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Secretariaat
Altweerterkapelstraat 3a
6006 PB  Weert
Telefoon 0495 - 52 41 72
info@lamershofweert.nl
IBAN: NL22 RABO 0156 9420 70

April 2020

Jaargang 44
nr. 4

WEGENS HET CORONA VIRUS 
IN NEDERLAND HEEFT HET BESTUUR 
VAN LAMERSHOF DE NAVOLGENDE 

MAATREGELEN GETROFFEN:
 

KANTINE:
De kantine is op woensdag- en zaterdagmiddag gesloten, 

voorlopig tot 6 april 2020.
 

ACTIVITEITEN:
Alle activiteiten worden vanaf heden stopgezet, zijnde:

Kaartavonden 17 maart en 31 maart.
Jaarvergadering 30 maart wordt uitgesteld tot een nader tijdstip, 
na 6 april zal er een nieuw datum van de jaarvergadering bekend 

worden gemaakt.
 

Navolgende geplande activiteiten gaan ook niet door, zijnde:
Paaskienen 10 april.

Paaseitjes rapen kinderen en kleinkinderen 11 april.
Paasbrunch 12 april.

 
Wij vragen u begrip voor deze genomen maatregelen.

 
HET BESTUUR VAN TUINPARK LAMERSHOF WEERT.
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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.

Tuinwisselingen, opzeggingen en nieuwe leden.
Opzegging steunlidmaatschap van Dhr. A. Timmermans, opzegging 
steunlidmaatschap van Dhr. H.J.C. Scheepers, Dhr. H.J.C Scheepers heeft 
nu tuin 834 gehuurd, opzegging tuin 223 door Dhr. J. Verspeek, tuin 223 is nu 
verhuurt aan Dhr. H.A.G. Niessen, opzegging tuin 814 door Dhr. M. Knapen, tuin 
814 is nu verhuurt aan Dhr. Chams al Hajji, aanmelding nieuw steunlidmaatschap 
door Dhr. N.F.M. van Rooij.

Wij wensen alle nieuwe tuinleden veel tuinplezier op Lamershof. 

Het Bestuur.

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
april tot
half mei

Wat een ellendig voorjaar hebben we 
toch gehad. Weinig nachtvorst en 
veel te veel water. Omdat Lamershof 
vrij hoog ligt hebben we hier minder 
last van het water. De voorgekiemde 
tuinbonen en erwten zijn al uitgeplant 
en het eerste zaaisel zoals raapstelen, 
spinazie en worteltjes staan al boven 
de grond. Uitgeplante koolsoorten 
trekken zich van de regen maar 
weinig aan, ze hebben de laatste 
weken geen nachtvorst van betekenis 
gehad, zijn goed in de grond 
verankerd en kunnen doorgroeien. 
Toch is er ook deze maand nog veel 
voor de volkstuinder te doen. Bietjes 
voor zomergebruik kunt u rond half 
april best zaaien. Zaai ze niet te dicht. 
U moet toch uitdunnen. Dun ze uit 
tot ze in de rij 12-15 cm uit elkaar 
staan. Wilt u komkommers onder 
plat glas of buiten planten dan dient 
u de tweede van april op wat warmte 
te zaaien om de planten na half mei 
buiten te zetten op ongeveer 1 meter 
uit elkaar. Liefhebbers van koolrabi 
kunnen de 2e helft van april al zaaien. 
Het is een koolsoort en u dient dus 
ook wisselbouw toe te passen. Er zijn 
ook tuinders die graag maïs telen, 
half april is een geschikte te zaaitijd. 
Pastinaken heb ik nog maar bij enkele 
tuinders ontdekt. De eerste helft van 
mei dienen die gezaaid te worden. 

