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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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Aktiviteiten 2017
 31 Januari Kaarten

 14 Februari Kaarten

 18 Februari Carnavalsmiddag

 25 Februari Spaarkaslichten

 07 Maart Kaarten

 10 Maart Spaarkasfeest

 27 Maart Jaarvergadering

 14 April Paaskienen

 15 April Paaseieren zoeken

 11 Juni Open dag.

 10 September Rommelmarkt

Paaseitjes zoeken
Zaterdag 15 april gaan we in de tuin paaseitjes zoeken. Deze activiteit is gratis 
voor alle kinderen van 0 tot 8 jaar. Vanaf 14.00 uur kan iedereen terecht in de 
kantine om 14.30 uur gaan we dan naar buiten om eitjes te zoeken. Indien de 
weersomstandig heden het toelaten. Opgeven aan de bar tot en met 29 maart.

Nieuwe tuinleden c.q. tuinwisselingen:
Opzegging tuin 210 door Dhr. R. Cuijpers, tuin nr. 120 is  verhuurt aan Mevr. 
E. van Bijnen, opzegging tuin 313 door Mevr. J. Veszpremiova, opzegging 
steunlidmaatschap door Dhr. M.J.J. Clement hij is nu huurder van tuin nr. 620, 
opzegging steunlidmaatschap door Mevr. M. Fonteijn en Dhr. J. Barents, 
aanmelding nieuwe steunleden Dhr. C. Oor en Dhr. G. Slenders.

Het bestuur wenst alle nieuwe leden veel plezier op Lamershof.



4



5

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

Gewoon Sjiek
‘Gewoon Sjiek’ is een moderne bloemen-
zaak met vestigingen in het mooie centrum 
van Maasbracht én het overdekte winkelcen-
trum De Munt in Weert. Onze passie is het 
creëren van mooi bloemwerk. Met veel liefde 
en geduld worden voor u de mooiste creaties  
gemaakt. Passend bij iedere gelegenheid, met 
een persoonlijk randje en voor elk budget.
 
Het team van ‘Gewoon Sjiek’ bestaat uit creatieve, enthousiaste, ervaren 
bloembinders die al uw persoonlijke wensen kunnen vertalen naar de mooiste 
bloemcreaties. Het is onze passie om bloemen, kleuren en verpakking zo te 
combineren dat ieder boeket persoonlijk wordt en het voor u een feest is om te 
geven of om te ontvangen.

‘Gewoon Sjiek’ biedt een verrassend assortiment aan bloemen, keramiek, 
glaswerk en kleine woonaccessoires. Wij zijn altijd op zoek naar de laatste 
trends en spelen in op de verschillende seizoenen.
 
Voor boeketten, bruidsboeketten en ook voor rouwarrangementen bent u bij 
ons aan het juiste adres. U geeft ons informatie over kleur, stijl en gelegenheid 
en wij gaan samen met u op zoek naar de juiste combinatie.”

Gewoon Sjiek B.V.  •  Muntpassage 17 Weert  •  tel 0495-53 52 92  •  www.gewoonsjiek.nl
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Lid van:
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wat doen we
van half

februari tot
half maart

Als de grond niet te nat is moet men 
zachtjesaan beginnen met spitten 
en het klaarmaken van de grond. 
Na half februari kan men onder glas 
al veilig wat keeltjes zaaien. Met 
het zaaien van keeltjes buiten kan 
men beter wachten tot half maart. 
Tuinbonen en doppers om voor 
te kiemen moeten half februari al 
gelegd zijn. Let op in de bak voor 
veldmuisjes. Onder plat glas of in 
een serre kan men half februari al 
wat worteltjes zaaien. Het ras Am-
sterdamsebak doet het nog steeds 
goed. Ook de stomppuntige van 
Nantes blijft nog steeds een goed 
ras. Wie een beschut plaatsje 
heeft kan tegen half maart bij open 
weer buiten wat worteltjes zaaien. 
Meestal lukt het wel. Ook radijsjes 
kan men na half februari al omder 
glas zaaien. Leifst het ras Cherry 
Belle, dat gepatenteerd is, of de 
kersrode die heel laat voos wordt, 
die precies het zelfde is. Rond half 
maart kan men die kleine uibol-
letjes ook poten die uitgroeien tot 
zware exemplaren. Tegen dezelfde 
tijd kan men ook sjalotten poten, ze 
moeten voor de helft tot 2/3 in de 
grond zitten. Knip met een schaar 
de topjes van de sjalotten af, anders 
trekken de merels ze uit de grond. 
Liefhebbers van schorseneren kun-

