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Secretariaat
Altweerterkapelstraat 3a
6006 PB  Weert
Telefoon 0495 - 52 41 72
info@lamershofweert.nl
IBAN: NL22 RABO 0156 9420 70
IBAN: NL63 INGB 0000 4585 69 

Januari 2017

Jaargang 41
nr. 1

Nieuwjaarsreceptie
Tuinpark Lamershof

Zondag 8 januari 2017
van 14.00 - 17.00 uur
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KOELCONTAINERS - KOELCELLEN - KOELAANHANGWAGENS

TOILETCONTAINERS - TAPCONTAINERS - SNACKCONTAINERS

KANTOORCONTAINERS - ROKERSCONTAINERS 

PODIUMWAGENS - KASSAWAGENS

Douven Verhuur specialist in evenementenverhuur: 

Kijk voor meer informatie op 
www.douvenverhuur.nl 
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Biljarttoernooi
Ons biljarttoernooi is goed en gezellig verlopen!

De winnaars:
1  Joey
2  Rick
3  Henry (de jongste deelnemer)

Knap gedaan jongens.

Gonnie Recreatie

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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Sinterklaasmiddag
Sint en zijn pieten waren zondag 4 december weer bij ons op Lamershof. De 
kinderen waren weer dik tevreden,vooral Roos Hermans had het naar haar zin.
Sint en Piet bedankt namens alle kinderen.

Aktiviteiten 2017

 03 Januari Kaarten

 08 Januari Nieuwjaarsreceptie

 17 Januari Kaarten

 31 Januari Kaarten

 18 Februari Carnavalsmiddag
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Lid van:
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wat doen we
van half

januari tot
half februari

Ziezo, we zitten al in het jaar 2017. 
De kalender wijst nog steeds win-
ter aan, toch is de lente in aantocht 
en moeten we aan onze voorjaars-
werkzaamheden gaan denken. De 
winter is tot nieuwjaar ons genadig 
geweest, spruiten konden normaal 
geplukt worden, de prei kon zonder 
stoornis worden geoogst en wie 
knolselderie had kon deze telkens 
van het veld oogsten. Tegen febru-
ari beginnen sommigen al met spit-
ten. Goed spitten is de grondslag 
voor een goede groei en oogst. Spit 
niet als de grond te nat is, wacht 
dan liever een paar weken. Loop 
ook niet meer over uw perceel, als 
dit nat is, dat perse nodig is, want 
anders trapt u de grond tot harde 
kluiten waar alle lucht uitgeperst 
wordt, wat zich de hele zomer zal 
wreken door een slechte groei. Er 
zijn altijd nog enige volkstuinders 
die het spitten niet zo nauw nemen. 
Ze dubben de grond zo maar wat 
om, om erin te poten en te zaaien. 
Op de open dagen kun je ze altijd 
nog herkennen. De wortels van 
groente en bloemplanten vragen 
als regel een losse grond tot on-
geveer 30 cm diep. Goede spitters 
maken het zover wel los. Wie in het 
gelukkig bezit is van een kasje kan 
zo rond 1 februari aan het zaaien. 