Liefhebbers van postelein moeten 
nog geduld hebben de grond is nog 
te koud wacht liever tot na half mei. 
Radijsjes kunt u door blijven zaaien, dit 
wil zeggen als het eerste zaaisel erop 
staat kunt u weer opnieuw zaaien. 
U kunt dan het gehele seizoen door 
blijven oogsten. Zommerramenas 
kunt u half april al zaaien. Voor 
winterrammenas is het nog twee 
maanden te vroeg. Schorseneren 
kunt u nog zaaien tot na half april. 
Van de sla kan men tot half mei nog 
de vroege rassen zoals meikoningin 
gebruiken. In mei moeten we zachtjes 
overgaan tot de zomerrassen zoals 
zwarts Duits of facturatie. Liefhebbers 
van de ijssla kunnen zaaien vanaf half 
mei tot juni. Is de grond vochtig dan 
kunnen we nog zomerspinazie zaaien 
opeenvolgend tot juni toe. Vroege 
witloftrekkers zaaien al begin mei, 
de normale tijd is voor volkstuinders 
rond half mei, dun ze vooral goed 
uit anders blijven de peeën te dun 
en kunnen later geen behoorlijke 
krop vormen. Zomerworteltjes 
kunnen we ook door blijven zaaien 
tot einde juli. Staat het ene zaaisel 
erop dan direct het volgende zaaien. 
Kervel liefhebbers moeten al hun 
zaad niet ineens zaaien, van een 
pakje moet u minstens 4 of 5 keer 
kunnen zaaien. Volkstuinders die 
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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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peterselie en selderie binnen hebben 
gezaaid en mogelijk al een keertje 
verspeend hebben, kunnen de 
plantjes de 2e helft van april al buiten 
uitplanten. Bewaar altijd iets zaad 
van peterselie, zaai dat juni-juli en zet 
enige plantjes in een bloempot voor 
een keukenraam en u kunt de hele 
winter enige blaadjes van peterselie 
snijden. Knolselderie doet het pas 
goed als die enige malen verspeend 
is. Plant die rond 1 mei maar volvelds 
uit op een zwaar bemest stukje 
grond. Koolsoorten die al vroeg 
werden gezaaid kunnen nu buiten 
worden uitgeplant. Er is ook nog 
kans om buiten de 2e helft van april 
nog diverse koolsoorten te zaaien. 
Vroeg voorgekiemde en uitgeplante 
tuinbonen kunnen rond half mei al hun 
eerste bloempjes geven. Zaai dan het 
1 jarige bonenkruid, het is dan juist 
in de prik als de tuinbonen geoogst 
worden. Heerlijk over tuinbonen. 
Staan de doppers of peultjes al boven 
de grond zet er dan tijdig rijshout bij 
of laat ze opklimmen tegen gaas. 
Nijvere tuinders zetten de eerste helft 
van mei al hun bonenstaken in de 
grond om klaar te zijn als na half mei 
de grond geschikt is om de bonen te 
leggen. Probeer zeker dit jaar niet de 
sperziebonen en snijbonen voor half 
mei uit te zaaien. De grond is te kil en 
te nat. Mislukking zal uw deel zijn. Half 
april is de tijd om de dahliaknollen te 
poten. Vaak gaat het al begin april 
maar de grond is nu te nat. Ook de 
gladiolen moeten nu per se de grond 
in. Poot ze maar diep dan vallen ze 
tegen de bloei niet om. Hebt u al eens 
Abessijnse gladiolen geprobeerd. Een 
leuk en heerlijk geurend bolgewas en 

