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Impressie Sinterklaasviering
Het was een super sinterklaas feest de kinderen waren dik tevreden.

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

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

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

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

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

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

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

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

kwaliteit te kunnen bieden.

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

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

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

Neem contact met ons op en maak een afspraak!

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

m.jankoski@directbespaaradvies.nl
Mede mogelijk gemaakt door Direct Bespaar Advies Noord Brabant Oost
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Aktiviteiten 2020
 05 Januari Nieuwjaarsreceptie.

 08 Januari Kaarten.

 21 Januari Kaarten.

 30 Maart Jaarvergadering. 

 10 April Paaskienen. 

 11 April Paaseitjes zoeken. 

 12 April Paas Brunch. 
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Stierenmest voor bemesting van uw tuin
Ook dit jaar kunt u weer mest bestellen. Vanaf 1 November in de kantine tegen 
contante betaling van 5 euro per m3. De mest wordt geleverd vanaf december, 
afhankelijk van de weersomstandigheden. Voor iedere levering moet er wel 
maximaal 15 m3 mest door de leden besteld zijn.

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

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

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

I N  M E M O R I A M

Op 13 November bereikte ons het droevige bericht van het overlijden 
van Dhr. Jan Jankoski. Jan was al een tijdje ziek, maar zijn overlijden 
kwam toch nog heel onverwacht. Jan had al 30 jaar een volkstuintje op 
Lamershof. 
De uitvaart heeft naar de wens van Jan plaatsgevonden in zijn 
geboorteland Macedonie.
Wij wensen zijn vrouw en kinderen en kleinkinderen en overige familie 
en kennissen veel sterkte.

Dat hij moge ruste in vrede.

Het bestuur
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Kelvinstraat 2  |  6003 DH Weert
0495-534456  |  06-54602623

www.autobedrijfpeterjanssen.nl

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

We vertrouwen op uw medewerking. Het Bestuur.

R E C T I F I C AT I E 

M E M O R I A M  F R A N S  K O R S T E N .

In het vorige maandblad zijn enkele fouten geslopen.
Er is vermeld dat Frans de tuin had overgenomen van zijn ouders.
Dit is echter niet juist; Die tuin is overgenomen door zijn broer Hennie
De tuin van Frans wordt overgenomen door zijn dochter.
De familie Korsten blijft dus aanwezig op Lamershof.
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wat doen we
van half

januari tot
half februari

Bij het begin van het nieuwe jaar, wil 
ik u eerst allen veel toe wensen en 
uiteraard veel succes met uw tuin. 
Het feestrumoer is al weer voorbij 
en we zullen de draad maar weer 
oppakken. In onze groententuin 
kunnen we nog wel iets oogsten 
zoals, prei, boerenkool en wat 
spruiten. Prei kan ook gerooid 
worden en bij elkaar opkuilen, bij 
strenge vorst is dekken wel gewenst. 
Onze bewaarkool moet geregeld 
worden nagekeken, steeds de rotte 
bladeren verwijderen. Heeft u nu de 
tijd, maak dan al zovast de bonen 
en tomatenstokken in orde,ook 
erwtenrijs kunnen we al bij elkaar 
zoeken, straks hebben we het 
te druk op de tuin en komt alles 
ineens. We kunnen ook nog nieuwe 
fruitbomen planten bij niet vriezend 
weer. Koop goed materiaal dat 
gekeurd is, minder kwaliteit geeft 
altijd spijt! Op onze kleine tuinen 
kiezen we bomen op een zwakke  
onderstam, de bomen blijven klein 
en ze geven eerder opbrengst. 
Als we gaan planten zetten we er 
ook meteen een steunpaal langs. 
Zwakke onderstammen zitten 
erg hoog met hun wortels en dan 
is schuin- of omwaaien steeds 
aanwezig. De entplaats moet boven 
de aarde blijven, plaats ze dus 

