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Verhuur aanhangwagens
Beste tuinleden,

Hierbij een vriendelijk verzoek bij huren van een aanhangwagen, deze 
niet zwaarder te laden dan 400 kg. Het komt nu regelmatig voor dat de 
aanhangwagens te zwaar worden beladen en dit brengt extra reparatie kosten 
voor ons met zich mee, we hebben nu zelfs een aanhanger al moeten slopen. 
Hiervoor zullen we een nieuwe aanschaffen. We staan graag voor de leden klaar 
om voor een gering bedrag van 7,50 euro een aanhanger bij ons te huren, maar 
we vragen ook begrip van de leden deze voortaan niet zwaarder te beladen van 
400 kg. Mochten we in de toekomst nogmaals constateren dat een aanhanger 
die kapot is gegaan door een te zware belading, dan zullen wij deze kosten aan 
huurder moeten gaan door berekenen.

Wij vertrouwen erop dat iedereen die in het vervolg een aanhanger huurt zich 
voortaan aan deze regels houdt.

Mvg. Bestuur Tuinpark Lamershof.

Stierenmest voor bemesting van uw tuin
Ook dit jaar kunt u weer mest bestellen vanaf 1 november in de kantine tegen 
contante betaling van 5,- euro per m3. De mest wordt geleverd vanaf december 
afhankelijk van de weersomstandigheden. Voor iedere levering moet er wel 
maximaal 15m3 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 06-23732339.
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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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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.

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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We creëren efficiënte, kwalitatieve 

zonne-energie systemen, 

leveren meetbare energiebesparing 

en verhogen de duurzaamheid 

voor particulieren en organisaties.
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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 centi-
meters 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 worden. 
Het beste kunt u ze bewaren in 
platte kistjes in wit zand. Liefheb-
bers van knoflook kunnen in no-
vember nog de teentjes poten. Als 
u enige knollen koopt kunt u ze pel-
len, dan komen de teentjes vrij die 
u afzonderlijk poot zo een 15 centi-
meter van elkaar in goede gemeste 
grond. Dek ze voor de veiligheid af 
met wat ruigte. Van ouds werd de 
boerenkool gegeten als het gevro-
ren had, dan werd de smaak beter. 
In de diepvries bereikt u hetzelfde 
effect. Tot tegen de kerst houden 
ze het de meeste jaren buiten 
nog wel uit, maar dan moeten ze 
toch wel geoogst worden, want bij 
strenge vorst bent u ze kwijt of als 
enige dagen sneeuw blijft liggen 
zijn ze voor de koolduiven. Hier 
en daar staat het loof van de as-
pergeplanten nog boven de grond. 
Dit moet er beslist af en mag niet 
boven op de composthoop liggen. 
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 



6

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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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 spui-
ten met vruchtboomcarboleum af-
gekort 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 moe-

ten nu gesnoeid worden. Als regel 
nemen we aan dat 1/3 gedeelte 
ieder jaar wordt weggenomen. In 
3 jaar hebt u dan dan een volledig 
nieuwe struik met een hoge op-
brengst. Bezitters van druiven kun-
nen 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 zit-
ten die het voedsel opnemen. Hebt 
u rozen in de tuin dan zijn ze nu wel 
uitgebloeid. U kunt ze terugknip-
pen tot ongeveer 40 centimeter bo-
ven de grond. Zeker niet lager want 
dan kunnen ze in de winter wel 20 
centimeter invriezen. 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 afgewaai-
de blad niet te lang op het gazon 
liggen anders komen er dode plek-
ken in het gazon. Met een kanten-
steker 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 anders kunt u 
tot het voorjaar toe de voetstap-
pen terugvinden als bruine afdruk-
ken. Hebt u lelies in de tuin staan 
dan vragen die tegen de winter wel 
enige bedekking van wat ruigte. 
De ouderwetse witte lelie, kerkle-
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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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lie, madonnalelie of hoe ze ook al-
lemaal mogen heten hebben geen 
beschutting nodig. Het blad staat 
nu al boven de grond en doorstaat 
de strengste winters. Vorstgevoe-
lige 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 sier-
kers 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 co-

niferen 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.

