
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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Secretariaat
Altweerterkapelstraat 3a
6006 PB  Weert
Telefoon 0495 - 52 41 72
info@lamershofweert.nl
IBAN: NL22 RABO 0156 9420 70
IBAN: NL63 INGB 0000 4585 69 
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KOELCONTAINERS - KOELCELLEN - KOELAANHANGWAGENS

TOILETCONTAINERS - TAPCONTAINERS - SNACKCONTAINERS

KANTOORCONTAINERS - ROKERSCONTAINERS 

PODIUMWAGENS - KASSAWAGENS

Douven Verhuur specialist in evenementenverhuur: 

Kijk voor meer informatie op 
www.douvenverhuur.nl 
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Rommelmarkt
Heeft u nog spullen voor de rommelmarkt dan kunt u deze ’s morgens afgeven 
bij Tuinpark Lamershof. Wilt u dat deze bij u thuis worden opgehaald dan kunt 
u een afspraak maken met Piet Hermans nr 06-23732339.

Meubels en bankstellen niet zonder overleg!

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

Alvast bedankt voor u medewerking.

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

Openingstijden kantine
Zaterdag van 13.00 tot 19.00 uur

Woensdag van 14.00 tot 18.00 uur
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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 3,00 euro 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 16 
oktober terug en nieuwe leden die graag een kaartje leggen schroom niet en 
kom gezellig meekaarten. De aanvang is telkens om 19.30 uur. Tot ziens op 
onze gezellige kaartavonden op Tuinpark Lamershof. 
Het Bestuur.

De speeldatums zijn: 16 oktober -30 oktober - 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

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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wat doen we
van half

oktober tot
half november

Het loopt op de tuin naar het eind.
Ondanks de vele regen is het op de 
hogere percelen een redelijk tuin-
seizoen geweest en kunnen we de 
tuin klaarmaken voor de winter.

Het gewone witlof kan nu gerooid 
worden om na een dag gedroogd te 
hebben te worden ingekuild. Alleen 
rulle grond op de Peeën is geschikt. 
Harde bonken geven misvormde of 
mislukte koppen.
Wie het soort heeft gezaaid dat 
zonder grond getrokken kan wor-
den kan afhankelijk van de tempe-
ratuur al na 5 à 6 weken oogsten. 
De bonenoogst is wel voorbij maar 
sommige tuinders laten enige sta-
ken bedoeld voor de zaadwinning 
nog wat staan totdat de losse bo-
nen in de scheden rammelen.
Bewaar het in blikken bussen, ze 
beginnen dan te zweten en gaan in 
kienkracht achteruit.
Als het uitgezweet is en voor 100% 
droog kunt U het veilig opbergen. 
Laat die dure tonkingstokken niet 
nodeloos op het veld staan en geef 
na droging vooral het ondereinde 
‘n kwastje werf of menie. Ze gaan 
dan jaren mee. Let ook op Uw kool 
soorten. Spruitkool trekt zich van 
een normale winter niets aan, sa-
vooiekool mag wel enige keren wit 