beste snijbloem. Hebt u fuchsia”s 
bestel er eens eentje of vraag een 
stekkie aan een liefhebber. Ze zijn 
zeer rijkbloeiend en u kunt er zelf in 
een jaar tijd een mooi boompje van 
maken. Geef ze goed grond, zet er 
een stokje langs, breek of knip er alle 
zijtakjes af en laat de hoofdstengel 
op zijn eentje doorgaan. Ze kunnen 
zo uitgroeien tot schitterende 
exemplaren waar u vele jaren van 
kunt genieten. Als het stammetje naar 
uw zin hoog genoeg is knijpt u er het 
topje uit en de plant vormt van nature 
een kroon. Hebt u vaste planten 
nog niet gescheurd, dan is het nu 
de hoogste tijd , anders worden ze 
te hoog om nog te verplanten. Half 
april is ook een mooie tijd voor het 
uitzaaien van de zomerbloemen. Hebt 
u een kastje met een druif let dan op 
de zon. Op een stralende zonnedag 
kan veel bedorven worden door 
verbranding. Tijdig wat schermen 
en tijdig luchten kan veel ellende 
voorkomen. Ook onder plat glas kan 
verbranding optreden. Iets krijten of 
kalken van het glas is soms nodig. 
Ook kunt u volstaan met wat zand 
over het glas te strooien, het zonlicht 
wordt dan gebroken en er treedt geen 
schade op. Hebt u een druif dan moet 
tijdens de bloei gelucht worden. Is de 
luchtvochtigheid te groot dan krijgt 
u meeldauw, is de luchtvochtigheid 
te laag dan volgt spint. Ook de felle 
zon kan uw kamerplantenschade 
berokkenen,vooral op het zuiden. 
Scherm ze af op de middaguren 
wat af of geef ze een ander plaatsje. 
Achter vitrage gordijnen staan ze in 
de regel wel veilig omdat die de felle 
zonnestralen wat breken.
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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

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

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.
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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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Swalmen
Nederweert
Eijsden

www.graf igroepzuid.nl

Tel.: 450122
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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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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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Chinese courgette en Chinese pompoen 
Enkele bijzondere opgaande gewassen
voor in de koude kas of platte bak. 

Niet iedereen is in het bezit van een eigen kasje. Ik moet dan ook eerlijk 
bekennen dat het onderstaande elitaire trekjes kan vertonen. Toch 
is er leven na de kas. Voor de gewassen die ik hieronder behandel is 
een platte bak al ruim voldoende. En die vind ie alweer in veel meer 
moestuinen.

Veel kasjes die ik ken zijn eigenlijk vol: er staat een druif in. Heel begrijpelijk 
trouwens want een druif uit eigen kas geeft ongekende voldoening. Nog 
wat potplanten en in het voorjaar een snelle bladgroenteteelt en de lol van 
het kasje is compleet. En voor veel platte bakken geldt hetzelfde: voor het 
merendeel wordt de ruimte opgeslorpt door de kasaardbeien. Maar toch.... 
Voor wie meer ruimte heeft of eens wat anders wil proberen, hierbij een paar 
tips voor wat andere bijzondere gewassen voor kasje of platte bak 

Chinese courgette en Chinese pompoen 
Deze gewassen zijn nog het beste te vergelijken met komkommer maar dan 
sterker. Beide behoren tot de soort Benincasa hispida, door de professionele 
tuinbouw en plantenkweekbedrijven worden variëteiten hiervan vaak als 
onderstam voor de komkommer gebruikt. Ze kennen elkaar dus al. Het 
verschil tussen deze twee gewassen zit hem vooral in de grootte en vorm 
van de vruchten. De Chinese courgette, of tseetgwa, maakt langwerpige 
vruchten terwijl de Chinese pompoen of tonggwa ronde vruchten maakt. 
Als de planten net vrucht beginnen te dragen zie je het verschil amper. 
De prachtige wollig behaarde vruchtbeginsels met daarop de grote gele 
bloemen, maken een bloeiend gewas tot een feest om naar te kijken. Wie van 
‘fleur courgette’ houdt, kan zijn hart ophalen: de bloemen van de Chinese 
courgette en pompoen zijn eveneens eetbaar. 

De kunst in de soep 
De rijpe Chinese pompoen vormt een waslaag om zich tegen uitdrogen te 
beschermen. En dat dit helpt getuigen de vertaling van de Chinese naam: 
wintermeloen. De vruchten van de Chinese pompoen worden tot diep in de 
winter bewaard. In het eertijds zo kinderrijke China had men variëteiten met 
hele grote vruchten. Bekend is een foto van een Chinees met een pompoen 
van meer dan 30 kg achter op de fiets: net genoeg voor zijn grote gezin! In 
Europa laten we de vruchten meestal niet groter worden dan 2 tot 3 kg m.a.g. 
een handzaam produkt dat zich goed laat verpakken en bewerken. Een goede 
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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. 
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gewoonte van de Chinezen is soep in een uitgeholde pompoen op te dienen 
en dan bovendien de buitenkant van de vrucht nog te versieren middels de 
prachtigste uitsnijdingen. (Bij een goed Chinees restaurant gewoon er eens 
om vragen -’soep van tonggwa’ of ‘meloensoep’ , ook al staat het niet op de 
kaart.) Een andere toepassing van de Chinese pompoen is het snoepgoed 
dat van de vruchtrand gemaakt wordt. Deze wordt in stukjes gesneden en 
gekonfijt. Een ook in Indonesië bekende lekkernij en daar tangkwè genoemd. 