nen tegen half maart al zaaien, be-
ter gezegd, hrt zaad leggen in het 
voortje, want inharken gaat niet.te-
gen half maart kan men onder glas 
al wat sla zaaien. Het is natuurlijk 
het ras Meikoningin. Met sla buiten 
zaaien kan men beter wachten tot 
einde maart begin april. Onder glas 
kan men al veilig spinazie zaaien, er 
zijn veel rassen, maar het moet nu 
scherpzaad zijn. En zaaien op rijtjes 
verdient nog steeds de voorkeur. 
Liefhebbers van kervel kunnen on-
der glas al een bbeetje zaaien. Zaai 
niet alle zaad ineens maar doe over 
een pakje 4 à 5 keer. U kunt hret 
beste dan het hele seizoen van uw 
kervel oogsten. Tegen half maart 
kan men ook aardbeien planten, 
vooral de doorbloeiers bv. Ostara, 
plant men veel in het vroege voor-
jaar. Wie een bed aardbeien heeft 
staan en vroeg wil oogsten kan daar 
een plastic tunnel over aanbrengen. 
Alle vaste bedden met aardbeien 
moet men nu eens nalopen, het 
rotte blad eraf halen en het kan zijn 
dat ze iets opgevroren zijn en wat 
aangedrukt moeten worden, omdat 
ze los staan. Wie zijn rabarbar wil 
voorkiemen kan het best over een 
pol een oude mand zonder bodem 
zetten. Beroepstuinders brengen 
vaak een plastic tunnel boven hun 
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pollen. Tegen half maart  kan men 
buiten selderie en peterselie zaaien, 
maar het kan wel 5 a 6 weken duren 
voor het opkomt. Beter kan men dit 
in een kistje in een serre of in de 
warme keuken zaaien en later de 
plantjes buiten uitpoten netjes op 
rijtjes. Ook knolselderie moet men 
nu binnen zaaien. Wie volwaar-
dige knolselderie wil oogsten moet 
de zaailingen 3x verspenen en op 
het verst stuk poten. Met het ver-
spenen lijden de plantjes iets, er is 
even stilstand in de groei, maar dat 
is het begin van de knolvorming. 
Wie weeuwen van koolplanten 
heeft, bloemkool of spitskool kan 
deze rond half maart buiten plan-
ten. Denk aan de vruchtwisseling. 
Er is al zaad gevonden van miert 
en van tuintjesgras. Dus schoffelen 
bij zonnig weer is geen overbodige 
luxe. Wie bramen in de tuin heeft 
kan nu de oude afgedragen takken 
geheel wegsnoeien en de jonge 
scheuten opnieuw opbinden. Wie 
frambozen heeft kan het beste de 
dunste stengels geheel wegnemen 
en de zwaarste op 30 a 40 cm op-
binden.wie een notenboom heeft 
mag nu niet meer snoeien, er be-
staat zelfs kans op doodbloeden. 
Het is nu nog een geschikte tijd om 
diverse bomen, struiken of hagen 
te planten. Geef ze na het planten 
een emmertje water, ze zitten dan 
vast en de losse grond komt goed 
tussen het wortelstelsel zitten, zo-
dat ze direct kunnen doorgroeien. 
Klimrozen kunnen al in februari 
gesnoeid worden, zaag het oude 
zwarte hout tot aan de grond weg, 
knip de korte twijgjes geheel weg 

en bind de hoofdtakken op ca. 40 
cm van elkaar af op. Met het snoei-
en van struikrozen wacht men tot 
rond half maart. Ze moeten dan tot 
ca. 15 cm boven de grond worden 
teruggesnoeid. Het dunne hout en 
de oude meestal al dode stompen 
moeten worden weggenomen. Als 
u 3 à 4 gezonde takken overhoudt 
is dat meer dan genoeg.  Liefheb-
bers van lelies kunnen nu de bol-
len zetten, behalve de witte lelies, 
die moeten in het najaar gepoot 
worden, want die zitten nu al in het 
loof.  Geef de bollen vooral boven 
de bol zware grond, want de sten-
gels die uit de bol komen maken 
boven de bol nieuwe wortels die 
de bloei bevorderen. De bekende 
witte of boerenlelie moet vooral on-
der de bol zware grond hebben, ze 
hebben geen stengelwortels. Con-
troleer even de dahliabollen of alles 
nog in orde is. Wilt u dahlia’s stek-
ken dan moet u tegen half maart in 
een kistje of grote bloempot een 
of meer knollen opzetten met de 
kraag net boven de grond. U kunt 
dan de stekken als ze ca. 6 à 7 cm 
lang zijn makkelijker snijden. Wie 
knolbegonia’s heeft kan deze rond 
half maart, op warmte, al in turf-
strooisel ter kieming leggen. Het 
zijn dan rond half mei al ferme plan-
ten om ze buiten of in bloembak-
ken uit te poten. Wie veel gladiolen 
heeft voor de snij kan het beste de 
helft al rond half maart poten en als 
deze boven komen, rond half april, 
de tweede helft. Dan bloeien er niet 
teveel ineens. Wie zijn verspeen-
de viooltjes nog op hetzelfde veld 
heeft staan moet deze begin maart 
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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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op het bloemperk of in de border 
uitpoten. Rond half maart zoeken 
we onze oude geraniums op, zijn 
ze te lang dan snijden we ze in en 
gaan de toppen weer stekken. Is 
uw chinese roos te groot geworden 
kort ze dan rond half maart maar 
flink terug. Wie over een verwarmd 
kastje beschikt kan nu al salvia’s, 
agaratum en petunia’s zaaien. Lief-
hebbers van siererwtjes kunnen 
deze nu binnen voorkiemen om ze 
na afharding half april buiten uit te 

