
TUINPARK LAMERSHOF
houdt een 

GROTE
ROMMELMARKT

& 
VEILING

Wanneer: Zondag 10 september
Tijd: van 12.30 tot 16.30 uur

Waar: Altweerterkapelstraat 3B Weert

Grote veiling : oude & antieke spullen

2 spec. kramen met : waardevolle sierstukken-sierfruit
gebruiksvoorwerpen

13 kramen met : glas-porcelein-mandjes-tassen-TV’s -
radio’s - ijzerwaren - kinderspeelgoed -
gereedschappen - etc-etc.

Onder de “schop” : meubels - kooktoestellen - ledikanten
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Secretariaat
Altweerterkapelstraat 3a
6006 PB  Weert
Telefoon 0495 - 52 41 72
info@lamershofweert.nl
IBAN: NL22 RABO 0156 9420 70
IBAN: NL63 INGB 0000 4585 69 
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KOELCONTAINERS - KOELCELLEN - KOELAANHANGWAGENS

TOILETCONTAINERS - TAPCONTAINERS - SNACKCONTAINERS

KANTOORCONTAINERS - ROKERSCONTAINERS 

PODIUMWAGENS - KASSAWAGENS

Douven Verhuur specialist in evenementenverhuur: 

Kijk voor meer informatie op 
www.douvenverhuur.nl 
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Rommelmarkt
Heeft u nog spullen voor de rommelmarkt dan kunt u deze ’s morgens afgeven 
bij Tuinpark Lamershof. Wilt u dat deze bij u thuis worden opgehaald dan kunt 
u een afspraak maken met Piet Hermans nr 06-23732339.
Meubels en bankstellen niet zonder overleg!

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 je 06 nr. enz. doorgeven per mail aan voorzitter@
lamershofweert.nl of door een briefje met je wijzingen in de brievenbus van 
Lamershof te deponeren.

Alvast bedankt voor u medewerking.

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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wat doen we
van half

september tot
half oktober

Steeds verder naderen we het einde van 
het groeiseizoen, te merken aan de lege 
stukken grond. Het is nu te laat om er nog 
rogge of knollegroen op te zaaien, de dagen 
worden steeds korter en de temperatuur 
wordt steeds lager. De droge boontjes die 
u had opgehangen om te drogen kunnen 
nu gepeld worden. Bergt u ze direct op 
en in blikken dozen gaan ze schimmelen, 
ze moeten eerst uitzweten. Laat gezaaide 
peterselie kunnen nu onder plat glas 
worden uitgepoot, u kunt er dan nog lang 
van snijden. Bij strenge vorst verdient 
een rietmat wel aanbeveling. Bietjes 
kunnen wel een beetje vorst verdragen, 
maar tegen half oktober dienen ze toch 
gerooid te zijn. Vergeet niet nu al een 
plattegrondje te maken van uw perceel te 
maken. In het voorjaar na het spitten weet 
u niet meer op welke plaats uw planten 
groeiden. Sommige tuinders hebben al van 
jaren geleden een plattegrondje van hun 
perceel. Die hebben weinig moeite met het 
toepassen van wisselbouw. Winterwortelen 
kunnen nu al gerooid worden. Men moet 
ze niet met de schop of met de riek rooien, 
maar gewoon uittrekken. Ze komen 
dan onbeschadigd uit de grond, wat erg 
voornaam is, want beschadigde wortels 
zijn slecht houdbaar. Men moet ze niet te 
warm bewaren, maar bijvoorbeeld in een 
schuurtje. Leg er een paar oude zakken bij 
om ze er bij vroeg invallende vorst mee af 
te dekken, want vorst kunnen ze helemaal 