Beteft stallen fietsen, scooters enz. op de hoofdpaden
Geachte tuinleden,

We krijgen de laatste tijd steeds meer klachten van leden dat er fietsen, scooters 
enz. geparkeerd worden op de hoofdpaden.
Bij deze vragen we de leden vriendelijk de fietsen enz. in het vervolg te parkeren 
op je eigen tuin, ook als er mensen bij u tuin op bezoek komen s.v.p. hun fietsen 
enz. ook niet op de hoofdpaden laten parkeren.

Alvast bedankt voor u medewerking.

Het Bestuur Tuinpark Lamershof Weert.
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• Afhalen • Buffet • Diner •

Beekstraat 61 Weert
Tel. 0495 - 520384

Hét adres
voor lekker

chinees eten!
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Bestellen zaden en pootaardappelen
via zaadhandel van der Wal.

Geachte tuinleden,

Al enkele jaren maken diverse leden gebruik van de mogelijkheid om via 
Tuinpark Lamershof collectief zaden enz. te bestellen bij bovengenoemde 
zaadhandel.
Omdat er de laatste jaren veel nieuwe leden zijn bijgekomen, schenken 
we hier via dit artikel extra aandacht aan.

De voordelen en overige:

• De zaden enz. zijn van prima kwaliteit en zeer gunstig in prijs.

•  Op de prijzen die genoemd worden in de zaadprijs courant krijgt u, indien 
er voldoende tuinleden hiervan gebruik maken, een korting die kan oplopen 
tot 15% op de zaden en 5% op de overige artikelen.

•  De zaadprijs courant 2021 en de bestellijsten kunnen vanaf 15 november 
iedere morgen tussen 9 en 11.00 uur in de kantine opgehaald worden.

•  De bestellijsten dienen voor 20 januari 2021 ingeleverd te worden in de 
kantine ook weer tussen 9 en 11.00 uur.

•  Bij inlevering van de bestellijsten dient de bestelling contant afgerekend te 
worden.

•  De korting wordt naderhand bij het ophalen van u bestelling met u verrekend.

U kunt u bestelling afhankelijk van de levering door van der Wal zaadhandel 
afhalen medio 2 helft februari 2021 in de kantine of de winkel.

We hopen dat veel tuinleden van deze mogelijk gebruik gaan maken zodat 
we met zijn allen van deze naderhand te verrekenen korting gebruik kunnen 
maken.

Met vriendelijke groet,

De winkelcommissie Tuinpark Lamershof dhr. W. Kersten.
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Lid van:
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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 
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.

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.



14



15

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.

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.

Attentie voor leden met kinderen
De kinderen en kleinkinderen van de leden zijn van harte welkom op Lamershof, 
wel dienen deze kinderen op de tuin van de leden te vertoeven om overlast en 
eventuele vernielingen op andere tuinen en in de groenstroken te voorkomen. 
De ouders en of grootouders zijn verplicht toezicht op deze kinderen te houden 
en te handhaven.

Het Bestuur Tuinpark Lamershof Weert.

Even ter herinnering:
De meeste tuinleden weten het wel maar dit is vooral bedoeld voor de nieuwe 
leden van het afgelopen jaar. De z.g. tomatenkastjes dienen vóór 15 november 
van de tuin te worden verwijderd evenals de partytenten. Vanaf 1 april volgend 
jaar mogen deze weer worden neergezet. (zie het huishoudelijk reglement 
artikel 14, punt j).
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Swalmen
Nederweert
Eijsden

www.graf igroepzuid.nl

Tel.: 450122



17



18



19



20

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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Verkoop, onderhoud en reparatie van grasmaaiers, tuingereedschappen en tuinbenodigdheden 
voor de professionele en particuliere gebruiker 
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Maandblad digitaal ontvangen?
Het is mogelijk het maandblad digitaal te ontvangen. 
Uiteraard moet u dan in het bezit zijn van een e-mailadres.
Als u het e-mailadres doorgeeft aan de redactie (redactie@lamershofweert.nl), 
krijgt u het maandblad digitaal.

