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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

oktober tot
half november

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

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

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

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

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.

Beteft 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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• Afhalen • Buffet • Diner •

Beekstraat 61 Weert
Tel. 0495 - 520384

Hét adres
voor lekker

chinees eten!
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In Memoriam
Op zondag 16 Augustus bereikte ons het droevige bericht van het 
overlijden van Andre Smeets. Andre is op weg van Lamershof naar 
huis plotseling overleden.
Andre was dagelijks op Lamershof aanwezig. Met zijn positieve
instelling was hij een graag gezien tuinlid. Daar waar hulp nodig 
was, stond Andre altijd klaar om te helpen.

De afscheidsplechtigheid vond plaats op vrijdag 21 Augustus

Wij wensen Toos, kinderen, kleinkinderen, verdere familie, vrienden 
en kennissen veel sterkte.

Dat hij moge ruste in vrede.

Bestuur en leden Tuinpark Lamershof te Weert.
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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.

Aktiviteiten 2020
 26 September Spaarkas lichten  2 Oktober Spaarkasfeest
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Swalmen
Nederweert
Eijsden

www.graf igroepzuid.nl

Tel.: 450122
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KAARTCOMPETTIE LAMERSHOF 2019/2020

Beste kaartster, kaarter,

Wij zijn voornemens de kaartcompetitie te hervatten op dinsdagavond  
29 september aanvang 19.30 uur.

We starten dan een nieuwe competitie kruisjassen en jokeren voor het 
seizoen 2020/2021, we hervatten het seizoen 2019/2020 wat we abrupt 
hebben moeten staken wegens het Corona Virus niet, iedereen zal op 
de eerste avond van de start nieuwe competitie een cadeaubon worden 
aangeboden ter afsluiting van het kaartseizoen 2019/2020.

Uiteraard zullen we bij de start van de nieuwe kaartcompetitie de regels van 
het RIVM in acht nemen.

We stellen het zeer op prijs dat u voor 20 september even doorgeeft  
of u aan de nieuwe kaartcompetitie wil deelnemen aan:

Dhr. Piet Hermans tel. 06-23732339 of Dhr. Harrie Scheepers tel.  
06-13954300

De kaartcompetitie zal ook dit jaar weer bestaan uit een joker en kruisjas 
competitie er wordt om de veertien dagen op dinsdagavond gekaart.  
Er zijn 15 kaartavonden, waarvan 14 avonden meetellen voor de eindstand. 
Elke kaartavond zijn er leuke dagprijzen te winnen. Na kaartavond 14 zal de 
eindstand van de competitie worden bepaald. Voor deze eindstand komen 
alleen de deelnemers in aanmerking die van de eerste 14 kaartavonden 
minimaal 10 avonden hebben meegespeeld. De inleg bedraagt 3,00 euro 
per avond. Op kaartavond 15 worden de prijswinnaars bekend gemaakt, 
iedereen die minimaal 10 avonden heeft mee gekaart krijgt een cadeaubon 
mee naar huis, nieuwe leden die graag een kaartje leggen schroom niet en 
kom gezellig mee kaarten. De aanvang is telkens om 19.30 uur. 

Tot ziens op onze gezellige kaartavonden op Tuinpark Lamershof. Het Bestuur.

De speeldatums zijn: 29 september - 13 oktober - 27 oktober - 10 november 
- 24 november - 8 december - 22 december - 5 januari - 19 januari -  
2 februari - 23 februari - 2 maart - 16 maart - 30 maart - 13april finaleavond.

Met vriendelijke kaartgroeten,

Dhr. Piet Hermans
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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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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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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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Bewaar groenten bewaren
Er zijn maar enkele groentesoorten die in de winter tegen vorst 
kunnen. Nachtvorsten tot een graad of 5 zijn voor onze koolsoorten en 
wortelgewassen nog niet gevaarlijk. Wel voor vruchtgewassen zoals 
boontjes, tomaat, pompoen. Een flinke nachtvorst maakt wel een eind 
aan de pompoen als plant; het loof bevriest, maar de vruchten lijden er 
niet van. Zij kunnen dan worden geoogst.

Gaat het harder vriezen dan -5C dan kunnen eigenlijk alleen nog de boerenkool, 
spruitkool, de winterharde savooiekool en prei dat verdragen. En dan heb je nog 
de pastinaak, schorseneer en aardpeer, de eerste twee zijn wortelgewassen 
en de derde is een knolgewas verwant met de zonnebloem, die rustig in de 
bevroren grond kunnen blijven zitten zonder ervan schade aan te ondervinden. 
De andere soorten moeten we tijdig in een goede bewaarplaats opslaan. Wat 
is een goede bewaarplaats?

