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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 

Mei 2017

Jaargang 41
nr. 5

Uitnodiging “Open dag”
Op zondag 11 juni 2017
van 11.00 tot 17.00 uur 

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

adverteerders en andere belangstellenden.

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

Lamershof te doen is.

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

Hartelijk welkom
en tot ziens op zondag 11 juni 2017.

Het bestuur
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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.

Nieuwe leden/Tuinwisselingen
Opzegging tuin 204 door Dhr. A.Verduijckt tuin nu verhuurt aan Dhr. M. 
Wilhelmus, opzegging tuin 313 door Mevr. J. Vespremiova, tuin nu verhuurt 
aan Dhr. G. Colnot, Mevr. J. Vespremiova blijft wel ondersteunend lid, 
opzegging tuin 622 door Dhr. B. Tap tuin nu verhuurt aan Dhr. F. Freitas. Tuin 
819 is nu verhuurt aan Dhr. A. Doensen, opzegging tuin 517 door Dhr. A. 
Reijnders tuin nu verhuurt aan Dhr. Perez-Martinez. Opzegging tuin 320 door 
Dhr. L. Stultiens, tuin nu verhuurt aan Dhr. J. Timmermans. Opzegging tuin 
719 door Dhr. H. van Helden, Dhr. H. van Helden blijft wel ondersteunend lid. 
Tuin 719 en 720 nu verhuurt aan Dhr. T. de Jongh. Opzegging ondersteunend 
lidmaatschap door Dhr. P. van Goor.

Wij wensen alle nieuwe leden veel tuinplezier op Lamershof.

Het Bestuur 
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wat doen we
van half
mei tot
half juni

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

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

knolselderie en bleekselderie moe-
ten nu op rijen zijn of worden uitge-
plant. Geef alle selderiesoorten een 
stukje grond zodat ze zich tot zware 
planten ontwikkelen kunnen. Staan 
uw bietjes er op, dun ze dan tijdig uit 
elkaar zodat ze elkaar bij het groeien 
niet hinderen. Zaait men nu nog mei-
koningin dan zal die zeker doorschie-
ten. Ook uw tomatenplanten moeten 
na half mei naar buiten. Zet er bij het 
planten maar direct een stevige stok 
bij en bind ze meteen vast. Om een 
flinke oogst te krijgen moeten ze ge-
regeld gediefd worden. Hoe jonger u 
dieft hoe beter. Dieft u als de dieven 
dik zijn dan krijgt u groeistoornis, dus 
minder opbrengst en meer kans op 
ziektes. Half mei moet u ook boeren-
kool zaaien. Spruitkolen zaaien gaat 
nog, al is het wat aan de late kant. Ook 
prei dient rond half mei gezaaid te zijn. 
Reserveer een vet stukje grond als u 
later gaat uitplanten. Rond half mei 
kunt u ook uw  zomerandijvie zaaien. 
Sommige zaaien ze op een bedje en 
planten ze met een kluitje later in de 
rij. Met witlof zaaien moet ook rond 
half mei begonnen worden. Zaai ze 
vooral niet te dicht, dun ze tijdig uit en 
geef ze voldoende ruimte om tot flinke 
peeën uit te groeien. rond half mei is 
het ook de tijd om de winterwortelen 
te zaaien. Dun ze vooral tijdig uit, vra-
gen ze om ruimte om tot flinke wortels 
uit te groeien. ook andere koolsoorten 
zoals late rode kool en savooienkool 
kunnen in mei nog gezaaid worden. 
Zomerworteltjes en radijs kan men 
steeds door blijven zaaien. Is de grond 
voldoende warm dan kunnen tegen 
het einde mei de liefhebbers van pos-
telein aan het zaaien.
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Aktiviteiten 2017
 11 Juni Open dag

 16 Juli Gezinsbarbecue

 10 September Rommelmarkt

Gewoon Sjiek
Bloemen en Planten

Muntpassage 17 Weert
tel 0495-53 52 92
www.gewoonsjiek.nl

Nieuws uit de jaarvergadering
Voor het jaar 2018 wordt de tuinhuur niet verhoogd, de huurverhoging van 
de Gemeente zijnde de jaarlijkse indexering neemt Tuinpark Lamershof 
voor haar rekening. 