niet verdragen. Loop uw aardbeien eens na 
- haal het rotte blad eraf en neem eventuele 
nieuwe ranken weg. Ligt uw aardbeienbed 
op een vlak stuk grond waar de volle wind 
erover kan razen, dan is het wel wenselijk 
wat korte mest tussen de planten aan te 
brengen, maar niet op de plant. Het meeste 
materiaal van groenteafval e.d. ligt nu wel 
op uw composthoop. Het is wel wenselijk 
deze eens een keertje om te zetten. De 
zuurstof kan dan weer inwerken op het 
oude blad e.d. en deze geschikt maken om 
tegen het a.s. voorjaar als voedsel dienst te 
doen. Een oud gezegde luidt: dat boerenkool 
en spitskool pas op zijn best zijn na enige 
nachtvorsten. Ze zijn er zo! verstandige 
tuinders vriezen hun boerenkool in de 
vrieskist. Er is dan geen gevaar dat bij te 
vroeg invallende strenge vorst uw kolen 
onbruikbaar worden, wat jammer zou zijn. 
Spruiten kunnen nu geoogst worden en bij 
een normale winter kan nog lang worden 
doorgeplukt. Hebt u nog witte kool op het 
veld – ze kunnen slecht tegen nachtvorst. 
Rooi ze ongeveer half oktober en bewaar 
ze in uw schuurtje.daar kunnen ze nog 
wel een maand liggen zonder in waarde 
te verminderen. Savoyekool kan wel enige 
graden vorst verdragen, zeker als u de 
Bredaseputjeskool hebt. Het zijn niet de 
grootste,wel de groenste en de sterkste 
en de heerlijkste. Tegen half oktober moet 
uw witlof gerooid zijn en ingekuild worden. 
Dek ze af met ongeveer 20 cm grond. 
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Lid van:
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Deze grond moet rul zijn en geen kluiten 
bevatten. Hebt u veel witlof, dek dan de 
helft van uw kuil af met paardenmest of 
blad of ruigte, u bent dan vroeger aan de 
oogst en hebt niet alles tegelijk. Hoe staat 
uw winterprei erbij? Sommige tuinders 
kuilen hun prei in. Dat is helemaal niet 
nodig. Breng tussen de rijen prei een laagje 
blad van bv. 10 cm dikte. U kunt dan zelfs 
in de strengste winterperiode normaal uw 
prei oogsten. Probeer uw aardbeienplanten 
met een kluitje te verplanten onder plat 
glas – u kunt dan tot de kerst regelmaeig 
blijven oogsten.is uw knolselderie iets 
geworden.? Tegen half oktober dient 
geoogst te worden. Haal de grote bladeren 
eraf, ze kunnen nog dienst doen als 
gewone selderie en poot ze in een kist 
zand op een vorstvrije plaats. Plant ze zo 
dat de kop juist boven de grond komt, de 
knollen lopen dan uit en u krijgt weer verse 
selderie voor de snij. Merkt u dat de kop 
inrot of dat u gedeeltelijk holle knollen hebt, 
dan is er op uw veld boriem gebrek. Strooi 
dan op uw knolselderieveldje hey volgend 
seizoen enige grammen borac en alles is 
ineens verholpen. Zijn van uw druiven alle 
bladeren gevallen of al bruin geworden, 
begin dan maar te snoeien, zeker alle dunne 
takjes wegnemen en soms een gedragen 
tak geheel wegnemen en die vervangen 
door een flinke z.g.vervangingsscheut. 
snoeit u vroeg dan bestaat er zeker geen 
gevaar dat bij voorjaarssnoei de planten 
gaan bloeden. Hebt u appels of peren 
geoogst, dan moet u ze nog niet direct 
opbergen. Laat ze eerst een of twee dagen 
uitzweten, dat bevordert de houdbaarheid. 
Ook winterwortelen vragen voor het 
opbergen enige dagen de tijd om uit te 
zweten. Uw gladiolen moesten al gerooid 
zijn, iedere dag die u uitsteld met rooien 
vergroot de kans op zieke in het volgende 