zien van de nachtvorst. Witte kool 
is het meest gevoelig voor vorst en 
kan einde oktober begin november 
beter worden geoogst en in een 
vorstvrij schuurtje of garage met de 
kop omlaag worden opgehangen. 
Ook rode kool die iets meer kan lij-
den kunt U op deze manier bewa-
ren. Een geregelde controle is na-
tuurlijk nodig. Hebt U andijvie onder 
platglas uitgeplant dan dient na half 
oktober het glas of de eenruiter op 
de bak gelegd te worden en bij zon-
nig weer gelucht worden. Spruiten 
dient U door te blijven plukken, 
eerst de losse en dan de grootste. 
De overige spruitjes blijven dan 
kleiner maar zijn vaster en voller. 
Bietjes dienen nu ook gerooid te 
worden, het loof eraf gedraaid en 
het liefst in wit zand bewaard. Late 
aardappelen moesten uiterlijk half 
oktober gerooid zijn en moeten 
koel maar vorstvrij bewaard worden
Knolselderie is niet zo zwaar ge-
worden dient nu gerooid te worden. 
Bewaar ze maar in wit zand, zo 
dat de kop net de grond komt, ze 
lopen dan wel uit, maar het jonge 
blad heeft dezelfde smaak als ge-
wone bladselderie. Winterwortelen 
kunnen nu ook worden gerooid en 
moeten koel doch vorstvrij bewaard 
worden bv. in een schuurtje. 
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Lid van:
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Houd een oude deken of dg. bij de 
hand die U er bij vriezend weer over 
kunt leggen.
Een bedje zomerwortelen kunt U 
afdekken met blad of ruigte.
U kunt dan nog lang over frisse 
worteltjes beschikken. Zitten er 
in Uw streek veel veldmuizen dan 
vindt U alleen lege velletjes terug.
Prei en schorseneren zijn winter-
vast en kunnen in de grond blijven 
zitten. Strooi toch wat blad of ruigte 
tussen de rijen dan kunt U bij stren-
ge vorst toch oogsten.
Droge bonen kunnen nu wel gepeld 
worden Laat ze enige dagen uit-
zweten voor U ze opbergt.
Hebt U al ‘n plattegrondje van Uw 
tuin gemaakt. Zo niet dan nog vlug 
doen, want als de grond kaal staat 
U niet meer weet wie wat heeft ge-
staan.
Word het buiten wat kouder dan 
kunt U zich weer warm werken door 
Uw composthoop eens om te zet-
ten, dan hebt U tegen het a.s. voor-
jaar prima materiaal om te mesten. 
Het wortelstelsel van koolsoorten 
mag in verband met de knolvoet op 
de komposthoop maar moet afge-
voerd worden.
Spitten doen we natuurlijk nog niet, 
maar het is wel gewenst dat U de 
naadjes tussen de groente of Chry-
santenbedden waar veel op gelo-
pen is voor de winter omspit. De 
harde bonken kunnen dan mooi tot 
kruimels stuk vriezen.
De eerste de beste nachtvorst 
maakt een einde aan Uw Dahlia’s.  
Snijd ze boven de grond af, rooi 
ze met de riek. Laat ze winddroog 
worden en berg ze vorstvrij op tot 

begin april. Ook Uw knolbegonia’s 
begeven het bij de eerste nacht-
vorst. Draai het loof en de wortel-
pruik er af, laat ze goed drogen en 
berg ze vorstvrij op tot half maart in 
wat droge turf. Komen Uw bloem-
bakken leeg – schud de grond er-
uit, laat ze goed drogen en geef 
vooral de binnenkant een kwastje 
verf – teer of menie. Stenen vazen 
of bloembakken moeten persé van 
de grond ontdaan worden, ze vrie-
zen stuk. 
Chrysanten staan onregelmatig, ze 
zijn later dan normaal en de vrees 
bestaat dat de late soorten het niet 
zullen halen in en in de buil stuk 
vriezen.
Hebt U veel Fuchsia’s dan kunt U 
die niet allemaal in huis overhou-
den. Graaf ze maar in de grond, dek 
de knol met blad of turf en merk de 
plaats waar de worteleinden zitten. 
Uw gestekte geraniums zullen al 
wel wortels hebben, zet ze maar in 
potjes met potgrond ze ‘n plaatje in 
het licht en geef ze weinig maar wel 
lauw water. 
Natuurlijk hebt U Uw gladiolen ge-
rooid. Schoon ze op door onder de 
bol de oude bruine bol af te breken 
en berg ze droog op. 
Late appels bv. goudrenet kun-
nen tegen november geplukt wor-
den. Ze zijn wel plukrijp doch nog 
geschikt voor de consumptie, dat 
wordt wel kerst of Nieuwjaar . In Uw 
siertuintje is rond één november al-
les wel bevroren – afrikaantjes – vlij-
tig liesjes enz.
Vul deze plaatsen op met Uw ge-
zaaide viooltjes – vergeet-mij-niet-
jes – madeliefjes – muurbloemen – 
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Swalmen
Nederweert
Eijsden

www.graf igroepzuid.nl

Tel.: 450122
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duizendschonen e. d. Het is nu ook 
de tijd voor het poten van diverse 
bloembollen – tulpen – narcissen 
– hyacinten – krokussen – blauwe 
druifjes e.a. De plantdiepte kent 
U wel . De bol moet zo diep in de 
grond dat nog 2 keer de hoogte van 
de bol gevuld word met grond.
Tulpen vragen om wisselbouwen 
mogen dus niet op dezelfde plaats 
komen als het vorig jaar. In stadtui-
nen hoeven bloembollen niet afge-

dekt worden, hyacinten vragen wel 
enige dekking op open plaatsen.
Vertroetel Uw kamerplanten geeft 
ze volop licht – giet ze steeds met 
lauw water en spuit ze geregeld 
met de bloemenspuit, maar geef ze 
niet zoveel dat de druppels van de 
planten vallen, Even raken is vol-
doende, doe het desnoods 2 keer 
per dag, zeker als U centrale ver-
warming hebt, de droge kamerlucht 
word dan te droog.

