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

Mei 2019

Jaargang 43
nr. 5

Uitnodiging “Open dag”
Op zondag 23 juni 2019 van 11.00 tot 17.00 uur 

zal weer de jaarlijkse open dag worden gehouden.
Daarvoor nodigen wij uit onze leden, gezinsleden, donateurs, 

adverteerders en andere belangstellenden.

Het is belangrijk dat zoveel mogelijk leden aanwezig zijn om vrienden 
en kennissen te informeren wat op Lamershof te doen is.

Tijdens het bezoek kunt u genieten van een kopje koffie of frisdrank 
in onze kantine.

Hartelijk welkom en tot ziens op 
zondag 23 juni 2019.

Het bestuur

Uit het huishoudelijk regelement: artikel 12
Ieder lid heeft de vrije beschikking over de hem of haar verhuurde grond, doch 
is verplicht;
A. Zijn of haar tuin of huisje, van de aanvang af, in goede staat te brengen
 en geregeld te onderhouden.
B. Het padgedeelte, dat voor, naast en achter zijn tuin ligt, vrij van onkruid 
 te houden.
C. De tuin elk jaar voor 15 April plantklaar te hebben.
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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

Werving nieuwe vrijwilligers
De laatste jaren heeft het bestuur op de jaarvergadering steeds gevraagd of 
er tuinleden bereid waren zich aan te melden als vrijwilliger voor een paar 
uurtjes per week, maar omdat er op de jaarvergadering steeds maar een paar 
leden aanwezig zijn, bij deze een vriendelijk verzoek aan de leden om zich aan 
te melden voor een paar uurtjes vrijwilligerswerk per week, enkele huidige 
vrijwilligers hebben reeds te kennen gegeven na dit jaar i.v.m. hun leeftijd 
de stoppen, dus we hebben broodnodig enkele nieuwe vrijwilligers nodig 
voor het ophalen van de spullen voor onze jaarlijkse rommelmarkt, en voor 
onderhoudswerkzaamheden op ons Tuinpark.

Ik vertrouw erop dat er zich enkele nieuwe vrijwilligers gaan aanmelden 
dit kan bij de voorzitter Piet Hermans, Tel. Nr. 0623732339 of via mail  
info@lamershofweert.nl, of loop s’ morgens even binnen in de kantine tussen 
8.45 en 9.15 uur, de koffie staat dan klaar.
Aan alle vrijwilligers wordt in september een gratis feestavond aangeboden 
met BBQ.

Het Bestuur
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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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Tuinwisselingen en nieuwe leden
Tuin 501 is nu verhuurt aan Dhr. J. Vleeshouwers, tuin 815 is nu verhuurt  
aan Dhr. T. Pawlak en tuin 623 is nu verhuurt aan Dhr. P. Reijnders, tuin 620  
is opgezegd door Mevr. K. Clement-Lemmen, tuin is nu verhuurt aan  
Dhr. P. Lemmen, Mevr. K. Clement-Lemmen blijft wel ondersteunend lid, 
aanmelding nieuw ondersteunend lid Dhr. H. Scheepers.

Wij wensen alle nieuwe leden heel veel tuinplezier op Lamershof. Het Bestuur

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

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.
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wat doen we
van half
mei tot
half juni

Het voorjaar – de hele maand april – 
was beneden normaal. Vaak nacht-
vorst met gevolg dat er geen of wei-
nig groei in de planten zat. In de volle 
grond bijna niets, maar onder het glas 
viel de groei ook tegen. Als de aard-
appelen bevroren zijn dan ongeveer 
1 centimeter onder de grond afschof-
felen met een scherpe schoffel. Laten 
we hopen dat de weersomstandighe-
den de 2e helft van mei wat milder zijn, 
want na half mei moeten onze boon-
tjes in de grond. Wees zuinig met het 
zaad want het is te duur om er mee 
te spelen. Bij staakbonen leggen we 
de zaden in een halve cirkel rondom 
de staak, sperzieboontjes 6 a 7 per 
staak en snijbonen 4 a 5 stuks. Stam-
boontjes legt men als regel in de rij op 
iedere 10 centimeter 1 boontje, maar 
men legt de rijen op 40 centimeter af-
stand. Er zijn nog wel meerdere metho-
den van zaaien, maar de opbrengsten 
lopen weinig of niets uit elkaar. Houdt 
u bij het zaaien van boontjes niet te 
streng aan de datum van 15 mei. Het 
kan best gebeuren, dat de grond dan 
nog te kil of te nat is, daar hebben 
bonenzaden een gruwelijke hekel. U 
kunt dan beter een dag of 8 wachten 
tot de grond wat warmer en droger is, 
de opbrengst kan net zo goed of zelfs 
beter zijn dan bij vroeggezaaide en te 
kille grond. Zaai ook altijd wat boon-

