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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 

September 2018

Jaargang 42
nr. 7

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

Zondag 9 september
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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
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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

Forelvissen
Op zondag 16 september houden wij ons jaarlijks forelvissen en BBQ.
Inleg 15 euro pp opgeven met betaling uiterlijk 1september aan de bar.
Aanvang vissen 12 uur tot 17 uur. Om 16.30 uur vis tellen en verdelen aan 
de vijver, en dan na Lamershof voor de BBQ.
Ik wens iedereen veel vis plezier.

Recreatie  Gonnie
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wat doen we
van half

september tot
half oktober

Steeds verder naderen we het ein-
de van het groeiseizoen, te merken 
aan de lege stukken grond. Het is 
nu te laat om er nog rogge of knol-
legroen op te zaaien, de dagen 
worden steeds korter en de tempe-
ratuur wordt steeds lager. De droge 
boontjes die u had opgehangen 
om te drogen kunnen nu gepeld 
worden. Bergt u ze direct op en 
in blikken dozen gaan ze schim-
melen, ze moeten eerst uitzweten. 
Laat gezaaide peterselie kunnen nu 
onder plat glas worden uitgepoot, 
u kunt er dan nog lang van snijden. 
Bij strenge vorst verdient een riet-
mat wel aanbeveling. Bietjes kun-
nen wel een beetje vorst verdragen, 
maar tegen half oktober dienen ze 
toch gerooid te zijn. Vergeet niet nu 
al een plattegrondje te maken van 
uw perceel te maken. In het voor-
jaar na het spitten weet u niet meer 
op welke plaats uw planten groei-
den. Sommige tuinders hebben al 
van jaren geleden een plattegrondje 
van hun perceel. Die hebben weinig 
moeite met het toepassen van wis-
selbouw. Winterwortelen kunnen 
nu al gerooid worden. Men moet 
ze niet met de schop of met de riek 
rooien, maar gewoon uittrekken. Ze 
komen dan onbeschadigd uit de 

grond, wat erg voornaam is, want 
beschadigde wortels zijn slecht 
houdbaar. Men moet ze niet te 
warm bewaren, maar bijvoorbeeld 
in een schuurtje. Leg er een paar 
oude zakken bij om ze er bij vroeg 
invallende vorst mee af te dekken, 
want vorst kunnen ze helemaal 
niet verdragen. Loop uw aardbeien 
eens na - haal het rotte blad eraf 
en neem eventuele nieuwe ranken 
weg. Ligt uw aardbeienbed op een 
vlak stuk grond waar de volle wind 
erover kan razen, dan is het wel 
wenselijk wat korte mest tussen de 
planten aan te brengen, maar niet 
op de plant. Het meeste materiaal 
van groenteafval e.d. ligt nu wel op 
uw composthoop. Het is wel wen-
selijk deze eens een keertje om te 
zetten. De zuurstof kan dan weer 
inwerken op het oude blad e.d. en 
deze geschikt maken om tegen het 
a.s. voorjaar als voedsel dienst te 
doen. Een oud gezegde luidt: dat 
boerenkool en spitskool pas op zijn 
best  zijn na enige nachtvorsten. 
Ze zijn er zo! verstandige tuinders 
vriezen hun boerenkool in de vries-
kist. Er is dan geen gevaar dat bij 
te vroeg invallende strenge vorst 
uw kolen onbruikbaar worden, wat 
jammer zou zijn. Spruiten kunnen 
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Lid van:
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nu geoogst worden en bij een nor-
male winter kan nog lang worden 
doorgeplukt. Hebt u nog witte kool 
op het veld – ze kunnen slecht te-
gen nachtvorst. Rooi ze ongeveer 
half oktober en bewaar ze in uw 
schuurtje.daar kunnen ze nog wel 
een maand liggen zonder in waarde 
te verminderen. Savoyekool kan 
wel enige graden vorst verdragen, 
zeker als u de Bredaseputjeskool 
hebt. Het zijn niet de grootste,wel 
de groenste en de sterkste en de 
heerlijkste. Tegen half oktober moet 
uw witlof gerooid zijn en ingekuild 
worden. Dek ze af met ongeveer 
20 cm grond. Deze grond moet rul 
zijn en geen kluiten bevatten. Hebt 
u veel witlof, dek dan de helft van 
uw kuil af met paardenmest of blad 
of ruigte, u bent dan vroeger aan 
de oogst en hebt niet alles tegelijk. 
Hoe staat uw winterprei erbij? Som-
mige tuinders kuilen hun prei in. Dat 
is helemaal niet nodig. Breng tus-
sen de rijen prei een laagje blad van 
bv. 10 cm  dikte. U kunt dan zelfs 
in de strengste winterperiode nor-
maal uw prei oogsten. Probeer uw 
aardbeienplanten met een kluitje te 
verplanten onder plat glas – u kunt 
dan tot de kerst regelmaeig blijven 
oogsten.is uw knolselderie iets ge-
worden.? Tegen half oktober dient 
geoogst te worden. Haal de grote 
bladeren eraf, ze kunnen nog dienst 
doen als gewone selderie en poot 
ze in een kist zand op een vorstvrije 
plaats. Plant ze zo dat de kop juist 
boven de grond komt, de knollen 
lopen dan uit en u krijgt weer verse 
selderie voor de snij. Merkt u dat 
de kop inrot of dat u gedeeltelijk 