planten. Hebt u een verticulteer-
hark, maak er dan uw gazon mee 
los, het zal de groei bevorderen. 
Rond half maart ziet u al hernieuw-
de groei in de kamerplanten- geef 
ze wat meer meer water en geef ze 
wekelijks een bemesting met po-
kon bv.  Het is nu ook de tijd om op 
een warm plaatsje de kamerplanten 
te stekken, dan hebt u tegen de zo-
mer weer een gezonde jonge plant 
waar u trots op kunt zijn omdat het 
“eigen kweek “is.

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.



12



13

zaterdag 18 februari 2017
van 13.00-19.00 uur
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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
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Vergeten groenten
Voor ons dagelijks voedsel kunnen we putten uit een rijk groenteassor-
timent. Toch verwerken we hooguit een dertigtal groenten in onze ge-
rechten. Dezelfde begrenzing wordt de moestuin opgelegd. Moestuinders 
kweken vooral de soorten die ze het meest gebruiken, dit wil zeggen dat 
ze gaan oogsten op een ogenblik dat de betreffende groente in de winkel 
het goedkoopst is. 

Naast de klassieke groentesoorten bestaan er nochtans talloze andere 
soorten en variëteiten, die een welkome aanvulling kunnen zijn op het 
klassieke groenteaanbod. Door minder courante groenten te kweken, 
overwinnen we de beperkingen die ons door de groentehandel worden 
opgelegd en zorgen we zelf voor variatie in ons voedsel. 

Eigen schuld? 
We kennen in ons land meer dan tweehonderd verschillende groentesoorten 
en dan zwijgen we nog van de ontelbare variëteiten binnen elke soort. We 
kunnen het de Groenteboer om de hoek niet kwalijk nemen dat het aanbod 
beperkt is. De commerciële teelt van bepaalde groenten ligt niet altijd binnen 
de mogelijkheden. Zo is de pastinaak meer dan een goede vervanger van 
de wortel, maar de lange teeltperiode maakt de kweek ervan economisch 
onrendabel. Doorgaans wordt naast de lange groeiduur ook de gevoeligheid 
voor ziekten genoemd. Andere geldige redenen voor het verdwijnen van 
bepaalde groenten zijn de minder verfijnde smaak of de moeilijke -zeg minder 
geliefde- bereiding ervan. 
Aanvankelijk werden groenten gekweekt om in de voedselbehoefte te voorzien. 
Pas na de Tweede Wereldoorlog is de groentekweek uitgegroeid tot een geliefde 
vrijetijdsbesteding. De noodzaak van weleer verdween en de amateurtuinder 
kan zich sindsdien meer en meer permitteren om bijzondere soorten en rassen 
in zijn tuin op te nemen in plaats van zijn tijd te spenderen aan de kweek van 
groenten waarmee men hem in de winkel bij wijze van spreken om de oren 
slaat, tenzij hij een biologische teelt vooropstelt. 

Variaties op een groente 
Smaken verschillen en wat de een de hemel in prijst, valt nog lang niet bij ie-
dereen in de smaak. Toch is het goed te weten dat er tal van groentesoorten 
bestaan die niet alleen in smaak verschillen, maar die door hun fraaie of ex-
centrieke uiterlijk ook een lust zijn voor het oog. Denk maar aan fantasierijke 
groenten als de aardpeer, de crosne, de spaghettipompoen, de kouseband, de 
kardoen en het ijskruid, waarvan alleen al de naam tot de verbeelding spreekt. 
Bovendien zijn door een vergaande teeltkeuze en rasveredeling, uit inmiddels 
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NEDERWEERT
Naast de kerk!

