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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 

December 2017

Jaargang 41
nr. 10

Nieuwjaarsreceptie
Tuinpark Lamershof

Zondag 7 januari 2018
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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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!

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 je 06 nr. enz. doorgeven per mail aan voorzitter@
lamershofweert.nl of door een briefje met je wijzingen in de brievenbus van 
Lamershof te deponeren.

Alvast bedankt voor u medewerking.

Sinterklaasfeest
Lieve kinderen, mama, papa, oma en opa,

Op zondag 3 december brengt de Sint weer een 
bezoek aan tuinpark Lamershof.
Aanvang 15.00 uur kantine open om 14.00 uur. 
Opgeven kan tot uiterlijk 22 november in de 
kantine. 

Voor de kinderen van tuinleden is de middag gratis 
voor kinderen en kleinkinderen van steunleden 
vragen wij een bijdragen van 7,50 euro.

Ik wens iedereen een gezellige middag.
Mvg, Gonnie rekreatie
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wat doen we
van half

december tot
half januari

We zitten nu in hartje winter. U kent 
het spreekwoord: als de dagen len-
gen begint de winter te strengen. Let 
dus op uw zaak. Hebt u aardappelen 
ingekuild of in kisten in het schuur-
tje, dek die tijdig af. Ook ingekuilde 
wortelen moeten worden afgedekt 
met mest of ruigte, in de kisten in uw 
schuurtje kunt u ze afdekken met bij-
voorbeeld een oude deken. Ook uien 
en sjalotten moeten tegen de vorst 
worden beschermd. Komt u te laat 
en zijn de uien bevroren dan beslist 
handen eraf. Gaat u er in rommelen 
dan bevriest in een minuut alles tot 
een vieze massa. Laat u ze met rust 
dan kan een langzame dooi alles 
nog herstellen. Brengt u een kist be-
vroren uien in een verwarmd vertrek, 
dan bent u ineens alles kwijt. Op het 
veld staat niet veel meer. Nog wat 
boeren – en spruitkool en wat prei. 
Bij een niet te strenge winter kunt u 
van boeren- en spruitkool nog oogs-
ten tot het voorjaar. Tussen de prei-
planten strooit u het beste wat ruigte 
dan kunt u altijd prei oogsten, ook al 
is de grond rondom keihard bevroren. 
Liefhebbers van veldsla kunnen de 
hele winter blijven plukken. Plukken 
is beter dan afsnijden en ook vlug-
ger gebeurd. Wie verse paardenmest 
heeft kan deze over een gedeelte van 
zijn witlofkuil uitspreiden. Daar kunt u 

de oogst een hele tijd mee vervroe-
gen. Wie koolsoorten in het schuurtje 
heeft opgeslagen moet deze geregeld 
controleren en eventueel rotte plek-
ken met een scherp mes uitsnijden. 
Wie bruine bonen geoogst heeft moet 
deze niet in plastic zakken bewaren. 
Ze zweten dan en worden in de zak-
ken muf. Het best bewaart u ze in pa-
pieren builen. Staan de aardbeien op 
een winderig veld, dan verdient het 
wel aanbeveling om tussen – niet op 
– de planten wat stalmest te brengen, 
de wind wordt dan gebroken en ze 
komen vlotter de winter door. Som-
mige tuinders laten de aangevoerde 
mest op hopen op het land liggen. Het 
is beter deze over uw perceel uit te 
spreiden. De meststoffen worden dan 
over het gehele perceel gelijkmatig 
verdeeld. Het wordt nu ook de tijd om 
de composthoop nog eens om teen. 
U hebt dan in het aanstaande voor-
jaar prima materiaal om de groenten 
te bemesten. Hebt u nog kunstmest-
stoffen zoals korrelmest 12-10-18 
in het schuurtje staan, bind dan de 
plasticzakken zorgvuldig toe. De kor-
rels nemen vocht op uit de omgeving 
en is dan niet strooibaar. Vet ook met 
wat olie de tuingereedschappen in, ze 
hebben dan geen kans om te roesten 
en verhelp losse stelen door ze vast te 
zetten dan ergert u zich ook niet in het 
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Lid van:
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voorjaar als ze weer gebruikt moe-
ten worden. Ondanks de kale velden 
biedt de winter ons enige gezellige 
uren als dezer dagen de prijscou-
rant in de brievenbus valt. Bij som-
mige tuinders pluist, het hele gezin de 
prijscourant na en heeft ieder zo zijn 
eigen wensen in keuze van groente- 
en bloemenzaden. Loop uw gerooide 
dahliaknollen eens na en kijk eens of 
de stelen en knollen niet schimmelen. 
Snijd de stelen maar af en leg de knol-
len iets droger. Geven de sjalotten al 
groene groeipuntjes dan liggen ze te 
warm. Het is nu ook de tijd uw fruitbo-
men met V.B.C. te spuiten. Staan on-
der of bij uw fruitbomen aardbeiplan-
ten dek ze dan voor het spuiten even 
af met zwarte plastic anders ontstaat 
bladverbranding. Hebt u fruitbomen 
dan kunt u deze nu snoeien, maar laat 
het snoeihout liggen. Konijnen zullen 
eerst het snoeihout ontschorsen voor 
ze aan de bomen beginnen. Hebt u 
rozen in de tuin, gooi dan in het hart 
van iedere struik een schop com-
post of oude mest, ze komen vlotter 
de winter door en krijgen tevens het 
nodige voedsel. Wie het vorige na-
jaar nieuwe stamrozen geplant had, 
was ze wel kwijt geweest. Als u ze nu 
plant, bind dan een grote plastic buil 
om het kroontje van de roos. Ze lij-
den meer van de ijzel dan van de kou. 
Vroeger bond men er stro of brem 
in, maar dat was een slordig gezicht. 
Plastic is overal goed voor, behalve in 
de grond of in de composthoop. Hebt 
u in de tuin berken of noten die ge-
snoeid moeten worden, doe dat nu. 
Snoeit u in het aanstaande voorjaar 
dan kunnen ze zelfs doodbloeden. 
Ook de druiven moeten nu gesnoeid 