Het bestuur had op de vergadering voorgesteld de jaarlijkse contributie 
te verhogen naar € 20,- per jaar, deze jaarlijkse contributie was al vanaf de 
oprichting van Tuinpark Lamershof € 15,- euro per jaar, de vergadering is 
akkoord gegaan met deze verhoging, deze nieuwe vastgestelde contributie van 
€ 20,- euro per maand geld vanaf 2018 voor de leden en de ondersteunende 
leden.

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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TUINPARK LAMERSHOF
houdt een 

GROTE
ROMMELMARKT

& 
VEILING

Wanneer: Zondag 10 september
Tijd: van 12.30 tot 16.30 uur

Waar: Altweerterkapelstraat 3B Weert

Grote veiling : oude & antieke spullen

2 spec. kramen met : waardevolle sierstukken-sierfruit
gebruiksvoorwerpen

13 kramen met : glas-porcelein-mandjes-tassen-TV’s -
radio’s - ijzerwaren - kinderspeelgoed -
gereedschappen - etc-etc.

Onder de “schop” : meubels - kooktoestellen - ledikanten
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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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Kruiwagens Lamershof
Bij controle is gebleken dat diverse tuinleden de kruiwagen na gebruik niet 
terugbrengen, dit is uiteraard niet de bedoeling, de kruiwagen zijn eigendom 
van Tuinpark Lamershof en bestemd voor gebruik voor alle leden.

Dus breng de kruiwagens na gebruik netjes terug. 
Wij rekenen op uw medewerking.

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

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

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
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Grondbewerking:
Doen of achterwege laten?

Spitten is voor biologische tuinders veelal een doorn in het oog, maar voor 
anderen is het een noodzakelijk kwaad. De een is er echt aan verslaafd en 
de ander krijgt het al in de rug alleen al aan de gedachte. Waarom moet 
het eigenlijk en is het geen onzin? Kun je het ook stellen zonder grondbe-
werking? Genoeg vragen om er nu eens op geheel andere wijze tegen aan 
te kijken: de tuingrond als medetuinder!

Grondbewerking is nodig voor de structuurverbetering zult u zeggen. De grond 
wordt losgemaakt met de spade en een kruimelstructuur te krijgen, want dat is 
goed om op te tuinieren! De plantenworteltjes vliegen de grond in op zoek naar 
water en voedsel, het overtollige water loopt gemakkelijk weg. De bacteriën  en 
het andere bodemleven kunnen aan voldoende zuurstof komen. 
Ook voor de bemesting lijkt grondbewerking echt noodzakelijk. De planten 
moeten toch voeding krijgen? En hoe komt de mest anders bij de wortels te-
recht? Sinds een jaar of dag wordt de mest dan ook in de grond bewerkt. Op 
de kleigronden in het najaar en op de zandgronden in het voorjaar. Meestal 
gebeurt dat door de grond om te spitten.

Logisch lijkt verder dat grondbewerking noodzakelijk is voor de onkruidbestrij-
ding. Met bruut geweld gaan we in het voorjaar het onkruid te lijf. Natuurlijk wilt 
u in het voorjaar gaan zaaien. Het zaaiklaar maken van de teeltbedden gebeurt 
als vanouds met de nodige grondbewerking. Diep klieft de cultivator door de 
grond. De hark zorgt voor  een fijn toplaagje. Zaadjes voelen zich er goed in 
thuis en kiemen voorspoedig.