Chinese courgette goede vervanger voor gewone courgette
De afgelopen jaren onderzocht Xotus meerdere malen de markt voor 
exotische groenten. Daartoe werden behalve particuliere consumenten 
ook restaurants en handelaren benaderd. Keer op keer bleek dat met name 
de Chinese courgette goed scoorde. Het produkt oogt goed, is makkelijk 
transporteerbaar, goed houdbaar en makkelijk te verwerken. Allemaal 
dingen die de Chinezen al lang weten en reden waarom het zonder meer 
een belangrijke Chinese groentesoort is. Ook in het gebruik is de Chinese 
courgette goed met de gewone courgette te vergelijken: het zijn vooral de 
kruiden die het produkt lekker maken. Of anders gezegd: het is een prima 
draagstof voor smaakstof, zoals bijvoorbeeld kerrie of komijn of simpel peper 
en zout. Het is heel lekker om een courgette samen met wortel, bloemkool, 
paprika en witte kool te verwerken in een gemengde groentenschotel in 
sojasaus, afgemaakt met selderie, ui, zout en citroen.

Teelt als van Komkommer 
De teelt verloopt ongeveer zoals die van komkommer: langs een touw 
omhoog in de kas, kruipend over de grond in de platte bak. Uitgaande van 
een onverwarmde teelt kan vanaf eind maart, begin april binnenshuis met 
de opkweek worden begonnen. Verspeen de kleine plantjes in bloempotten. 
Ongeveer 3 tot 4 weken na zaai is de plant pootbaar. De voornaamste zorg 
bij de teelt zal vaak het beteugelen van de groei zijn. Vergelijkbaar met 
pompoen. In de meeste kasjes is hei uitplanten van één plant daarom al ruim 
voldoende. Meestal houden we twee hoofdstengels aan waar we vervolgens 
vrijwel alle dieven uithalen. Heb je wat meer ruimte dan kunnen de dieven 
ook na de eerste vrouwelijke bloem worden gekort, of bijvoorbeeld om de 
ander helemaal weggehaald worden. Het gewas laat zich goed ‘bespelen’ 
en bang dat je de plant doodsnoeit hoef je niet te zijn. Uiteindelijk bepaalt 
de plant zelf hoeveel vruchten zij kan dragen, de rest wordt afgestoten en 
verdroogt. Wat wel belangrijk is, is dat de bloemen goed worden bestoven. 
ln de zomer zal dit veelal spontaan door bijen gebeuren, maar met name in 
het voorjaar is handmatìge bestuiving geboden. In de platte bak verdient het 
aanbeveling de vruchten op een plankje, een omgekeerd bord of in stro te 
leggen. In het kasje behoeven de vruchten geen extra ondersteuning, mìts 
de planten goed zijn aangebonden. Het is elk jaar weer wonderbaarlijk om te 
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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

F l
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zien hoe een op zich vrij iele stengel zulke geweldige vruchten kan dragen. 
Bij de Chinese courgette laten we het meestal trouwens niet zo ver komen en 
oogsten we bij een vruchtgewicht van rond de een pond. Zoals gezegd wordt 
de Chinese pompoen wat zwaarder geoogst. Wil je de vruchten bewaren 
dan zul je moeten wachten totdat de witte waslaag verschijnt en kunnen de 
vruchten wel tot meer dan 6 kg uitgroeien Bij het oogsten deze waslaag zo 
min mogelijk beschadigden.