holle knollen hebt, dan is er op uw 
veld boriem gebrek. Strooi dan op 
uw knolselderieveldje hey volgend 
seizoen enige grammen borac en 
alles is ineens verholpen. Zijn van 
uw druiven alle bladeren gevallen 
of al bruin geworden, begin dan 
maar te snoeien, zeker alle dunne 
takjes wegnemen en soms een 
gedragen tak geheel wegnemen 
en die vervangen door een flinke 
z.g.vervangingsscheut. snoeit u 
vroeg dan bestaat er zeker geen ge-
vaar dat bij voorjaarssnoei de plan-
ten gaan bloeden. Hebt u appels of 
peren geoogst, dan moet u ze nog 
niet direct opbergen. Laat ze eerst 
een of twee dagen uitzweten, dat 
bevordert de houdbaarheid. Ook 
winterwortelen vragen voor het op-
bergen enige dagen de tijd om uit 
te zweten. Uw gladiolen moesten 
al gerooid zijn, iedere dag die u uit-
steld met rooien vergroot de kans 
op zieke in het volgende seizoen. 
Kent u de kleinbloemige gladiolen, 
Gladioles Colvellei, deze moeten nu 
de grond in en afgedekt met onge-
veer 10 cm blad. Ze bloeioen dan 
dan begin juni en als snijbloemen 
zijn ze dan van grote waarde. Hebt 
u bolirissen. Plant dan de helft nu 
onder een dek van van bladeren 
en de andere helft ongeveer half 
maart. U krijgt dan dan een lan-
gere oogstspreiding. Hebt u uw 
dahlia;s al gemerkt. De zieke oprui-
men. Voorzie de gezonde van een 
etiket, dan weet u tegen het voor-
jaar welke soorten het zijn. Chry-
santenkwekers hebben de meeste 
knoppen al ingebuild. Nakomers, 
die er altijd bij zijn, kunnen nu nog 
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Swalmen
Nederweert
Eijsden

