijven wisselen elk half jaar

en soms zelfs elk kwartaal.
Dit zorgt ervoor dat u al snel niet door heeft dat u te veel betaalt. 

WIJ ZOEKEN NAAR EEN VOORDELIGE EN PASSENDE LEVERANCIER VOOR U!
Door klant te worden bij een andere energieleverancier kunt u al snel flink besparen op de 
leveringskosten. Wij werken alleen met gerenommeerde energie partners om u de beste 

kwaliteit te kunnen bieden.

Wij zoeken naar een voordelige en passende leverancier voor u. 
We analyseren uw huidige verbruik/ rekeningen en bespreken uw voorkeur en ervaring. 

Op basis van deze informatie brengen we een onafhankelijk en passend advies uit. 
Gaat u akkoord, dan regelen wij de rest en ontvangt U € 50,- Beloning!  

Ook kunt u bij ons terecht voor zakelijk besparingsadvies op het gebied van 
Energie en Communicatie.

Neem contact met ons op en maak een afspraak!

 
Tel. 040 34 10 014 - 06 4 55 77 222

m.jankoski@directbespaaradvies.nl
Mede mogelijk gemaakt door Direct Bespaar Advies Noord Brabant Oost
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Stierenmest voor bemesting van uw tuin
Ook dit jaar kunt u weer mest bestellen. Vanaf 1 November in de kantine tegen 
contante betaling van 5 euro per m3. De mest wordt geleverd vanaf december, 
afhankelijk van de weersomstandigheden. Voor iedere levering moet er wel 
maximaal 15 m3 mest door de leden besteld zijn.

Tuinpark Lamershof stelt 2 aanhangwagens gratis ter beschikking om het 
mest naar uw tuin te vervoeren. Echter alleen onder de voorwaarde dat u de 
aanhangwagen na gebruik schoon maakt.

Voor verdere info kunt u altijd contact opnemen met Piet Hermans.
E-mail; hermans.piet@hotmail.com, of bel 06-23732339.

Uit het huishoudelijk regelement: artikel 12
Ieder lid heeft de vrije beschikking over de hem of haar verhuurde grond, doch 
is verplicht;
A. Zijn of haar tuin of huisje, van de aanvang af, in goede staat te brengen
 en geregeld te onderhouden.
B. Het padgedeelte, dat voor, naast en achter zijn tuin ligt, vrij van onkruid 
 te houden.
C. De tuin elk jaar voor 15 April plantklaar te hebben.

I N  M E M O R I A M

Op maandag 14 oktober bereikte ons het droevige bericht van het 
overlijden van Frans Korsten.
Frans was al een tijd ziek, en zijn overlijden kwam niet geheel onverwacht.
Als zoon van Tjeu en Mia had hij de tuin overgenomen. Wij verliezen een 
echte tuinfamilie op Lamershof. 
Frans was 66 jaar; veel te jong om afscheid te nemen. 
De crematieplechtigheid heeft plaatsgevonden op zaterdag 19 oktober. 
Wij wensen Wies, Wendy en Frank en kleinkinderen veel sterkte.

Dat hij moge ruste in vrede.

Het bestuur.
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Aktiviteiten 2019
01  December St. Nicolaas.

10  December Kaarten.

 17 December Kaarten.

 20 December Kerstkienen

 05 Januari Nieuwjaarsreceptie.

 30 Maart Jaarvergadering. 

 10 April Paaskienen. 

 11 April Paaseitjes zoeken. 

 12 April Paas Brunch. 

Wij wensen u

Fijne Feestdagen!
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Kelvinstraat 2  |  6003 DH Weert
0495-534456  |  06-54602623

www.autobedrijfpeterjanssen.nl

• Hyundai dealer van Weert en omstreken.
• Gespecialiseerd in het onderhoud van Seat,
 Skoda en Volkswagen.
• Onderhoud, reparaties personenauto’s 
 en bedrijfsauto’s tot 3500 kg.
• Airco service.
• APK keuringsstation.
• Autopoets service.
• Verhuur personenauto’s.
• Reparaties/ruitvervanging.
• Bandenservice.
• Levering, de- en monteren van zomer-
 en winterbanden.
• Bandenopslag
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Sluiten kleine poort
Het komt herhaaldelijk voor dat de kleine poort open staat, bij deze verzoeken 
wij vriendelijk alle leden de kleine poort direct als ze het Tuinpark betreden 
sluiten dit om te voorkomen dat ongewenste personen ons Tuinpark bezoeken.
Mocht in het vervolg nog vaker geconstateerd worden dat de kleine poort 
blijft openstaan, dan moeten we helaas de beugel die de poort bij openstaan 
bevestigd gaan verwijderen, dit ten nadele van de leden die zich wel aan de 
huishoudelijke regels houden.

