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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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Paaskienen
op vrijdag 10 april 2020

is er weer een paaskienavond 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 10 april 2020.

Het recreatie-team
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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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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.

Paaseitjes zoeken
Paaszaterdag 11 April is het voor de kinderen en kleinkinderen van tuinleden 
en steunleden tot en met 8 jaar paaseitjes zoeken. Opgeven aan de bar in de 
kantine tot 21 maart. Aanvang 14.00 uur. Kantine open 13.00 uur.

Met vriendelijke groet, Gonnie recreatie
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Kelvinstraat 2  |  6003 DH Weert
0495-534456  |  06-54602623

www.autobedrijfpeterjanssen.nl

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

We vertrouwen op uw medewerking. 

Het Bestuur.

Paasbrunch
Op 12 April is weer onze gezellige paasbrunch aanvang 12.00 uur. 
Bijdrage 7,50 euro p.p. te voldoen bij opgave. 
Opgeven aan de bar in de kantine tot 25 maart.

Met vriendelijke groet, Gonnie recreatie
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wat doen we
van half

maart tot
half april

Beschikt men over geen glas dan 
kan men eind maart op een be-
schut plaatsje buiten al een snufje 
slazaad uitzaaien. Sommige jaren 
lukt dat en in andere jaren mislukt 
het, maar de schade is nooit groot. 
Het is nu ook de tijd om de aardbei-
en op te schonen, het rotte en half-
rotte blad verwijderen. Deze blade-
ren kunnen in een later stadium ook 
de gezonde bladeren aantasten. Na 
een behoorlijke winter kan het ook 
voorkomen dat de aardbeiplantjes 
zijn opgevroren. Ze hangen dan zo 
een beetje in de lucht. Even met de 
hand aandrukken en de groei kan 
weer ongestoord doorgaan. Einde 
maart kunnen ook de sjalotten ge-
poot worden. Druk ze stevig aan en 
poot de bollen minstens voor de 
helft in de grond, anders bestaat de 
kans dat bij wortelvorming de bol-
len uit de grond worden geduwd. 
Einde maart kunnen ook de poot-
uitjes worden gepoot. Pootuitjes 
zijn kleine knikkergrote bolletjes die 
uit kunnen groeien tot zware uien. 
Wie in februari zijn tuinbonen voor-
gekiemd heeft kan ze einde maart / 
begin april al groot genoeg hebben 
om ze uit te poten. Wie niet heeft 
voorgekiemd kan nu wel de droge 
tuinbonen uitleggen. Voorgekiemde 
aardappelen kunnen einde maart 

– begin april voorzichtig gepoot 
worden. Deze gooit men niet in het 
plantkuiltje maar legt ze voorzichtig 
in, zodat de scheutjes niet afbre-
ken. Ook doperwtjes en peultjes 
kunnen nu gezaaid worden. Maak 
met de achterkant van de hark een 
geultje van ongeveer 5 cm diep 
langs het touw, zaai de erwten en 
hark het geultje weer dicht. Ook de 
peultjes kunnen nu gezaaid worden 
opdezelfde manier als de doppers. 
Het is dan nog vaak koud, maar 
erwten zijn koudkiemers, 2 a 3 gra-
den boven nul. Begin april kunt u 
ook buiten de bewaarkool zaaien, 
zoals bloem-, savooi-, witte-, rode- 
en spitskool. Wie glas heeft zaait 
natuurlijk onder glas, daar gaat de 
kieming veel sneller. Begin april 
kan ook wat snijselderij gezaaid 
worden, het kiemt sneller dan het 
in maart gezaaide. Van half maart 
tot half april kan buiten worteltjes, 
spinazie en sla steeds gezaaid 
worden. Staat het eerste zaaisel 
erop dan zaait u het tweede, etc, 
etc. ook peterselie komt nu aan de 
beurt. Het zaad ligt lang voor het 
kiemt, maar opkomen doet het. De 
eerste helft van april kunnen we ook 
buiten onze bietjes zaaien. Zaai ze 
op rijtjes en gebruik niet teveel zaad 
dan hoeft u later niet zoveel te dun-
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Lid van:
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nen. De eerste helft van april kunt u 
ook buiten uw keeltjes en radijsjes 
uitzaaien. In een mild voorjaar komt 
het wel voor dat de vrijsterplanten 
van sla, in februari gezaaid, al zo 
groot zijn dat ze buiten rond half 
april kunnen uitgepoot worden. Is 
het een guur voorjaar met schra-
le wind dan kunt u beter nog een 
paar weekjes wachten. Half maart 
is ook de tijd om de struikrozen te 
snoeien, snoei ze in tot een paar 
ogen boven de grond en knip ook 
dode dikke stompen geheel weg, 
die kunnen last krijgen van het me-
niezwammetje dat later de gehele 
plant aantast. Wilt u nog nieuwe 
rozen planten. Dan moet dat wel 
voor half april gebeurd zijn. Bezit-
ters van een kastje met druif moe-
ten wel rekening houden dat die 
door late nachtvorst nog kunnen 
bevriezen. De gevaarlijkste nachten 
zijn die waarvan de dag te voren de 
zon flink scheen en in het kastje de 
temperatuur hoog opliep. Luchten 
op deze zonnige dagen is wel ge-
wenst. Wie anemoonbolletjes wil 
poten kan dat tegen half april veilig 
doen. Leg de bolletjes niet plat in 
de grond maar steek ze er echt in. 
Legt u ze plat dan ligt de ene goed 
en de andere op zijn kop. Dat geeft 
5 a 6 weken verschil in opkomst. 
Vaste planten kunt u nu scheuren, 
zoals flox, die steekt u met een 
schop in vieren en u hebt vier nieu-
we. Verzet de eerste helft van april 
de vaste planten, gooi de boel maar 
door elkaar en zet ze op een ander 
plaatsje. Het zal een weldaad voor 
ze zijn. Knolbegonia´s moeten rond 
half maart onder glas ter kieming 