Spinazie is wel nummer 1. we ge-
bruiken nu natuurlijk schrp zaad. 
Het eerste zaaisel vraagt nogal wat 
zaad, ongeveer een half ons per m2. 
Hark eerst de grond glad. Strooi het 
zaad er over en sla met de schop 
een beetje vast. Inharken gaat niet.
strooi over het zaad bv. een halve 
centimeter zand en het zaad zal 
regelmatig opkomen. Ook raap-
steeltjes kunnen nu gezaaid wor-
den, onder glas. Omdat het familie 
van de kool is vragen raapsteeltjes 
wel om vruchtwisseling. Voor sla-
andijvie en spinazie hoeven we ons 
voor vruchtwisseling niet sappig te 
maken. Ook sla ( meikoningin ) kan 
nu tussen 1 en 15 februari gezaaid 
worden. Voor de veiligheid zou men 
sla ook in een kistje in huis kunnen 
zaaien en als de plantjes 4 blaadjes 
hebben deze in de kas uitplanten. 
Met een beetje geluk kan men dit 
ook onder plat glas doen en als u 
dan bv een rietmat hebt is dat nog 
veiliger dan in de kas. Vroegere lief-
hebbers van erwten durven rond 
half februari hun doppers en peul-
tjes binnen in bak of kas al ter kie-
ming te leggen. Half maart kunnen 
we ze dan bij open weer al uitpoten. 
Ook tuinbonen worden in februari 
ter kieming gelegd. Wie het in een 
koude bak doet moet zijn kistje of 
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tempexbak afdekken met een glas-
plaatje vanwege de veldmuizen. 
De heerlijkste zijn altijd nog 3x wit. 
En vergeet het spreekwoord niet 
“wie tuinbonen wil eten mag febru-
ari niet vergeten”. Vroege kieming-
vroege uitplant-grotere oogsten en 
praktisch geen last van de zwarte 
bonenluis. Wie een beschut plekje 
heeft bv tegen een zuidmuur kan in 
februari het er wel op wagen zelfs 
buiten spinazie te zaaien verschil-
lende jaren lukt dat wonderwel. Wie 
in zijn kasje druiven heeft mag niet 
meer wachten met snoeien. Fran-
kenthaler vraagt snoei na het vierde 
oog. Onbekende – en wijndruiven 
kan men het beste knobbelen dwz 
vlak na de hoofdstam de zijtakken 
zeer kort terugsnoeien. Wie fruitbo-
men heeft is rond half februari aan 
de uiterste grens om de bomen te 
spuiten met V.B.C. 
Met het planten van vruchtbomen- 
sierbomen – sierstruiken – heide-
planten kan men rustig bij open 
weer doorplanten. Voor het plan-
ten en scheuren van vaste planten 
bv margrieten, phloxen ea  is het 
nog wel een maand te vroeg. Dat 
kan beter ongeveer half maart ge-
beuren. Wie een kasje heeft met 
iets verwarming, zodat het kasje 
vorstvrij kan worden gehouden, 

kan al beginnen met het zaaien van 
salva’s, ageratum en vlijtige liesjes. 
Ook zou u deze soorten binnen in 
een tempexkist kunnen uitzaaien 
om ze rond half maart in een kasje 
of onder plat glas uit te planten. Wie 
dahlia’s wil stekken kan rond half 
februari 1 of meer knollen opleggen 
in huis of in een verwarmd kasje. 
Men pot ze zo op dat de kraag bo-
ven de grond komt, dan kan men 
later zien waar men het stek moet 
snijden. Wie in de tuin chinese klok-
jes ( forsythia ) heeft kan normaal de 
2e helft van januari al takken binnen 
halen om ze in bloei te trekken. Dat 
is dit jaar te vroeg, het is nog niet 
koud genoeg geweest. Het zal dit 
jaar wel 2 à 3 weken later zijn dan 
normaal. Wie een amaryllus in bloei 
heeft hoeft deze na de bloei niet 
weg te gooien. De plant kan rond 
half mei op een half beschaduwd 
plekje worden uitgeplant- uit de pot 
geklopt- en flink in de mest gezet. 
Zonder mest het volgend jaar geen 
bloem. Door het lengen van de da-
gen beginnen uw kamerplanten 
weer nieuw leven te vertonen. Laat 
ze nog een maandje met rust voor 
u ze gaat verpotten of begint met 
bijmesten. Een huis vol frisse plan-
ten of bloeiende soorten zal dan uw 
loon zijn.
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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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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 na-
tuurlijk. 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 kost-
bare 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 voedingsstof-
fen, 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 win-
terharde 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 groen-
bemesters 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 ge-
rooid 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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Bovendien, en dat is misschien wel de voornaamste reden om een groenbe-
mester toe te passen, is het een goede bodembedekking. Wanneer een groen-
bemester 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 bo-
demleven 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 ver-
wacht. Een juiste keuze maken is heel belangrijk, niet alleen om tot het gewens-
te resultaat te komen, maar ook omdat u regelmatig rekening moet houden 
met de vruchtwisseling. Zet dus geen kruisbloemige (bladkool, stoppelknol-
len, bladrammenas) in het vak waar eerder dat jaar kool werd geteeld. Kan uw 
grond wel wat stikstof gebruiken, neem dan een vlinderbloemige of een meng-
sel 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: bladramme-
nas, 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 onderspit-
ten 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 kla-
ver, 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 ca-
talogus hoeveel zaad er nodig is en wat de deugden van die bepaalde groen-
bemester 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 experi-
menteren, er zijn ook kleinverpakkingen en u kunt dus best verschillende soor-
ten in de tuin zaaien of uw eigen mengsel samenstellen.
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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 groen-
bemesters 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 gezeef-
de compost of tuinaarde afgedekt. Daarna enigszins aandrukken. Wanneer er 
breedwerpig gezaaid is zal er de eerste weken regelmatig gewied moeten wor-
den. 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 in-
vloeden 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.