seizoen. Kent u de kleinbloemige gladiolen, 
Gladioles Colvellei, deze moeten nu de 
grond in en afgedekt met ongeveer 10 cm 
blad. Ze bloeioen dan dan begin juni en als 
snijbloemen zijn ze dan van grote waarde. 
Hebt u bolirissen. Plant dan de helft nu 
onder een dek van van bladeren en de 
andere helft ongeveer half maart. U krijgt 
dan dan een langere oogstspreiding. Hebt u 
uw dahlia;s al gemerkt. De zieke opruimen. 
Voorzie de gezonde van een etiket, dan 
weet u tegen het voorjaar welke soorten 
het zijn. Chrysantenkwekers hebben de 
meeste knoppen al ingebuild. Nakomers, 
die er altijd bij zijn, kunnen nu nog worden 
ingebuild en met een beetje geluk met de 
nachtvorst kunt u tot eind november nog 
oogsten. Hebt u canna’s dan moeten deze 
tegen half oktober met kluit en al worden 
opgenomen in een tempexkistje en vorstvrij 
worden bewaard. Tegen half oktober zal 
het wel de laatste keer zijn dat u het gazon 
moet maaien. Knip de kantjes netjes af en 
steek met de kantensteker alles langs een 
touwtje af. Het staat netjes en u hebt er het 
eerste half jaar geen omkijken naar. Het 
blad van bomen en heesters gaan vallen, 
laat het in uw heester- en bloemenborder 
maar rustig liggen, met een opmerking 
dat de bloemkoppen vrij van bladeren 
moeten zijn. Alleen van het gazon moet 
het blad worden geruimd, vooral als het 
wilde kastanje of wilgenbladeren zijn. 
Hieronder kan het gras verstikken. Ruim 
dit blad maar naar de composthoop, over 
twee jaar hebt u daar weer bloemen of 
planten van. Zijn er in uw bloemenborder 
al lege plekjes gekomen van versleten of 
uitgebloeide bloemen, plant dan nu de vi
ooltjes,duizendschonen,meizoentjes etc. 
tegen de winter zijn ze dan verankerd 
en komen ongestoord de winter door. 
Op de lege plekjes kunt u half oktober 
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ook al bloembollen planten zoals: tulpen, 
hyacinten, crocussen en blauwe druifjes. 
Het kan nog wel later maar hoe eerder 
hoe zekerder. Wilt u rozen in een tuin, dan 
kunnen die nu al geplant worden. Plant ze 
zo diep dat de oculatie (de plaats waar 
de takken uit de wortel komen minstens 
5 cm diep onder de grond komen). Hebt 
u een rozenbedje dat versleten is of rozen 
waarvan de kleur u niet bevalt en u wilt 
op dezelfde plaats rozen, dan mislukt dit 
wegens rozenmoeheid. Het lukt wel als 
u eerst de grond 80 cm diep vernieuwd, 
nogal een opgave, of op de oude plaats 
zetten en er het eerste jaar tussen de rozen 
afrikaantjes zetten. Als u op de markt rozen 
koopt kunnen de wortels te droog zijn en 

dienen voor het planten bv. een uur in het 
water te staan. 

Sommige vaste planten houden er niet van 
dat voor de winter het oude loof vlak boven 
de grond wordt afgesneden. Het is een 
natuurlijke bescherming tegen ijskoude 
winden. Beter wacht u tot ongeveer half 
maart. Plant u het najaar een klimplant 
dan moet u die niet direct aanbinden, de 
grond verzakt en de plant hangt zich op. 
U kunt ze beter na het planten 10 à 15 
cm boven de grond insnoeien, de kans op 
hergroei is dan groter. Laat, nu de dagen 
zo kort worden, uw kamerplanten van het 
schaarse licht profiteren, giet ze matig en 
giet steeds met lauw water.

In Memoriam
Op zaterdag 12 Augustes bereikte ons het droevige bericht van het overlijden van ons 
steunlid Lei Houben.
Lei was al een tijd ernstig ziek, en zijn overlijden kwam niet onverwacht.
Op Lamershof was Lei een graag geziene gast. Hij was van alle markten thuis.
Op feesten en open dagen werd nooit vergeefs een beroep op hem gedaan, om voor de 
muziek te zorgen.
Lei werd 76 jaar. De crematieplechtigheid heeft, zoals hij zelf wilde, in besloten kring 
plaatsgevonden.
Wij wensen Henri, Marjo en overige familie en kennissen veel sterkte.
Dat hij moge ruste in vrede. 

Het bestuur.

Maandblad digitaal ontvangen
Vanaf 1 januari 2017 is het 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 met ingang van 2017 het maandblad digitaal.

De redactie
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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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Forelvissen
Op zondag 17 september houden wij ons jaarlijks forelvissen en BBQ.
Inleg 15 euro pp opgeven uiterlijk 2 september aan de bar.
Aanvang vissen 12 uur tot 17 uur om 16.30 vis tellen en verdelen aan de vijver, 
en dan na lamershof voor de BBQ.
Ik wens iedereen veel vis plezier.