worden gelegd. Leg op de grond in 
het kistje minstens 1 cm turfstrooi-
sel. Ze wortelen graag in de turf en 
houden een goede kluit als u ze la-
ter uitplant. Ook canna´s moeten nu 
ter kieming worden gelegd. 
Dat kan in een schuurtje of onder 
glas. Geef ze vooral goede grond, 
anders groeien ze te spichtig op 
en bloeien slecht. Ook de dahlia´s 
moet en nu gecontroleerd worden. 
Snijdt alle dode en vooral rotte 
knollen af. Trek zware bossen uit 
elkaar laat de wonden een dagje 
drogen en poot ze tegen half april 
uit. Is de grond nog te natwacht 
dan nog een of twee weken met 
poten. Poot ze zo diep mogelijk dat 
de de wortelkraag ca. 10 cm onder 
de grond komt. Heel veel bloemza-
den kunnen nu onder glas gezaaid 
worden. Rond half april is een beste 
tijd. Fijn zaad zaait men liefst in een 
kistje met een glasplaat of plastic 
afgedekt. Fijn zaad moet met zo-
veel grond worden afgedekt als het 
zaad dik is. U vult het kistje eerst 
met grond en drukt deze grond 
met een plankje of troffeltje wat 
aan zo dat alles mooi plat komt lig-
gen. Vervolgens strooit u het zaad 
over de grond, drukt ook het zaad 
iets aan, dat drukt u dan half in de 
grond. Neem een handje vol grond 
en zeef dat met een zelfgemaakte 
zeef van vliegengaas over het zaad. 
Er ligt dan overal een dikke laag 
zand op het zaad, bv 1 mm dik. 
Het voordeel van deze methode is 
dat het zaad allemaal opdelfde dag 
opkomt en alle plantjes even groot 
zijn. Wie nog gras wil zaaien kan 
dat tussen half maart en half april  
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Swalmen
Nederweert
Eijsden

www.graf igroepzuid.nl

Tel.: 450122



13

doen. Voor 50 m2 hebt u een kilo 
zaad nodig. Wie slechte stukken in 
zijn gazon heeft kan deze even door-
zaaien, eerst met een hark de dicht-
geslagen bovenlaag loskrabben, 
het zaad uitstrooien, gelijk harken 
en met de platte kant van de bats 
even aankloppen. Rond half maart 
is het ook de tijd om op het gazon 
korrelmest NPK korrels 12-10-18 
te strooien en wel ½ ons per m2.  
ook de border en de rozen mogen 
we niet vergeten, ze vragen ook om 
een ½ ons per m2. het is nu ook 
de tijd om de houten bloembak-
ken te controleren. Bij sommigen 
zit de oude grond er nog in en de 
gaatjes onderin zijn dichtgegroeid 
met oude wortels. Maak alles goed 
schoon en geef de binnenzijde een 
kwastje menie. De bak gaat dan ja-