Lage temperatuur
De professionele tuinbouw bewaart al deze winterproducten in de koelcel, dus 
bij een lage temperatuur van slecht 1 of enkele graden boven nul. Het voordeel 
hiervan is dat de producten dan nauwelijks ademen en vrijwel geen vocht meer 
verliezen. Want daar gaat het om bij bewaring. Als je de geoogste wortelen of 
bieten gewoon in een kistje in de schuur zet verliezen ze vocht en worden ze op 
den duur slap en gaan rimpelen. Het zijn vooral de wortelen en knolgewassen 
die het beste bewaard kunnen worden bij een lage temperatuur.

Uien
Dit geldt niet voor uien. Deze zijn zo goed verpakt in hun buitenste droge 
rokken dat ze gewoon buiten kunnen worden opgehangen of neergelegd op 
een luchtige, droge plek. Je kunt ze bijvoorbeeld in een nylonnetje onder een 
overstekend balkon ophangen of zelfs in een nylonkous. Vorst deert ze niet, 
wel een hoge luchtvochtigheid met weinig ventilatie, dan gaan ze gauw rotten. 
ln Zeeland was de ouderwetse manier van uien bewaren om ze in een soort 
smalle kooien van kippengaas te storten en ze dan op het land te laten staan. 
Wel een dakje erboven maken en aan de windzijde bossen riet als beschutting 
neer zetten.

Opkuilen
We beschikken als tuinier gewoonlijk niet over een koelcel. Dan kan het 
ouderwetse inkuilen of opkuilen de beste oplossing zijn. ln de grond heerst nl 
een constante temperatuur. ln de herfst nog vrij hoog, maar die zakt gedurende 
de winter. En het vochtverlies in de grond is minimaal. Op een droge, hoge 
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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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grond mag de "kuil" wel 1 of 2 steken diep zijn, op natte gronden ligt de kuil 
op de grond, want ander komend de bewaarproducten in een plas te liggen. 
Je graaft de kuil dus vijf centimeter uit en legt stro of riet op de bodem. Je kunt 
voor iedere soort een eigen kuil maken, je kunt ook twee soorten tegen elkaar 
opkuilen. Het is wel handig om het toplaagje met onkruid te verwijderen en een 
walletje op te werpen om de plek van de kuil heen. Alleen gave spullen kunnen 
worden bewaard. Aardappelen met bruine vlekken onder de schil zullen er 
totaal bruin of verrot uitkomen. Wel sorteren dus!

Greppeltie eromheen
Wie zijn tuin heeft op natte grond doet er goed aan om rondom de kuil een 
afwateringsgreppeltje te graven voor het geval we een regenrijke winter krijgen. 
Dit gaat het best door al bij het afdekken van de hoop de benodigde grond 
weg te scheppen uit het greppeltje. En dat greppeltje zal op ongeveer 25 cm 
vanaf het opgeworpen walletje komen omdat er nog ruimte moet zijn voor 
de afdekgrond. De afdekking wordt van onderen af opgebouwd, schep voor 
schep. Als er in een regenrijke periode water in het greppeltje blijft staan moet 
dit weg kunnen vloeien naar een sloot of grotere greppel.

Andere metaalproducten
Schorseneren kunnen ook ingekuild worden. Alleen moeten ze niet worden 
gestort, maar naast elkaar gelegd worden omdat het zulke lange, dunne 
wortels zijn. De pastinaken en schorseneren kunnen eventueel in de grond 
blijven zitten, maar er is niets op tegen om ze in te kuilen. Rammenas kan ook 
goed op deze manier worden bewaard. Het is altijd moeilijk om rammenas lang 
goed te houden. Hij droogt gemakkelijk uit en wordt dan voos. Koolrapen en 
herfstraapjes zijn niet moeilijk in de bewaring. ln een kuil blijven ze altijd lang 
god. Je zou koolrabi zelfs in een kuil kunnen stoppen. Niet de gehele winter, 
maar toch voor enige weken. Knolselderij is weer niet zo gemakkelijk goed te 
houden. De knollen kunnen zowel uitdrogen als gaan rotten. Ze moeten dus 
goed gaaf zijn als ze worden opgeslagen.

Uit de kuil halen
Na verloop van tijd wordt er telkens een voorraadje uit de kuil gehaald. Het 
is dan wel zaak dat na het uithalen de kuil weer solide wordt dichtgemaakt, 
want anders loop je de kans dat door die uithaalplek de vorst binnendringt. Het 
beste is om de kuil aan de zuid- of zuidwestenkant gemakkelijk toegankelijk 
te maken. Dit is nl de niet-koude kant. Daar wordt dan onderaan wat grond 
weggehaald om de opening te maken en een deel van de voorraad eruit te 
halen. Daarna moet de opening dus weer goed met stro en grond worden 
toegestopt. Heb je een kuil met aan de ene kant de aardappelen en aan de 
andere kant de wodelen, dan moet hij natuurlijk wel aan beide zijden geopend 
worden bij het uithalen.
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Roel Hermans administratiekantoor
Pannenweg 208a
6031 RK Nederweert

T: 0495 - 84 45 07
W: www.akroelhermans.nl
E: r.hermans@akroelhermans.nl
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Muizen
Zo'n droge, beschutte kuil is natuurlijk voor muizen een ideale overwinteringplek. 
Bovendien vinden ze er volop voedsel. Vooral rode bieten vinden ze erg lekker. 
Ze kunnen er dan ook een flink deel van opeten. Het kan daarom nuttig zijn om 
wat muizentarwe in de hoop aan de rand neer te leggen.