tjes bij elkaar in een nestje, dan kunt 
u bij minder goede opkomst altijd wat 
boontjes inboeten uit het nestje. Is de 
grond tamelijk vochtig, dan mag men 
niet dieper zaaien dan ongeveer 2 cen-
timeter, in droge grond mag men wel 
tot 4 centimeter diep gaan. Na half 
mei kan men ook de droge boontjes, 
bruine - citroen- en kievitsboontjes 
leggen. Men legt ze op dezelfde ma-
nier als stamboontjes. Let in deze pe-
riode ook op het onkruid, muur- en 
tuintjesgras zijn al geduchte zaaiers. 
Hoe vroeger u begint te schoffelen of 
de grond los te maken hoe minder 
werk u er mee hebt. Bedenk als u een 
vuile tuinder bent, ook uw buurman 
er last van krijgt door overgewaaide 
onkruidzaden. Op beschutte plaatsen 
zijn de pruimen,perziken en morel-
len al geschapen. Op minder beschut-
te plaatsen kan wel vorstschade zijn. 
De oogst van appels is nog riskant, de 
late soorten die nog in de knop ston-
den hebben weinig of niets geleden. 
Zien de 5 stampers van appels zwart, 
dan volgt misoogst. Hebt u dahlia’s 
gestekt of stekken besteld dan kunnen 
deze na half mei buiten worden uitge-
plant. Steek er na het planten een flin-
ke stok bij dan kunt u ze tijdig vastzet-
ten. Ook de chrysanten komen rond 
half mei aan, het makkelijkste plant u 
als u eerst het chrysantengaas uitlegt 
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en de plantjes om de andere maas 
uitplant. Ook fuchsia’s die er gelukkig 
hoe langer hoe meer komen kunnen 
nu naar buiten. Geef ze na het planten 
in de volle grond wat gedroogde koe-
mest en u zult versteld staan over de 
uitbundige bloei. Hebt u uitgebloeide 
narcissen in uw tuin dan moeten de 
zaadbollen zo vroeg mogelijk worden 
uitgesneden. De zaadvorming gaat ten 
koste van de knoldikte. Dit geldt ook 
voor uitgebloeide tulpen. U mag de 
narcissen pas afsnijden als het blad 
over zijn gehele lengte geel gaat wor-
den. Had u enige zieke tulpen tussen 
de gezonde, dan mag het blad niet op 
de composthoop, maar moet naar de 
container. Hebt u uitgebloeide rodo-
dendrons in uw tuin dan moeten de 
uitgebloeide bloemen er met de duim 
uitgedrukt worden. Hoe vroeger u dat 
doet hoe meer kans u hebt op een rij-
kere bloei in het volgende jaar. Groeien 
uw hogere planten welig door zet er 
dan tijdig een stutje bij om omvallen te 
voorkomen. Het is nu ook de tijd om 
uw perk planten, zoals vlijtige liesjes, 
begonia’s, knolbegonia’s en gerani-
ums uit te planten. Zet u geen gerani-
ums of knolbegonia’s in een bloem-
bak dan moet u eerst controleren of de 
gaatjes onder in de bak niet verstopt 
zijn en leg er voor alle veiligheid maar 
een scherf over. Hebt u een binnen-
plaatje op het noorden dan kunt u voor 
uw bloembakken het beste knolbe-
gonia’s nemen. Geef de azalea’s wat 
turf en geef ze de gehele zomer veel 
water dan kunt u zich verheugen in 
een goede bloei in het volgend voor-
jaar. Selderie en peterselie kan men 
uit het zaaibedje verspenen op rijtjes. 
U hebt altijd veel te veel plantjes. Ook 