ren mee. Geef ook de buitenzijde 
een kwastje bijvoorbeeld groene 
buitenbeits en het hele seizoen is 
alles weer netjes. Wie siererwtjes 
wil oogsten kan begin april rustig 
zaaien. Als het kan moeten de rijen 
noord-zuid lopen. Ze hebben dan 
een gelijkmatige belichting. Zaai ze 
op een net stukje grond voor lange 
bloemstelen en veel viertjes, dit is 
4 bloemen per stengel. Natuurlijk 
bent u thuis ook al aan het stekken 
van de kamerplanten. De dagen zijn 
weer lang en het stekt weer vlot. Bij 
velen zijn de in het najaar gestekte 
geraniums bij gebrek aan licht te 
spichtig opgegroeid en zijn te lang 
geworden. Snijd de kop eruit stek 
die opnieuw en laat het onderstuk 
maar uitlopen, dat wordt een zware 
vertakte plant.

Aktiviteiten 2020
 03 Maart Kaarten

 06 Maart Spaarkas feest

 17 Maart Kaarten

 30 Maart Jaarvergadering

 31 Maart Kaarten

 10 April Paaskienen

 11 April Paaseitjes zoeken

 12 April Paas brunch

 21 Juni Open dag
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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.

Tuinwisselingen, opzeggingen en nieuwe leden.
Tuin 817 is nu verhuurt aan Dhr. F. Bergmans, tuin 511 is nu verhuurt aan  
Dhr. J. Veugelers, opzegging tuin 224 door Dhr. J. Stappers, tuin is nu verhuurt aan 
Dhr. M. Fautoeboen, Tuin 513 is nu verhuurt aan Mevr. M. Steijvers, opzegging 
tuin 529 door Dhr. A. Meinhardt, tuin is nu verhuurt aan Dhr. P Stienen, aanmelding 
nieuw ondersteunend lid Dhr. J. Bern. Opzegging steunlidmaatschap door  
Dhr. J. Lenders, Dhr. J. Lenders huurt nu tuin 225. Tuin 203 is gesplitst in  
2 tuinen, tuin 203A is verhuurt aan Dhr. H. Smits, en tuin 203B is verhuurt aan  
Dhr. A. van Lierop.

Wij wensen alle nieuwe tuinleden veel tuinplezier op Lamershof. Het Bestuur.

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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Attentie zeer belangrijk!!
Hierbij verzoeken we onze tuinleden vriendelijk adres, telefoon nr. wijzigingen 
enz. tijdig door te geven, heeft u ook een 06 nr. geef dit s.v.p. ook even door, het is 
voor het bestuur zeer belangrijk om over een juist tel. nr. en adres te beschikken, 
zodat wij u altijd kunnen bereiken wanneer er zich iets voordoet op Lamershof. 
U kunt uw 06 nr. enz. doorgeven per mail aan voorzitter@lamershofweert.nl of 
door een briefje met uw wijzingen in de brievenbus van Lamershof te deponeren.

Alvast bedankt voor uw medewerking.

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

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

Spullen voor de rommelmarkt
Beste Tuinleden,

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

Het Bestuur Tuinpark Lamershof
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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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Schadelijke kevers en vliegen die zich 
deze maand al vertonen

In april staan nog betrekkelijk weinig gewassen op de tuin en is de kans 
op ziekten en plagen vrij klein. Specifieke schimmelziekten en het voorjaar 
zijn kiemschimmels en valse meeldauw. Van de insecten zijn het vooral 
enkele keversoorten en schadelijke vliegen waartegen in april maatregelen 
genomen moet worden. Van de kevers zijn de aardvlo en bladrandkever 
reeds de vorige maand behandeld. Beide kevers kunnen ook in april nog 
behoorlijk schadelijk zijn.

Aspergekevers
Bij asperges kunnen twee soorten kevers schadelijk zijn, te weten de 
blauwe en de rode aspergekever. De blauwe komt eind april uit holle 
aspergestompen of rottend organisch materiaal tevoorschijn en vreet vooral 
aan de jonge stengels van één en tweejarige planten. Begin mei zetten de 
wijfjes de zwartgroene eitjes loodrecht op een rijtje op het aspergeloof af. Na 
korte tijd komen hieruit de vuilgrijze larven die zich eveneens te goed doen 
aan de jonge stengels en naaldachtige bladeren. De rode aspergekever 
komt pas een maand later tevoorschijn, is minder talrijk en daardoor minder 
schadelijk dan de blauwe. De bestrijding van de aspergekever bestaat uit 
het spuiten met endosulfan. 

