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Verhuur aanhangwagens
Beste tuinleden,

Hierbij een vriendelijk verzoek bij huren van een aanhangwagen, deze 
niet zwaarder te laden dan 400 kg. Het komt nu regelmatig voor dat de 
aanhangwagens te zwaar worden beladen en dit brengt extra reparatie kosten 
voor ons met zich mee, we hebben nu zelfs een aanhanger al moeten slopen. 
Hiervoor zullen we een nieuwe aanschaffen. We staan graag voor de leden klaar 
om voor een gering bedrag van 7,50 euro een aanhanger bij ons te huren, maar 
we vragen ook begrip van de leden deze voortaan niet zwaarder te beladen van 
400 kg. Mochten we in de toekomst nogmaals constateren dat een aanhanger 
die kapot is gegaan door een te zware belading, dan zullen wij deze kosten aan 
huurder moeten gaan door berekenen.

Wij vertrouwen erop dat iedereen die in het vervolg een aanhanger huurt zich 
voortaan aan deze regels houdt.

Mvg. Bestuur Tuinpark Lamershof.

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 15m3 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 kun je altijd contact opnemen met Piet Hermans.
E-mail: hermans.piet@hotmail.com of 06-23732339.
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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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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.

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.
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We creëren efficiënte, kwalitatieve 

zonne-energie systemen, 

leveren meetbare energiebesparing 

en verhogen de duurzaamheid 

voor particulieren en organisaties.
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wat doen we
van half

december tot
half januari

In de maand november kan een 
vroeg invallende winter al lelijk 
huishouden. De siertuin wordt dan 
vernield en ook de groentetuin krijgt 
lelijke klappen. Veel percelen zijn al 
geheel leeg en blijven bij sommige 
tuinders zo liggen tot het aanstaande 
voorjaar. Toch zijn er altijd nog 
karweitjes op te knappen, zoals 
het opruimen van tomatenstokken 
– koolstronken – aardappelloof 
etc. dat de grond geschild moet 
worden om het tuintjesgras en 
de miert te doden zodat ze geen 
zaad kunnen vormen is al eerder 
vermeld, maar mag ten overvloede 
nog eens herhaald worden. Zij die 
op lege stukjes grond rogge of iets 
dergelijks hebben gezaaid zitten 
dit jaar wel goed. Er ontstaat dan 
een massa groen zodat men van 
een goede structuur van de grond 
verzekerd is. Sommige tuinders 
menen dat een groenbemesting 
verlies van plantenvoedsel is. Alle 
voedingsstoffen die bijvoorbeeld de 
rogge heeft opgenomen komen bij de 
ontleding in de grond weer helemaal 
vrij voor de volgende teelt. Bovendien 
brengt de groenbemesting het 
element koolstof in de grond 
die de vruchtbaarheid en het 
vochthoudend vergroot vergroot. De 
elementen kalium en stikstof kunnen 

gedurende de winter niet uitspoelen 
wat op braakliggende grond wel 
kan gebeuren. Na half november 
strooit men slakkenmeel, 5 – 10 kg  
per 100 m2 mag op de meeste 
percelen gestrooid worden. Ook de 
tijd voor het aanrijden van stalmest 
of compost is weer aangebroken. 
Wees er niet zuinig mee. De kosten 
komen nu eenmaal voor de baten. 
Als we met de open dagen langs 
de percelen lopen zien we wel op 
welke percelen goed is gemest en 
op welke percelen niet is gemest. 
Het is direct te merken aan de stand 
van het gewas en de vermoedelijke 
opbrengst. Als u vele jaren goed 
hebt gemest, de grond heeft dan 
een diepe donkere kleur gekregen 
en er zitten veel reservestoffen in 
de grond en humusdeeltjes die zijn 
ingebracht, houden de meststoffen 
goed vast. Dan zou men in het 
voorjaar enige centimeters compost 
moeten strooien voor een hernieuwd 
bacterieleven. In november kan de 
eerste vorst zijn intrede doen, vooral 
´s nachts. Hoewel echt strenge vorst 
bijna nooit voorkomt, kunt u beter het 
zekere voor het onzekere nemen en 
de vorstgevoelige groentegewassen 
oogsten. Vooral als het gaat om 
bewaarbare producten zoals – 
knolselderie – peen – bieten en 
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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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bewaarkolen. Knolselderie graaft 
u op en zet ze naast elkaar in een 
platte bak. Bij vorst doet u de 
luchtramen dicht en dekt de bak 
eventueel af met rietmatten of 
noppenfolie. Hebt u geen platte 
bak, dan kunt u de selderij inkuilen, 
evenals de winterpeen en bieten. 
Bewaarkolen hangt u op zijn kop 
op een koele plaats, vochtige 
ruimte. Dat sla en andijvie geen 
vorst kunnen verdragen, kunt ze 
toch het beste mogelijk op het veld 
laten staan. Deze bladgewassen zijn 
immers nauwelijks te bewaren. Pas 
als het echt gaan vriezen moet alles 
worden geoogst. Daarna is vooral 
andijvie nog even goed te houden 
door de kroppen ondersteboven op 
een koude vorstvrije vloer te leggen. 
Langzaam wordt de tijd witlofwortels 
rooien. Met een riek wipt u deze 
eruit. Vervolgens wordt het groene 
loof eraf gesneden ongeveer 2 cm 
boven de wortel. Laat gerooide 
wortels nooit onbedekt op het veld 
liggen. Door zon en vorst kunnen 
ze zodanig worden beschadigd dat 
ze straks geen nieuwe wortels meer 