We vertrouwen op uw medewerking. Het Bestuur.

Zwerfafval in de groenstroken
Het komt steeds vaker voor dat tuinleden alle regels aan hun laars lappen en 
zwerfafval zijnde plastic potjes enz. in de groenstrook dumpen, wij als bestuur 
en de paar vrijwilligers die we nog hebben doen er alles aan om het Tuinpark 
er netjes en verzorgd te laten uitzien, maar enkele tuinleden interesseert dit 
niets, en dumpen al hun afval in de groenstrook, neem s.v.p. je eigen rotzooi 
mee naar huis en gooi die thuis in je vuilnisbak, als wij als bestuur deze leden 
betrappen met het dumpen van zwerfafval in de groenstrook, dan worden ze 
terstond geroyeerd als tuin lid.

Ook zijn er diverse tuinleden die allerlei rommel achter hun tuinhuisje deponeren, 
op plaatsen is het gewoon een opslag plaats van rotzooi van plastic potjes, 
afval hout enz. Bij deze een vriendelijk verzoek aan deze leden deze rommel zo 
spoedig mogelijk op te ruimen en af te voeren naar de milieu straat.

Het Bestuur Tuinpark Lamershof.
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wat doen we
van half

december tot
half januari

We zitten nu in hartje winter. U kent 
het spreekwoord: als de dagen len-
gen begint de winter te strengen. Let 
dus op uw zaak. Hebt u aardappelen 
ingekuild of in kisten in het schuur-
tje, dek die tijdig af. Ook ingekuilde 
wortelen moeten worden afgedekt 
met mest of ruigte, in de kisten in uw 
schuurtje kunt u ze afdekken met bij-
voorbeeld een oude deken. Ook uien 
en sjalotten moeten tegen de vorst 
worden beschermd. Komt u te laat 
en zijn de uien bevroren dan beslist 
handen eraf. Gaat u er in rommelen 
dan bevriest in een minuut alles tot 
een vieze massa. Laat u ze met rust 
dan kan een langzame dooi alles 
nog herstellen. Brengt u een kist be-
vroren uien in een verwarmd vertrek, 
dan bent u ineens alles kwijt. Op het 
veld staat niet veel meer. Nog wat 
boeren – en spruitkool en wat prei. 
Bij een niet te strenge winter kunt u 
van boeren- en spruitkool nog oogs-
ten tot het voorjaar. Tussen de prei-
planten strooit u het beste wat ruigte 
dan kunt u altijd prei oogsten, ook al 
is de grond rondom keihard bevroren. 
Liefhebbers van veldsla kunnen de 
hele winter blijven plukken. Plukken 
is beter dan afsnijden en ook vlug-
ger gebeurd. Wie verse paardenmest 
heeft kan deze over een gedeelte van 
zijn witlofkuil uitspreiden. Daar kunt u 

