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Energie besparing
In deze tijden is het nodig om op kosten te besparen, vooral op een kostenpost zoals 

energiekosten. Wij bekijken en vergelijken of u uw huidige energiekosten kunt terugbrengen 
door over te stappen naar een andere energiemaatschappij en geven u vervolgens de beste 

prijs op de markt op dit moment.
De energietarieven van de energiebedrijven wisselen elk half jaar

en soms zelfs elk kwartaal.
Dit zorgt ervoor dat u al snel niet door heeft dat u te veel betaalt. 

WIJ ZOEKEN NAAR EEN VOORDELIGE EN PASSENDE LEVERANCIER VOOR U!
Door klant te worden bij een andere energieleverancier kunt u al snel flink besparen op de 
leveringskosten. Wij werken alleen met gerenommeerde energie partners om u de beste 

kwaliteit te kunnen bieden.

Wij zoeken naar een voordelige en passende leverancier voor u. 
We analyseren uw huidige verbruik/ rekeningen en bespreken uw voorkeur en ervaring. 

Op basis van deze informatie brengen we een onafhankelijk en passend advies uit. 
Gaat u akkoord, dan regelen wij de rest en ontvangt U € 50,- Beloning!  

Ook kunt u bij ons terecht voor zakelijk besparingsadvies op het gebied van 
Energie en Communicatie.

Neem contact met ons op en maak een afspraak!

 
Tel. 040 34 10 014 - 06 4 55 77 222

m.jankoski@directbespaaradvies.nl
Mede mogelijk gemaakt door Direct Bespaar Advies Noord Brabant Oost
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Aktiviteiten 2020
 04 Februari Kaarten

 18 Februari Kaarten

 22 Februari Spaarkas lichten

 06 Maart Spaarkas feest.

 30 Maart Jaarvergadering

 10 April Paaskienen

 11 April Paaseitjes zoeken

 12 April Paas brunch

 21 Juni Open dag.
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We creëren efficiënte, kwalitatieve 

zonne-energie systemen, 

leveren meetbare energiebesparing 

en verhogen de duurzaamheid 

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

I N  M E M O R I A M

Op 05 Januari bereikte ons het droevige bericht van het overlijden 
van mevrouw Francis Louwers. Zij had samen met haar man vanaf 
2009 een tuintje op Lamershof. Mooie varkens op haar tuintje was een 
andere liefhebberij van haar.
De afscheidsdienst heeft op 07 Januari plaatsgevonden in crematorium 
Weerterland te Weert.
We wensen Jan, kinderen, kleinkinderen en overige familie en 
kennissen veel sterkte.

Dat zij moge ruste in vrede.

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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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.

Kruiwagens Lamershof
Bij controle is gebleken dat diverse tuinleden de kruiwagen na gebruik niet 
terugbrengen, dit is uiteraard niet de bedoeling, de kruiwagen zijn eigendom 
van Tuinpark Lamershof en bestemd voor gebruik voor alle leden. 
Dus breng de kruiwagens na gebruik netjes terug. 
Wij rekenen op uw medewerking.
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wat doen we
van half

februari tot
half maart

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

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

nog een geschikte tijd om diverse 
bomen, struiken of hagen te plan-
ten. Geef ze na het planten een em-
mertje water,ze zitten dan vast en 
de losse grond komt goed tussen 
het wortelstelsel zitten, zodat ze 
direct kunnen doorgroeien. Klimro-
zen kunnen al in februari gesnoeid 
worden, zaag het oude zwarte 
hout tot aan de grond weg, knip de 
korte twijgjes geheel weg en bind 
de hoofdtakken op ca. 40 cm van 
elkaar af op. Met het snoeien van 
struikrozen wacht men tot rond half 
maart. Ze moeten dan tot ca. 15 cm 
boven de grond worden terugge-
snoeid. Het dunne hout en de oude 
meestal al dode stompen moeten 
worden weggenomen. Als u 3 à 4 
gezonde takken overhoudt is dat 
meer dan genoeg.  Liefhebbers van 
lelies kunnen nu de bollen zetten, 
behalve de witte lelies, die moeten 
in het najaar gepoot worden, want 
die zitten nu al in het loof. Geef de 
bollen vooral boven de bol zware 
grond, want de stengels die uit de 
bol komen maken boven de bol 
nieuwe wortels die de bloei bevor-
deren. De bekende witte of boeren-
lelie moet vooral onder de bol zwa-
re grond hebben, ze hebben geen 
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Swalmen
Nederweert
Eijsden