De redactie

LANGSTRAAT
WEERT
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KAARTCOMPETTIE LAMERSHOF 2019/2020

Beste kaartster, kaarter,

Wij zijn voornemens de kaartcompetitie te hervatten op dinsdagavond  
29 september aanvang 19.30 uur.

We starten dan een nieuwe competitie kruisjassen en jokeren voor het 
seizoen 2020/2021, we hervatten het seizoen 2019/2020 wat we abrupt 
hebben moeten staken wegens het Corona Virus niet, iedereen zal op 
de eerste avond van de start nieuwe competitie een cadeaubon worden 
aangeboden ter afsluiting van het kaartseizoen 2019/2020.

Uiteraard zullen we bij de start van de nieuwe kaartcompetitie de regels van 
het RIVM in acht nemen.

We stellen het zeer op prijs dat u voor 20 september even doorgeeft  
of u aan de nieuwe kaartcompetitie wil deelnemen aan:

Dhr. Piet Hermans tel. 06-23732339 of Dhr. Harrie Scheepers tel.  
06-13954300

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 cadeaubon 
mee naar huis, nieuwe leden die graag een kaartje leggen schroom niet en 
kom gezellig mee kaarten. De aanvang is telkens om 19.30 uur. 

Tot ziens op onze gezellige kaartavonden op Tuinpark Lamershof. Het Bestuur.

De speeldatums zijn: 29 september - 13 oktober - 24 november - 
8 december - 22 december - 5 januari - 19 januari - 2 februari - 
23 februari - 2 maart - 16 maart - 30 maart - 13april finaleavond.

Met vriendelijke kaartgroeten,

Dhr. Piet Hermans
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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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De kas en bak als bewaarplaats
De mogelijkheden van kas en platte bak als bewaarplaats zijn ruimer dan je denkt. 
Bij bewaring gaat het meestal om winterbewaring van aardappels, winterworte-
len, kolen en rode bieten. Maar een kas of bak leent zich ook voor de trek van 
witlof, het opkuilen van knolselderij en het maken van een vooraadje prei, spruiten 
of schorseneren als er een strenge vorstperiode aankomt. Een kas leent zich ook 
voor het overwinteren van kuipplanten, of van minder winterharde groenten. En 
in het voorjaar kan er plantmateriaal in blijven staan, als het buiten nog te koud is. 
Dat is natuurlijk ook ‘bewaren’.

Levend materiaal
Als we spreken over bewaring, dan gaat het om levend materiaal. Een aardappel, wortel 
of rode kool is niet afgestorven. Als de plant geoogst is, gaat het levensproces gewoon 
door. Dit in tegenstelling tot bewaarmethoden als invriezen of wecken. Daarbij gaat het 
niet meer om levend plantaardig voedsel. Wat we meestal doen bij de bewaring van 
levend materiaal is de levensprocessen op een zo laag mogelijk pitje zetten. Hierdoor 
vindt minder snel veroudering plaats van het produkt. De veroudering uit zich in slap 
worden, achteruitgang van smaak en aantasting door bijvoorbeeld schimmels. Om dit te 
voorkomen dient de temperatuur zo laag mogelijk te zijn, maar niet onder het vriespunt, 
en moet de luchtvochtigheid hoog zijn om uitdroging tegen te gaan. 