de oogst een hele tijd mee vervroe-
gen. Wie koolsoorten in het schuurtje 
heeft opgeslagen moet deze geregeld 
controleren en eventueel rotte plek-
ken met een scherp mes uitsnijden. 
Wie bruine bonen geoogst heeft moet 
deze niet in plastic zakken bewaren. 
Ze zweten dan en worden in de zak-
ken muf. Het best bewaart u ze in pa-
pieren builen. Staan de aardbeien op 
een winderig veld, dan verdient het 
wel aanbeveling om tussen – niet op 
– de planten wat stalmest te brengen, 
de wind wordt dan gebroken en ze 
komen vlotter de winter door. Som-
mige tuinders laten de aangevoerde 
mest op hopen op het land liggen. Het 
is beter deze over uw perceel uit te 
spreiden. De meststoffen worden dan 
over het gehele perceel gelijkmatig 
verdeeld. Het wordt nu ook de tijd om 
de composthoop nog eens om teen. 
U hebt dan in het aanstaande voor-
jaar prima materiaal om de groenten 
te bemesten. Hebt u nog kunstmest-
stoffen zoals korrelmest 12-10-18 
in het schuurtje staan, bind dan de 
plasticzakken zorgvuldig toe. De kor-
rels nemen vocht op uit de omgeving 
en is dan niet strooibaar. Vet ook met 
wat olie de tuingereedschappen in, ze 
hebben dan geen kans om te roesten 
en verhelp losse stelen door ze vast te 
zetten dan ergert u zich ook niet in het 
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voorjaar als ze weer gebruikt moe-
ten worden. Ondanks de kale velden 
biedt de winter ons enige gezellige 
uren als dezer dagen de prijscou-
rant in de brievenbus valt. Bij som-
mige tuinders pluist, het hele gezin de 
prijscourant na en heeft ieder zo zijn 
eigen wensen in keuze van groente- 
en bloemenzaden. Loop uw gerooide 
dahliaknollen eens na en kijk eens of 
de stelen en knollen niet schimmelen. 
Snijd de stelen maar af en leg de knol-
len iets droger. Geven de sjalotten al 
groene groeipuntjes dan liggen ze te 
warm. Het is nu ook de tijd uw fruitbo-
men met V.B.C. te spuiten. Staan on-
der of bij uw fruitbomen aardbeiplan-
ten dek ze dan voor het spuiten even 
af met zwarte plastic anders ontstaat 
bladverbranding. Hebt u fruitbomen 
dan kunt u deze nu snoeien, maar laat 
het snoeihout liggen. Konijnen zullen 
eerst het snoeihout ontschorsen voor 
ze aan de bomen beginnen. Hebt u 
rozen in de tuin, gooi dan in het hart 
van iedere struik een schop com-
post of oude mest, ze komen vlotter 
de winter door en krijgen tevens het 
nodige voedsel. Wie het vorige na-
jaar nieuwe stamrozen geplant had, 
was ze wel kwijt geweest. Als u ze nu 
plant, bind dan een grote plastic buil 
om het kroontje van de roos. Ze lij-
den meer van de ijzel dan van de kou. 
Vroeger bond men er stro of brem 
in, maar dat was een slordig gezicht. 
Plastic is overal goed voor, behalve in 
de grond of in de composthoop. Hebt 
u in de tuin berken of noten die ge-
snoeid moeten worden, doe dat nu. 
Snoeit u in het aanstaande voorjaar 
dan kunnen ze zelfs doodbloeden. 
Ook de druiven moeten nu gesnoeid 

worden. Knip alle dunne krielhout 
maar helemaal weg en snoei bij de 
Frankenthaler de dikke zijscheuten 
boven het vierde oog af, daar komt 
de zwaarste tros. Sierheesters kunt 
u zelf van winterstek maken, zoals de 
boerenjasmijn, de rode bloeikers, alle 
wilg en populieren soorten. Snijd ge-
zonde, minstens potlood dikke twij-
gen van ongeveer 25 cm af en steek 
deze voor 2/3 in de grond, de meeste 
stekken zullen gaan groeien. Wilt u 
een ligusterhaagje, snijd dan wat ge-
zonde stekken en behandel ze op de 
dezelfde manier. In 2 jaar kunt u dan 
al  een aardig haagje hebben. Ook 
rode en zwarte bessen moeten nu ge-
snoeid worden. Haal de zwarte takken 
tot de grond toe weg. Bij het snoeien 
van appels komt u vaak kankerplek-
ken tegen. Snijdt deze wonden met 
een scherp mes tot in het gezonde 
hout weg en smeer de wonden in met 
kankerpasta of koolteer. Wilt u in de 
tuin heesters aanplanten, neem dan 
eens wat anders zoals de toverhaze-
laar Hamamelis Mollis, die bloeien in 
het hartje van de winter. In de barre 
winter van het jaar 1978 heeft de to-
verhazelaar een volle maand volop 
gebloeid zonder zich van de ijzel en 
sneeuw iets aan te trekken. Of neem 
eens de naaktbloeiende jasmijn als 
leiplant tegen muur of schutting. Deze 
bloeit van november tot half maart. 
Laat de kamerplanten genieten van 
het schaarse licht en giet ze de hele 
winter met weinig maar lauw water. 
Hebt u een Chinese roos laat deze 
met weinig water bij een temperatuur 
van 10 tot 15 graden overwinteren in 
een heerlijke rust. In het voorjaar zal 
hij u lonen met frisse groei en bloei. 
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Swalmen
Nederweert
Eijsden

www.graf igroepzuid.nl

Tel.: 450122
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Geachte Tuinleden
Even ter herinnering. Maak uw tuin nu winterklaar en zorg er ook voor dat 
het onkruid op uw volkstuin verwijderd wordt, zodat het zich niet kan gaan 
uitzaaien. Dit bespaart u een hoop werk in het voorjaar en uiteraard ook 
overlast voor uw buren. 
Wij vertrouwen op u medewerking. 