Recreatie Gonnie

Kaartcompetitie “Lamershof” 2017/2018

De kaartcompetitie zal ook dit jaar weer bestaan uit een joker en kruisjas 
competitie,er wordt om de veertien dagen op dinsdagavond gekaart.Er zijn 
wederom 15 kaartavonden waarvan 14 avonden meetellen voor de eindstand. 
Elke kaartavond zijn er leuke dagprijzen te winnen. Na kaartavond 14 zal de 
eindstand van de competitie bepaald worden. Voor deze eindstand komen 
alleen de deelnemers in aanmerking die van de eerste 14 avonden er minimaal 
10 hebben meegespeeld. De inleg bedraagt € 2,50 per avond. Op kaartavond 15 
worden de prijswinnaars bekend gemaakt, iedereen die minimaal 10 avonden 
heeft meegespeeld krijgt een goed gevulde levensmiddelenmand mee naar 
huis. Onze vaste deelnemers zien we graag op de eerste kaartavond dinsdag 
3 oktober terug en nieuwe leden die graag een kaartje leggen schroom niet 
en kom gezellig meekaarten. De aanvang is telkens om 19.30 uur.Tot ziens op 
onze gezellige kaartavonden in de kantine van Tuinpark Lamershof.

De speeldata zijn:
3 oktober, 17 oktober, 31 oktober,14 november, 28 november, 12 december,
19 december, 9 januari, 23 januari, 6 februari, 20 februari, 6 maart, 20 maart, 
3 april en 10 april (finale avond).

Einduitslag kaartcompetitie Lamershof seizoen 2016/2017 van de eerste 
4 winnaars.

Kruisjassen. Punten. Jokeren. Punten.

1. Jan Peeters. 46574. 1. Mia Verleijsdonk. 3339.
2. Jac Schroeten. 46389. 2. Lisette Schuman. 3603.
3. Piet Hermans. 45989. 3. May Beyes. 3870.
4. Tjeu Brouns. 45812. 4. Gerda Cortooms. 4070.
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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.

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 meewerken 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.

Nieuws uit de jaarvergadering
Voor het jaar 2018 wordt de tuinhuur niet verhoogd, de huurverhoging van 
de Gemeente zijnde de jaarlijkse indexering neemt Tuinpark Lamershof 
voor haar rekening. 

Het bestuur had op de vergadering voorgesteld de jaarlijkse contributie 
te verhogen naar € 20,- per jaar, deze jaarlijkse contributie was al vanaf de 
oprichting van Tuinpark Lamershof € 15,- euro per jaar, de vergadering is 
akkoord gegaan met deze verhoging, deze nieuwe vastgestelde contributie 
van € 20,- euro per jaar geld vanaf 2018 voor de leden en de ondersteunende 
leden.

Het Bestuur
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Aktiviteiten 2017
 10 September Rommelmarkt

 16 September Vrijwilligersavond

 17 September Forelvissen

 23 September Spaarkas lichten

 6 Oktober Feestavond Spaarkas

 10 November Kienavond

Gewoon Sjiek
Bloemen en Planten

Muntpassage 17 Weert
tel 0495-53 52 92
www.gewoonsjiek.nl

Nieuwe leden/Tuinwisselingen
Mevr. A Cason is nu huurder van tuin 804, Mevr. A Bergman is ondersteunend
lid geworden. Opzegging tuin 211 door Dhr. J. Goubet, tuin 211 en 210 nu 
verhuurt aan Mevr. Y van Velsen, opzegging tuin 104 door Mevr. J Stribos 
tuin nu verhuurt aan Dhr. H Derckx, opzegging tuin 526 en 528 door 
Dhr. F. Smeets tuinen nu verhuurt aan Dhr. K Jansen, opzegging tuin 301 door 
Dhr. A. Verduyckt tuin nu verhuurt aan Dhr. F. Smeets, Dhr. A. Verduyckt is 
nu huurder van tuin 815B, opzegging tuin 817 door Dhr. J. Kerste tuin nu 
verhuurt aan Mevr. A. Cason, opzegging per 31 december tuin 113 door 
Dhr. W. van Leeuwen, opzegging tuin 523 door Mevr. T. Hompes tuin nu 
verhuurt aan Mevr. P Maes-Zontrop, opzegging tuin 312 door Dhr. D. Claxton 
deze tuin is nu gereserveerd.

Wij wensen alle nieuwe leden veel tuin plezier op Lamershof.

Het Bestuur 
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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
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Gebleekte groenten 
Er zijn groenten in ons Nederlandse groenteassortiment, die we niet “groen” eten, maar 
“gebleekt”. Sommige soorten zijn in de loop der eeuwen zo gekweekt dat ze vanzelf al 
een gebleekt hart krijgen. Kropsla bijvoorbeeld heeft binnenin de malste en zachtste 
bladeren. Die zijn bleekgroen of geel omdat ze zo weinig licht krijgen daar binnen in die 
krop dat ze geen bladgroen kunnen vormen. 