worden. Knip alle dunne krielhout 
maar helemaal weg en snoei bij de 
Frankenthaler de dikke zijscheuten 
boven het vierde oog af, daar komt 
de zwaarste tros. Sierheesters kunt 
u zelf van winterstek maken, zoals de 
boerenjasmijn, de rode bloeikers, alle 
wilg en populieren soorten. Snijd ge-
zonde, minstens potlood dikke twij-
gen van ongeveer 25 cm af en steek 
deze voor 2/3 in de grond, de meeste 
stekken zullen gaan groeien. Wilt u 
een ligusterhaagje, snijd dan wat ge-
zonde stekken en behandel ze op de 
dezelfde manier. In 2 jaar kunt u dan 
al  een aardig haagje hebben. Ook 
rode en zwarte bessen moeten nu ge-
snoeid worden. Haal de zwarte takken 
tot de grond toe weg. Bij het snoeien 
van appels komt u vaak kankerplek-
ken tegen. Snijdt deze wonden met 
een scherp mes tot in het gezonde 
hout weg en smeer de wonden in met 
kankerpasta of koolteer. Wilt u in de 
tuin heesters aanplanten, neem dan 
eens wat anders zoals de toverhaze-
laar Hamamelis Mollis, die bloeien in 
het hartje van de winter. In de barre 
winter van het jaar 1978 heeft de to-
verhazelaar een volle maand volop 
gebloeid zonder zich van de ijzel en 
sneeuw iets aan te trekken. Of neem 
eens de naaktbloeiende jasmijn als 
leiplant tegen muur of schutting. Deze 
bloeit van november tot half maart. 
Laat de kamerplanten genieten van 
het schaarse licht en giet ze de hele 
winter met weinig maar lauw water. 
Hebt u een Chinese roos laat deze 
met weinig water bij een temperatuur 
van 10 tot 15 graden overwinteren in 
een heerlijke rust. In het voorjaar zal 
hij u lonen met frisse groei en bloei.
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Swalmen
Nederweert
Eijsden

www.graf igroepzuid.nl
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Kerstkienen

Op vrijdag 22 december 2017 is er weer een 
kerstkienavond in de kantine van Lamershof.

Breng alle partners, vrienden, vriendinnen en
kennissen mee. Hoe meer zielen hoe meer vreugde.

Er zijn net als voorgaande jaren weer
fantastische mooie prijzen voor weinig geld.

De gezellige kantine is geopend om 19.00 uur.
Het kienen begint om 20.00 uur.

Tot ziens op vrijdag 22 december 2017.