www.graf igroepzuid.nl

Tel.: 450122
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worden ingebuild en met een beetje 
geluk met de nachtvorst kunt u tot 
eind november nog oogsten. Hebt 
u canna’s dan moeten deze tegen 
half oktober met kluit en al worden 
opgenomen in een tempexkistje en 
vorstvrij worden bewaard. Tegen 
half oktober zal het wel de laat-
ste keer zijn dat u het gazon moet 
maaien. Knip de kantjes netjes af 
en steek met de kantensteker al-
les langs een touwtje af. Het staat 
netjes en u hebt er het eerste half 
jaar geen omkijken naar. Het blad 
van bomen en heesters gaan val-
len, laat het in uw heester- en bloe-
menborder maar rustig liggen, met 
een opmerking dat de bloemkop-
pen vrij van bladeren moeten zijn. 
Alleen van het gazon moet het blad 
worden geruimd, vooral als het wil-
de kastanje of wilgenbladeren zijn. 
Hieronder kan het gras  verstikken. 
Ruim dit blad maar naar de com-
posthoop, over twee jaar hebt u 
daar weer bloemen of planten van. 
Zijn er in uw bloemenborder al lege 
plekjes gekomen van versleten of 
uitgebloeide bloemen, plant dan 
nu de viooltjes,duizendschonen,m
eizoentjes etc. tegen de winter zijn 
ze dan verankerd en komen onge-
stoord de winter door. Op de lege 
plekjes kunt u half oktober ook al 
bloembollen planten zoals: tulpen, 
hyacinten, crocussen en blauwe 
druifjes. Het kan nog wel later maar 

hoe eerder hoe zekerder. Wilt u ro-
zen in een tuin, dan kunnen die nu 
al geplant worden. Plant ze zo diep  
dat de oculatie (de plaats waar de 
takken uit de wortel komen min-
stens 5 cm diep onder de grond 
komen). Hebt u een rozenbedje 
dat versleten is of rozen waarvan 
de kleur u niet bevalt en u wilt op 
dezelfde plaats rozen, dan mislukt 
dit wegens rozenmoeheid. Het lukt 
wel als u eerst de grond 80 cm diep 
vernieuwd, nogal een opgave, of op 
de oude plaats zetten en er het eer-
ste jaar tussen de rozen afrikaan-
tjes zetten. Als u op de markt rozen 
koopt kunnen de wortels te droog 
zijn en dienen voor het planten bv. 
een uur in het water te staan. 

Sommige vaste planten houden er 
niet van dat voor de winter het oude 
loof vlak boven de grond wordt af-
gesneden. Het is een natuurlijke 
bescherming tegen ijskoude win-
den. Beter wacht u tot ongeveer 
half maart. Plant u het najaar een 
klimplant dan moet u die niet direct 
aanbinden, de grond verzakt en de 
plant hangt zich op. U kunt ze beter 
na het planten 10 à 15 cm boven 
de grond insnoeien, de kans op 
hergroei is dan groter. Laat, nu de 
dagen zo kort worden, uw kamer-
planten van het schaarse licht pro-
fiteren, giet ze matig en giet steeds 
met lauw water.

Openingstijden kantine
Zaterdag van 13.00 tot 19.00 uur

Woensdag van 14.00 tot 18.00 uur
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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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Tuinwisselingen en nieuwe leden afgelopen periode:
Opzegging steunlidmaatschap van Dhr. H. Jansen Dhr. P. Beiman en Mevr. 
A. Bergman en Mevr. M. Garos. Aanmelding steunlidmaatschap van Dhr. H. 
Ottenheim. Tuin 815B is nu verhuurt aan Mevr. I. Hendrikx, royement tuin lid 
Dhr. G. Beerens tuin 624, tuin nu verhuurt aan Mevr. H. Klein-Ikkirk, tuin 818 
is nu verhuurt aan Dhr. A. Doensen, opzegging tuinen 526 en 528 door Dhr. K. 
Jansen tuinen nu verhuurt aan Mevr. D. Bergs, opzegging tuin 126 door Mevr. 
Sougrati i.v.m. overlijden, tuin nu verhuurt aan haar zoon Dhr. M. Sougrati,  tuin 
708 is nu verhuurt aan Mevr. Van Gend-Moors, tuin 705 is nu verhuurt aan Dhr. 
M. Mildner, opzegging tuin 605 door Dhr. J. Kwakman tuin nu verhuurt aan Dhr. 
S. Pjevic, opzegging tuinen 806 en 807 door Dhr. R. Crommentuijn, tuinen 803 
en 804 nu verhuurt aan Dhr. P. van Dooren. Opzegging tuin 808 door Dhr. J. Vos 
per 31 december 2018.
Wij wensen alle nieuwe leden veel tuinplezier op Lamershof.