Zorg voor een gezond gewas 
Valse meeldauw en spint zijn de grote belagers van komkommerachtigen 
in kasjes of bak. Soms ook luis. Het voorkomen van deze plagen begint bij 
een gezond en goed groeiend gewas en dat begint in de grond. Al voor het 
planten moeten we zorgen dat de grond goed omgewerkt is onder harde 
lagen, banken of ophopingen van water. Goed doorgeweekte organische 
mest bevordert een gelijkmatige en beheerste groei. Weet je echter te 
beperken met de bemesting, met name te veel stíkstof doet een gewas 
meer kwaad dan goed. Heb ¡e twijfels over de bemestingssituatie laat dan 
ruim van te voren een analyse maken en bemest volgens het advies van het 
buro. In alle gevallen geldt dat een sterk, stevig en gezond gewas minder 
aantrekkelijk is voor plagen. Dìt houdt ook in dat je regelmatig moet luchten. 
Een te warme en benauwde kas geeft slappe en zwakke planten. 

Luis 
Een leuke en vaak effectieve methode om luis de baas te blijven is om naast 
het gewas een aantal planten te zellen die extra attractief zijn voor de luis: 
bijvoorbeeld Oost-Indische kers of tuinboon. De eerste heeft als voordeel 
dat de bloemen te eten zijn en het hele jaar lang je saladeschotels kunnen 
versieren Bovendien is het een uitstekende bodembedekker Detweede is 
vooral in het voorjaar en zomer handig. Deze planten, met luizen, trekken 
de natuurlijke vijanden aan van de bladluis. De bekendste hiervan is het 
lieveheersbeestje. Maar ook zweefvliegen, galmuglarven, gaasvliegen en 
zelfs oorwurmen eten luizen.

Spint 
Het voorkomen van spint begint bij hygiëne. Met name gewasresten en oud 
aardbeienstro zijn bekende overwinteringplekken voor de spint. Haal die 
daarom aan het eind van het seizoen weg. Vaak echter komt de spint van 
buiten de kas in, met name bij luchtrarnen en deuren is het dus oppassen. 
De natuurlijke vijand van de spint is de roofmijt. Vaak is deze spontaan in 
het gewas aanwezig, maar ze is tegenwoordig ook te koop en dan zelf uit te 
zetten. Als je deze methode wilt toepassen, begin daar dan niet te laat mee. 
Mits op tijd begonnen, d. w. z bij de eerste waargenomen aantasting, kunnen 
roofmijten spint in veel gevallen goed de baas blijven. 
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Een andere, goedkopere methode, is het regelmatig nat houden van het 
gewas, met name de onderkant van de bladeren, waar de spint zich ontwikkelt. 
Spint heeft een hekel aan vocht en een hoge luchtvochtigheid. Een nadeel 
van dit middel is echter dat het de ontwikkeling van valse meeldauw nu net 
weer bevordert.

Valse meeldauw 
Valse meeldauw is misschien wel de grootste schrik voor de 
kaskommerachtigen. Een zwak gewas en vocht blijken nu de grote 
boosdoeners. Zorg daarom voor een zo droog mogelijk klimaat. Besproei 
de planten dus nooit helemaal van boven tot onder, maar geef water op 
de plantvoet. Zorg ook voor een goede ventilatie, lucht op tijd en hou het 
gewas open. Hoe dichter het gewas, hoe meer kans op problemen. Helemaal 
voorkomen lukt vaak niet. Een probaat middel in mijn kasje bleek het 
vroegtijdig in zijn geheel wegnemen van net aangetaste bladeren. De grote 
groei kracht van de Chinese courgette en pompoen maken dat deze ingreep 
meestal geen grote vertragingen Te zien geeft en dat het gewas voldoende 
blad overhoudt om haar vruchten te vullen. Bovendien, zoals in het begin van 
dit verhaal al vermeld, het zijn sowieso sterke gewassen. Alle reden dus om 
juist deze eens in de koude of platte bak te proberen.
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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 april 2020
Uitgave volgend blad:

1 mei 2020
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