vormen als ze ingekuild zijn. Het 
beste is om de gerooide wortels nog 
dezelfde dag in te kuilen. Nadat de 
witlofwortels in de tuin zijn gezet, 
enkele vliertakjes erbij leggen, 
voordat de kuil wordt dichtgemaakt. 
Dit houdt woelmuizen op afstand. 
Half november is wel de uiterste 
grens om bloembollen te poten. 
Laat gezette bollen kunnen bij 
vroeg invallende vorst wegrotten. 
Vroeg geplante bollen hebben 
namelijk al een flink wortelstelsel 
en zitten al diep in de grond zodat 
ze voorlopig geen last hebben 
van vroege vorst. Men moet niet 
vergeten turfmolm te strooien op 
plekken waar bloembollen worden 
geplant. Turfmolm beschermt de 
bollen tegen vorst en zorgt in het 
voorjaar voor een fijne humuslaag. 
Daarnaast dient het ook nog als 
markering, waar de bollen zitten. 
Zijn uw gladiolen al opgeschoond 
en droog, berg ze dan op waar ze 
vorstvrij bewaard kunnen worden. 
Zijn de knolbegonia´s geheel 
droog bewaar ze dan liefst in wat 
turfstrooisel op een vorstvrije plaats.

Betreft stallen fietsen, scooters enz. op de hoofdpaden
Geachte tuinleden,

We krijgen de laatste tijd steeds meer klachten van leden dat er fietsen, scooters 
enz. geparkeerd worden op de hoofdpaden.
Bij deze vragen we de leden vriendelijk de fietsen enz. in het vervolg te parkeren 
op je eigen tuin, ook als er mensen bij u tuin op bezoek komen s.v.p. hun fietsen 
enz. ook niet op de hoofdpaden laten parkeren.

Alvast bedankt voor u medewerking.

Het Bestuur Tuinpark Lamershof Weert.
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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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Bestellen zaden en pootaardappelen
via zaadhandel van der Wal.

Geachte tuinleden,

Al enkele jaren maken diverse leden gebruik van de mogelijkheid om via 
Tuinpark Lamershof collectief zaden enz. te bestellen bij bovengenoemde 
zaadhandel.
Omdat er de laatste jaren veel nieuwe leden zijn bijgekomen, schenken 
we hier via dit artikel extra aandacht aan.

De voordelen en overige:

• De zaden enz. zijn van prima kwaliteit en zeer gunstig in prijs.

•  Op de prijzen die genoemd worden in de zaadprijs courant krijgt u, indien 
er voldoende tuinleden hiervan gebruik maken, een korting die kan oplopen 
tot 15% op de zaden en 5% op de overige artikelen.

•  De zaadprijs courant 2021 en de bestellijsten kunnen vanaf 15 november 
iedere morgen tussen 9 en 11.00 uur in de kantine opgehaald worden.

•  De bestellijsten dienen voor 20 januari 2021 ingeleverd te worden in de 
kantine ook weer tussen 9 en 11.00 uur.

•  Bij inlevering van de bestellijsten dient de bestelling contant afgerekend te 
worden.

•  De korting wordt naderhand bij het ophalen van u bestelling met u verrekend.

