
Kienen
Op vrijdag 9 november 2018

is er weer een kienavond 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 9 november 2018.

Het recreatie-team
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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

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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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 2018/2019

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 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 worden bepaald. Voor deze eindstand komen alleen de deelnemers 
in aanmerking die van de eerste 14 kaartavonden minimaal 10 avonden hebben 
meegespeeld. De inleg bedraagt E 3,- per avond. Op kaartavond 15 worden de 
prijswinnaars bekend gemaakt. Iedereen die minimaal 10 avonden heeft mee 
gekaart krijgt een goed gevulde levensmiddelenmand mee naar huis. Onze vaste 
deelnemers zien we graag op dinsdagavond 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 op Tuinpark Lamershof. 
Het Bestuur.

De speeldatums zijn: 13 november -27 november -11 december -18 december 
-8 januari- 22 januari -5 februari -19  februari - 26 februari -19 maart - 26 maart- 
en 2 april -16 april finaleavond.

Einduitslag kaartcompetitie Lamershof seizoen 2017-2018 van de eerste 
4 winnaars:

Kruisjassen: Punten Jokeren: Punten
1. Ber Verheijen 46763 Riet de Zwart 3759
2. Jac Schroeten 46060 Maria Hermans 3946
3. Tjeu Brouns 45671 Mia Claessen 4083
4. Nel Stals 45552 Corry Beeren 4127

Dhr. Piet Hermans

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 de leden die dit nog niet hebben 
gelezen even het volgende.

De tomatenkastjes mogen worden geplaatst vanaf 1 april en moeten voor 
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 voor 15 november worden verwijderd.
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wat doen we
van half

november tot
half december

Het  gaat zachtjesaan naar de win-
ter. Verschillende tuinen zijn al hele-
maal leeg. Op andere tuinen staan 
nog wat  boeren- en spruitkool, nog 
wat prei, hier en daar nog enige sa-
vooiekooltjes en wat late andijvie. 
Op de meeste tuinen is de mest 
al gearriveerd en over de tuin ver-
spreid. Erkend moet worden dat op 
de meeste percelen degelijk wordt 
gemest en niet zo zuinigjes aan. 
Een goede bemesting is een waar-
borg voor de groei in het volgende 
seizoen. De maand november is de 
maand voor het strooien van slak-
kenmeel. Ongeveer 5 kg per 100 
m2 zit al aardig in de goede rich-
ting. Slakkenmeel is nodig voor uw 
groententuin, maar ook voor het 
gazon en de siertuin. Strooi bij stil 
weer, want als het hard waait strooit 
u het voor de buren. Als het begint 
te vriezen moet u de knolselderie 
rooien. Snijd het loof enige cen-
timeters boven de knol af poot ze 
in een platte kistjes met wat zand 
en zet ze op een vorstvrije plaats 
weg. Meestal lopen ze weer uit en 
hebt u gratis wat jonge selderie 
voor de soep. Er zijn enige rassen 
in de handel waarvan de knollen 
in de diepvries kunnen. Maar dan 
moet  u zeker weten,omdat het bij 
verschillende rassen niet gaat. Het 