Bietenkevertje
Het bietenkevertje komt vooral voor in de gebieden waar veel suikerbieten 
worden geteeld. De kevertjes overwinteren in de grond en trekken in het 
voorjaar naar tuinen in de omgeving waar spinazie en kroten worden geteeld. 
De langwerpige, bruinachtige kever is ongeveer 1,5 mm groot. Ze vreten 
kiemplanten aan waardoor de opkomst zeer slecht kan zijn. Bij opgekomen 
planten vreten ze ’s avonds en ‘s nachts de hartblaadjes aan waardoor de 
groei wordt geremd. In gebieden waar weinig bieten worden geteeld, is de 
kans op het bietenkevertje zeer klein en kan een bestrijding achterwege 
gelaten worden. Op tuincomplexen in landbouwgebieden is het gewenst 
de jonge planten op vreterij te controleren. Allen wanneer de schade wordt 
verwacht zou men tot een bestrijdingsmiddel over kunnen gaan. De bestaat 
uit een zaadbestrijding met lindaan, Mesurol of carbaryl.

Aspergevlieg 
Van de aspergevlieg komt jaarlijks slechts één generatie voor, maar deze 
kan behoorlijk schadelijk zijn. De vlucht begint half april en gaat door tot 
eind juni. Het wijfje prikt in de stengels die juist boven de grond komen 
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koelen, vriezen 
wassen, drogen
inbouw, audio
TV, notebooks

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

Lambers 
St. Lambertusstraat 10
Nederweert 
(0495) 625714 Van experts kun je meer verwachten. 
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een klein gaatje en legt hierin een eitje. Na enkele dagen komt hier een 
larve van 1 mm uit die onder de opperhuid mineert en later door het merg 
naar de wortelkroon gaat. Door deze aantasting groeien de aspergestengels 
krom, de kleur wordt blauwachtig, de toppen zijn verminkt en er treedt een 
voortijdige verwelking op. Aantasting door maden van de aspergevlieg 
kan vooral op beschutte plaatsen voorkomen bij jonge planten waarvan 
nog niet kan worden geoogst. De bestrijding bestaat uit intensief spuiten 
met endosulfan. Hiermee beginnen als de eerste stengels van één- en 
tweejarige planten boven de grond komen en in de daarop volgende drie 
weken minstens vier keer spuiten.

Bietenvlieg
De bietenvlieg treedt vaak plaatselijk op en kan vooral bij enkele bladgroenten 
zeer schadelijk zijn. De vliegen van de eerste generatie verschijnen begin 
mei. De langwerpige, helderwitte eitjes worden op de onderkant van het 
blad in kleine groepjes uitgezet. Ze vreten het bladmoes weg waardoor 
een bleke vlek ontstaat met daarin een witachtige made. Bladgroenten 
zoals snijbiet, spinazie en melde zijn hierdoor niet meer geschikt voor 
consumptie. Bij kroten, waarvan het blad niet wordt gegeten, is de schade 
minder erg. Omstreeks juli verschijnen de vliegen van de 2e generatie, terwijl 
in september nog een derde generatie kan optreden. De eerste generatie 
veroorzaakt echter de meeste schade. Aangeraden wordt om regelmatig te 
controleren op eiafzetting. Zodra eieren worden waargenomen kan met op 
een jong gewas spuitenen diazion. De veiligheidstermijn bedraagt 10 dagen. 
Dit betekent dat kort voor de oogst geen bestrijding van de bietenvlieg bij 
bladgroenten mogelijk is. 