knolselderie en bleekselderie moe-
ten nu op rijen zijn of worden uitge-
plant. Geef alle selderiesoorten een 
stukje grond zodat ze zich tot zware 
planten ontwikkelen kunnen. Staan 
uw bietjes er op, dun ze dan tijdig uit 
elkaar zodat ze elkaar bij het groeien 
niet hinderen. Zaait men nu nog mei-
koningin dan zal die zeker doorschie-
ten. Ook uw tomatenplanten moeten 
na half mei naar buiten. Zet er bij het 
planten maar direct een stevige stok 
bij en bind ze meteen vast. Om een 
flinke oogst te krijgen moeten ze ge-
regeld gediefd worden. Hoe jonger u 
dieft hoe beter. Dieft u als de dieven 
dik zijn dan krijgt u groeistoornis, dus 
minder opbrengst en meer kans op 
ziektes. Half mei moet u ook boeren-
kool zaaien. Spruitkolen zaaien gaat 
nog, al is het wat aan de late kant. Ook 
prei dient rond half mei gezaaid te zijn. 
Reserveer een vet stukje grond als u 
later gaat uitplanten. Rond half mei 
kunt u ook uw zomerandijvie zaaien. 
Sommige zaaien ze op een bedje en 
planten ze met een kluitje later in de 
rij. Met witlof zaaien moet ook rond 
half mei begonnen worden. Zaai ze 
vooral niet te dicht, dun ze tijdig uit en 
geef ze voldoende ruimte om tot flinke 
peeën uit te groeien. rond half mei is 
het ook de tijd om de winterwortelen 
te zaaien. Dun ze vooral tijdig uit, vra-
gen ze om ruimte om tot flinke wortels 
uit te groeien. ook andere koolsoorten 
zoals late rode kool en savooienkool 
kunnen in mei nog gezaaid worden. 
Zomerworteltjes en radijs kan men 
steeds door blijven zaaien. Is de grond 
voldoende warm dan kunnen tegen 
het einde mei de liefhebbers van pos-
telein aan het zaaien.
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Swalmen
Nederweert
Eijsden

www.graf igroepzuid.nl

Tel.: 450122
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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.

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

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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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. 

Aktiviteiten 2019
 23 Juni Open dag.

 21 Juli Fietstocht met barbecue.

 08 September Rommelmarkt.

 14 September Vrijwilligersavond.

 15 September Forelvissen.

Werk in tuintje
Hallo medetuinliefhebbers, Sinds een paar weken heb ik ook een tuintje bij jullie 
gehuurd. Niet om groentes te verbouwen, maar om lekker in te zitten. Ik woon 
nu namelijk op een flat, terwijl ik altijd in het buitengebied gewoond heb. Ik 
miste de planten, bloemen en vogels zo erg..... Is er iemand, die tegen betaling 
van 10 euro per uur, als dat nodig is iets in mijn tuintje zou willen doen? Ik kan 
het meeste namelijk door allerlei mankementen niet meer zelf. U zou me daar 
een heel groot plezier mee doen. Groet, Nancy Luyben, Tuintje 219
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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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Spruitkool en boerenkool
De meeste van de soorten kool die wij gewend zijn te telen, zijn allemaal nauwe 
familie van elkaar. Ze behoren allemaal tot het geslacht Brassica en grotendeel 
tot de soort Oleracea. En dan komt er nog de variëteitsnaam bij, zoals van de 
spruitkool gemmifera. Spruitkool heet dus voluit Brassica Oleracea gemmifera 
en boerenkool heet voluit Brassica Oleracea gemmifera en boerenkool heet vol-
uit Brassica Oleracea Acephala.

Het is, om deze gewassen te kunnen verbouwen, natuurlijk niet van belang of je de 
Latijnse naam ken, maar het maakt wel duidelijk dat onze koolgewassen naaste fami-
lieleden van elkaar zijn en heel gemakkelijk met elkaar kunnen verbasteren. Daarom 
wordt er door de instantie die de groentesoorten en – rassen moeten keuren op hun 
soortechtheid, de Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor groeten- en bloemza-
den, de NAK, altijd op aangedrongen dat overgebleven spruiten- en boerenkoolplan-
ten van het vorig jaar, die nu gaan bloeien, worden omgeharkt en weggewerkt. 