Het Bestuur.

Aktiviteiten 2018
 9 September Rommelmarkt

 15 September Vrijwilligersavond

 16 September Forelvissen

29  september Spaarkas lichten.

 05 oktober Spaarkasfeest.

 09 november Kienen.

 21 december Kienen.
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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  5,-
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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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

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
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Vier herfst- en winterteelten in de koude kas

Radijs
Wie tussen half september en half oktober in de koude bak uitzaait, kan vanaf 
half november tot aan de feestdagen over pittige zomergroenten beschikken. 
Het is dan wel zaak om kortlooftype te kiezen, bijvoorbeeld ‘Gaudry witpunt’.

Zaaien en bemesten
De mooiste en smakelijkste bakradijs kweekt u op humusrijke, kalkrijke en 
goed vochthoudende grond. De groente is dan ook dankbaar voor een flinke 
gift kalkrijke compost, die met een cultivator in de bovengrond wordt gewerkt. 
Per vierkante meter grond is 7 kg verteerde potgrond toereikend. 
Het uitzaaien van bakradrijs gebeurt in 0.5 cm diepe geultjes, die 10 cm uit 
elkaar liggen. In de geultjes worden de zaadjes op 2 cm van elkaar uitgelegd. 
Na een week komen de plantjes op. Er hoeft niet gedund te worden.

Teelt
Er moet bij de teelt van radijs veel worden gelucht. Als de temperatuur te hoog 
oploopt, worden er namelijk grote bladeren en kleine knolletjes gevormd. Mocht 
de nachttemperatuur een langere periode beneden de vijf graden zakken, is het 
verstandig om de ramen ’s nachts af te dekken met kranten, zodat de ergste 
koude buitengehouden wordt. Overdag moeten de kranten wel weer verwijderd 
worden. Houdt het bedje vochtig, anders worden de knolletjes voos. Ze worden 
sponzig. Na 6 tot 8 weken zijn de radijzen oogstbaar. Het loof is trouwens ook 
een pittige toevoeging aan salades.

Wortel
De zomerwortel is in de koude bak gemakkelijker te telen dan buiten in de 
tuin. Onder glas wordt het gewas namelijk zelden of nooit aangetast de maden 
van de wortelvlieg. Geschikt voor de winterteelt zijn ‘ABK’, ‘Douceur’, ‘Maxi’, 
‘Minicor’, en enkele andere selecties van het ras ‘Amsterdamse Bak’.

Zaaien en bemesten
Een week voordat de wortelen worden uitgezaaid, moet de bakgrond tot op 
flinke diepte worden losgemaakt. Werk daarbij 7 kg goed gerijpte compost per 
vierkante meter de grond in. Het zaaien gebeurt in de eerste week van oktober 
in 0.5 cm diepe geultjes, die 20 cm uit elkaar liggen. In de geultjes worden de 
zaadjes op 1 cm van elkaar uitgelegd. Na opkomst worden zoveel plantjes 
verwijderd, dat de resterende op 3 cm van elkaar komen te staan. Vergeet 
niet om de zaaigeultjes met stokjes te markeren. Als je niet weet waar de 
wortelzaadjes liggen, kun je niet tijdig wieden en raakt het gewas overwoekerd. 
Je kunt ook radijszaad aan het wortelzaad toevoegen, re radijses komen na een 
week boven en geven zo aan waar de zaaigeultjes liggen.