Koolvlieg
Ook bij koolvlieg veroorzaakt de eerste generatie gewoonlijk de meeste 
schade. Niet alleen bij koolgewassen, maar ook bij andere kruisbloemigen 
zoals radijs, rettich en consumptieraapjes of knollen. De eerste vliegen 
verschijnen in de tweede helft van april. Ongeveer vier dagen na het 
verschijnen begint de eiafzetting en dit gaat drie tot vijf weken door. 
Met de lange legboor worden de 1 mm lange, roomkleurige eieren aan 
de voet van de kruisbloemigen in de grond afgezet. Afhankelijk van de 
weersomstandigheden komen na drie tot acht dagen hieruit glimmende 
witte maden tevoorschijn die zich in de ondergrondse plantedelen boren. 
Bij koolplanten dus in de stengelvoet en wortels, bij radijs, rettich en 
raapjes in de vlezige wortel of knol waardoor de bekende wormstekigheid 
ontstaat. Middelen in kleinverpakking tegen de koolvlieg zijn Birlane, 
diazion en bromofos. Bij kool wordt het middel na het planten rond de plant 
aangebracht. Bij radijs, rettich en knollen wordt het middel voor het zaaien 
over het zaaibed uitgestrooid en licht ingewerkt.
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Roel Hermans administratiekantoor
Pannenweg 208a
6031 RK Nederweert

T: 0495 - 84 45 07
W: www.akroelhermans.nl
E: r.hermans@akroelhermans.nl

F l
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Uienvlieg
De eerste vlucht van de uienvlieg duurt van eind april tot begin juni. 
Ongeveer tien dagen na het verschijnen van de eerste vliegen worden aan 
de voet van de jonge ui- en preiplanten de 1 mm lange eieren in kleine 
groepjes afgezet. De witgele maden boren zich direct in de voet van de 
plant en hollen het onderste gedeelte eruit. Hierdoor ontstaan de korte tijd 
ronde plekken waar de planten wegvallen. Op lichte grondsoorten kunnen 
de maden zich gemakkelijker verplaatsen dan op zware grondsoorten. Dit 
verklaart waarom de aantasting op lichtere grond groter is. De bestrijding 
bestaat uit een grondbehandeling voor het zaaien of planten met Birlane, 
Curater of diazinon.

Wortelvlieg
Afhankelijk van de weersomstandigheden kan eind april of in de loop van 
mei de eerste vlucht van de wortelvlieg worden verwacht. Kort na het 
verschijnen van de eerste vliegen worden aan de voet van wortelen en 
andere schermbloemige zoals pastinaak, knolselderij en peterselie eieren 
afgezet. De witte maden boren zich in de wortel en veroorzaken bekende 
wormstekigheid, oftewel “puur”of “pierigheid”genoemd. Aangetaste wortels 
zien er niet alleen vies uit, maar ze zijn ook afwijkend van smaak. Een 
aantasting is te voorkomen door voor het zaaien de grond te behandelen 
met Birlane, Curator of diazinon. Hierbij moet worden opgemerkt dat in 
sommige gebieden de wortelvlieg resistent is geworden voor Diazinon.

Spaarkas Tuinpark Lamershof
Het laatste jaar zijn er veel nieuwe tuinleden bijgekomen, die misschien niet op 
de hoogte zijn dat ze van harte welkom zijn bij de spaarkas. Ik zal in het kort 
even de regels uitleggen: 
-   Men is verplicht minimaal een 1 euro per week te sparen, deze euro is namelijk 

de zo genaamde contributie, waarvoor men 2x per jaar een gratis feestavond 
krijgt aangeboden. Indien men een week heeft vergeten te sparen dan krijgt 
men een 1 euro boete.

-   Het gespaarde geld wordt 2x per jaar uitbetaald namelijk de zaterdag van 
Weert Kermis en de zaterdag met carnaval.

-   Heb je naar aanleiding van dit artikel interesse om ook lid te worden van 
de spaarkas of je wil meer informatie neem dan contact op met onze 
barmedewerkers op woensdag en zaterdag middag in de kantine, of stuur 
een mailtje naar hermans.piet@hotmail.com.

De spaarkascommissie Tuinpark Lamershof
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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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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



31

• Afhalen • Buffet • Diner •

Beekstraat 61 Weert
Tel. 0495 - 520384

Hét adres
voor lekker

chinees eten!
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Openingstijden

kantine
Zaterdag van 13.00 tot 19.00 uur

Woensdag van 14.00 tot 18.00 uur

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

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

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

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

INSCHRIJFFORMULIER

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

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

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

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

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

Mijn voorkeur gaat uit naar een tuin van:

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

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

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

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

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

INGEZONDEN KOPIJ
Bestuur en leden 

tuinvereniging Lamershof

Redactie-adres:
Emmasingel 10B, 6001 BC Weert

of in de bus aan de poort

Aanleveren kopij 
via e-mail

uiterlijk 15 maart 2020
Uitgave volgend blad:

1 april 2020
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