U kunt u bestelling afhankelijk van de levering door van der Wal zaadhandel 
afhalen medio 2e helft februari 2021 in de kantine of de winkel.

We hopen dat veel tuinleden van deze mogelijk gebruik gaan maken zodat 
we met zijn allen van deze naderhand te verrekenen korting gebruik kunnen 
maken.

Met vriendelijke groet,

De winkelcommissie Tuinpark Lamershof dhr. W. Kersten.
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• Afhalen • Buffet • Diner •

Beekstraat 61 Weert
Tel. 0495 - 520384

Hét adres
voor lekker

chinees eten!
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Tuinwisselingen, opzeggingen en nieuwe leden.
Opzegging tuin 831 door Dhr. P. Visschers, tuin nu verhuurt aan Mevr. D. Maes-
Zontrop, Opzegging tuin 203B door Dhr. A. van Lierop, tuin nu verhuurt aan  
Dhr. B. en Mevr. S. Krops, Opzegging tuin 839 door Mevr. T. Smeets i.v.m. overlijden 
van Dhr. A. Smeets, tuin nu verhuurt aan zijn zoon Dhr. J. Smeets, opzegging tuin 
835 door Dhr. J. Smeets, tuin nu verhuurt aan Dhr. N. Vossen, opzegging tuin 
615 door Dhr. J. Ramakers, tuin nu verhuurt aan Mevr. K. Houtappels, opzegging  
tuin 625 door Dhr. A. Gerritsen, tuin nu verhuurt aan Dhr. P. Reinders, opzegging 
tuin 627 door Dhr. A. Gerritsen, tuin is nu verhuurt aan Dhr. A. Vestjens, opzegging 
tuin 224 door Dhr. M. Fautoeboen, tuin nu verhuurt aan Mevr. I. Ochodlo,  
Dhr. M. Fautoeboen blijft wel ondersteunend lid, opzegging tuin 225 door 
Dhr. J. Lenders, tuin nu verhuurt aan Dhr. M. Chaoui, Dhr. J. Lenders blijft 
wel ondersteunend lid, opzegging steunlidmaatschap door Dhr. J. Geven en  
Mevr. J. Veszpremiova en Mevr. P. Meulen-Stutiens, Valenakkerweg 17.

Wij wensen alle nieuwe tuinleden veel tuinplezier op Lamershof. 

Het Bestuur.
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Lid van:
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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 
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.

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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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.

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.

Attentie voor leden met kinderen
De kinderen en kleinkinderen van de leden zijn van harte welkom op Lamershof, 
wel dienen deze kinderen op de tuin van de leden te vertoeven om overlast en 
eventuele vernielingen op andere tuinen en in de groenstroken te voorkomen. 
De ouders en of grootouders zijn verplicht toezicht op deze kinderen te houden 
en te handhaven.

Het Bestuur Tuinpark Lamershof Weert.

Even ter herinnering:
De meeste tuinleden weten het wel maar dit is vooral bedoeld voor de nieuwe 
leden van het afgelopen jaar. De z.g. tomatenkastjes dienen vóór 15 november 
van de tuin te worden verwijderd evenals de partytenten. Vanaf 1 april volgend 
jaar mogen deze weer worden neergezet. (zie het huishoudelijk reglement 
artikel 14, punt j).
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Swalmen
Nederweert
Eijsden

www.graf igroepzuid.nl

Tel.: 450122



17



18



19

Openingstijden 

winkel
Maandag t/m Zaterdag

van 09.30 tot 10.00 uur

Woensdag + Zaterdag

van 14.00 tot 15.00 uur

Melden in kantine

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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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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Verkoop, onderhoud en reparatie van grasmaaiers, tuingereedschappen en tuinbenodigdheden 
voor de professionele en particuliere gebruiker 
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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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Maak de biologische moestuin klaar 
voor het nieuwe seizoen 

Succesvol biologisch tuinieren is alleen mogelijk wanneer de grond in 
een optimale conditie verkeert. Of dit het volgende seizoen het geval zal 
zijn, is sterk afhankelijk van de manier waarop de tuingrond in de donkere 
maanden van het jaar wordt bewerkt en bemest. 
Om te kunnen begrijpen wat biologische tuinders onder het begrip “goede 
tuingrond” verstaan, moet eerst iets worden verteld over de processen 
die zich in de bodem afspelen. Dat is een moeilijk verhaal, maar ik zal het 
zo eenvoudig mogelijk houden. 