www.graf igroepzuid.nl

Tel.: 450122
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stengelwortels. Controleer even de 
dahliabollen of alles nog in orde is. 
Wilt u dahlia’s stekken dan moet 
u tegen half maart in een kistje of 
grote bloempot een of meer knollen 
opzetten met de kraag net boven 
de grond. U kunt dan de stekken 
als ze ca. 6 à 7 cm lang zijn mak-
kelijker snijden. Wie knolbegonia’s 
heeft kan deze rond half maart, op 
warmte, al in turfstrooisel ter kie-
ming leggen. Het zijn dan rond half 
mei al ferme planten om ze buiten 
of in bloembakken uit te poten. Wie 
veel gladiolen heeft voor de snij kan 
het beste de helft al rond half maart 
poten en als deze boven komen, 
rond half april, de tweede helft. 
Dan bloeien er niet teveel ineens. 
Wie zijn verspeende viooltjes nog 
op hetzelfde veld heeft staan moet 
deze begin maart op het bloemperk 
of in de border uitpoten. Rond half 
maart zoeken we onze oude gera-

niums op, zijn ze te lang dan snij-
den we ze in en gaan de toppen 
weer stekken. Is uw chinese roos 
te groot geworden kort ze dan rond 
half maart maar flink terug. Wie 
over een verwarmd kastje beschikt 
kan nu al salvia’s, agaratum en 
petunia’s zaaien. Liefhebbers van 
siererwtjes kunnen deze nu binnen 
voorkiemen om ze na afharding half 
april buiten uit te planten. Hebt u 
een verticulteerhark, maak er dan 
uw gazon mee los, het zal de groei 
bevorderen. Rond half maart ziet u 
al hernieuwde groei in de kamer-
planten- geef ze wat meer meer wa-
ter en geef ze wekelijks een bemes-
ting met pokon bv.  Het is nu ook 
de tijd om op een warm plaatsje de 
kamerplanten te stekken, dan hebt 
u tegen de zomer weer een gezon-
de jonge plant waar u trots op kunt 
zijn omdat het  “eigen kweek “is.
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Zwerfafval in de groenstroken
Het komt steeds vaker voor dat tuinleden alle regels aan hun laars lappen en 
zwerfafval zijnde plastic potjes enz. in de groenstrook dumpen, wij als bestuur 
en de paar vrijwilligers die we nog hebben doen er alles aan om het Tuinpark 
er netjes en verzorgd te laten uitzien, maar enkele tuinleden interesseert dit 
niets, en dumpen al hun afval in de groenstrook, neem s.v.p. je eigen rotzooi 
mee naar huis en gooi die thuis in je vuilnisbak, als wij als bestuur deze leden 
betrappen met het dumpen van zwerfafval in de groenstrook, dan worden ze 
terstond geroyeerd als tuin lid.

Ook zijn er diverse tuinleden die allerlei rommel achter hun tuinhuisje deponeren, 
op plaatsen is het gewoon een opslag plaats van rotzooi van plastic potjes, 
afval hout enz. Bij deze een vriendelijk verzoek aan deze leden deze rommel zo 
spoedig mogelijk op te ruimen en af te voeren naar de milieu straat.

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

Alvast bedankt voor uw medewerking.

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

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

Spullen voor de rommelmarkt
Beste Tuinleden,

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

Het Bestuur Tuinpark Lamershof
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Restant partijen en magazijnverkoop
Franklinstraat 11 6003 DK Weert  |  www.tegeloutlet-limburg.nl

Alleen geopend op zaterdag van 9.00-16.00 uur.