TOMATENKASTJES 

Met tomatenkastjes wordt bedoeld; plastic kastjes niet hoger dan 1,50m.
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.

Aktiviteiten 2018
 05 oktober Spaarkasfeest.

 16 oktober Kaarten.

 30 oktober Kaarten.

06  november Toneel.

09  november Kienen.

 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

6 0 0 1  C K   W E E R T

0 4 9 5 - 5 3 7 0 7 4
W W W. R E S TA U R A N TA Z I E . N L
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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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Beste tuinleden
Op vrijdag 19 oktober willen we een bezoek gaan brengen aan de brouwerij 
van Bavaria, vertrek om 10.00 uur vanaf kantine Lamershof.

De rondleiding in de brouwerij wordt gesponserd door Bavaria inclusief enkele 
comsumpties en een borrelhapje.

De eigen bijdrage bedraagt als we uitgaan van een deelname van minimaal 20 
personen:
Bijdrage kosten touringcar E  15,-
Lunch na rondleiding E  10,-

Totaal eigen bijdrage E  25,-

Na de lunch verblijven we nog een tijd in de brouwerij/cafe. 
De comsumpties die je dan gebruikt zijn voor eigen rekening.
Vertrek vanaf Lieshout naar Weert is gepland om 19.00 uur.
We gaan er met zijn allen een gezellige dag van maken.
Opgave in de kantine tot 15 september
S.V.P. Bij opgave de E 25,- contant afrekenen.

De recreatie commissie:
Tuinpark lamershof
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Openingstijden 

winkel
Maandag t/m Zaterdag

van 09.30 tot 10.00 uur

Zaterdag 13.00 - 14.00

Woensdag 13.00 - 14.00

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



18

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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Maak de biologische moestuin klaar 
voor het nieuwe seizoen

Succesvol biologisch tuinieren is alleen mogelijk als de grond in optimale 
conditie verkeert. Of dit het volgende seizoen het geval zal zijn, is sterk 
afhankelijk van de manier waarop de tuingrond in de donkere maanden 
van het jaar wordt bewerkt en bemest.

Om te kunnen begrijpen wat biologische tuinders onder het begrip ‘goede tuin-
grond’ verstaan, moet eerst iets worden verteld over de processen die zich in 
de grond afspelen. 

Goede grond
Grond is veel meer dan alleen maar een paar zandkorreltjes. Grond is de ba-
sis van de groenteproductie. In die grond leven zoveel beestjes, bacteriën, 
schimmels, en dergelijke dat de grond zelf eigenlijk een levend organisme is: 
de medetuinder. De grond moet natuurlijk voedsel krijgen om in leven te blijven. 
Organische mest is voedsel voor de grond. Alle bodemleven kom erop af en 
verorbert het voedsel. Dan gebeuren er twee dingen: er komt plantenvoedsel 
vrij: stikstof, fosfor, kalium etc. en er ontstaat humus. Het plantenvoedsel is 
natuurlijk voor de planten en de humus zorgt voor een blijvende structuurver-
betering. Als je dit fabriekje optimaal wilt laten draaien, moet je goed zijn voor 
het personeel- de micro organismen – en voldoende grondstoffen -organisch 
materiaal- aanvoeren. Dit zijn de twee belangrijkste uitgangspunten van de bi-
ologische grondbewerking en bemesting.