nooit te diep, want  als de entplaats 
onder de grond komt, komen er 
wortels aan de bovenstam en gaat 
het enten geheel verloren. Ook 
voor frambozen- en bessenstruiken 
kiezen we voor gekeurd materiaal, 
bessenstruiken mogen gerust 
diep  geplant  worden, dan kunnen 
de grondscheuten zich goed 
ontwikkelen en vervangen dan later 
de oudere takken. Kruisbessen 
planten we niet te diep want het 
uitdunnen in een later stadium 
is geen pretje. In verband met 
de loodglanszwam worden onze 
steenvruchten nog niet gesnoeid ( 
kers – pruim – perzik ). Als we nog 
met VBC moeten spuiten ( vorstvrij 
en helder droog weer ) en we hebben 
oudere bomen die flink groen zien, 
dan kunnen we deze eerst met een 
staalborstel bewerken, zodat losse 
schubben, verwijderd worden en 
met deze schubben vele schadelijke 
insecten. Voor perzikbomen nemen 
we de verhouding 5 VCB op 100 
liter water. Hebben we zelf echt 
goede bessenstruiken dan nu de 
stek nemen en opkuilen. Als de 
grond niet bevroren is, kunnen 
we nu alle bladverliezende bomen 
planten en verplanten, ook de 
heesters die hun blad verliezen 
kunnen nu geplant worden, moeten 



10

Lid van:



11

we oudere heesters of bomen 
verplanten dan flink terug snoeien. 
Dit doen we omdat er bij het  
verplanten veel wortels afgestoken 
worden en dan moeten de takken in 
overwicht met de wortels gebracht 
worden. Als er geen vorst meer in 
de grond zit dan gaan we ook weer 
aan spitten denken,we spitten nu 
met een vore of kip. Spitten moet 
zorgvuldig gebeuren, er mogen 
geen harde plekken meer blijven 
zitten, neem de steken daarom 
niet te breed, tijdens het spitten 
werken we meteen de mest onder. 
Spit met flinke kluiten zodat er flink 
lucht en de nog eventuele vorst 
tussen kan komen. Hebben we last 
gehad van veel onkruid haal dan 
zoveel als mogelijk is de wortels 
uit de grond, dat extra werk is het 
dubbel en dwars waard. In februari 
mogen we onze poters al voor gaan 
kiemen, alleen de vroege natuurlijk. 
Ze worden 2 lagen dik in een bakje 
gelegd, de temperatuur moet rond 
de 15 graden Celsius zijn. Als 
de spruiten te voorschijn komen 
zetten we ze wat koeler, zo tussen 
de 7 en 10 graden Celsius. Zorg 
wel voor voldoende licht, anders 
worden de spruiten veel te lang 
en te slap. Iets om te onthouden : 
een kilogram poters geeft ongeveer 
veertig planten. Zijn we in het bezit 
van eenruiters dan mogen we in 
de komende maand al weer aan 
het leggen van onze tuinbonen 
gaan denken (denk ook aan de 
muizen). Willen we wat aardbeien 
vervroegen, dan nu al plastic of glas 
er op leggen. Nog even tussendoor 
– als we gesnoeid hebben of nog 

moeten doen, gebruik dan entpasta 
of wondafdekmiddel, niet vergeten 
anders maken we onherstelbare 
wonden. Ook is het weer tijd om 
de nestkastjes voor de vogels in 
orde te maken en op te hangen, 
dan wennen ze er al aan, om het 
bewonen van mussen wat te weren 
maken we het vlieggat beslist niet 
groter dan 32 mm.  Zijn we vergeten 
een partij bollen die ergens nog 
gevonden werd te planten, dit 
kunnen we nog wel doen, maar 
dan maar net met aarde bedekken. 
Na de bloei moeten we ze dan 
wel weggooien, ze zijn namelijk 
op. Willen we een haagje planten 
en snoeien we niet graag. Dat kan 
met vele Berberis soorten ( hoog 
50 cm ). Deze zijn bladhoudend en 
soorten die hun blad verliezen. Of 
wat te denken van de haagbeuk, 
deze haag houdt zijn dood blad 
totdat de nieuwe scheuten komen. 
Hij behoeft maar eens in het jaar 
gesnoeid te worden en kan ook 
goed in de schaduw groeien. Ligt 
uw tuin aan een verkeersweg dan 
kan “Lonicera nitida” uitkomst 
bieden, Lonicera wordt ook 
wel myrthestruik genoemd en 
is groenblijvend, de hoogte is 
ongeveer 60 cm, bloeit in mei met 
witte bloemen en draagt in het najaar 
violette bessen. Snoeien eenmaal 
per jaar. Kan tegen vervuilde 
lucht. Voor de kamerplanten is 
het nu een slechte tijd. Laat ze in 
deze donkere maanden zoveel als 
mogelijk van het schaarse licht 
profiteren. De  meeste planten zijn 
nu in een rustperiode, dus niet 
meer bijmesten. Bij strenge vorst 
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Swalmen
Nederweert
Eijsden