verdient aanbeveling om tussen de 
preiplanten wat ruigte  te stoppen. 
Bij plotseling invallende vorst kunt 
u dan toch nog altijd uw preiplan-
ten rooien. Heeft u schorseneren 
dan moeten ze nu gerooid wor-
den. Het beste kunt u ze bewaren 
in platte kistjes in wit zand. Lief-
hebbers van knoflook kunnen in 
november nog de teentjes poten.  
Als u enige knollen koopt kunt u 
ze pellen, dan komen de teentjes 
vrij die u afzonderlijk poot zo een 
15 centimeter van elkaar in goede 
gemeste grond. Dek ze voor de 
veiligheid af met wat ruigte. Van 
ouds werd de boerenkool gegeten 
als het gevroren had, dan werd de 
smaak beter. In de diepvries be-
reikt u hetzelfde effect. Tot tegen 
de kerst houden ze het de meeste 
jaren buiten nog wel uit, maar dan 
moeten ze toch wel geoogst wor-
den, want bij strenge vorst bent u 
ze kwijt of als enige dagen sneeuw 
blijft liggen zijn ze voor de kooldui-
ven. Hier en daar staat het loof van 
de aspergeplanten nog boven de 
grond. Dit moet er beslist af en mag 
niet boven op de composthoop lig-
gen. Er bestaat dan de kans dat u 
zelf de aspergekever fokt. Het is nu 
ook de tijd om uw sjalotten en uien 
te controleren. U vindt er altijd bij 
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Lid van:
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die wegrotten. Voelen ze slap aan, 
dan liggen ze te warm en moeten 
iets koeler maar toch vorstvrij wor-
den neergezet. Vergeet ook niet 
in deze periode een pattegrondje 
van uw tuin te maken. U weet dan 
in het voorjaar waar u wel en niet 
poten of zaaien. Er zijn tuinders 
die hun plattegrondje van enkele 
jaren bewaard hebben. Ze kunnen 
dan rustig uitzoeken waar toen de 
koolsoorten of aardappelen heb-
ben gestaan. Dit is wel de veiligste 
weg om ziektevrij te kweken. Het is 
nu ook de tijd om de composthoop 
eens om te zetten. De lucht komt 
dan opnieuw tussen de deeltjes 
mest en versnellen het verterings-
proces. Uw schoppen en schoffels 
gaan nu hun rusttijd in. Vergeet niet 
ze met een kwastje olie in te sme-
ren, dan komt u in het voorjaar niet 
tot de vervelende ontdekking dat 
ze dik in de roest zitten. Wie fruit-
boompjes in de tuin heeft staan kan 
deze tegen december al spuiten 
met vruchtboomcarboleum afge-
kort VBC. Appels en peren spuit 
u met 7,5 %, de perzik, de peren, 
de pruim, de kersen, de morellen 
met 6%. Hebt u maar een of twee 
boompjes dan kunt u beter met an-
deren 1 liter VBC bestellen en sa-
men betalen. U moet u de VBC bij 
niet vriezend maar bij droog weer 
spuiten. Oudere fruitbomen kun-
nen nu gesnoeid worden. Eerst van 
de schuurtakken een van de twee 
wegnemen. Snoei de bomen open, 
dat wil zeggen, snoei ze zo dat de 
zon alle takken kan beschijnen. 
Schaduwfruit komt niet op kleur en 
niet op smaak. Ook bessen moeten 

nu gesnoeid worden. Als regel ne-
men we aan dat 1/3 gedeelte ieder 
jaar wordt weggenomen. In 3 jaar 
hebt u dan dan een volledig nieuwe 
struik met een hoge opbrengst. Be-
zitters van druiven kunnen deze het 
beste nu snoeien, er bestaat dan 
geen kans dat ze gaan bloeden. 
Snoeit u te laat, februari-maart, dan 
gebeurt het vaak dat de sapstroom 
niet te stuiten is. Vergeet ook niet 
uw druiven flink te mesten, bij jonge 
planten nog in het kastje bij oudere 
planten ook buiten het kastje. Ze 
zitten dan met hun wortels onder 
de fundering van uw tuin, waar de 
jonge wortels zitten die het voedsel 
opnemen.  Hebt u rozen in de tuin 
dan zijn  ze nu wel uitgebloeid. U 
kunt ze terugknippen tot ongeveer 
40 centimeter boven de grond. Ze-
ker niet lager want dan kunnen ze in 
de winter wel 20 centimeter invrie-
zen. Dan hebt u nog tegen maart 
voldoende hoogte over, om ze 
echt te snoeien. Het gazon heeft u 
voor de laatste maal gemaaid. Laat 
vooral het afgewaaide blad niet te 
lang op het gazon liggen anders 
komen er dode plekken in het ga-
zon. Met een kantensteker kunt u 
het gazon nog wat afsteken. U hebt 
dan een strakke lijn tot het voorjaar 
toe. Als het ruig gevroren heeft en ’s 
morgens het gras nog stijf bevroren 
is, loop dan niet over het gazon an-
ders kunt u tot het voorjaar toe de 
voetstappen terugvinden als bruine 
afdrukken. Hebt u lelies in de tuin 
staan dan vragen die tegen de win-
ter wel enige bedekking van wat 
ruigte. De ouderwetse witte lelie, 
kerklelie, madonnalelie of hoe ze 
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Swalmen
Nederweert
Eijsden