Inkuilen
De platte bak leent zich goed als inkuilplaats. Door de wanden van de bak is een zekere 
bescherming tegen wind en kou en het glas komt inregenen. Het enige gevaar is een te 
hoge temperatuur als de zon op de bak schijnt. Het is daarom verstandig om het glas 
op klossen te leggen, zodat er luchtuitwisseling plaats vindt. Groetnen die zich lenen 
voor inkuilen zijn aardappelen, winterwortelen, rode bieten, knolselderij, koolrapen en 
rammenas. Voor al deze groenten geldt natuurlijk dat zij gezond moeten zijn en niet 
beschadigd. Dit houdt in dat je het loof niet afsnijdt, maar beter kunt draaien. Wortels 
dienen zoveel mogelijk intact te zijn. De teeltlaag in de bak kan gewoon blijven liggen. 
Het is niet nodig om een echte kuil te maken. Op natte gronden is dit zelfs af te raden 
in verband met rotting. Het te bewaren produkt kan met aanhangende aarde op de 
grond worden gelegd. Zo nodig breng je extra vochtige grond tussen de lagen aan, 
dat voorkomt uitdroging. Aan de buitenkant en bovenkant komt stro of ander ruig 
materiaal, wat eventueel met wat aarde vastgelegd wordt. Als het gaat vriezen gaat de 
bak helemaal dicht en bij strenge vorst kan het nodig zijn  om extra afdekking in de vorm 
van rietmatten, ruigte, folie of ander isolerend materiaal. 

Opkuilen
Soms wordt ook wel  over opkuilen gesproken. Die term kun je gebruiken voor 
bovengrondse gewassen, die je met hun wortels optrekt en dan weer, dicht bij elkaar in 
een laag zond of grond neerzet. Dit kan bijvoorbeeld worden gedaan met knolselderij, 
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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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koolraap en zelfs met rode en witte kool. De laag zand van ongeveer 20 cm kan worden 
gelegd in een schuur of kelder, die koel en niet te donker is. De wortelkluit wordt in 
het zand gedaan en het zand wordt vochtig gehouden. Er moet regelmatig worden 
gecontroleerd op rotte plekjes of schimmelplekken en de exemplaren die zo’n plek 
vertonen moet het eerst worden verwerkt en opgegeten, Dit kan ook goed in een platte 
bak. Dan worden de wortelkluiten in de grond van de bak ingegraven. De ramen blijven 
voortdurend iets op lucht staan en bij vorst wordt de zaak extra afgedekt.

Witloftrek
Bij witlof gaat het eigenlijk niet meer om bewaren, maar is het een heuse teelt die in 
platte bak of kas gedaan kan worden. Witlof is een tweejarige plant. In het 1e jaar groeit 
het gewas vegetatief en ontwikkelt het een penwortel met reservevoedsel. In het 2e 
jaar treedt de bloei op. Bij de witloftrek wordt gebruik gemaakt van de eigenschap dat 
aan het begin van het 2e groei-jaar eerst de bladeren uitlopen en dat daarna pas de 
schietstengel zich ontwikkelt. Door het loof in het donker te laten groeien, vindt geen 
aanmaak van bladgroenkorrels plaats  en blijft mooi geelwit en vrij van bitterstoffen. 
De witlofpennen gaan mannetje aan mannetje de kuil in, nadat het loof op zo’n twee 
centimeter boven de wortel afgesneden is. Over de koppen strooi je wat losse zand, 
die met een gieter of tuinslang wordt ingespoeld. Dan nog wat klak over de koppen 
strooien en de kuil gaat dicht. Als het loof tot een mooie krop is uitgegroeid oogsten we 
die. Wacht je te lang, dan ontwikkelt toch ook de al aangelegde schietstengel zich in het 
hart van de krop. Dit noemen we pit. 

Bladgewassen
Als je in de late herfst nog mooie bladgewassen buiten hebt staan zoals andijvie, groenlof 
en peterselie is het zonde om die kapot te laten vriezen. Enkele graden vorst verdragen 
deze groenten nog wel, maar bij zwaardere vorst vriezen ze stuk. Deze planten kun 
je met een flinke schep grond in de platte bak of kas planten. Ze groeien dan nog 
langzaam verder en zijn klaar voor later gebruik. Overigens zijn er ook bladgewassen 
die winterhard zijn en, zeker onder glas, heel wat vorst kunnen hebben.  Voorbeelden 
zijn veldsla,winterpostelein, en winterspinazie. Bij uitzaai in het najaar kunnen ze zo tot 
en met het voorjaar verse bladgewassen geoogst worden.