Goede grond 
In vruchtbare grond leven miljoenen schimmels, bacteriën en andere micro-
organismen die organische materialen in plantenvoedsel omzetten. Als je het 
deze organismen helemaal naar de zin maakt, planten zij zich in een razend 
tempo voort en worden ze actiever. Ze gaan dan steeds meer plantenvoedsel 
maken. Voorwaarde is echter wel, dat voldoende organische stof in de grond 
aanwezig is. De grond heeft dus een eigen vruchtbaarheidsfabriekje, dat wordt 
bemand door micro- organismen die zich voeden met organische materiaal. Als 
je dit fabriekje optimaal wilt laten draaien, moet je goed zijn voor het personeel 
–de micro-organismen- en voldoende grondstoffen - organisch materiaal – 
aanvoeren. Dit zijn de twee belangrijkste uitgangspunten van de biologische 
grondbewerking en bemesting. 

Spitten of niet? 
Het is algemeen gebruik om de moestuin aan het eind van het teeltseizoen 
om te pitten. Biologische tuinders hebben daar echter bezwaar tegen, omdat 
deze drastische grondbewerking het bodemleven zou schaden. Daarin 
hebben zij gelijk. Als je spit komen de micro-organismen, die in de bovenste 
centimeters van de grond leven, op zo’n 25 centimeter diepte terecht, waar ze 
het loodje leggen door zuurstofgebrek. De organismen die in diepere gronden 
leven, komen door het spitten aan de oppervlakte terecht. Daar sterven zij aan 
“hyperventilatie”. Daarmee is het duidelijk dat spitten het bodemleven en dus 
ook de bodemvruchtbaarheid benadeeld. Dit houdt niet in, dat spitten in alle 
situaties uit den boze is. Als je zware gronden, bijvoorbeeld kleigrond, niet spit 
ontstaat er na verloop van tijd een vaste grondmassa die nauwelijks zuurstof 
bevat. Het gevolg is dat vrijwel alle micro-organismen stikken. Zware gronden 
zullen dus wel degelijk gespit moeten worden. Doe dit voor de winter invalt. 
Als het flink gaat vriezen zet het water dat zich in de grondkluiten bevindt uit, 
waardoor deze verkruimelen. Er ontstaat dan een redelijk losse grond, waarin 
het bodemleven zich goed kan handhaven. Mocht uw tuingrond te zwaar zijn 
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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



25

om onbewerkt te laten, maar weer te licht voor een drastische ingreep als het 
spitten, dan kunt u altijd nog voor een bewerking met de Grelinete kiezen Met 
behulp van dit gereedschap is het mogelijk om de grond los te maken zonder 
de aardlagen om te keren. Kortom, laat spitten achterwege als het niet echt 
nodig is. Het bodemleven zal u er dankbaar voor zijn.

Mulchen 
Lichte gronden die een paar maanden niet beteeld worden, kunnen onder 
invloed van regen en wind ook dichtslaan, zij het in mindere mate dan zware 
grond. Voor het bodemleven is dit een slechte zaak. Het zal dan ook beschermd 
moeten worden. Een grote groep biologische tuinders doet dit door ongespitte 
lichte tuingrond in het najaar meteen 20 centimeter dikke laag blad, stro, 
oogstresten of ander organisch materiaal te bedekken. Deze methode wordt 
mulchen genoemd. Onder de deklaag blijft de grond mooi los en relatief warm. 
Kortom, een ideaalklimaat voor het bodemleven. Het is overigens welzaak om 
de deklaag in de loop van januari weer te verwijderen. De aan kracht winnende 
zon krijgt zodoende de kans om de grond op te warmen. Ook mijn tuin ligt op 
lichte zandgrond, maar toch pas ik de mulch-methode niet toe. De reden is, dat 
in mijn tuin veel slakken leven. Deze voelen zich onder de deklaag uitstekend 
thuis. Door te mulchen zou ik steeds meer slakkenoverlast krijgen. Nee, ik laat 
de grond gedurende de winter onbedekt. Ik ga het ,,dichtslaan” tegen door 
iedere veertien dagen een bewerking met de cultivator uit te voeren. Een 
bijkomend voordeel van deze werkwijze is, dat de kleine veldslakjes die zich in 
de winter onder de grondkruimels schuil houden, steeds opnieuw in hun rust 
worden gestoord. Ik heb gemerkt dat ze daar zo’n hekel aan hebben dat ze 
naar elders vertrekken ! 