Het bestuur.

Kruiwagens Lamershof
Bij controle is gebleken dat diverse tuinleden de kruiwagen na gebruik niet 
terugbrengen, dit is uiteraard niet de bedoeling, de kruiwagen zijn eigendom 
van Tuinpark Lamershof en bestemd voor gebruik voor alle leden. 
Dus breng de kruiwagens na gebruik netjes terug. 
Wij rekenen op uw medewerking.



14



15

R E S T A U R A N T 
A Z I Ë

S TAT I O N S S T R A AT  2 0

6 0 0 1  C K   W E E R T

0 4 9 5 - 5 3 7 0 7 4
W W W. R E S TA U R A N TA Z I E . N L
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Restant partijen en magazijnverkoop
Franklinstraat 11 6003 DK Weert  |  www.tegeloutlet-limburg.nl

Alleen geopend op zaterdag van 9.00-16.00 uur.

Alle andere dagen kunt u terecht in onze showroom op 
Edisonlaan 24 6003 DB Weert. 

(zie voor openingstijden op de website)

Ervaar 1500 m2 inspiratie voor uw badkamer en 
voor uw complete tegelvloeren. 

Eigen import! Altijd de scherpste prijs!

Onze ervaren medewerkers staan voor u klaar 
om uw badkamerwensen te verwezenlijken.

Voor afspraken kunt u ons bereiken op: 0495-633331 
en natuurlijk staat de koffie voor u klaar!

Edisonlaan 24 6003 DB Weert  |  www.tegelcentrumweert.nl
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Forceren van groenten in de winter 

Bij het forceren van groenten in de winter denken we in de eerste plaats 
aan blad- en stengelgroenten die in een donkere ruimte bij een bepaal-
de temperatuur en luchtvochtigheid worden opgekweekt. In het donker 
wordt geen bladgroen gevormd, het voedsel voor de groei en ontwikkeling 
moet reeds in de wortels aanwezig zijn en het oogstbare product is wit, 
geel- of roodachtig van kleur. 

Sommige gewassen, zoals fijne en Chinese bieslook, worden in het daglicht 
geforceerd en leveren groen blad. In het algemeen komt voor het forceren meer 
kijken dan menigeen denkt. 

Asperge 
Liefhebbers van asperge kunnen met dit gewas een proef nemen, mits zij 
de beschikking over een speciale forceerruimte hebben. De beste resultaten 
worden namelijk verkregen bij een temperatuur van 24 tot 27°C en een zeer 
hoge luchtvochtigheid. 
Voor dit doel kunt u in een verwarmd vertrek bij voorbeeld een ca. 10 cm diep 
tablet maken met elektrische grondverwarming en een lichtdichte overkapping 
van zwart plasticfolie. Een dergelijke voorziening kan ook voor het forceren van 
andere groenten worden gebruikt. 
Voor het forceren wordt asperge in april op een afstand van bijvoorbeeld 50 
x 20 cm gezaaid, een andere mogelijkheid is de planten in potjes onderglas 
opkweken en in april of mei op 50 x 40 cm uitplanten. De pollen worden 
ongeveer half november gerooid, schoon gespoeld en tegen elkaar in het 
tablet op een laagje van 5 cm potgrond gezet en met dezelfde hoeveelheid 
potgrond afgedekt, Vaak wordt aangeraden om aan de potgrond wat kalk toe 
te voegen, bijvoorbeeld ½ kg Dolokal per 10 liter grond. Asperge heeft geen 
knoprust, de ogen beginnen kort na het opzetten van de pollen uit te lopen 
en de stengels kunnen bij een lengte van20 à22 cm worden geoogst. Tussen 
de rassen bestaan wij grote verschillen in geschiktheid voor het forceren. De 
hybride Gijnlim heeft in proeven zeer goed voldaan. 