Alle andere dagen kunt u terecht in onze showroom op 
Edisonlaan 24 6003 DB Weert. 

(zie voor openingstijden op de website)

Ervaar 1500 m2 inspiratie voor uw badkamer en 
voor uw complete tegelvloeren. 

Eigen import! Altijd de scherpste prijs!

Onze ervaren medewerkers staan voor u klaar 
om uw badkamerwensen te verwezenlijken.

Voor afspraken kunt u ons bereiken op: 0495-633331 
en natuurlijk staat de koffie voor u klaar!

Edisonlaan 24 6003 DB Weert  |  www.tegelcentrumweert.nl
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Als de knolvoetschimmel zich eenmaal in je tuin heeft gevestigd, 
kun je de teelt van koolsoorten voorlopig wel vergeten. 
Tegen de ziekte is namelijk geen kruid gewassen en het duurt maar liefst 
acht jaar eer de schimmel is uitgewoekerd. 
Deze mening werd heel lang door tuindeskundigen verkondigd. 
Inmiddels is in de praktijk aangetoond, dat je niet helemaal machteloos 
staat tegenover de gevreesde kwaal.

Wapens in de strijd tegen de
Knolvoetschimmel
De knolvoetschimmel is een schimmel, waarvan de rustsporen via 
verschillende wegen in de tuingrond terecht kunnen komen. Zodra 
ze merken dat er koolsoorten of andere kruisbloemige planten in de 
omgeving groeien, worden ze geactiveerd. Uit de rustsporen worden dan 
zwermsporen gevormd, die zich in de grond verplaatsen en in de wortels 
van de koolplanten en andere kruisbloemigen dringen. Daar aangekomen 
gaan ze zich in een razend tempo vermenigvuldigen. Het gevolg is, dat 
er onregelmatig gevormde, knobbelvormige gezwellen op de wortels 
ontstaan. Bij jonge planten zijn ze doorgaans klein, maar bij volwassen 
planten zijn vuistgrote gezwellen geen uitzondering. 

Door de aantasting functioneren de wortels niet goed meer, waardoor de planten 
gebrek krijgen aan voedsel en water. Bij warm en zonnig weer hangen ze dan 
ook slap en vaak verkleurt het blad loodgrijs. Jonge planten blijven bovendien 
klein, raken misvormd èn sterven vroegtijdig af. Oudere planten breken niet 
zelden bij de wortelhals af. Kortom, de knolvoetschimmels kan de hele oogst 
verloren doen gaan. Niet alleen dit jaar, maar ook de komende zeven of acht 
jaar. Zo lang zien de rustsporen namelijk kans om in de grond in leven te blijven. 
De knolvoetschimmel voelt zich het beste thuis op zure grond, die vochtig en 
dichtgeslagen is. De schimmel is het aktiefst bij temperaturen die tussen de 18 
en 25 celcius schommelen. 

Voorkomen 
Uit deze levensschets van de knolvoetschimmel kun je in de eerste plaats 
afleiden, dat een aantasting voorkomen kan worden door er naar te streven dat 
er zo min mogelijk schimmelsporen in de tuingrond terecht komen: 

-  Plant uitsluitend koolplantjes uit, die op knolvoet-vrije grond zijn opgekweekt. 
-  Gebruik geen compost, die van onder meer zieke koolplanten is gemaakt. 
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koelen, vriezen 
wassen, drogen
inbouw, audio
TV, notebooks

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

Lambers 
St. Lambertusstraat 10
Nederweert 
(0495) 625714 Van experts kun je meer verwachten. 
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-  Gebruik geen mest van dieren, die met aangetaste koolplanten zijn gevoerd. 
-   Maak schoenen, laarzen en klompen zorgvuldig schoon, nadat er mee over 

besmette þrond is gelopen. 