Hetzelfde geldt voor de sluitkoolsoorten, die ook een dichte gesloten kop vormen en daarbinnen 
zachte, malse bladeren hebben Grote andijviekroppen die zo dicht bij elkaar zijn gepland dat de 
hartbladeren geen licht krijgen en daardoor geel blijven, zijn zachter en minder bitter dan jonge, 
helemaal groene kroppen. Tegenwoordig gebeurt het niet meer, maar er was een tijd dat de 
tuinders een dag of tien voordat de andijvie oogstbaar was, de kroppen dichtbonden om mooie 
gele harten te krijgen. En dan werd een dergelijk andijviekrop zo op de groentekar uitgestald dat 
het gele hart goed zichtbaar was. In plaats van dichtbinden werd in particuliere tuinen het hart 
ook wel gebleekt door er een grote bloempot, waarvan het gaatje was dichtgestopt, overheen 
te zetten. Na twee weken zijn de hartbladeren geel. Bladeren die weinig of geen licht krijgen, 
zijn zachter, minder stug en stevig en vaak ook minder bitter. Er zijn nog steeds groenten die bij 
voorkeur worden gebleekt en voor witlof is dat een absoluut vereiste. Witlof kun je niet groen 
eten. Bij witlof moet de plant zelfs helemaal nieuw blad maken in het pikkedonker om hem 
smakelijk en niet bitter en stug te laten worden. 

Witlof 
Het witlof “trekken” is een heel andere bezigheid dan het telen van de wortels. Dat gebeurt in de 
akkerbouw door boeren. De wortels worden opgerooid en verkocht aan de witloftrekbedrijven, 
die ze “opzetten” in donkere schuren. In de particuliere tuin zijn de witlofwortels eind september 
of in oktober rooibaar De beste tijd is als het gewas al enkele geelwordende herfstbladeren 
vertoont, dan is het oogstrijp. De wortels of “pennen” worden dan met de vork opgerooid en 
blijven liefst enkele dagen tot een week op het land liggen zodat het loof wat verder afsterft en 
de reservestoffen van de bladeren naar de wortels trekken. Als het nog warm en zonnig weer 
is, moet ervoor worden gewaakt dat de wortels niet indrogen. Een manier om dit te voorkomen 
is door de planten dakpansgewijs over elkaar te leggen, waarbij het loof de wortels van de 
vorige rij bedekt. Na ongeveer een week worden de bladeren afgesneden op 2-3 cm boven de 
wortelhals en dan kunnen ze enige tijd bewaard worden; koel, droog en donker.

Inkuilen 
Hoewel het mogelijk is om witlofwortels alleen op een laagje water te laten groeien en kroppen 
vormen, is het toch wel aan te bevelen om ze in behoorlijke, voedzame en doorwortelbare grond 
in te kuilen. Al tientallen jaren geleden zijn er vergelijkende proeven opgezet met wortels in 
goede grond met compost of in arm zand en de grondwortels gaven duidelijk betere kroppen 
dan zandwortels. De wortels vormen fijne zijworteltjes en deze nemen, behalve water, kennelijk 
ook voedingsstoffen op om de wortels goed te kunnen inkuilen worden ze op gelijke lengte van 
ca 18 cm van onderen ingekort. De koppen komen op gelijke hoogte. Daarvoor wordt in de tuin 
een ondiepe kuil uitgegraven van ca 20 cm diep. De ondergrond wordt losgestoken en daarop 
worden de wortels mannetje aan mannetje neergezet. Wie over verfeerde compost beschikt, 
zou eerst een flinke laag op de bodem van de kuil kunnen spreiden en daarop de wortels zetten. 
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NEDERWEERT
Naast de kerk!