Bieslook 
Hoewel tweejarige pollen de hoogste opbrengst geven, worden voor het 
forceren toch meestal 1of 1½ jaar oude pollen gebruikt. De bieslookplanten 
worden in het vroege voorjaar in potjes onder verwarmd glas opgekweekt en in 
april op 35 x 15 cm uitgeplant. In de zomer mag niet van deze planten worden 
gesneden. Ongeveer half oktober gaat bieslook in winterrust en kan het oude 
blad worden afgesneden. Enkele dagen na het afsnijden kunt u controleren of 
de planten nog enige groei vertonen, in dat geval moet u nog even met het rooi 
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koelen, vriezen 
wassen, drogen
inbouw, audio
TV, notebooks

Assortiments Adv. -  78x55mm h - ZW/PMS021 - week 45

Lambers 
St. Lambertusstraat 10
Nederweert 
(0495) 625714 Van experts kun je meer verwachten. 

“De Köster”
Cafetaria • Cateringservice

Kruisstraat 7, 6006 ZJ WEERT • Telefoon 0495 537333
info@frituredekoster.nl

www.frituredekoster.nl
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en wachten. Pas als de planten volkomen in winterrust zijn, worden ze gerooid 
en uitgeschud. De wortelkluit mag na het rooien niet uitdrogen. Voor het 
forceren in november moet eerst de knoprust worden verbroken. Dit is mogelijk 
door de pollen een warmwater- behandeling te geven van 16 uur in water van 
40°C. Direct na deze behandeling kunnen de wortelkluiten in een kistje of in 
potten op de vensterbank worden gezet. De optimale forceercondities zijn een 
grondtemperatuur van 25°C en een luchttemperatuur van 20 tot 22°C, maar 
in lichtarme maanden zoals november en december wordt aangeraden de 
eerste twee weken een grondtemperatuur aan te houden van 20°C en daarna 
van 16 tot 18°C. Geforceerde bieslook kan drie tot vijf weken (afhankelijk van 
de temperatuur) na het opzetten van de wortelkluiten worden geoogst. Onder 
gunstige omstandigheden kan later nogmaals worden geoogst, maar de kans 
op bruine bladpunten neemt hierbij toe. 

Hop 
Hop is één van de oudste en voor de 79e eeuw zelfs een van de belangrijkste 
tuinbouwgewassen in Nederland met teeltcentra rond Heusden, Schijndel, 
de Bommelerwaard en Peize/Eelde. Hop werd geteeld voor de talrijke 
bierbrouwerijen, maar onze voorouders aten ook de hopspruiten die in 
het voorjaar van de wortels werden geplukt. Hop is een sterk uitstoelende, 
overblijvende plant. Volgens eigen ervaring laat de kieming van het zaad soms 
te wensen over en worden de jonge kiemplanten buiten spoedig afgeweten. 
Een andere mogelijkheid is de aanschaf van plantenmateriaal, maar hierbij 
bestaat de kans dat bepaalde ziekten met de planten overgaan en dat ook 
hiervan weinig terecht komt. In de herfst sterft het bovengrondse gewas af en 
daarna kunt u de planten rooien en in de forceerruimte, of in een tunnelkas, 
brengen 

Molsla 
Molsla was vroeger een exclusieve wintergroente, men verzamelde hiervoor de 
gebleekte bladeren van de paardenbloem in molshopen. In kleinverpakking is 
zaad van een veredelde paardenbloem verkrijgbaar die meer blad en minder 
bloemen vormt. Voor het forceren kan molsla ter plaatse worden gezaaid, of 
in potten onder glas waarvan na opkomst 1 plant wordt aangehouden. De 
zaaitijd loopt van eind april tot begin juli. Na een opkweek van drie à vier weken 
worden de planten op een afstand van 30 x 30 cm uitgeplant. Molsla groeit 
snel, in de herfst zijn het zware planten met een sterk vertakte wortelpruik en 
grote bladrozet. Na het rooien wordt het groene blad kort boven de wortelhals 
afgesneden en de wortelkluit in een kistje, emmer of op het grondtablet in 
de forceerruimte gezet. De wortelkluiten komen tegen elkaar op een laagje 
potgrond te staan en worden meteen dun laagje potgrond afgedekt. 
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Roel Hermans administratiekantoor
Pannenweg 208a
6031 RK Nederweert

T: 0495 - 84 45 07
W: www.akroelhermans.nl
E: r.hermans@akroelhermans.nl
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De forceertemperatuur bedraagt 14 tot 16°C, tijdens het forceren moet u het 
blad af en toe met een bloemenspuit besproeien. In een droge omgeving 
bestaat namelijk kans op bruine of zwarte bladranden. Molsla kent geen 
winterrust, in een warme omgeving loopt de wortelkluit snel uit en worden 
talrijke langwerpige, geelachtig witte bladeren gevormd. Voor een late oogst 
in het voorjaar kunt u de wortelpruiken op de tuin inkuilen,gelijk witlof, en met 
grond of zwartplasticfolie afdekken. Voor deze ,,koude” teelt wordt in mei op 
een rijenafstand van 25 à 30 cm ter plaatse gezaaid en op 20 à 25 cm gedund. 