Als je deze adviezen opvolgt, kunnen er toch nog knolvoetsporen in je tuingrond 
terecht komen. Ter voorkoming van een aantasting is het dus ook nog van 
belang om de aanwezige rustsporen zo min mogelijk te activeren: 

-   Pas een ruime vruchtr,visseling toe. Op kleigrond mogen koolsoorten, radijs, 
rammenas, raapstelen, knollen en andere kruisbloemigen niet vaker dan eens 
in de vier jaar op helzelf.de bedje worden verbouwd. Op zand- en veengrond 
niet vaker dan eens in de zes jaar. 

-   Houd het onkruid klein, in het bijzonder het herderstasje, de veldkers, de 
knopherik, de herik en andere kruisbloemigen. 

-   Gebruik als groenbemester geen stoppelknollen, bladrammenas, mosterd en 
andere kruisbloemigen. 

Om de woekerneiging van de schimmel nog verder in te perken, is het verstandig 
om de grond onaantrekkelijk voor hem te maken: 

-  Zorg voor een goede ontwatering.
-  Wees bij de bemesting niet te zuinig met kalk. 
-   Houd de grond mooi los, bijvoorbeeld door via compostgiften het humus-

gehalte te verhogen en door regelmatig grondbewerkingen uit te voeren. 
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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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Ter voorkoming van een knolvoetaantasting is het tenslotte nog zinvol om het 
teeltplan enigszins aan te passen: 

-   Verbouw op knolvoetgevoelige grond geen bloemkool, broccoli Chinese kool, 
paksoi en andere groenten die uìterst vatbaar zijn voor de kwaal 

-   Verbouw op die gronden de koolsoorten bij voorkeur in het vroege voorjaar 
en in de winter (weeuwenteelt). De schimmel is immers het meest actief bij 
hoge temperaturen! 

Bestrijden 
Voorkomen is beter dan genezen. Dit gezegde gaat zeker op voor de 
knolvoetschimmel. Als de ziekte eenmaal bezit heeft genomen van je tuingrond, 
raak je er namelijk moeilijk vanaf. Jaren achtereen zullen de sporen in leven 
blijven en de wortels van de koolsoorten andere kruisbloemigen binnendringen. 
De fabrikanten van bestrijdingsmiddelen zijn er nog steeds niet in geslaagd om 
een middel te ontwikkelen, dat de sporen doodt. Daarmee is overigens niet 
gezegd, dat je helemaal machteloos bent. Onderzoekende tuinders beweren 
namelijk wél kans gezien te hebben om het leven van de sporen aanzienlijk te 
bekorten. Zo hebben biologisch/dynamische tuinders geconstateerd, dat de 
ziekte versneld verdwijnt als besmette grond regelmatig wordt begoten met 
kookwater van koolbladeren. 
Ze verklaren dit zo: het koolaftreksel activeert de rustsporen, die veranderen 
in zwermsporen. Die gaan op zoek naar gastplanten, Maar vinden ze niet. 
De zwermsporen gaan dan ook dood. Zo verdwijnen langzamerhand alle 
knolvoetsporen uit de grond. Voor een goed resultaat moet deze methode bij 
warm weer worden toegepast.

Francis van der Ven, een Belgische amateurtuinder, kreeg op een gegeven 
moment het idee, dat de sporen van de knolvoetschimmel niet bestand ziln 
legen hoge temperaturen. Tijdens de zomermaanden dekte hij een besmet 
perceel af met plasticfolie. 
De verwachting was, dat de temperatuur onder het folie zo hoog zou oplopen, 
dat de sporen gedood zouden worden. De eerste resultaten van zijn proefneming 
zijn hoopgevend. 

Teelt op besmette grond 
Hoewel het leven van de knolvoetsporen misschien bekort kan worden, kan de 
grond er toch geruime tijd mee besmet blijven Dit betekent niet, dat je al die tijd 
geen kool en andere kruisbloemigen meer kunt verbouwen. Er zijn verschillende 
methoden ontwikkeld om de sporen bij de plantenwortels weg te houden. 