www.graf igroepzuid.nl

Tel.: 450122



13

bij de ramen weghalen, zeker 
niet ’s nachts tussen gordijn en 
glas laten staan. Giet de planten 
niet meer dan nodig is, alleen 
als de grond droog is mogen ze 
ietsje water hebben. Wat kan al 
gezaaid worden. Begin februari 
gaan we al wat zaaien,spinazie, 
maak de grond goed glad, zaad 
uitstrooien en een ½ cm aarde er 
overheen strooien. Raapsteeltjes 
mogen we ook al proberen sla 
(meikoningin) kan al in een bakje 
gezaaid worden. Tuinbonen onder 
glas in tempexbakje met plat glas 
erover. Het is verstandig om alleen 
in februari deze bonen te leggen, 
de oogst is groter en minder last 
van bonenluis. Druiven al gesnoeid. 
Dan nu snel doen. Franckenthaler 
vraagt snoei na het 4e oog, al de 
andere, vlak na de hoofdstam de 
zijtakken zeer kort terugsnoeien. 
Om in maart als wat plantjes zoals 
– vlijtig liesje, ageratum, salvia’s ed. 
te kunnen planten onder glas kan 
men nu al in een verwarmd kasje 
of thuis in tempexbakjes gaan 
zaaien. Bij het zaaien van fijn zaad 
wordt er nogal eens gemopperd 
dat het niet gaat. Meestal ligt dan 
de schuld bij het grondmengsel dat 
wordt gebruikt, het mengsel moet 
schraal zijn, bv 1 deel potgrond, 

een deel scherp zand en een deel 
turf. De potgrond heeft voldoende 
voedsel, het scherp zand stimuleert 
tot wortelvorming en de turf houdt 
het vocht vast. Geeft men een 
schraal grondmengsel dat gaat 
het verspenen ook veel beter, de 
plantjes slaan beter aan. Neem  om 
te zaaien de lage tempexbakjes (10 
cm), vullen tot 2/3 met mengsel 
en dit goed vlak aandrukken (niet 
persen) dan zeker dun zaaien, het 
hoeft geen vacht te worden. Bij zeer 
fijn zaad gewoon met iets vlaks het 
zaad aandrukken of heel fijn het 
mengsel erover uit zeven. Nooit 
meer dan 1 mm. Dan alles nog eens 
zacht aandrukken zodat het zaad 
goed met de aarde in aanraking 
komt. Na het zaaien met een 
nevelspuit vochtig spuiten, vooral 
niet te nat. Trek er een doorzichtige 
plastic zak overheen, zodat er geen 
vocht kan ontsnappen en u hoeft 
er in 10 dagen naar om te kijken. 
Het plastic zit in korte tijd onder 
de condens, dat is een teken dat 
alles goed zit. Leg er een krant 
over totdat de plantjes opkomen, 
dan veel licht geven. Zaad van 
begonia’s mag niet met aarde 
bedekt worden, deze worden alleen 
maar wat aangedrukt.
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Attentie zeer belangrijk!!
Hierbij verzoeken we onze tuinleden vriendelijk adres, telefoon nr. wijzigingen 
enz. tijdig door te geven, heeft u ook een 06 nr. geef dit s.v.p. ook even door, het is 
voor het bestuur zeer belangrijk om over een juist tel. nr. en adres te beschikken, 
zodat wij u altijd kunnen bereiken wanneer er zich iets voordoet op Lamershof. 
U kunt uw 06 nr. enz. doorgeven per mail aan voorzitter@lamershofweert.nl of 
door een briefje met uw wijzingen in de brievenbus van Lamershof te deponeren.