www.graf igroepzuid.nl

Tel.: 450122
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Aktiviteiten 2018

ook allemaal mogen heten hebben 
geen beschutting nodig. Het blad 
staat nu al boven de grond en door-
staat de strengste winters. Vorstge-
voelige planten zoals de vuurpijlen, 
vragen wel wel enige beschutting. 
Bij strenge vorst zonder sneeuw 
bent u ze kwijt. Pampasgras waar 
die lange witte pluimen aankomen, 
moeten als jonge plant beschermd 
worden. Oudere planten bescher-
men zich door het afgestorven loof. 
Hebt u in de tuin forsytia’s of chi-
nese klokjes, die vroege gele voor-
jaarsbloeiers dan moet u die nu 
niet snoeien. Na half januari kunt u 
iedere wek enige bloeitakken bin-
nenshuis in bloei trekken. U kunt 
dan tot april iedere week een flink 
boeket in bloei hebben en zo snoeit 
u vanzelf de struik die dan niet te 
wild wordt. Ook de japanse sierkers 
mag nu niet gesnoeid worden. U 
knipt er alleen maar de bloemtak-
ken uit. Japanse sierkersen worden 
pas na de bloei gesnoeid als ze te 
wild worden. Bij niet vriezend weer 
kunt u nu bomen, heesters en coni-
feren planten. De grond die onge-

veer half oktober veel te droog was 
bevat nu voldoende water om te 
planten. Aangieten na het planten 
is dan toch nog gewenst. Heeft u 
een vijvertje met bijvoorbeeld wa-
terlelies erin, dan moet u het oude 
rotte blad met een hark eruitvissen. 
Ook als er veel blad ingewaaid is 
moet u dat er voorzichtig uitharken. 
Laat u alles liggen dan gaat het 
blad op de bodem rotten en komt 
metaangas vrij wat sterfte onder 
uw vissen kan veroorzaken. Vriest 
de vijver dicht, sla dan een gat in 
het ijs en haal er enige emmers wa-
ter uit. Er komt dan een luchtlaag 
tussen het ijs en het water, waar 
het niet zogauw doorheen vriest. 
De meeste van uw kamerplanten 
zijn in de winterrust. Ze vragen wat 
minder water en hebben geen be-
mesting nodig voor half maart. Als 
u centrale verwarming hebt is de 
lucht in uw kamer beslist te droog. 
Verschillende soorten krijgen zelfs 
dode bladpuntjes. Dagelijks spui-
ten met een nevelspuitje kan hierin 
uitkomst geven.

06  november Toneel.

09  november Kienen.

 13 november Kaarten.

 27 november Kaarten.

 2 december Sint Nicolaas.

 21 december Kienen.
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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
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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

BEEKSTRAAT 68 •• WEERT - TELEFOON 0495-524497
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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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Openingstijden 

winkel
Maandag t/m Zaterdag

van 09.30 tot 10.00 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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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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Vroege teelten onder glas

Wie over een kasje beschikt kan al heel vroeg met het nieuwe groeiseizoen beginnen, 
zelfs als de kas niet verwarmd kan worden. Er zijn namelijk wel groentegewassen die 
best wat vorst kunnen verdragen. Wel bestaat natuurlijk de kans dat het bij een hele 
strenge winter mis kan gaan. Ook onder plat glas en onder plastic tunnels kunnen we 
vroeg beginnen. Daarover meer aan het eind van dit artikel.