Rabarber 
Bij het forceren van rabarber heeft u te maken met knoprust die door een 
hoeveelheid kou kan worden verbroken. Vroege rassen hebben weinig kou 
nodig en kunnen vanaf begin december (in een koude herfst vanaf eind 
november) worden geforceerd, late rassen hebben veel kou nodig en zijn pas 
eind december of begin januari geschikt voor het forceren. U kunt de pollen 
wel in november rooien, maar deze laat u dan gewoon op de tuin liggen, ook 
als het gaat vriezen. Een pol in knoprust is namelijk gevoelig voor vorst. Voor 
het forceren worden 

1- of 2-jarige pollen gebruikt waarvan op de tuin niet is geoogst. De pollen 
kunnen tegen elkaar in de forceerruimte worden gezet, afdekken met grond is niet 
nodig. U moet de wortelstokken welgoed nat houden. De aanvangstemperatuur 
varieert van 14°C voor een vroeg tot 17°C voor een laat ras. Tijdens de 
oogstperiode wordt de temperatuur teruggebracht tot respectievelijk 11 en 
14°C. Een eenvoudige methode van bleken is het afdekken van de pollen op 
de tuin met een emmer, stro en plasticfolie. 

Roodlof 
Onder roodlof verstaan wij tegenwoordig alleen het type witlof met een rood 
randje, zoals bij het ras Robin. De wortels worden op dezelfde wijze als het 
gewone witlof geteeld en behandeld. In de tweede helft van mei wordt op een 
rijenafstand van 25 à 30 cm gezaaid en na opkomst op ca. 20 cm gedund. In de 
herfst worden de wortels gerooid,ontbladerd en bij voorkeur buiten ingekuild 
en met grond afgedekt. Roodlof- Robin is namelijk niet geschikt voor het 
forceren zonder dekgrond, bovendien worden de kropjes losser en minder rood 
naarmate de temperatuur tijdens de trek hoger is. Daarom raad ik u aan de 
wortels meteen flinke laag grond af te dekken en de temperatuur onder 10°C te 
houden. Ook het Italiaanse type roodlof, voortaan ,,radicchio” genoemd, is niet 
geschikt voor het forceren in een donkere, verwarmde ruimte. U krijgt dan geen 
gesloten kropjes, maar enkele flodderige, losse bladeren. Radicchio kropjes 
moeten daarom rechtstreeks vanaf de tuin worden geoogst.
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Schorseneer 
Schorseneer is een wortelgroente met een lange groeitijd. Voor het verkrijgen 
van uitgegroeide, rijpe wortels wordt in de tweede helft van april gezaaid en in 
november of december gerooid. Het gebleekte blad van schorseneer is in de 
winter een gewaardeerde  saladegroente. Dit is te bereiken door de wortels 
rechtop in een emmer of vat met een laagje potgrond te zetten en in het donker 
bij een temperatuur van 16 tot 20°C te forceren. Nu kan het voorkomen dat 
goed uitgerijpte wortels vrij traag uitlopen. Daarom verdient het aanbeveling 
eens een proef te nemen met onrijpe wortels, dus met schorseneren die in mei 
of begin juni zijn gezaaid. Een onrijpe wortel loopt na het rooien gewoonlijk 
sneller uit en vormt meer blad dan rijpe wortels in koude kuil met dekgrond. 