Alvast bedankt voor uw medewerking.

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

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

Spullen voor de rommelmarkt
Beste Tuinleden,

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

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

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

Het Bestuur Tuinpark Lamershof.
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R E S T A U R A N T 
A Z I Ë

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

6 0 0 1  C K   W E E R T

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

Alleen geopend op zaterdag van 9.00-16.00 uur.

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

(zie voor openingstijden op de website)

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

Eigen import! Altijd de scherpste prijs!

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

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

Edisonlaan 24 6003 DB Weert  |  www.tegelcentrumweert.nl



21

Groenbemesten blijft voor velen 
een moeilijke materie 

Het tuinseizoen is weer over zijn hoogtepunt en zeker vanaf volgende 
maand zullen in veel  tuinen  weer regelmatig bedjes vrijkomen. Soms 
wordt er nog gestart met een nateelt en dat kan natuurlijk prima. Wie 
dat niet wil of kan zou natuurlijk de grond gewoon braak kunnen laten 
liggen; dat gebeurt nog vaak. Eigenlijk is dat zonde en jammer, want de 
vaak zorgvuldig met veel moeite verbeterde bodem gaat er zeker niet op 
vooruit. Met behulp van groenbemesters is veel ellende te voorkomen en 
houdt u de grond in topconditie tot het moment dat u weer wilt gaan 
zaaien. 

Nut 
Wat is mooier: kale grond of een veldje bloeiende phacelia. Dat laatste natuurlijk. 
Als elke rechtgeaarde tuinier ziet ook u liever groene dan kale grond en als dat 
groen dan ook nog de groei van ongewenste planten tegengaat dan is dat prima!  
Groenbemesters, de naam zegt het al, bemesten de grond. En dat niet alleen; 
ze beschermen de aarde en zorgen ervoor dat allerlei kostbare voedingstoffen 
die wij door een -soms jarenlange - zorgvuldige verzorging in hebben gebracht, 
niet verloren gaan door uitspoeling, erosie en uitdroging. De planten die als 
groenbemesting dienst doen leveren zelf ook voedingsstoffen, hetzij doordat 
ze stikstof produceren als messtof. Ze worden meestal als nateelt gezaaid. 
Sommige soorten zijn min of meer winterhard en kunnen de hele winter op 
het land blijven, andere sterven af. Het zaaien gebeurt in juli of augustus, maar 
zeker niet later als half september. Hoe eerder hoe beter, want dan kan het 
nog flink groeien. Op lichte gronden, zoals zandgrond kan een groenbemester 
de hele winter blijven staan. Op een enkele uitzondering na kan het dan in 
het voorjaar afgemaakt  en/of ondergewerkt worden. Niet winterharde soorten 
gaan dan vanzelf dood en verdwijnen. In het voorjaar hoeft u de bovenste 
grondlaag dan hoogstens wat los te maken, wat trouwens toch moet, met 
bijvoorbeeld de grelinette. Niet verteerde resten worden weggeharkt en op de 
composthoop gegooid. Op zware gronden, zoals klei, worden groenbemesters 
voor de winter ondergewerkt. Wilt u de groenbemester eerder kwijt, omdat u 
iets anders wilt planten of zaaien dan kan deze altijd eerder verwijderd worden. 
Stikstofknolletjes vormende gewassen worden gemaaid, andere gerooid en 
op de composthoop gedaan. Zo gaat er niets verloren. Uiteraard kunt u dat 
ook doen als u de planten niet wilt onderwerken. Groenbemesters zijn bijna 
niet weg te denken uit de biologische tuin. Ze hebben veel nut, omdat ze de 
bodemstructuur verbeteren; het bodemleven wordt geactiveerd en er wordt 
humus gevormd, waardoor de grond beter vocht vasthoudt.
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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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Bovendien, en dat is misschien wel de voornaamste reden om een 
groenbemester toe te passen, is het een goede bodembedekking. Wanneer 
een groenbemester eenmaal goed aan de groei is krijgen onkruiden geen kans 
en spoelt de grond niet uit. De grond blijft vochtig en wordt niet te warm, zodat 
het bodemleven zich optimaal kan ontwikkelen. Een aantal groenbemesters 
maakt door hun wortels de bodem lekker los, zodat spitten naderhand niet 
nodig is. Door een juiste groenbemester te kiezen kunt u zichzelf dus veel werk 
besparen. 