Moestuinlezers Coenen uit Brummen en Sparnooij uit Geldrop hebben ontdekt, 
dat koolwortels die met kalk zijn omgeven, niet vatbaar zijn voor de sporen. 
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Op de bodem van ieder plantgat leggen zij een handje kalk en planten de kool 
daarop uit. Hun ervaring is, dat de groente dan zelfs op besmette grond niet 
wordt aangetast. 

Joke Bloksma maakt in haar boek ‘Ziekten en plagen in de biologische 
groenteteelt’ ook melding van deze methode. Haar conclusie is: “Het plaatselijk 
bekalken is een belangrijke preventieve maatregel, hoewel niet op alle gronden 
afdoende. Feit is dat onderzoek heeft aangetoond, dat de zwermsporen van 
de knolvoet in kalkrijke grond minder beweeglijk zijn en dus minder snel de 
koolwortels bereiken. 

-   Moestuinlezer Schatbergen uit Sliedrecht brengt in het plantgat van de kool 
geen kalk aan, maar een flink stuk rabarbersteel. “Zo lang de wortels de 
rabarber raken, krijgt de knolvoetschimmel geen kans om toe te slaan”. is 
zijn conclusie. Daar voegt hij aan toe: “De planten zonder rabarber worden 
bij mij ieder jaar opnieuw aangetast, die met rabarber niet of pas heel laat in 
het seizoen”. De eerder geciteerde Joke Bloksma schrijft in haar boek, dat 
rabarber de kieming van de rustsporen van de knolvoetschimmel afremt. 

-   De firma Eco-style brengt onder de naam ‘Knolvoetvrij’ een kiezel-
kruidenpreparaat op de markt. Als het op besmette grond in dqplantgaten 
wordt gestrooid en tijdens het seizoen enkele malen rond de voeten van 
de planten, zou de kool minder kans lopen om door de knolvoetschimmel 
aangetast te worden. Ook dit middel zou de kieming van de rustsporen 
remmen en de planten bovendien nog meer weerstand geven tegen de kwaal. 

-   De laatste truc die het mogelijk maakt om kool op besmette grond te 
verbouwen, is uitgebreid in de praktijk getest en heeft zijn nut ruimschoots 
bewezen. Graaf een bodemloos emmertje tot 2 centimeter onder de rand in de 
besmette tuingrond. Vul de emmer met knolvoetvrije compost en plant daarin 
een koolplant uit. Omdat de emmerwand ondoordringbaar is voor de in de 
bovengrond levende knolvoetschimmel, is een aantasting vrijwel uitgesloten. 
Je moet er alleen nog voor zorgen, dat er geen sporen met het regenwater 
in de emmer spatten. Bedek daarom het koolbedje ook nog met een laagje 
afgemaaid gras. Mocht je deze maand bij het oogsten van de kool tot de 
conclusie komen dat de wortels zijn aangetast door de knolvoetschimmel, 
dan hoef je niet in paniek te raken. Waarschijnlijk is het mogelijk om de 
levensduur van de ziekte te bekorten en ieder geval kun je ook de komende 
jaren kool blijven verbouwen. Om een uitbreiding van de kwaal te voorkomen, 
is het wel zaak om de aangetaste koolplanten zorgvuldig uit te graven en te 
verbranden, Behoor je tot de gelukkige tuinders met knolvoetvrije grond, dan 
weel je nu hoe je het zo kunt houden.
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Maandblad digitaal ontvangen?
Het is mogelijk het maandblad digitaal te ontvangen. 
Uiteraard moet u dan in het bezit zijn van een e-mailadres.
Als u het e-mailadres doorgeeft aan de redactie (redactie@lamershofweert.nl), 
krijgt u het maandblad digitaal.

De redactie

LANGSTRAAT
WEERT
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Openingstijden 

winkel
Maandag t/m Zaterdag

van 09.30 tot 10.00 uur

Woensdag + Zaterdag

van 14.00 tot 15.00 uur

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 februari 2020
Uitgave volgend blad:

1 maart 2020





altweerterkapelstraat 3a - 6006 pb weert
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