Spruitkool
Tegenwoordig is de teelt van spruitjes een grootschalige teelt van boerenbedrijven 
op goede kleigrond, die volledig machinematig is. Vroeger was spruitplukken in de 
winter een koude en vermoeiende bezigheid, want je stond dan de hele dag gebukt 
tussen je spruitenplanten, die bovendien meestal nat waren van de regen en mist. Nu 
zijn er spruitenplukmachines, waar je een spruitkoolstam met zijn spruiten doorheen 
duwt waarbij de spruitjes erafgesneden worden. Dat kun je binnenhuis doen en de 
stammen worden, ook machinaal, van de akker gehaald. Het spreekt vanzelf dat er 
voor deze teeltwijze met de eenmalige pluk andere rassen in gebruik zijn genomen, 
dan toen er nog meermalig geplukt werd. Al de rassen, die voor deze teelt worden 
gebruikt, zijn hybridenrassen, z.g. F1 rassen. Want een vereiste bij deze moderne 
teeltwijze is dat de spruitjes van onder tot boven allemaal tegelijk oogstbaar zijn en 
allemaal ongeveer even groot en heel stevig en hard zijn. Dat zijn natuurlijk niet precies 
de eigenschappen die de moestuinier aan zijn spruitenplanten stelt, want hij of zij zal 
meestal vanaf oktober tot februari van zijn spruiten willen eten. Dan is het dus juist 
gunstig als de onderste spruiten eerder plukbaar zijn dan de bovenste in de kop, want 
dan kun je de oogst juist goed spreiden. Bovendien zijn de kenners van mening dat 
de smaak van deze hybridenrassen bepaald minder zijn dan de oude rassen. Hybri-
denzaad is ongeveer drie maal zo duur als zaad van de oude rassen die juist voor de 
amateur-tuinder nog verkrijgbaar zijn. 

Zaaien en opkweken
Jonge spruitplanten zijn in de meeste tuincentra te koop. Als losse plant of als pers-
potplant. Maar er wordt vrijwel nooit bij verteld welk ras het is. Bovendien is het niet 
helemaal moeilijk om zelf de planten op te kweken. Je moet ongeveer zes weken 
rekenen van af het zaaien tot de tijd van uitplanten en aangezien we liefst eind mei of 
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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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begin juni planten, is de zaaitijd ongeveer half april. Zoek een plekje uit voor het zaai-
bed, waar de laatste jaren geen kool heeft gestaan en denk vooral aan de noodzaak 
van een ruime vruchtwisseling. Het zaaibedje mag op de volle grond liggen, kan even-
tueel ook in de platte bak of onder een folietunneltjes worden gelegd. Met het oog op 
vogelvraat of kattengekrab kan het gunstig zijn om in de bak te zaaien, maar voor de 
temperatuur is het niet echt nodig. In ieder geval moeten de ramen eraf als de zaden 
zijn opgekomen, want de plantjes groeien steviger en gezonder op als ze het niet te 
warm hebben. Er moet ruim gezaaid worden, want de planten moeten de ruimte heb-
ben om zich te ontwikkelen. Als er op rijtjes van 10cm afstand w0ordt gezaaid, dan 
moeten de plantjes in de rij ongeveer 1 cm van elkaar af komen te staan. Is er te dik 
gezaaid, dan moeten er hier en daar wat plantjes tussen weggehaald worden. 

Uitplanten
Als er begin juni wordt geplant, dan is het denkbaar dat er al een voorteelt op die 
plaats heeft gestaan. Waarschijnlijk zal dat een vroege bladgroente zijn, zoals spinazie 
of sla. Is de tuin groot genoeg om de bedden niet zo intensief te hoeven gebruiken, 
dan is het gunstiger om de spruiten te planten als eerste gewas, dus zonder voorteelt. 
Er is natuurlijk voor een koolgewas wel goed compost gegeven, of er wordt van te-
voren koemesthoudende koemestkorrels gestrooid of een andere stikstofhoudende 
mestsoort. De dag voordat u van plan bent om de spruiten uit te planten, dat geldt 
trouwens ook voor de andere koolsoorten, zou het goed zijn om het zaaibed lekker nat 
te gieten. Niet nodig als het hard geregend heeft, uiteraard. Dan is het namelijk heel 
gemakkelijk om de jonge planten op te trekken. De grond wordt even los gestoken 
en dan kun je gewoon de plantjes optrekken. Koolsoorten hebben een heel stevige 
stengel. De plantafstand is ongeveer 60 bij 60 cm. Het wortelpruikje is niet groot en 
laat zich gemakkelijk in het plantgat zetten. Dan moet de grond stevig worden aange-
drukt, zodat de wortels aan alle kanten weer in contact zijn met de grond om direct 
aan te kunnen wortelen. De eerste en de tweede en wellicht nog de derde dag kunnen 
de plantjes overdag in de zon slap worden, maar dat is niet erg. Ze herstellen zich 
’s avonds en ’s nachts en na drie dagen kunnen ze ook de zonnewarmte verdragen 
omdat de wortels dan weer geheel functioneren. Aangieten na het planten is goed, 
maar niet erg noodzakelijk als de grond normaal vochtig is. Bij droogte is aangieten 
wel wenselijk.