Spitten of niet?
Elk organisme, elke soort bacterie, schimmel, nematode, aaltje, duizendpoot, 
amoebe, die in de grond zit, heeft bepaalde levensomstandigheden. Indien 
deze omstandigheden drastisch veranderen, sterven deze organismen af.
Zeker de kleine organismen zoals bacteriën, schimmels en nematoden zijn niet 
erg mobiel en verdwijnen grotendeels. Zo zit het bodemleven dat zuurstof no-
dig heeft in de bovenste laag. Na het spitten wordt dit bodemleven onderaan 
gestopt en sterven de micro-organismen door een gebrek aan zuurstof. De 
dieper levende organismen komen naar boven en sterven door het ultraviolette 
licht waar ze niet tegen kunnen. En juist deze micro-organismen vormen de 
basis van een goede bodemwerking. Elk jaar moeten deze micro-organismen 
na het spitten hun populatie weer opbouwen en heel veel energie en moeite 
investeren. 
Het afsterven hiervan heeft als gevolg dat de grond compacter wordt, dicht-
slaat bij hevige regen en opdroogt bij zon en dus moeilijk toegankelijk wordt 
voor water, licht en lucht. Tegen de tijd dat het bodemleven zich heeft hersteld 



20



21

is het alweer tijd om opnieuw te spitten want de bodem ligt helemaal verdicht. 
En zo kom je in een vicieuze cirkel terecht. Een ander effect van het spitten 
is het vrijstellen van copiotrofe bacteriën. Doordat de aardkluiten openbreken 
komt er veel meer oppervlakte vrij voor deze bacteriën. De slechte eigenschap 
– voor ons – van copiotrofe bacteriën is dat ze koolstof eten. En toevallig be-
staan de lijmen en verbindingen die de gronddeeltjes samenplakken en -hou-
den uit koolstof. Er ontstaat een waar feestmaal voor deze bacteriesoort. 
Dus door het spitten verdwijnt geleidelijk het bodemleven dat de grond de fel-
begeerde ideale structuur geeft. Als bijkomend effect gedijen die bacteriën, die 
de bodemstructuur verder afbreken,juist wel goed! 
Kortom laat spitten achterwege als het niet echt nodig is. Het bodemleven zal 
u er dankbaar voor zijn. 

Mulchen
Lichte gronden die een paar maanden niet beteeld worden, kunnen in invloed 
van regen en wind ook dicht slaan, zij het in mindere mate dan zware grond. 
Voor het bodemleven is dit een slechte zaak. Het zal beschermd moeten wor-
den. Een grote groep biologische tuinders doen dit door te mulchen. Mulchen 
betekent dat je de bodem van je tuin bedekt met organisch materiaal. In de 
natuur gebeurt dat vanzelf. Daar zijn geen ijverige tuinders die uitgebloeide 
bloemen en dode takken verwijderen. Die vallen daar uiteindelijk vanzelf op 
de grond en worden dan door allerlei bodemdieren, bacteriën en schimmels 
afgebroken.
Onze volkstuinen zijn geen natuurlijk gebied, dus ingrijpen is wel noodzakelijk. 
Door eigenhandig te mulchen hergebruik je de organische materialen die aan 
de grond onttrokken zijn, stimuleer je het bodemleven en draag je dus bij aan 
een natuurlijke kringloop in je tuin. Om te mulchen kun je gewoon de planten-
resten gebruiken die de tuin zelf produceert het hele jaar door. 
Het is overigens wel zaak om in de loop van januari de deklaag weer te verwij-
deren. De aan kracht winnende zon krijgt zodoende de kans om de grond op 
te warmen.

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

Stalmest in soorten
Verse mest bevat veel ammoniak en dat kan verbranding veroorzaken daarom 
is het beter dit eerst te composteren. Door de mest te vermengen met wat stro 
of een laagje takken in de mesthoop aan te brengen komt er lucht in de mest-
hoop waardoor het verteringsproces wordt bevorderd. 