Stalmest en compost 
Of je nu op zware of lichte grond tuiniert; het bodemleven moet worden gevoed. 
Dat gebeurt met organische materialen. Oude stalmest en compost worden in 
biologische kringen het meest gebruikt als voedsel voor het bodemleven. Goed 
verteerde tuincompost voldoet uitstekend als voedsel voor het bodemleven. 
Vooral op zure gronden kan deze bodemverbeteraar goede diensten bewijzen. 
Goede tuincompost is namelijk rijk aan kalk. Als u te weinig eigengemaakte 
compost heeft, kunt u natuurlijk ook voor handelscompost kiezen. Let er wel op, 
dat deze compost geen stoffen bevat die schadelijk zijn voor het bodemleven. 
Natuurcompost is zo’n schone compostsoort. Voor een goed resultaat moet in 
het voorjaar 10 kg compost per vierkante meter tuingrond worden toegediend. 
Strooi deze hoeveelheid compost over de tuingrond uit en werk deze met een 
cultivator oppervlakkig in de bovengrond. Oude stalmest is licht zuur en voldoet 
daarom minder goed op kalkarme gronden. 
Om het bodemleven naar behoren te voeden, moet u ongeveer 7 kg oude mest 
per vierkante meter tuingrond gebruiken. In het vroege voorjaar wordt oude 
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mest op dezelfde manier als compost in de bovengrond gewerkt. Gebruik in 
de biologische moestuin onder geen beding verse stalmest. Dergelijke mest 
trekt allerlei schadelijke insecten aan en heeft een uiterst slechte invloed op het 
bodemleven.

Stalmest in soorten 
Oude stalmest is er in soorten. De meeste biologische tuinders geven de 
voorkeur aan verleerde, strorijke rundermest. Deze mestsoort bevat een 
evenwichtige hoeveelheid voedingsstoffen en stimuleert door het hoge 
humusgehalte het bodemleven. Paardenmest kan vooral goede diensten 
bewijzen op natte en koude grond die de neiging heeft om dicht te slaan. 
Paardenmest geeft namelijk warmte af en heeft een lossere samenstelling 
dan rundermest. Schapen, geiten- en konijnenmest zijn goede vervangers 
voor rundermest, maar verteerde vogelmest (meestal kippenmest) is minder 
geschikt voor gebruik in de biologische moestuin, Deze mestsoort bevat te 
veel snel opneembare voedingsstoffen, waardoor het functioneren van het 
vruchtbaarheidsfabriekje in de grond wordt benadeeld. Ook het gebruik van 
oude varkensmest is af te raden. Varkensmest bevat nogal eens meer koper 
dan goed is voor de gewassen en de micro-organismen in de grond 

Organische meststoffen 
Stalmest en in mindere mate compost bevatten organische stoffen, die door hei 
bodemleven in plantenvoedsel worden omgezet. Doorgaans is de hoeveelheid 
echter te gering om een gezonde groei van de gewas sen te waarborgen. Er 
zal dan ook iets extra’s moeten worden gegeven. Biologische tuinders doen 
dit in de vorm van langzaam werkende organische meststoffen. Denk daarbij 
bijvoorbeeld aan bloedmeel, beendermeel, natuurfosfaat en organische 
mengmeststof ft:n. Het gebruik van ledermeel en van mengmeststoffen die 
ledermeel bevatten, moet worden afgeraden. Ledermeel is namelijk vaak 
verontreinigd met zware metalen, die het bodemleven doden en de grond 
vergiftigen. Ik kan u niet vertellen aan welke meststoffen uw tuingrond behoefte 
heeft en hoeveel 
U ervan moet gebruiken. Wel kan ik zeggen dat u onder geen beding moet 
afgaan op de aanwijzingen die op de verpakkingen van de meststoffen zijn 
afgedrukt. Deze zijn in het gunstigste geval gebaseerd op het gebruik in de 
gemiddelde Nederlandse tuin en de kans is klein dat uw tuin zo’n gemiddelde 
tuin is. Nee, de vraag hoe u moet bemesten kan alleen worden beantwoord door 
deskundigen die uw tuingrond aan een nauwkeurig onderzoek hebben. Als u 
uw grond blijvend op peil wilt houden, en dat is zeker voor biologische tuinders 
een noodzaak, wordt aangeraden om eens in de vijf jaar een grondonderzoek te 
laten uitvoeren. Het toedienden van geconcentreerde organische meststoffen 
is overigens een fluitje van een cent. De meesten worden in het voorjaar 
toegediend, maar enkele meststoffen moeten al in het najaar worden gegeven. 
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De deskundigen van het laboratorium voor grondonderzoek geven aan wanneer 
u de diverse meststoffen moet geven. Strooi de korrels of het poeder op de 
aangegeven tijd en in de aangegeven hoeveelheid over de grond uit en werk 
het spul met een hark of cultivator in. Zet niet te veel kracht op de hark, want 
dan komt de mest op hoopjes te liggen en dat is natuurlijk niet de bedoeling. Er 
komt veel om de hoek kijken bij de voorbereiding van de biologische moestuin 
op het nieuwe seizoen. Bedank echter dat uw inspanningen ruimschoots 
worden beloond. Als het u met behulp van deskundigen lukt om de grond in 
optimale conditie te brengen, zult u volgend jaar nauwelijks of geen last hebben 
van aantastingen en zullen de gewassen groeien dat het een lieve lust is. De 
praktijk heeft uitgewezen dat verreweg het grootste deel van de problemen in 
de biologische moestuin worden veroorzaakt door een verkeerde bemesting en 
grondbewerking. 