Bewaren in zand
ln een koel kelder kan ook heel goed een wintervoorraad bewaard worden. 
Bij voorkeur wortels, bieten e.d. in een grote kist met zand dat iets vochtig is, 
opgeslagen. Je haalt er naar behoefte uit. Het voordeel van deze bewaarmethode 
is dat je de producten vlak bij de hand hebt. Als het om kleine hoeveelheden 
gaat en een kist met zand Ie zwaar en omslachtig is, kan er ook kortere tijd een 
doosje of een mand worden gebruikt die dan in plasticfolie wordt verpakt om 
vochtverlies tegen te gaan.

Kool bewaren
Kool kan het beste bewaard worden in de koelcel. Sluitkolen, rode en witte 
kool kun je ook inkuilen, maar erg gebruikelijk is dit niet. Wie nu in z'n tuin een 
aantal kolen heeft staan, die niet voor de vorst opgegeten zullen worden, kan 
ze oogsten en op de koele en liefst donkere plek in huis of schuur neerleggen. 
Ook een mogelijkheid is om ze met hun wortelstronk uit de grond te trekken, 
met lelijke omblad eraf te halen en ze dan op de kop aan de stronk op te 
hangen. Alleen gave kolen zijn geschikt om te bewaren. Zitten er rupsen in, dan 
wordt het niks.

Bevroren producten oogsten
We hebben enkele gewassen die gewoon op het land kunnen blijven staan, ook 
als het vriest. Het mooiste is een rustige winterperiode met flinke vorst, maar 
eerst een beschermende laag sneeuw. Onder de sneeuw lopen de gewassen 
geen gevaar voor bevriezing. Een droge vorst met flinke wind terwijl het vriest 
doet het wel veel kwaad aan boerenkool, spruitkool en prei. Tijdens de vorst 
kunnen we wel boerenkool snijden, maar zonder te kneuzen, want als een 
bevroren plant een kneuzing heeft dan ontstaat een beschadiging die zich niet 
herstelt. Ook spruitjes kun je wel plukken, maar daarna niet bewaren. Prei is 
niet te oogsten als het vriest, want die moet je uit de grond hakken. Als je 
geluk hebt, of een goede neus voor het weer, dan zou je juist voor de vorst 
serieus begint een voorraadje prei binnen kunnen halen, voor de erwtensoep 
bijvoorbeeld. Dit niet aanraken van een bevroren plant geldt trouwens ook voor 
gewassen, die gewoon door een nachtvorst kortstondig bevroren zijn. Wacht 
af om ze rustig op natuurlijke wijze te laten ontdooien. Dan blijkt er niets aan 
de hand en zijn ze weer net zo fris als voor de nachtvorst. Door de aanraking 
gaan de celwanden kapot als de cellen bevroren zijn en dat geeft schade. Hoe 
strenger de vorst, hoe sterker de celwanden onder druk komen te staan. Maar
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de mate van bevriezing heeft ook veel te maken met de concentratie van het 
celvocht. Daardoor kan de ene plantensood.er beter tegen dan de andere. 
Het is te vergelijken met zeewater, dat niet gauw bevriest omdat het een hoog 
zoutgehalte heeft. Hoog geconcentreerd celvocht met zouten en of zuren of 
suikers wordt niet gauw ijs. Bovendien zijn van sommige plantensoorten de 
celwanden wat elastischer dan bij andere.

Afdekken tegen nachtvorst
Dankzij ons verfoeide en toch zo praktische plasticfolie kunnen we op heel 
eenvoudige wijze gevoelige planten beschermen tegen nachtvorst. Het bedje 
andijvie of late sla of Chinese kool en paksoi kan makkelijk worden toegedekt 
als er nachtvorst dreigt. Met een paar bakstenen of balkjes langs de randen 
tegen het wegwaaien. Radijs kan nog vrij wat nachtvorst verdragen, maar de 
scherpe smaak gaat dan wel wat verloren.

Betreft vullen 1000 liter vaten
Geachte tuinleden,

Bij een laatst gehouden tuincontrole blijkt 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 de gieter water willen geven.Doordat 
steeds meer leden hun 1000 liter vat met kraanwater vullen, is het verbruik 
van het water op het park de laatst 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, een extra waterbijdrage 
van 10,00 Euro per vat in rekening te brengen op de jaarnota. Deze  
10,00 Euro komen boven op de normale waterbijdrage die nu per 100 m2 
wordt berekend. 

We vragen de leden begrip voor dit genomen standpunt.

Het bestuur 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 oktober 2020
Uitgave volgend blad:

1 november 2020
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