Kerkstraat 106, 6006 KS Weert
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De grootte van de kuil is afhankelijk van de hoeveelheid in te kuilen wortels en die nemen 
slechts weinig plaats in. Per vierkante meter kan ongeveer 60 kg wortels worden ingekuild. De 
te dunne en te kleine wortels worden niet gebruikt, tenzij u zelfs hele dunne kropjes op prijs 
stelt. Het is dan wel aan te raden om ze bij elkaar in een eigen kuiltje in te kuilen. De wortels 
van 3-5 cm doorsnee geven de beste kroppen. De hele dikke wortels geven meestal geen 
mooie krop. Zijn de wortels ingekuild, dan wordt er wat kruimelige grond overheen geschept, 
die ook tussen de wortels moet zakken. En als de grond droog is, wordt het met water tussen 
de wortels gespoeld. Daarna gaat de rest van de grond eroverheen en dan moet tegen licht 
en vorst worden afgedekt. Dat kan met stro of met blad en daar overheen zwart plastic. Als u 
op een grond inkuilt die ‘s winters vaak erg nat is, dan is een goede voorzorgsmaatregel om 
rondom de kuil een greppeltje te graven om het regenwater af te voeren, nog iets dieper dan 
de bodem van de kuil. Anders heb je de kans dat het water zich verzamelt op de bodem van de 
kuil, waardoor de hele zaak kan gaan rotten. 

Spreiding van de oogst 
Door in kisten of emmers in te kuilen, die na elkaar in een verwarmde ruimte (in huis) worden 
gezet, kun je maanden lang witlof van eigen teelt eten. Een gewone emmer is te ondiep 
om zowel wortels als krop te herbergen, maar er zijn verscheidene witlofrassen, die zonder 
dekgrond getrokken kunnen worden en toch een mooie gesloten krop vormen, zoals bv. het 
ras Zoom. Als u de wortels van zo’n ras in meerdere emmers of kisten opkuilt, kunt u ze eerst 
buiten onder een dekzeil of onder een balkon laten staan. Ze mogen namelijk niet vol water 
regenen. Dan wordt om de twee tot drie weken een emmer of kist in huis gehaald en na vier 
weken zijn de kroppen uit die emmer oogstbaar. Wel ervoor zorgen dat de witlof in volkomen 
duisternis groeit! Iedere kier laat licht door en dat heeft tot gevolg dat de plan ten bladgroen 
vormen. De benodigde grond in zo’n emmer mag best uit tuincompost bestaan. Daarin groeien 
de kroppen uitstekend en na de trek wordt de compost op een groentebed gestort en de wortels 
op de composthoop. De wortels zijn trouwens ook geschikt als vee voer. Zolang de in emmers 
ingekuilde wortels nog buiten staan, moeten ze beschermd worden tegen vorst of bij een 
vorstperiode naar binnen gehaald Als de witlof buiten in de emmers al aan de groei is gegaan en 
groene punten heeft, kunnen die bij het binnenhalen met een scherp mes worden afgesneden. 

Bleekselderij 
Het bleken van bleekselderij wordt weinig meer gedaan. Er zijn “zelfblekende” rassen in de 
handel, die vrij nauw worden geplant (35 x 30 cm) en door de dichte stand elkaar bleken. Ook 
wordt de teelt en het gebruik van “groenselderij” bekend, die helemaal niet gebleekt hoeft te 
worden en toch zacht is. Wie nog echte gebleekte bleekselderij wil eten (de liefhebbers vinden 
hem toch lekkerder) begint al in het voorjaar met de planten in een voor te planten van 15 cm 
diep. Als de planten goed zijn ontwikkeld, worden de bladeren samengebonden en de voor wordt 
dicht gegooid Bovendien worden de samengebonden planten aangeaard om zo hoog mogelijk 
bleek te worden. Na 3 tot 4 weken moeten de planten dan worden geoogst. Wie niet in een voor 
heeft geplant en toch bleken wil, kan ook samenbinden en aanaarden en dan bovendien iedere 
plant omwikkelen met dik papier of zwart plastic om ze in het donker te zetten. Mochten uw 
planten in het hart bruin verrotte bladeren hebben, dan is dat hoogstwaarschijnlijk een gevolg 
van een droge periode in deze zomer. Het is een eigenaardige eigenschap van bleekselderij dat 
bij droogte de hartblaadjes afsterven. 



22

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. 