Stoken van tuinafval op de tuin in een ton 
of vuurkolf.
Het bestuur gedoogd dat leden gedroogd tuinafval, uiteraard geen plastic 
opstoken in een ton of vuurkolf.
Echter de laatste tijd krijgen we steeds meer klachten dat leden afval opstoken, 
zonder rekening te houden met de andere tuinleden die op hun tuin aan het 
werken zijn, deze leden ondervinden dan zeer veel overlast van de rook, er zijn 
zelfs tuinleden moeten staken met hun werkzaamheden op de tuin, en naar 
huis zijn gegaan omdat ze adem problemen kregen van de rook.
Dit is uiteraard niet de bedoeling, indien men gedroogd tuinafval opstookt dan 
mag dit geen hinder opleveren voor de overige tuinleden.
Mochten we in de toekomst nog klachten krijgen van rookoverlast, dan is het 
bestuur helaas genoodzaakt een algemeen stookverbod in te voeren.

Wij vertrouwen op u medewerking. 

Het Bestuur.
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RECTIFICATIE:

Betreft vullen 1000 liter vaten.
Geachte tuinleden.

Bij de laatst gehouden tuincontrole bleek dat er steeds meer leden een  
1000 liter vat op hun tuin hebben staan dat gevuld wordt met de waterleiding. 
We begrijpen dat de leden de laatste jaren, omdat er steeds vaker grotere 
droge periodes komen hun plantjes water willen geven, en dat dit vaak 
onbegonnen werk is om dit vanaf de waterpunten met een gieter te doen, 
daarom staan we ook toe de vaten met slangen vanaf de kranen op het 
park te vullen, indien het aansluiten van slangen op de kranen geen overlast 
bezorgd aan de overige leden die met een gieter water geven.

Doordat steeds meer leden hun 1000 liter vat met kraanwater vullen is 
het water verbruik op het tuinpark de laatste jaren drastisch toegenomen. 
Daarom hebben we in de bestuursvergadering van 3 september 
besloten alle leden die een 1000 liter vat op hun tuin hebben staan, en 
dit vullen via de waterleiding, een extra waterbijdrage van 10,00 euro per  
1000 liter vat in rekening te brengen op de jaarnota. Deze 10,00 euro 
per 1000 liter vat komen boven op de normale jaarlijkse waterbijdrage, 
die nu per 100 m2 wordt berekend.

Sproeien vanaf de leiding water punten op het tuinpark blijft ten alle 
tijden verboden.

We vragen de tuinleden begrip voor dit genomen standpunt.

Het bestuur van tuinpark lamershof.
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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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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:  
Piet Hermans Beukenstraat 26 633544/06-23732339
 6031 XG Nederweert Tuin 520
 secretaris@lamershofweert.nl
Penningmeester: 
Harrie Scheepers Wilhelminastraat 45 06-13954300
 6001 HD Weert Tuin 834
 penningmeester@lamershofweert.nl
Bouw/tuincommissie:  
Wim Thijssen Populierenstraat 17 06-81546262
 6031 XR Nederweert Tuin 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 2020
Uitgave volgend blad:

1 januari 2021
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