Tussenteelt
Om in de herfst en winter regelmatig spruitjes te kunnen eten heb je best een flinke 
hoek spruitkool nodig. Er kan ongeveer anderhalve kilo per vierkante meter worden 
geplukt en er staan 3 a 4 planten per vierkante meter. Rekent u maar uit hoeveel u 
nodig hebt. Maar houdt vooral rekening met minstens een vierjarige vruchtwisseling 
voor koolsoorten. Als de planten zijn geplant is er nog veel ruimte tussen de planten 
en het is mogelijk om daar een tussenteelt tussen te zetten. Dat gaat dan ook weer 
om niet te groot wordende en vrij snel groeiende gewassen. Het is handig bij een 
tussenteelt om de plantafstanden enigszins te wijzigen en niet 60 x 60 cm afstand te 
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nemen, maar bijvoorbeeld 70 x 40 cm. Dan is er tussen de rijen spruitenplanten wat 
meer ruimte. Er kunnen dan verscheidene slasoorten tussen worden geplant, die on-
geveer 6 weken erover doen voordat ze oogstbaar zijn. Er kan namenia tussen worden 
gezaaid, ook binnen 6 weken eetbaar. Een koolrabi ertussen is ook goed mogelijk. Als 
de tussenteelt is geoogst en opgeruimd moet er grondig worden gewied. Alle onkruid 
weg, een lichte bijbemesting met koemestkorrels of een andere meststof, de grond 
wordt losgemaakt tussen de rijen en dan zou een mulch, een bodembedekking van 
niet-levend materiaal goed op zijn plaats zijn. Dan kunnende planten ver ongestoord 
hun wortels onder het mulch uitspreiden.

Rupsen
Allerlei soorten rupsen houden van kool. Rupsen van het kleine koolwitje, van het 
grote koolwitje, van de koolmot en de koolui. Wie regelmatig z’n gazon maait en daar 
het gras van verzamelt heeft een prachtig middel om het bezoek van rupsen tegen te 
gaan. Strooi het gemaaide gras gewoon royaal over de planten. Rupsen houden daar 
niet van en het gras zakt gewoon tussen de plantenen dient verder als mulch. En an-
ders is het bekende 24-uurs brandnetelaftreksel ook een goed middel om de rupsen 
te bestrijden. Natuurlijk is het zaak dat u uw gewas goed in de gaten houdt. Bij de 
eerste aantasting moet er worden ingegrepen. Mocht er toch een ernstige rupsenvraat 
optreden, dan kan dit altijd nog worden bestreden met dipel of bactospeine.

De melige koolluis
Soms zitten er op de bladeren hele kolonies van grijze bladluizen. Ze zuigen sap en 
het blad groeit daardoor slecht en gaat wat omkrullen. Dit is meestal een teken dat de 
planten water nodig hebben en wellicht ook wat gierbemesting. Na een flinke regenbui 
verdwijnen de luizen gewoonlijk. Mocht u een dergelijk kolonie ontdekken, schrik dan 
niet, maar kijk eens goed of er tussen de grijze luisjes ook een paar dikkere bruine zit-
ten. Die bruine zijn opgezwollen omdat zij zijn geparasiteerd door een sluipwesp, die 
zijn eitjes in de luis heeft gelegd. Vaak kun je zien dat er een rond gaatje in de rug van 
de luis zit, die ondertussen dood is en waaruit de jonge sluipwesp is gekropen. Laat 
ze dus hun gang gaan.