Kerkstraat 106, 6006 KS Weert
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welbekende groenten, variëteiten en selecties ontstaan die de variatie in het 
groentenaanbod nog vergroten. Bekijk de talrijke koolsoorten die uit de wilde 
kool zijn ontsproten en aan de veelsoortige slarassen. Zo kunnen we het hele 
rijtje aflopen: tomaten, aardappelen, wortelen, bonen, erwten, uien, cichorei, 
pompoenen, van al deze groenten worden uiteenlopende rassen en variëteiten 
aangeboden waarmee naar hartelust kan worden geëxperimenteerd. 

Van groenten eten we vooral de wortels of de (jonge) bladeren, eventueel sa-
men met de -verdikte -bladnerven en stengels, maar in sommige gevallen kun-
nen evengoed de bloemhoofden of de bloemen gegeten worden. De broccoli 
en de bloemkool zijn bekende voorbeelden hiervan. Maar wie weet dat ook de 
gesloten bloemknoppen van sommige planten eetbaar zijn, zoals die van de 
amsoi en de rabarber, of de bloeistengels van bij voorbeeld de choisum? Of 
wist u dat de bloemen van de Oost-Indische kers, de courgette, de bernagie en 
de goudsbloem niet te versmaden zijn? 

Pleidooi voor oud en nieuw 
Ondanks de veelzijdigheid van de plantenwereld, behoren de groenten tot een 
beperkt aantal plantenfamilies. Weinig mensen weten nog welke natuurlijke 
planten al dan niet eetbaar zijn. Op zich is dit ook niet zo belangrijk, omdat in 
het wild verzamelde groenten in kwaliteit onderdoen voor de gekweekte vor-
men. Wel is het goed te weten dat ook hiervan, al is het in beperkte mate, 
tuinvariëteiten in omloop zijn. We denken hierbij in de eerste plaats aan soorten 
zoals het rapunzelklokje, het barbarakruid, de melde, de gewone smeerwortel 
en de paardebloem (molsla). 

Terwijl we vervreemden van de gewassen die deel uitmaken van onze omge-
ving, doen we alle moeite om nieuwe exotische groenten te telen. Ook de vraag 
ernaar is groter dan ooit. De talrijke immigranten die stage groei van het toe-
risme naar exotische landen, opent een markt voor uitheemse groenten. Daar-
door geraken inheemse en oude groenten in de verdrukking, terwijl de kwaliteit 
ervan doorgaans veel beter is en de teelt aanzienlijk minder problemen stelt. 
Dit houdt geen veroordeling in van introducties van vreemde gewassen op de 
binnenlandse markt, maar de teelt ervan zou meer moeten worden afgestemd 
op een verrijking van de inlandse teelten. 

Keuze
De kweek van bijzondere groenten vraagt doorgaans meer aandacht dan die 
van klassieke groenten. De kans op tegenslag is groter en de opbrengst kan 
beduidend minder zijn dan die van een meergebruikelijke groente. De verkla-
ring ligt in het feit dat veel groenten in hun evolutie achter zijn gebleven, om-
dat geen veredeling of rasverbetering plaatsvond. Bovendien is veel van de 
kennis over en de ervaring met zulke groenten in de loop der tijden verloren 
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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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gegaan. De teeltmethodes liggen niet binnen ieders mogelijkheden en vaak is 
het moeilijk om aan zaden te geraken. De teelt van zeekool, waterkers, okra of 
kapucijnerbaard is niet voor iedereen weggelegd en vraagt om speciale voor-
zieningen, zoals een bevloeibaar zaaibed, een verwarmde kas of een inkuilton. 
Het is daarom altijd goed te weten waarmee men bezig is en te beginnen met 
eenvoudige soorten. Voor veel mensen is het telen van bijzondere soorten en 
rassen tot een hobby uitgegroeid. Her en der verspreid over het land bestaan 
er clubs, waarvan de leden onderling zaad uitwisselen. Misschien behoort u 
binnenkort tot één van hen. 

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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muntpassage 17 
weert

 telefoon 535292
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Limburglaan 110
6004 HW Weert

Tel. 06-51055628
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• Afhalen • Buffet • Diner •

Beekstraat 61 Weert
Tel. 0495 - 520384

Hét adres
voor lekker

chinees eten!
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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 februari 2017
Uitgave volgend blad:

1 maart 2017