Welke soort 
Er is een ongelooflijk grote keuze aan groenbemesters. Heel veel,  bijna alle 
gewassen zijn wel bruikbaar als groenbemester. Het is maar wat u ervan 
verwacht. Een juiste keuze maken is heel belangrijk, niet alleen om tot het 
gewenste resultaat te komen, maar ook omdat u regelmatig rekening moet 
houden met de vruchtwisseling. Zet dus geen kruisbloemige (bladkool, 
stoppelknollen, bladrammenas) in het vak waar eerder dat jaar kool werd geteeld. 
Kan uw grond wel wat stikstof gebruiken, neem dan een vlinderbloemige of 
een mengsel van vlinderbloemigen. Deze planten halen zuurstof uit de lucht 
en zetten die om  in stikstof. Vlinderbloemigen zijn relatief meestal het duurst, 
maar leveren daarvoor ook de meeste voedingstoffen. Vlinderbloemigen zijn 
bijvoorbeeld: klaver (rood, wit en Zweedse) Wikke, Lupine, serradella. Wilt u 
naderhand een mooi losse bodem dan kiest u voor een diepwortelend gewas: 
bladrammenas, Italiaans of Westerwolds raaigras, lupine. Wilt u een bedje de 
hele winter groen zien, dan een winterharde groenbemester: wintergerst. Engels 
raaigras, kropaar, inkarnaat klaver, mosterdzaad. Wilt u een groenbemester die 
speciaal geschikt is voor lichte zandgrond: serradella, lupine, rogge. Wikken 
doen het goed op kleigronden, alle andere soorten kunnen op vrijwel iedere 
grondsoort gebruikt worden. Wilt u de groenbemester later gemakkelijk kunnen 
onderspitten dan is een bodembedekker het beste: borage, Engels raaigras, 
kropaar, de meeste klaversoorten, phacelia, wikke, enzovoorts. Zoals u ziet 
vallen een aantal groenbemesters in verschillende categorieën. Dat maakt de 
keuze al wat gemakkelijker.

Hoeveel?
De hoeveelheid zaad is sterk afhankelijk van de soort groenbemester. 
Van klaver, serradella, bladkool, bladrammenas, stoppelknollen, raaigras, 
phacelia en spurrie hebt u relatief weinig nodig: tussen de 1 en 3 gram per 
vierkante meter tuin. Alle leveranciers vermelden gelukkig duidelijk op de 
verpakking of in catalogus hoeveel zaad er nodig is en wat de deugden van 
die bepaalde groenbemester zijn. Wanneer u dus duidelijk weet wat u van uw 
groenbemester(s) verwacht dan is de keuze al heel wat gemakkelijker. Durf 
ook rustig te experimenteren, er zijn ook kleinverpakkingen en u kunt dus best 
verschillende soorten in de tuin zaaien of uw eigen mengsel samenstellen.
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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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Hoe te zaaien
Breedwerpig of in rijtjes? Dat is de vraag. In het algemeen kunt u uitgaan 
van de regel: grassen en granen breedwerpig en vrij dicht zaaien, alle andere 
groenbemesters in rijtjes, op ongeveer een ruime schoffelbreedte afstand 
van elkaar. De grond, die na een teelt mooi los is, wordt tevoren bedekt met 
een dun laagje gezeefde compost, iets losgewerkt met de cultivator en licht 
geharkt tot een mooi vlak zaadbed. Na het zaaien wordt het zaad met een dun 
laagje gezeefde compost of tuinaarde afgedekt. Daarna enigszins aandrukken. 
Wanneer er breedwerpig gezaaid is zal er de eerste weken regelmatig gewied 
moeten worden. Op de knieën dus.-Want, hoe dik er ook gezaaid wordt, er 
komt altijd wel een sprietje onkruid ergens vandaan. Zodra de  groei er flink 
in zit is die zorg voorbij. Vanwege dat tijdrovende wieden verdient het bij een 
aantal gewassen aanbeveling toch in rijtjes te zaaien. Dat geldt bijvoorbeeld 
voor lupinen, wikken en phacelia. Ook is het een goed idee om als dat kan de 
groenbemester al te zaaien tussen de groente die nog geoogst moet worden. 
Zo heeft u er helemaal optimaal effect van en is de grond nimmer kaal. Is alle 
groente geoogst dan kunt u de groenbemester gewoon laten doorgroeien. 