Openingstijden

kantine
Zaterdag van 13.00 tot 19.00 uur

Woensdag van 14.00 tot 18.00 uur



23

Kardoen 
Kardoen is een prachtige grote plant met diep ingesneden grijsgroene bladeren, enigszins 
distelachtig en weinig bekend. Hij werd wel op buitenplaatsen geteeld en is verwant met 
de artisjok. Het is een vaste plant, evenals de artisjok, maar sterft in ons klimaat meestal ‘s 
winters af en wordt dan ook êênjarig gekweekt. De opkweek gebeurt onder glas, zaaien in 
april, oppotten en dan uitplanten eind mei/begin juni op 100 x 75 cm afstand. Kardoen heeft 
voedzame, bemeste grond nodig. Vanaf eind augustus wordt gebleekt door de bladeren met 
hun vlezige stelen bijeen te binden en te omwikkelen met stro of zwaar pakpapier en of zwart 
plastic. Bovendien wordt de voet van de plant aangeaard. Na ongeveer drie weken kunnen 
de gebleekte stelen worden gegeten. De buitenste vezels worden eraf geschild en de stelen 
worden in stukjes gekookt en opgediend met een kaas- of tomatensaus. 

Zeekool 
Zeekool is eigenlijk ook een decoratieve buitenplaatsplant. De jonge, gebleekte scheuten 
hebben een bloemkoolsmaak. Het is een vaste plant met wortelstok en grote gegolfde, berijpte, 
blauwgroene bladeren, heel opvallend en mooi. Hij bloeit met grote vertakte bloemstengels 
met veel witte, viertallige bloemetjes, aangezien hij, als alle koolsoorten, tot de kruisbloemigen 
behoort. De naam zeekool duidt erop dat hij aan kuststreken thuishoort en zout water verdraagt 
De teelt is heel goed vergelijkbaar met die van asperges en de oogst van de gebleekte jonge 
scheuten valt, evenals van asperges, In mei en Juni. Het is niet gemakkelijk om aan zaaizaad 
te komen. Wie zeekool wil planten zou moeten proberen ergens van een zeekoolbezitter wat 
stukjes wortelstok te krijgen of zaad. Zowel de stukjes wortelstok als de gezaaide plantjes 
worden onder glas opgekweekt en in mei buiten geplant, ca 60 cm afstand van elkaar. Evenals 
bij asperges is het beter om het eerste jaar na het planten nog niet te bleken en snijden. 
De planten moeten zich eerst goed ontwikkelen. In het tweede jaar wordt in maart een laag 
grond op de planten gebracht van ca25 cm dik en dan kunnen in de tweede helft van april 
de eerste jonge scheuten onder de grond worden gesneden. Daarvoor moet voorzichtig in de 
bedekkende grond worden gegraven. De scheuten worden gesneden met een stukje wortelstok 
om de bladeren bijeen te houden. Eind juni wordt gestopt met de oogst. Dan wordt de grond 
weggehaald en mogen de planten uitgroeien. Onder een molshoop ligt vaak een gebleekte 
jonge aardebloemplant, die in maart/april is uitgelopen en in het donker van de molshoop bleek 
is gebleven. En deze werden dan verzameld en verkocht. Deze molsla smaakt opwekkend en 
een beetje bitter en is heel gezond in een voorjaarssalade. Er wordt in het voorjaar ter plaatse 
gezaaid, gedund op 15 cm onderlinge afstand. In het volgende voorjaar, voordat de planten 
opnieuw uitlopen, wordt het oude blad afgesneden (voor zover het nog aanwezig is) en dan 
worden de planten met het inkuilen is in plaats van het bedekken met grond, werden de planten 
in buitenplaatsmoestuinen ook wel met een grote aardewerk pot bedekt.

Molsla 
Molsla is gebleekte paardenbloem. Wel een iets veredelde paardenbloem, maar toch 
onmiskenbaar paardenbloem. Nog in het begin van deze eeuw werd in het voorjaar molsla 
verzameld op weiland 10-20 cm lichte grond bedekt Of er kunnen bloempotten met dichtgemaakt 
gat overheen worden gezet of zwart plastik. De gebleekte bladeren worden afgesneden, daarna 
loopt de plant opnieuw uit. Een molslabed kan meerdere jaren productief blijven.
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Openingstijden 

winkel
Maandag t/m Vrijdag

van 09.30 tot 10.00 uur

Woensdag
van 13.00 t/m 14.00 uur

Zaterdag
van 13.00 t/m 14.00 uur
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Limburglaan 110
6004 HW Weert

Tel. 06-51055628
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• Afhalen • Buffet • Diner •

Beekstraat 61 Weert
Tel. 0495 - 520384

Hét adres
voor lekker

chinees eten!
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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/Secretaris:
Piet Hermans Beukenstraat 26 633544/06-23732339
 6031 XG Nederweert Tuin 520
 voorzitter@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