Witlof 
Witlof is ongetwijfeld het meest 
bekende groentegewas dat in 
de winter wordt geforceerd. 
Vooral door de introductie van 
rassen die geschikt zijn voor de 
trek zonder dekgrond heeft het 
forceren in een donkere ruimte 
veelopgang gemaakt. Per keer 
wordt een kleine hoeveelheid wortels in een emmer, teiltje of kistje met een 
laagje potgrond of compostgezet. In de periode van half november tot begin 
februari moet u proberen een temperatuur aan te houden van 19 à 20°C bij de 
wortels en 14 à 15°C in de forceerruimte. Voor een late oogst kunnen de wortels 
op de tuin worden ingekuild en met een flinke laag grond worden afgedekt. 
Zorg dat ook de zijkanten goed worden opgehoogd, dit om het groen worden 
van de knoppen te voorkomen. forceren bij ca. 7°C 

Zeekool 
Van zeekool worden in het voorjaar de gebleekte bladstelen als groente gegeten. 
Een eenvoudige methode is het ophogen van de grond rond de overwinterde 
wortelkluit,maar hierbij is het groeiverloop moeilijk te volgen. Dit is op te lossen 
door de wortels vóór het uitlopen af te dekken met een emmer of teiltje, in 
Engeland zijn voor dit doel grote geglazuurde potten verkrijgbaar met een losse 
bodem. Vervroeging van de oogst is mogelijk door de wortels in de herfst of 
winter te rooien en in een kistje met potgrond in te kuilen zoals witlof, etc. Bij 
een temperatuur van ca. 16°C lopen de knoppen aan het uiteinde een klein, 
geelachtig blaadje gevormd.
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Attentie zeer belangrijk!!
Hierbij verzoeken we onze tuinleden vriendelijk adres, telefoon nr. wijzigingen 
enz. tijdig door te geven, heeft u ook een 06 nr. geef dit s.v.p. ook even door, het is 
voor het bestuur zeer belangrijk om over een juist tel. nr. en adres te beschikken, 
zodat wij u altijd kunnen bereiken wanneer er zich iets voordoet op Lamershof. 
U kunt uw 06 nr. enz. doorgeven per mail aan voorzitter@lamershofweert.nl of 
door een briefje met uw wijzingen in de brievenbus van Lamershof te deponeren.

Alvast bedankt voor uw medewerking.

E-mail, uw elektronische post
E-mail vervangt langzaam de functie van de telefoon en de brief. Daarom heeft 
het bestuur van Lamershof besloten om daar meer gebruik van te gaan maken. 
Hiervoor is echter wel nodig dat we de mailadressen weten. Wilt u hieraan mee-
werken geef dan uw mail adres door aan; voorzitter@lamershofweert.nl

Gebruik maken van aanhangwagens
Tuinpark Lamershof is in het bezit van enkele aanhangwagens. Tegen een 
geringe onkosten vergoeding, kunnen zowel leden als steunleden hiervan 
gebruik maken. De onkosten vergoeding bedraagt vanaf 1 januari 2017: 
e 7,50 voor aanhanger en e 10,- voor huifkar.
Sleutels zijn voor 10 uur verkrijgbaar in de kantine.

Spullen voor de rommelmarkt
Beste Tuinleden,

S.v.p geen meubels, bankstellen, diepvriezers, koelkasten en overig witgoed 
onder de schop deponeren, deze spullen kunnen wij namelijk niet verkopen op 
de Rommelmarkt en moeten wij afvoeren naar de milieustraat wat ons handen 
vol geld kost.
Heeft u spullen voor de rommelmarkt dan kunt u deze ’s morgens afgeven bij 
Tuinpark Lamershof. Wilt U dat deze spullen bij u thuis worden opgehaald dan 
kunt u een afspraak maken met Dhr. P. Hermans tel. 0623732339.
Alvast bedankt voor u medewerking.

Het Bestuur Tuinpark Lamershof
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Maandblad digitaal ontvangen?
Het is mogelijk het maandblad digitaal te ontvangen. 
Uiteraard moet u dan in het bezit zijn van een e-mailadres.
Als u het e-mailadres doorgeeft aan de redactie (redactie@lamershofweert.nl), 
krijgt u het maandblad digitaal.

De redactie

LANGSTRAAT
WEERT
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Openingstijden 

winkel
Maandag t/m Zaterdag

van 09.30 tot 10.00 uur

Woensdag + Zaterdag

van 14.00 tot 15.00 uur

Kerkstraat 40 - 6006 KP Weert  
T (0495) 53 36 44
E info@harryphilips.nl
I www.harryphilips.nl

Woninginrichting - Weerter glashandel
Verfspeciaalzaak

Kerkstraat 40 - 6006 KP Weert  
T (0495) 53 36 44
E info@harryphilips.nl
I www.harryphilips.nl

Woninginrichting - Weerter glashandel
Verfspeciaalzaak

Kerkstraat 40 - 6006 KP Weert  
T (0495) 53 36 44
E info@harryphilips.nl
I www.harryphilips.nl

Woninginrichting - Weerter glashandel
Verfspeciaalzaak
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Zoals u weet wordt op Lamershof
oud ijzer gespaard voor de vereniging.