Geen omkijken naar 
Groenbemesters zijn ideale partners in de strijd tegen ongewenste slechte 
invloeden op onze kostbare tuingrond. Zodra u ze niet meer nodig heeft kunt u 
ze afvoeren naar de composthoop, onderspitten of laten bevriezen. Tot die tijd 
hebben ze alle goeds in de bodem vastgehouden en er voor gezorgd dat de 
tuin er niet alleen netjes, maar ook groen bij ligt. In een goede, moestuin zou 
eigenlijk zelden of nooit kale grond te zien moeten zijn, zelfs niet in de winter. 
Groenbemesters zijn -al dan niet in combinatie met andere methodes, zoals 
mulchen een prima oplossing.
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Tuinwisselingen, opzeggingen en nieuwe leden
Opzegging steunlidmaatschap, Dhr. J. Waelbers, Dhr. J. Deckers, Dhr. M. van 
Roy en Mevr. N. Gors. Aanmelding nieuwe steunleden, Dhr. T. Beenders en 
Dhr. P. Verhoeven en Dhr. F. Gruijthuijsen, opzegging tuin 203 door Dhr. M. 
Wilhelmus, opzegging tuin 513 door Dhr. W. Thijssen, opzegging tuin 511 door 
Mevr. Jankoski i.v.m. overlijden van Dhr. J. Jankoski, opzegging tuin 225 door 
Mevr. S. Sompong, Mevr. S. Sompong huurt nu tuin 141 erbij, opzegging tuin 
121 i.v.m. overlijden van Dhr. F. Korsten, tuin nu verhuurt aan zijn dochter Mevr.  
W. van Hulsen, tuin 137 is nu verhuurt aan Dhr. J. Keijzers, tuin 815 B is nu 
verhuurt aan Dhr. Tros en Mevr. I. Hendrikx, tuin 815A is nu verhuurt aan Dhr. F. 
Bergmans, opzegging tuin 817 door Mevr. A. Cason, tuin 318 is overgezet naar 
Mevr. J. Chaiyanit.

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

De redactie

LANGSTRAAT
WEERT
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Openingstijden 

winkel
Maandag t/m Zaterdag

van 09.30 tot 10.00 uur

Woensdag + Zaterdag

van 14.00 tot 15.00 uur

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

Woninginrichting - Weerter glashandel
Verfspeciaalzaak

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

Woninginrichting - Weerter glashandel
Verfspeciaalzaak

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

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

U mag gerust oud ijzer van thuis
meebrengen naar Lamershof.

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

Bij deze alvast bedankt.

OUD IJZER
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• Afhalen • Buffet • Diner •

Beekstraat 61 Weert
Tel. 0495 - 520384

Hét adres
voor lekker

chinees eten!
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Openingstijden

kantine
Zaterdag van 13.00 tot 19.00 uur

Woensdag van 14.00 tot 18.00 uur

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

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

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

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

INSCHRIJFFORMULIER

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

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

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

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

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

Mijn voorkeur gaat uit naar een tuin van:

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

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

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

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

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

INGEZONDEN KOPIJ
Bestuur en leden 

tuinvereniging Lamershof

Redactie-adres:
Emmasingel 10B, 6001 BC Weert

of in de bus aan de poort

Aanleveren kopij 
via e-mail

uiterlijk 15 januari 2020
Uitgave volgend blad:

1 februari 2020





altweerterkapelstraat 3a - 6006 pb weert
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