Verwarmde kas
Mensen die over een verwarmde kas beschikken hebben nog wat meer mogelijkheden. 
In zo’n kas kunnen ook kuipplanten overwinteren. In een onverwarmde, koude kas 
kunnen ook kuipplanten staan, maar als het echt gaat vriezen moeten ze naar een 
vorstvrije plek. Verder kunnen pompoenen in een verwarmde kas bij 8 -12 °C bewaard 
worden.

Wie wat bewaart, die heeft wat: zo luidt het gezegde. Voor groenten kan dit gezegde 
nog uitgebreid worden: wie goed bewaart, die heeft meer en langer.
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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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Openingstijden 

winkel
Maandag t/m Zaterdag

van 09.30 tot 10.00 uur

Woensdag + Zaterdag

van 14.00 tot 15.00 uur

Melden in kantine

Kerkstraat 40 - 6006 KP Weert  
T (0495) 53 36 44
E info@harryphilips.nl
I www.harryphilips.nl

Woninginrichting - Weerter glashandel
Verfspeciaalzaak

Kerkstraat 40 - 6006 KP Weert  
T (0495) 53 36 44
E info@harryphilips.nl
I www.harryphilips.nl

Woninginrichting - Weerter glashandel
Verfspeciaalzaak

Kerkstraat 40 - 6006 KP Weert  
T (0495) 53 36 44
E info@harryphilips.nl
I www.harryphilips.nl

Woninginrichting - Weerter glashandel
Verfspeciaalzaak
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RECTIFICATIE:

Betreft vullen 1000 liter vaten.
Geachte tuinleden.

Bij de laatst gehouden tuincontrole bleek dat er steeds meer leden een 1000 
liter vat op hun tuin hebben staan dat gevuld wordt met de waterleiding. 
We begrijpen dat de leden de laatste jaren, omdat er steeds vaker grotere 
droge periodes komen hun plantjes water willen geven, en dat dit vaak 
onbegonnen werk is om dit vanaf de waterpunten met een gieter te doen, 
daarom staan we ook toe de vaten met slangen vanaf de kranen op het 
park te vullen, indien het aansluiten van slangen op de kranen geen overlast 
bezorgd aan de overige leden die met een gieter water geven.

Doordat steeds meer leden hun 1000 liter vat met kraanwater vullen is 
het water verbruik op het tuinpark de laatste jaren drastisch toegenomen. 
Daarom hebben we in de bestuursvergadering van 3 september besloten 
alle leden die een 1000 liter vat op hun tuin hebben staan, en dit vullen 
via de waterleiding, een extra waterbijdrage van 10,00 euro per 1000 
liter vat in rekening te brengen op de jaarnota. Deze 10,00 euro per 
1000 liter vat komen boven op de normale jaarlijkse waterbijdrage, die 
nu per 100 m2 wordt berekend.

Sproeien vanaf de leiding water punten op het tuinpark blijft ten alle 
tijden verboden.

We vragen de tuinleden begrip voor dit genomen standpunt.

Het bestuur van tuinpark lamershof.
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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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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:  
Piet Hermans Beukenstraat 26 633544/06-23732339
 6031 XG Nederweert Tuin 520
 secretaris@lamershofweert.nl
Penningmeester: 
Harrie Scheepers Wilhelminastraat 45 06-13954300
 6001 HD Weert Tuin 834
 penningmeester@lamershofweert.nl
Bouw/tuincommissie:  
Wim Thijssen Populierenstraat 17 06-81546262
 6031 XR Nederweert Tuin 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 2020
Uitgave volgend blad:

1 december 2020





altweerterkapelstraat 3a - 6006 pb weert
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