Knolvoet
Dit is wel de lastigste koolkwaal en de voornaamste reden waarom we een dergelijk 
strenge vruchtwisseling aanhouden. Het is een schimmel die in de grond huist en bij 
vrijwel alle soorten kool in de wortel binnendringt en daar gaat woekeren, waardoor 
er knobbels aan de wortels ontstaan en soms vuistdikke knolachtige gezwellen. De 
groei en wateropname worden dan ernstig belemmerd en we zien dat de plant boven-
gronds slecht groeit, grijsgroen van kleur wordt en overdag slap gaat hangen. Trek je 
een dergelijke plant op, dan zie je de narigheid aan de wortels. Niet alle koolsoorten 
zijn even gevoelig. Spruitkool is wel gevoelig voor knolvoet, boerenkool minder. Er 
bestaat geen bestrijdingsmiddel tegen deze kwaal. De aangetaste planten verwijderen 
en vernietigen. Laat de wortelresten niet in de grond zitten.
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De oogst
Spruiten plukken is leuk werk. Als je tenminste geen onafzienbare velden moet plukken. 
De onderste spruiten zijn het eerst aan de beurt en die zijn vaak niet echt mooi. Ze zijn 
soms erg los en onregelmatig. Er wordt wel van “roosjes”gesproken omdat ze niet goed 
gesloten zijn. Het heeft geen zin om deze nog aan de plant te laten zitten in de hoop dat 
ze nog goed worden. Ze moeten eraf geplukt worden en toch maar opgegeten, of anders 
weggegooid, want ze remmen de ontwikkeling van de hoger geplaatste spruiten. Ook als 
er hoger op de stam slechte of rottende exemplaren zitten, kunnen deze maar beter wor-
den geplukt en weggegooid. De nog kleine, hoger geplaatste spruiten groeien dan nog 
een week of vier door en kunnen dan worden geplukt. En tenslotte komen de bovenste 
aan de beurt. 

Toppen?
Sommige spruitentuinders nemen de bovenste groeitop uit de planten om sneller oogst-
bare spruiten te hebben. Dit kan nuttig zijn bij een vroege teelt met een vroeg ras. De 
bovenste top met jonge bladeren kan eventueel ook gegeten worden. Voor een gewas 
dat de herfst en een deel van de winter moet kunnen doorstaan is het toppen niet aan 
te raden. De bovenste spruiten komen dan niet goed tot ontwikkeling en ze missen hun 
bescherming bij vorst en storm. In sommige streken doen duiven en kauwen zich te goed 
aan op het veld staande spruiten en boerenkoolplanten als het vriest. Een net erover kan 
helpen.

Boerenkool
En nu de boerenkool. Dit is echt een nateelt, die we niet vóór half juli moeten planten, 
tenminste als u er geen prijs op stelt om al in september met het eten van boerenkool 
te beginnen. Er wordt vaak gezegd dat boerenkool pas lekker is als de vorst eroverheen 
gegaan is. En daar zit iets in. De scherpsmakende, iets bittere stoffen die in kool kunnen 
voorkomen, veranderen enigszins van samenstelling door de koude. De smaak wordt wat 
zachter. Het rassenassortiment van de boerenkool is beperkt. Er zijn een paar hybriden-
rassen, maar er wordt ook veel gebruik gemaakt van de oude rassen Westlandse herfst en 
Westlandse winter. Het zijn beide fijngekrulde rassen. En de naamsaanduiding zegt het al: 
de Westlandse herst is een goed herfstras en de Westlandse winter kan beter tegen koude 
en winterse omstandigheden. Om in de tweede helft van juli te kunnen planten, zaaien 
we 4 a 5 weken daarvoor, dus in de tweede helft van juni. Gewoon op een zaaibedje in 
de volle grond. Ruim genoeg zaaien om stevige planten te kunnen uitplanten. Of er nog 
bemest zal moeten worden hangt af van de voorteelt en van de bemesting die daarvoor 
gegeven is. Op de meeste gronden zal het goed zijn om nog een gift compost in te werken 
of een lichte bemesting te geven van een aangekochte hulpmeststof. De plantafstand is 
ook nu weer 60 x 60 cm. Houdt het gewas schoon door nu en dan te schoffelen en dan 
groeit het wel. Boerenkool is een nateelt en een gemakkelijk gewas. Je kunt het in alle sta-
dia oogsten, groot of klein. Maar er is toch wel iets waar je voor op moet passen, namelijk 
dat je een vruchtwisselingplan moet houden en de boerenkool op de plek voor de kool-
gewassen moet zetten. Anders kom je vroeg of laat in de problemen met de koolkwalen. 
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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

LANGSTRAAT
WEERT
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Openingstijden 

winkel
Maandag t/m Zaterdag

van 09.30 tot 10.00 uur

Woensdag + Zaterdag

van 13.00 tot 14.00 uur

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
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• 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 mei 2019
Uitgave volgend blad:

1 juni 2019