Het recreatie-team
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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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Kaartcompetitie “Lamershof” 2017/2018
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 
wederom 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 bepaald worden. Voor deze eindstand komen 
alleen de deelnemers in aanmerking die van de eerste 14 avonden er minimaal 
10 hebben meegespeeld. De inleg bedraagt € 2,50 per avond. Op kaartavond 15 
worden de prijswinnaars bekend gemaakt, iedereen die minimaal 10 avonden 
heeft meegespeeld krijgt een goed gevulde levensmiddelenmand mee naar 
huis. Onze vaste deelnemers zien we graag op de eerste kaartavond dinsdag 
3 oktober terug en nieuwe leden die graag een kaartje leggen schroom niet 
en kom gezellig meekaarten. De aanvang is telkens om 19.30 uur.Tot ziens op 
onze gezellige kaartavonden in de kantine van Tuinpark Lamershof.

De speeldata zijn:
3 oktober, 17 oktober, 31 oktober,14 november, 28 november, 12 december,
19 december, 9 januari, 23 januari, 6 februari, 20 februari, 6 maart, 20 maart, 
3 april en 10 april (finale avond).

Einduitslag kaartcompetitie Lamershof seizoen 2016/2017 van de eerste 
4 winnaars.

Kruisjassen. Punten. Jokeren. Punten.

1. Jan Peeters. 46574. 1. Mia Verleijsdonk. 3339.
2. Jac Schroeten. 46389. 2. Lisette Schuman. 3603.
3. Piet Hermans. 45989. 3. May Beyes. 3870.
4. Tjeu Brouns. 45812. 4. Gerda Cortooms. 4070.

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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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.

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

Aktiviteiten 2017-2018
 03 December St. Nicolaas

 12 December Kaarten

 19 December Kaarten

 22 December Kienen

 07 Januari Nieuwjaarsreceptie

 03 Februari Carnavalsmiddag

 10 Juni Open Dag

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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Rijgedrag op de hoofdpaden
Geachte tuinleden,

We krijgen steeds meer klachten van tuinleden dat er veel te hard over de 
paden wordt gereden, er zijn tuinleden die ons gevraagd hebben drempels 
op de hoofdpaden aan te brengen, in de bestuursvergadering van september 
hebben we besloten geen drempels aan te brengen maar een 15 km bord te 
plaatsen bij de ingang van het hoofdpad en verder hebben we besloten dat 
indien we daarna nog constateren dat er niet stapvoets wordt gereden dat de 
betreffende leden die dit doen geen sleutel meer in bruikleen kunnen krijgen 
van de grote poort, als er tuinleden zijn die constateren dat iemand te hard rijdt 
schroom niet en geef dit even door aan het bestuur zodat we daarna alsnog 
passende maatregelen tegen die bestuurder kunnen ondernemen. 

Ik vraag u allen begrip voor deze genomen maatregel namelijk het gaat om de 
veiligheid van de leden en hun kinderen.

Het Bestuur

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

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

Spitten of niet? 
Het is algemeen gebruik om de moestuin aan het eind van het teeltseizoen om te pitten. Biologische 
tuinders hebben daar echter bezwaar tegen, omdat deze drastische grondbewerking het bodemleven 
zou schaden. Daarin hebben zij gelijk. Als je spit komen de micro-organismen, die in de bovenste 
centimeters van de grond leven, op zo’n 25cenimeter diepte terecht, waar ze het loodje leggen 
door zuurstofgebrek. De organismen die in diepere gronden leven, komen door het spitten aan de 
oppervlakte terecht. Daar sterven zij aan “hyperventilatie”. Daarmee is het duidelijk dat spitten het 
bodemleven en dus ook de bodemvruchtbaarheid benadeeld. Dit houdt niet in, dat spitten in alle 
situaties uit den boze is.. Als je zware gronden, bijvoorbeeld kleigrond, niet spit ontstaat er na verloop 
van tijd een vaste grondmassa die nauwelijks zuurstof bevat. Het gevolg is dat vrijwel alle micro-
organismen stikken. Zware gronden zullen dus wel degelijk gespit moeten worden. Doe dit voor de 
winter invalt. Als het flink gaat vriezen zet het water dat zich in de grondkluiten bevindt uit, waardoor 
deze verkruimelen. Er ontstaat dan een redelijk losse grond, waarin het bodemleven zich goed kan 
handhaven. Mocht uw tuingrond te zwaar zijn om onbewerkt te laten, maar weer te licht voor een 
drastische ingreep als het spitten, dan kunt u altijd nog voor een bewerking met de Grelinete kiezen 
Met behulp van dit gereedschap is het mogelijk om de grond los te maken zonder de aardlagen om te 
keren. Kortom, laat spitten achterwege als het niet echt nodig is. Het bodemleven zal u er dankbaar 
voor zijn.
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NEDERWEERT
Naast de kerk!