22



23

Teelt 
Bij de teelt van wortelen in de koude bak is het zaak om de bovengrond 
luchtig te houden. Daarnaast moet u natuurlijk het onkruid tijdig wieden en 
voor voldoende water zorgen. Bedenk wel, dat de wortel niet van kletsnatte 
grond houdt. Bij de teelt van wortelen moet er in de koude bak, de hele winter 
door gelucht worden. Alleen bij vorst blijven de ramen gesloten. Vanaf begin 
maart worden de ramen iets wijder openzet en aan het eind van april worden ze 
definitief verwijderd. In de loop van mei kunnen de worteltjes worden geoogst. 
De bak komt dus nog juist op tijd voor de zomerteelten.

Kropsla
Als u in de eerste helft van september kropsla in de koude bak uitzaait, kunt u 
al vanaf de jaarwisseling over de populaire groente beschikken. Een geschikt 
ras voor de winterteelt is ‘Nansen’s Noordpool’.

Zaaien en bemesten
Bemest de winterkropsla niet  te zwaar. Beter is het nog om helemaal niet te 
bemesten. Kropsla die in de donkere maanden van het jaar opgroeit, is niet in 
staat om grote hoeveelheden stikstof te verwerken. 
Het zaaien gebeurt in 0.5 cm diepe geultjes, die 30 cm uit elkaar liggen. In de 
geultjes worden de zaadjes op 8 cm van elkaar uitgelegd. Na opkomst worden 
zoveel plantjes verwijderd, dat de resterende op 25 cm van elkaar komen te 
staan. De verwijderde plantjes kunnen opnieuw worden uitgeplant.

Teelt
Begin oktober worden de ramen op de bak aangebracht. Gedurende de hele 
winter blijven die op een kier staan.  Mocht de nachttemperatuur een langere 
periode beneden de vijf graden zakken, is het verstandig om de ramen ’s nachts 
af te dekken met kranten, zodat de ergste koude buitengehouden wordt.  Vocht 
is voor de winterkropsla een grotere bedreiging dan koude. Giet daarom niet 
of zo min mogelijk. Als u zo te werk gaat, kunt u vanaf maart kropsla oogsten. 

Bloemkool
De koude bak kan in de wintermaanden ook nog gebruikt worden voor de 
weeuwenteelt van bloemkool. Bij deze teeltwijze overwintert de groente onder 
glas om in maart in de tuin te worden uitgepland. Vanaf eind mei zijn de kolen 
oogstrijp. Geschikt voor de weeuwenteelt zijn onder andere de rassen ‘Alpha-
Alco’en ‘Aubade’.

Opkweek
Bij de weeuwenteelt wordt de bloemkool in de laatste week van september of 
de eerste week van oktober op een zaaibedje in de koude bak uitgezaaid. Het 
zaaien gebeurt in  0.5 cm diepe geultjes, die 10 cm uit elkaar liggen. 
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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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In de geultjes worden de zaadjes op 3 cm van elkaar uitgelegd. Na een week 
komen de plantjes boven de grond. Als ze aan het begin van november drie 
bladeren hebben gevormd, worden ze uitgeplant in met potgrond gevulde 
potten met een diameter van 12 centimeter. Die potten worden in de koude 
bak gezet. Bij strenge vorst, de ramen met rietmatten afdekken!. Lucht zo ruim 
mogelijk. Alleen bij vorst de ramen gesloten houden. Vanaf eind februari zet u 
de ramen steeds iets wijder open. In ieder geval ervoor zorgen dat  de planten 
rond half maart volledig aan het buitenleven gewend zijn.

Teelt
In de tweede helft van maart worden de bloemkoolplanten op 60 cm van elkaar 
in de tuin uitgeplant. Doe dit op een bedje, dat is verrijkt met 7kg goed gerijpte 
compost ver vierkante meter grond. Zodra de koolvorming begint, moet u de 
bloemknoppen met omgeknakte bladeren afdekken. Aan het eind van mei zijn 
de eerste kolen rijp om geoogst te worden.

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.

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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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 september 2018
Uitgave volgend blad:

1 oktober 2018