Maandblad digitaal ontvangen
Vanaf 1 januari 2017 is het mogelijk het maandblad digitaal te ontvangen. 
Uiteraard moet u dan in het bezit zijn van een e-mailadres.
Als u het e-mailadres doorgeeft aan de redactie (redactie@lamershofweert.nl), 
krijgt u met ingang van 2017 het maandblad digitaal.

De redactie
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Regelmatig diefstal op Lamershof
Beste tuinleden er zijn de laatste tijd regelmatig spullen onder de schop en in 
het oud ijzer hok gestolen. Als tuinleden spullen onder de schop zien staan of 
oud ijzer zien liggen waar ze interesse in hebben dan dienen ze hiervoor eerst 
aan een van de bestuursleden toestemming te vragen en dit niet zomaar mee 
te nemen dat is diefstal. 

Zoals jullie weten hebben we al een tijdje camerabewaking en we kunnen 
de beelden iedere morgen terug kijken dus als er in het vervolg weer spullen 
verdwijnen zonder dat hiervoor toestemming is gevraagd, dan gaan we de 
camerabeelden terug kijken en de betreffende persoon die de spullen heeft 
gestolen wordt direct als tuinlid geroyeerd en we geven deze diefstal dan ook 
door aan de politie.

Het Bestuur

Carnavalsmiddag
Tuinpark Lamershof

zaterdag 18 februari 2017
van 13.00-19.00 uur
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NEDERWEERT
Naast de kerk!

Kerkstraat 106, 6006 KS Weert
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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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koelen, vriezen 
wassen, drogen
inbouw, audio
TV, notebooks

Assortiments Adv. -  78x55mm h - ZW/PMS021 - week 45

Lambers 
St. Lambertusstraat 10
Nederweert 
(0495) 625714 Van experts kun je meer verwachten. 

Openingstijden 

winkel
Maandag t/m Vrijdag

van 09.30 tot 10.00 uur

Openingstijden

kantine
Zaterdag van 13.00 tot 19.00 uur

Woensdag van 14.00 tot 18.00 uur
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• Afhalen • Buffet • Diner •

Beekstraat 61 Weert
Tel. 0495 - 520384

Hét adres
voor lekker

chinees eten!
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muntpassage 17 
weert

 telefoon 535292
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Limburglaan 110
6004 HW Weert

Tel. 06-51055628
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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 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

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

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

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.
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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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verzekeringen, hypotheken
en financiële planning

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

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

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

INSCHRIJFFORMULIER

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

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

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

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

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

Mijn voorkeur gaat uit naar een tuin van:

  100 m2                               200 m2                               300 m2

(aanstrepen wat van toepassing is)

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

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

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

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

INGEZONDEN KOPIJ
Bestuur en leden 

tuinvereniging Lamershof

Redactie-adres:
Emmasingel 10B, 6001 BC Weert

of in de bus aan de poort

Aanleveren kopij 
via e-mail

uiterlijk 15 januari 2017
Uitgave volgend blad:

1 februari 2017