Levende grond
Bovengenoemde factoren zijn stuk voor stuk redenen voor grondbewerking. Ik 
vraag me echter wel af of al die argumenten altijd, voor elke grondsoort en voor 
elke tuin opgaan. 
Even terug naar de structuurverbetering. Hoe zit grond precies in elkaar? Grond 
is veel meer dan alleen maar een paar zandkorreltjes. Grond is de basis 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 structuurverbetering. 
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NEDERWEERT
Naast de kerk!

Kerkstraat 106, 6006 KS Weert
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Mest en onkruid
Moet de mest dan niet in de grond gebracht worden. Het antwoord is een-
voudig: het volstaat al om organische mest zo op de grond te strooien. Het 
bodemleven doet de rest. Ook is echter misschien de eerste tijd weer iets hulp 
noodzakelijk. Na een paar jaar is de grond echter zo acties dat ze dat zelf op 
kan knappen. Dan kunt u de grond met rust laten.
In de natuur geldt:onrust geeft onkruid. Een rommelhoekje achter een schuur, 
daar tref je de bandnetels aan. Een pas drooggevallen polder is ook een grote 
bron van onrust. Bij de aanleg van een nieuwe weg ziet u vaak een ongebrei-
delde groei van klaprozen. Genoeg voorbeelden! Rust in de tuin zorgt voor 
minder onkruid, waardoor minder geschoffeld hoeft te worden, waardoor het 
weer rustiger wordt etc. 
U moet niet meteen stoppen met het bestrijden van onkruid. Er zal altijd wel 
onkruid blijven komen. 
Voor het zaaiklaar maken van de grond ga ik even spieken bij de natuur. Al het 
zaad dat vrijkomt in de natuur kiemt meestal op de grond. In de praktijk zal dat 
in een moestuin moeilijk gaan. Hoe vroeger u wilt zaaien, hoe onnatuurlijker 
dat in feite is en hoe meer bewerkingen u zult moeten doen. Als u in die geval-
len grondverwerking achterwege laat, zal het onkruid sneller groeien dan de 
groenten. Ook hangt het wel of niet maken  van het zaaibed af van de andere 
grondbewerking  die u toepast. En natuurlijk spreekt ook de natuur een woordje 
mee. Een zeer levendige grond behoeft weinig meer dan een harkbeweging. 
Sterk dichtgeslagen grond vereist een stevige cultivatoraanpak.

De grond, je medetuinder
Probeer het eens. Behandel uw tuingrond als 
een levend organisme, als uw medetuinder. 
Hoe meer actie u onderneemt naar de grond 
toe, des te meer zal de grond reageren. Wie 
kaatst moet de bal verwachten. Onrust geeft 
onkruid. Een juiste grondbehandeling 
verdient u dubbel en dwars terug. 
De grond is immers de basis van 
de groenteproductie. Als de grond 
zich goed voelt, dan geeft ze ook 
goede groenten af en neemt de 
kans op ziekten en plagen 
aanzienlijk af.
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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
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Gezinsbarbecue op zondag 16 juli
Beste leden en steunleden,

Wij willen op zondag 16 juli een gezinsbarbecue organiseren op Tuinpark 
Lamershof. Aanvang 15.00 uur. Voor volwassenen e 10,- p.p. en kinderen tot 
en met 12 jaar e 5,- p.p. Opgeven kan dan tot en met 9 juli aan de bar.

Wij hopen op een goede opkomst en er een plezierige zondag van te maken.

Vriendelijke groeten,
Gonnie recreatie
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Openingstijden 

winkel
Maandag t/m Vrijdag

van 09.30 tot 10.00 uur

Woensdag
van 13.00 t/m 14.00 uur

Zaterdag
van 13.00 t/m 14.00 uur
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Limburglaan 110
6004 HW Weert

Tel. 06-51055628
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• Afhalen • Buffet • Diner •

Beekstraat 61 Weert
Tel. 0495 - 520384

Hét adres
voor lekker

chinees eten!
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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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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 mei 2017
Uitgave volgend blad:

1 juni 2017