Kerkstraat 106, 6006 KS Weert
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Mulchen 
Lichte gronden die een paar maanden niet beteeld worden, kunnen onder invloed van regen en wind 
ook dichtslaan, zij het in mindere mate dan zware grond. Voor het bodemleven is dit een slechte 
zaak. Het zal dan ook beschermd moeten worden. Een grote groep biologische tuinders doet dit door 
ongespitte lichte tuingrond in het najaar meteen 20 centimeter dikke laag blad, stro, oogstresten of 
ander organisch materiaal te bedekken. Deze methode wordt mulchen genoemd. Onder de deklaag blijft 
de grond mooi los en relatief warm. Kortom, een ideaalklimaat voor het bodemleven. Het is overigens 
welzaak om de deklaag in de loop van januari weer te verwijderen. De aan kracht winnende zon krijgt 
zodoende de kans om de grond op te warmen. Ook mijn tuin ligt op lichte zandgrond, maar toch pas 
ik de mulch-methode niet toe. De reden is, dat in mijn tuin veel slakken leven. Deze voelen zich onder 
de deklaag uitstekend thuis. Door te mulchen zou ik steeds meer slakkenoverlast krijgen. Nee, ik laat 
de grond gedurende de winter onbedekt. Ik ga het,,dichtslaan” tegen door iedere veertien dagen een 
bewerking met de cultivator uit te voeren. Een bijkomend voordeel van deze werkwijze is, dat de kleine 
veldslakjes die zich in de winter onder de grondkruimels schuil houden, steeds opnieuw in hun rust 
worden gestoord. Ik heb gemerkt dat ze daar zo’n hekel aan hebben dat ze naar elders vertrekken ! 

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

Stalmest in soorten 
Oude stalmest is er in soorten. De meeste biologische tuinders geven de voorkeur aan verleerde, 
strorijke rundermest. Deze mestsoort bevat een evenwichtige hoeveelheid voedingsstoffen en 
stimuleert door het hoge humusgehalte het bodemleven. Paardenmest kan vooral goede diensten 
bewijzen op natte en koude grond die de neiging heeft om dicht te slaan. Paardenmest geeft namelijk 
warmte af en heeft een lossere samenstelling dan rundermest. Schapen, geiten- en konijnenmest 
zijn goede vervangers voor rundermest, maar verteerde vogelmest (meestal kippenmest) is minder 
geschikt voor gebruik in de biologische moestuin, Deze mestsoort bevat te veel snel opneembare 
voedingsstoffen, waardoor het functioneren van het vruchtbaarheidsfabriekje in de grond wordt 
benadeeld. Ook het gebruik van oude varkensmest is af te raden. Varkensmest bevat nogal eens 
meer koper dan goed is voor de gewassen en de micro-organismen in de grond 
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Organische meststoffen 
Stalmest en in mindere mate compost bevatten organische stoffen, die door hei bodemleven in 
plantenvoedsel worden omgezet. Doorgaans is de hoeveelheid echter te gering om een gezonde 
groei van de gewas sen te waarborgen. Er zal dan ook iets extra’s moeten worden gegeven. 
Biologische tuinders doen dit in de vorm van langzaam werkende organische meststoffen. Denk 
daarbij bijvoorbeeld aan bloedmeel, beendermeel, natuurfosfaat en organische mengmeststof ft:n. 
Het gebruik van ledermeel en van mengmeststoffen die ledermeel bevatten, moet worden afgeraden. 
Ledermeel is namelijk vaak verontreinigd met zware metalen, die het bodemleven doden en de grond 
vergiftigen. Ik kan u niet vertellen aan welke meststoffen uw tuingrond behoefte heeft en hoeveel U 
ervan moet gebruiken. Wel kan ik zeggen dat u onder geen beding moet afgaan op de aanwijzingen 
die op de verpakkingen van de meststoffen zijn afgedrukt. Deze zijn in het gunstigste geval gebaseerd 
op het gebruik in de gemiddelde Nederlandse tuin en de kans is klein dat uw tuin zo’n gemiddelde 
tuin is. Nee, de vraag hoe u moet bemesten kan alleen worden beantwoord door deskundigen die uw 
tuingrond aan een nauwkeurig onderzoek hebben. Als u uw grond blijvend op peil wilt houden, en 
dat is zeker voor biologische tuinders een noodzaak, wordt aangeraden om eens in de vijf jaar een 
grondonderzoek te laten uitvoeren. 
Het toedienden van geconcentreerde organische meststoffen is overigens een fluitje van een cent. De 
meesten worden in het voorjaar toegediend, maar enkele meststoffen moeten al in het najaar worden 
gegeven. De deskundigen van het laboratorium voor grondonderzoek geven aan wanneer u de diverse 
meststoffen moet geven. 
Strooi de korrels of het poeder op de aangegeven tijd en in de aangegeven hoeveelheid over de grond 
uit en werk het spul met een hark of cultivator in. Zet niet te veel kracht op de hark, want dan komt 
de mest op hoopjes te liggen en dat is natuurlijk niet de bedoeling. 