U mag gerust oud ijzer van thuis
meebrengen naar Lamershof.

Voor meer informatie even contact opnemen
met Piet Hermans of een ander bestuurslid.

Bij deze alvast bedankt.

OUD IJZER
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• Afhalen • Buffet • Diner •

Beekstraat 61 Weert
Tel. 0495 - 520384

Hét adres
voor lekker

chinees eten!
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Openingstijden

kantine
Zaterdag van 13.00 tot 19.00 uur

Woensdag van 14.00 tot 18.00 uur

BEEKSTRAAT 68 •• WEERT - TELEFOON 0495-524497
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verzekeringen, hypotheken
en financiële planning

Adres:
www.frankvogel.nl
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Heeft u een vriend, familielid of kennis die een tuin wil 
huren of informatie hierover wil hebben?

Zij kunnen zich dan (geheel vrijblijvend) opgeven via onderstaand inschrijffor-
mulier en aangeven waar hun voorkeur naar uit gaat; er zal dan zo spoedig 
mogelijk contact met hen worden opgenomen.
De meeste mensen denken in de herfst of de winter niet aan tuinieren maar 
het is wel verstandig om dit nu te overwegen want als men hieraan pas in het 
voorjaar gaat denken kunnen de nu vrijstaande of de nog vrijgekomen tuinen 
al weer verhuurd zijn.

Inlichtingen of opgave voor het huren van een tuin kan telefonisch onder  
nummer 06-23732339 of 524172 (van 9.00-12.00 uur) bij Piet Hermans,  
voorzitter van Lamershof.

INSCHRIJFFORMULIER

Naam en voorletters:  .......................................................................................................................................................

Adres:  ..............................................................................................................................................................................................

Postcode:  ...............................................  Woonplaats:  ...............................................................................................

Tel. nr./mob. nr :  ....................................................................................................................................................................

E-mail:  ............................................................................................................................................................................................

Mijn voorkeur gaat uit naar een tuin van:

  100 m2                               200 m2                               300 m2
(aanstrepen wat van toepassing is)

Bijzonderheden:  ...................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................

Datum:  ............................................................... 
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DAGELIJKS BESTUUR:

Voorzitter:
Piet Hermans Beukenstraat 26 633544/06-23732339
 6031 XG Nederweert Tuin 520
 voorzitter@lamershofweert.nl
Secretaris:  
Guus Colnot Theunishof 4 06-34556937
 6006 MV Weert Tuin 313+314
 secretaris@lamershofweert.nl
Penningmeester:  
Jo Verspeek Poldermolen 23 521851
 6003 BC Weert Tuin 223
 penningmeester@lamershofweert.nl
Bouw/tuincommissie:  
Wim Thijssen Populierenstraat 17 06-81546262
 6031 XR Nederweert Tuin 513+515
 tuincommissie@lamershofweert.nl
Inkoopcommissie:
Wil Kersten Brederostraat 20 06-41140198
 6006 MT Weert Tuin 328A
 inkoopcommissie@lamershofweert.nl
Recreatiecommissie:  
Gonny Kersten-Schuman Brederostraat 20 06-41138769
 6006 MT Weert Tuin 328B
 recreatiecommissie@lamershofweert.nl
Kantinecommissie:
Piet Hermans Beukenstraat 26 633544
 6031 XG Nederweert Tuin 520
 kantinecommissie@lamershofweert.nl
Redactie: 
advertentie expl.: Emmasingel 10B 537534
Lei Bonten 6001 BC Weert Tuin 304
 redactie@lamershofweert.nl

INGEZONDEN KOPIJ
Bestuur en leden 

tuinvereniging Lamershof

Redactie-adres:
Emmasingel 10B, 6001 BC Weert

of in de bus aan de poort

Aanleveren kopij 
via e-mail

uiterlijk 15 december 2019
Uitgave volgend blad:

1 januari 2020





altweerterkapelstraat 3a - 6006 pb weert

maandblad

tuinpark
lamershof

Mastenbroekweg 2
6006 PT Weert
Telefoon  0495 - 53 25 11
E-mail  winkel@isidorus.nl

www.isidorushuistuinendier.nl