Voor de basisbemesting kan de mest van paarden, schapen of geiten, en run-
deren worden gebruikt. Kippen en duivenmest is minder geschikt omdat het ge-
concentreerde, snelwerkende meststof is. Deze mest kan worden gebruikt als 
extra bemesting. Deze mest bevat veel mineralen zoals stikstof, kalium en fosfor 
omdat de urine tegelijk met de mest wordt uitgescheiden. Het is een gecon-
centreerde, snelwerkende meststof. De mineralen kunnen snel door de planten 
worden opgenomen. Gebruik deze mest als extra bemesting voor planten die 
wel wat kunnen gebruiken zoals koolplanten, tomaten, komkommers, prei en 
pompoenen. Kippenmest kan verbranding veroorzaken als de mest vers wordt 
gebruikt. De mest kan beter eerst gecomposteerd worden. Bij het maken van 
compost van paardenmest mest hoeft niets te worden toegevoegd aan de mest-
hoop maar wat stro zorgt wel voor lucht in de hoop. In een te vaste mesthoop 
ontstaan door verstikking schadelijke stoffen voor het milieu in de bodem. Er 
moet voldoende zuurstof in de mesthoop kunnen komen. Te veel stro of hout-
vezel onttrekt stikstof aan de mest om te verteren waardoor er te weinig voor de 
plant over blijft. Paardenmest geeft veel warmte af waardoor het geschikt is voor 
gebruik in een broeibak. Verse paardenmest kan in het najaar op het land worden 
gebracht om daar te blijven liggen tot het vroege voorjaar. (Gebruik in het voor-
jaar mest van een jaar oud) Het bedekt de grond waardoor onkruid geen kans 
krijgt en uitspoeling van de grond wordt voorkomen. Een deel van de mest is in 
het voorjaar verteerd de rest kan ondiep in de grond worden verwerkt. 
Verse koemest kan in het najaar worden ondergespit zodat de mest verder kan 
verteren. Gecomposteerde koemest kan na een jaar worden gebruikt. Oude 
mesthopen kunnen worden gebruikt als bodemverbeteraar maar bevatten niet 
veel voedingsstoffen meer. Koemest is ook in gedroogde vorm verkrijgbaar. Deze 
koemestkorrels zijn gebruiksvriendelijk, en hygiënisch. Ze zijn vrij van onkruid-
zaden, ziektekiemen en insecten. De korrels zijn geschikt voor de biologische 
landbouw. 
Het gebruik van varkensmest raden we af. Varkensmest bevat nogal eens meer 
koper dan goed is voor de gewassen en de micro-organismen in de grond. 
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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

NEDERWEERT
Naast de kerk!
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Organische meststoffen
Stalmest en in mindere mate compost bevatten organische stoffen, die door 
het bodemleven in plantenvoedsel wordt omgezet. Doorgaans is de hoeveel-
heid echter te gering om een gezonde groei van de gewassen te waarborgen. 
Organische meststoffen stimuleren het bodemleven wat samenwerkt met de 
wortels van alle planten waardoor de opname van voedingsstoffen optimaal is 
en de plant gezond groeit en bloeit. 
Kunstmest werkt wel sneller omdat het makkelijk oplost in water, maar als de 
plant het niet opneemt spoelt het naar de diepere lagen en vervuilt het ons 
grondwater. Omdat kunstmest een soort gezuiverd zout is remt het de ontwik-
keling van micro-organisme en bodemleven waardoor de vitaliteit van planten 
op de lange duur achteruit gaat en planten ziek worden. 
Ik kan u niet vertellen aan welke meststoffen uw tuingrond behoefte heeft en 
hoeveel u ervan moet gebruiken. Aan te traden is om eens in de vijf jaar een 
grondonderzoek te doen. Een grondonderzoek geeft inzicht in de toestand van 
de bodem in uw tuin. Planten hebben voldoende voedingsstoffen nodig om 
gezond te kunnen groeien en bloeien. Ook de structuur van de bodem en de 
hoeveelheid organische stof is belangrijk. U kunt de grond bekijken en een in-
schatting maken wat in uw omgeving goed groeit, maar om een goed beeld te 
krijgen is een grondonderzoek essentieel.
Het toedienen van geconcentreerde organische meststoffen is overigens een 
fluitje van een cent. De meeste worden in het voorjaar toegediend, sommige 
in het najaar al. Strooi de korrels of het poeder op de aangegeven tijd en in de 
aangegeven hoeveelheid over de grond uit en werk het spul in met een culti-
vator. Er komt veel bij kijken, bedenk echter dat uw inspanningen ruimschoots 
beloond worden. Praktijk heeft uitgewezen dat verreweg het grootste deel van 
de problemen in de biologische moestuin worden veroorzaakt door een ver-
keerde bemesting en grondbewerking.

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   
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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 oktober 2018
Uitgave volgend blad:

1 november 2018