Er komt veel om de hoek kijken bij de 
voorbereiding van de biologische moestuin op 
het nieuwe seizoen. Bedank echter dat uw 
inspanningen ruimschoots worden beloond. 
Als het u met behulp van deskundigen lukt 
om de grond in optimale conditie te brengen, 
zult u volgend jaar nauwelijks of geen last 
hebben van aantastingen en zullen de 
gewassen groeien dat het een lieve 
lust is. De praktijk heeft uitgewezen 
dat verreweg het grootste deel van 
de problemen in de biologische 
moestuin worden veroorzaakt 
door een verkeerde bemesting en 
grondbewerking. 
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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

kantine
Zaterdag van 13.00 tot 19.00 uur

Woensdag van 14.00 tot 18.00 uur
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Tomatenkastjes
Met tomatenkastjes wordt bedoeld; plastic kastjes niet hoger dan 1.50 m. De 
opbouw en het verwijderen hiervan staat in het huishoudelijk reglement van 
Lamershof,maar voor de nieuwe leden en voor die leden die dit nog niet hebben 
gelezen even het volgende.

-   De tomatenkastjes mogen worden geplaatst vanaf 1 april en moeten vóór  
15 november van elk jaar zijn verwijderd [artikel 14 punt j} Voor de z.g. party-
Tenten gelden dezelfde regels.

-   De grote plastic tunnels, waarvoor vergunning is verleend, kunnen blijven 
staan maar niet de kleine tunnels of plastic bouwsels die hiervoor doorgaan; 
deze moeten vóór 15 november worden verwijderd.

Nieuwe leden en tuinwisselingen
Tuin 312 is nu verhuurt aan Mevr. I. Maas-Verbunt, opzegging tuin 112 door 
Dhr. L. Hoeben tuin nu verhuurt aan Mevr. S. Jacobs, opzegging tuin 838 
door Dhr. H. Prijs tuin nu verhuurt aan Dhr. C. Teeven, Dhr. H. Pijs blijft wel 
ondersteunend lid, opzegging tuin 705 door Mevr. G. Tindemans tuin nu 
verhuurt aan Dhr. J. Moonen, opzegging tuin 703 door Dhr. M. van Roij tuin nu 
verhuurt aan Mevr. G. Tindemans, Dhr. M. van Roij blijft wel ondersteunend lid, 
opzegging tuin 722 door Dhr. T. Kwaks tuin nu verhuurt aan Mevr. J. Gerlings, 
opzegging tuin 710 en 711 door Mevr. E. Verdurmen tuinen nu verhuurt aan 
Mevr. H. Noël, Mevr. E. Verdurmen blijft wel ondersteunend lid, opzegging tuin 
712 door Mevr. H. Noël, tuin nu verhuurt aan Dhr. W. Beerens, opzegging tuin 
804 door Mevr. À. Cason, opzegging tuin 818 door Dhr. M. Mahria, opzegging 
tuin 836 door Dhr. J. Geurts, tuin 113 is nu verhuurt aan Mevr. Prasetsri, 
opzegging tuin 311 door Dhr. G. Holzken tuin nu verhuurt aan Dhr. B. Bergh, 
opzegging tuin 803 door Dhr. W. Thijssen, opzegging ondersteunend lid Mevr. 
L. Schuman, aanmelding nieuw ondersteunend lid Dhr. M. Meulen.

Wij wensen alle nieuwe leden veel tuin plezier op Lamershof.
Het Bestuur
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Openingstijden 

winkel
Maandag t/m Zaterdag

van 09.30 tot 10.00 uur
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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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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 december 2017
Uitgave volgend blad:

1 januari 2018