Teelt in de kas
We moeten eerst de noodzakelijke voorbereidingen treffen voor de grond. Het komt nogal 
eens voor dat in een kas die al langer in gebruik is, de grond verzout is en uitgedroogd. 
Omdat er geen regen valt in de kas krijgt de grond minder water dan de volle grond, vooral 
’s winters en dat heeft tot gevolg dat de meststoffen in de grond blijven en niet uitspoelen 
naar diepere lagen. Dan wordt op den duur de concentratie aan zouten zo hoog dat de 
plantenwortels ze niet meer op kunnen nemen. De term ‘zouten’ staat niet voor keukenzout, 
maar op de chemische verbindingen in de grond, die of uit kunstmest of uit organische mest 
afkomstig zijn. Als er weinig vocht in de grond zit is de oplossing van zouten in dat vocht 
nogal sterk en dan zijn de plantenwortels niet in staat om dat geconcentreerde vocht op 
te nemen. Dat is heel goed te zien in een oude kas, waar dit probleem aanwezig is, aan de 
langzame groei, de kleine bladeren en de donkere kleur van de planten. Dus voor het begin 
van een nieuw seizoen en een nieuwe teelt moet eerst wat  dieper in de bodem worden 
gekeken. Graaf een kuiltje en onderzoek de vochtigheid van de diepere laag. Daar moet 
het echt vochtig zijn, zodat je een handvol grond kunt samenknijpen tot een kluit. Valt de 
grond los in de hand, dan is hij beslist te droog. Veel water geven en weg laten zakken en 
dit enkele malen herhalen tot de ondergrond de vereiste vochtigheidsgraad heeft. Daarna 
komt de bemesting aan de beurt. Het gunstigste is als u een mooi hoopje vercomposteerde 
mest hebt liggen, die ingewerkt kan worden. Of een goede tuincomposthoop. Geef daarvan 
een kruiwagen op 10-15 m2. En anders kan er met aangekochte organische meststoffen 
worden gewerkt, zoals Culterra of Neudorf. De gewassen die kunnen worden geplant of 
gezaaid zijn: spinazie, kropsla, bloemkool, radijs, raapsteeltjes, worteltjes.

Spinazie
Van de genoemde gewassen kan spinazie aller-vroegst worden gezaaid. Spinazie stelt 
hoge eisen aan de bodem, zeker als het om de structuur gaat. Ze wil graag een luchtige 
bodem die wel vochtvasthoudend is maar niet kletsnat. Ze houdt ook niet van zure grond, 
dus op wat zuurdere gronden moet je wel wat kalk strooien. Als het niet vriest kan spinazie 
al voor kerstmis onder glas worden gezaaid. En zolang er nog geen hartbladeren gevormd 
zijn kan het gewas wel 10 graden vorst verdragen. Om de opkomst te versnellen bij de 
lage wintertemperaturen is het aan te raden om het zaad voor te kiemen. De zaden die 
een harde zaadhuid hebben, zoals spinazie kunnen we laten voorweken. Op die manier 
kunnen we de zaden sneller uitzaaien en met een veel hoger opkomstpercentage dan 
indien we ze zonder deze behandeling ter plaatse in de volle grond zouden zaaien. Zaden 



20



21

laten voorkiemen is een leuke zaaimethode bij het telen van groenten. De zaden gaan 
hierbij veel sneller kiemen en zijn dan zaaiklaar! Afhankelijk van het soort zaad worden ze 
één tot meerdere dagen in lauw water gelegd. Als de zaden dan gezwollen zijn en je ziet 
de kiem (dit zijn de wortelpuntjes) verschijnen dan zijn ze klaar om te zaaien.Na een lichte 
grondbewerking, kun je dan gaan zaaien. Als er weinig of geen vorst is geweest krijg je 
bij de grondbewerking vaak hele grove kluiten, die moeilijk stuk te krijgen zijn. In dit geval 
helpt het als je na een grove voorbewerking met je cultivator een zak bemeste tuinaarde 
of potgrond door de bovenlaag heen mengt. Trek nu met de steel van je cultivator een 
zaaivoortje in de grond en strooi hierin het zaad van de  spinazie. Je bedekt het met een 
dun laagje aarde, zodanig dat de zaadjes net bedekt zijn. Druk het zaad met je vlakke hand 
heel licht aan en leg het glas weer op de bak en laat de bak dicht totdat de zaden gekiemd 
zijn en de plantjes opkomen. Dit is meestal binnen 2 weken het geval. Als de eerste echte 
blaadjes verschijnen moet je al gaan luchten en de ramen een paar cm. open te zetten om 
te voorkomen dat er schimmels optreden. 

Raapstelen of namenia
Raapsteelstjes zijn wat vorstgevoeliger dan spinazie en in de koude kas wordt daarom niet 
eerder dan half januari bij niet-vriezend weer gezaaid. Het zaad kiemt namelijk gemakkelijk. 
Voorkiemen kan wel, maar is niet noodzakelijk. Van raapstelen en van namenia wordt 3 tot 
4 gram zaad met m2 gebruikt. Meestal op rijtjes gezaaid met 10-15 cm afstand. Het zijn 
gemakkelijk te telen gewassen. Namenia is wat zachter dan raapstelen en wordt niet stug, 
ook al wordt het wat groter.

Kropsla
Voor de teelt van kropsla moet de grond wel vruchtbaar zijn, niet zuur, met een goede 
structuur en voldoende vochthoudend. Gieten kan nodig zijn. We gaan uit van jonge 
planten in een perspot of plastic potje, die in de warme of koude kas kunnen worden 
geplant in januari of februari op een afstand  van 25 cm.  In een verwarmde kas zal de 
sla natuurlijk wat sneller groeien, maar het is niet nodig of wenselijk om het echt warm 
te stoken.  Overdag 10 tot 15 graden is genoeg en snachts niet warmer dan vorstvrij of 
hoogstens 5 graden. Naarmate er meer licht is  doordat de dagen lengen en de zon wat 
meer kracht krijgt, mag ook de temperatuur wat hoger worden. Wel moet er goed worden 
gelucht omdat anders de sla te slap wordt en schimmelgevoelig.  Het dient aan te bevelen 
om bij een vorstperiode de planten met plastic af te dekken in een koude kas.

Bloemkool
Het is erg leuk om je eigen bloemkool te kweken, maar dat vraagt om een goede grond en 
een goede bemesting. Jonge planten kunnen in januari of februari worden geplant op ca 45 
cm onderlinge afstand. En aangezien die afstand nogal ruim is als de planten nog jong zijn, 
kan er heel goed spinazie tussen worden gezaaid. Of kunnen er een paar kropslaplantjes 
tussen worden gezet. Als de bloemkool na verloop van tijd alle ruimte nodig heeft, zijn 
deze tussengewasjes al opgegeten. Het is meestal wel nodig om de bloemkool dan eens 
flink water te geven. Bloemkool die in januari of februari is geplant, zijn eind mei oogstbaar.
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Worteltjes
Het is natuurlijk mogelijk om worteltjes in de kas te kweken, maar omdat ze niet veel warmte 
nodig hebben en er lang over doen voor ze oogstbaar zijn, worden ze liever in de platte bak 
of in een plastic tunnel geteeld. Zaaien in januari geeft een oogst in mei. Worteltjes hebben 
traagkiemend zaad. Daarom is het zeker de moeite waard om het zaad voor te kiemen net 
als bij spinazie. Het zaad wordt  één tot meerdere dagen in lauw water gelegd. Als de zaden 
dan gezwollen zijn en je ziet de kiem (dit zijn de wortelpuntjes) verschijnen dan zijn ze klaar 
om te zaaien. Meestal op rijtjes gezaaid met 15-20 cm afstand om de onkruidbestrijding 
makkelijker te maken. Tijdig wieden is noodzakelijk! Luchten is noodzakelijk zodra de 
worteltjes opkomen. Indien in de bak is gezaaid dan kunnen in april de ramen er af worden 
gehaald zodat die ramen voor een ander gewas gebruikt kunnen worden.

Teelt in de platte bak
Ook onder plat glas, in de bak, bestaat de mogelijkheid om vroeg te starten. En dat is vooral 
het geval als de bak al voor het nieuwe jaar is bemest en gespit en als het ware klaar ligt om 
te beginnen. Bij niet-vriezend weer kunnen al in januari en februari, net als in de koude kas, 
deze vroege gewassen worden gezaaid of geplant, vooral op zandgronden. Bij de teelt in 
de bak moet vooral aandacht besteed worden aan schoon glas. Geen groene algen, geen 
spinnenwebben en geen dode luizen: het glas moet zoveel mogelijk licht doorlaten.
Een ander punt is de afwatering: geen water in het looppad, want dan heeft het gewas in 
de grond ook natte voeten. Zolang het niet vriest: luchten! Zorg ervoor dat de ramen aan de 
zijkant winddicht zijn en aan de luwe zijde op lucht staan. Ander kan bij harde wind de wind 
onder de ramen schieten en de ramen van de bak afblazen. Daarom worden de ramen in 
de winter meestal vastgezet met een ijzerdraad of een betonnen balk. Verder gelden onder 
plat glas dezelfde teeltmaatregelen voor de gewassen. Meestal worden in april de ramen 
gelicht, d.w.z.  eraf gehaald, nadat het gewas voldoende is gehard.

Tunnelteelt
Behalve onder glas kan  er ook onder plastic tunnels worden geteeld. Deze bestaan in 
alle maten. De vervroeging is dan wel wat minder groot, omdat de warmte  die overdag 
instraalt, minder goed wordt vastgehouden. Dezelfde teelten kunnen op dezelfde wijze in 
een tunnel worden geteeld, maar het is verstandig daar niet eerder dan half februari mee 
te beginnen.

Tuinfolie
Tenslotte kan er ook vervroegd geteeld worden onder tuinfolie. Maar dit is eigenlijk een 
vollegrondsteelt, die direct bedekt wordt met een plastic doek of vezeldoek en daardoor 
twee weken eerder oogstbaar is. Dit plastic moet wel aan alle kanten stevig in een geul in 
de grond worden vastgezet of met stenen of balken verzwaard worden, anders waait het 
weg.
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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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Uitvoering toneelvereniging De Mantel

Dinsdag 06 november is het weer zover. 
Toneelvereniging de Mantel speelt in de kantine het 
nieuwe avondvullende blijspel: Een fijn feest! 
Julia viert haar verjaardag en wat is er mooier dan een 
jarige een fijn verjaardagsfeest te bezorgen? De vraag 
is alleen of dat gaat lukken met de aanwezige gasten. 
Het gaat weliswaar allemaal om vrienden van de jarige, 
maar ze blijken niet erg vriendelijk voor elkaar….

De uitvoering beging om 19.30 uur en de entree is gratis.

Toneelvereniging
De Mantel

speelt:

EEN FIJN 
FEEST! 

 Een blijspel in 3 bedrijven Geschreven door Carin Rosbergen  

06 november 
2018 

 

Kantine       Lamershof 
 

aanvang 19.30  uur 
 

entree gratis   

STIERENMEST VOOR BEMESTING VAN UW TUIN.

Ook dit jaar kunt u weer mest bestellen. Vanaf 1 november in de kantine tegen 
contante betaling van E 5,- per m2. De mest wordt geleverd vanaf December, 
afhankelijk van de weersomstandigheden. Voor iedere levering moet er wel 
maximaal 15 m2 mest door de leden besteld zijn.

Tuinpark Lamershof stelt 2 aanhangwagens gratis ter beschikking om het 
mest naar uw tuin te vervoeren. Echter alleen onder de voorwaarde dat u de 
aanhangwagen na gebruik schoon maakt.

Voor verdere info kun je altijd contact opnemen met Piet Hermans.
E-mail: hermans.piet@hotmail.com of bel 06-23732339.

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

Op zondag 2 december brengt de Sint weer een bezoek aan 
tuinpark Lamershof. Aanvang 15:00 uur, kantine open om 14:00 uur.
Opgeven kan uiterlijk tot 21 November in de kantine.
Voor de kinderen en kleinkinderen van tuinleden is de middag gratis.
Voor kinderen en kleinkinderen van steunleden vragen wij een bijdrage 
van E 7,50 euro.
We wensen iedereen een gezellige middag.
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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 november 2018
Uitgave volgend blad:

1 december 2018




