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Kienen
Op vrijdag 8 november 2019

is er weer een kienavond in de 
kantine van Lamershof.

Breng alle partners, vrienden, vriendinnen en
kennissen mee. Hoe meer zielen hoe meer vreugde.

Er zijn net als voorgaande jaren weer
fantastische mooie prijzen voor weinig geld.

De gezellige kantine is geopend om 19.00 uur.
Het kienen begint om 20.00 uur.

Tot ziens op vrijdag 8 november 2019.

Het recreatie-team
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Werving nieuwe vrijwilligers
De laatste jaren heeft het bestuur op de jaarvergadering steeds gevraagd of 
er tuinleden bereid waren zich aan te melden als vrijwilliger voor een paar 
uurtjes per week, maar omdat er op de jaarvergadering steeds maar een paar 
leden aanwezig zijn, bij deze een vriendelijk verzoek aan de leden om zich aan 
te melden voor een paar uurtjes vrijwilligerswerk per week, enkele huidige 
vrijwilligers hebben reeds te kennen gegeven na dit jaar i.v.m. hun leeftijd 
de stoppen, dus we hebben broodnodig enkele nieuwe vrijwilligers nodig 
voor het ophalen van de spullen voor onze jaarlijkse rommelmarkt, en voor 
onderhoudswerkzaamheden op ons Tuinpark.

Ik vertrouw erop dat er zich enkele nieuwe vrijwilligers gaan aanmelden 
dit kan bij de voorzitter Piet Hermans, Tel. nr. 0623732339 of via mail  
info@lamershofweert.nl, of loop 's morgens even binnen in de kantine tussen 
8.45 en 9.15 uur, de koffie staat dan klaar.
Aan alle vrijwilligers wordt in september een gratis feestavond aangeboden 
met BBQ.

Het Bestuur.
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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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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 15 m3 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 kunt u altijd contact opnemen met Piet Hermans.
E-mail; hermans.piet@hotmail.com, of bel 06-23732339.

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.

Geroyeerd wegens slecht onderhoud tuin 311 van Dhr. L. Eberson, tuin 311 
nu verhuurt aan Dhr. M. Isso, geroyeerd wegens slecht onderhoud tuin 137 
van Dhr. O. Verhoeven, geroyeerd wegens slecht onderhoud tuin 815 van 
Dhr. T. Pawlak, opzegging tuin 132 en 136 door Dhr. V. Alves Pais Pereira, 
tuin 132 en 136 nu verhuurt aan Dhr. D. Boelen, opzegging tuin 812 door 
Dhr. A. Beenders, tuin 812 nu verhuurt aan Dhr. A. Schut, tuin 808 is verhuurt 
aan Mevr. M. van Mierlo,opzegging tuin 835 door Dhr. H. Verbael, tuin 835 
nu verhuurt aan Dhr. J. Smeets, Dhr. H. Verbael blijft wel ondersteunend lid.
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Geachte Tuinleden
Even ter herinnering. Maak uw tuin nu winterklaar en zorg er ook voor dat 
het onkruid op uw volkstuin verwijderd wordt, zodat het zich niet kan gaan 
uitzaaien. Dit bespaart u een hoop werk in het voorjaar en uiteraard ook 
overlast voor uw buren.
Wij vertrouwen op u medewerking. 

Het bestuur.

Aktiviteiten 2019
 12 November Kaarten.

 26 November Kaarten.

 08 November Kienen.

 01 December St. Nicolaas.

 20 December Kerstkienen

 05 Januari Nieuwjaarsreceptie.

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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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.

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.



8



9

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 cen-
timeters 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 preiplanten 
rooien. Heeft u schorseneren dan 
moeten ze nu gerooid worden. Het 
beste kunt u ze bewaren in platte 
kistjes in wit zand. Liefhebbers 
van knoflook kunnen in november 
nog de teentjes poten.  Als u eni-
ge knollen koopt kunt u ze pellen, 
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 aspergeplan-
ten 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 asperge-
kever fokt. Het is nu ook de tijd om 
uw sjalotten en uien te controleren. 
U vindt er altijd bij 
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Lid van:



11

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 spuiten 
met vruchtboomcarboleum afge-
kort 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 moeten 

nu gesnoeid worden. Als regel ne-
men we aan dat 1/3 gedeelte ieder 
jaar wordt weggenomen. In 3 jaar 
hebt u dan dan een volledig nieuwe 
struik met een hoge opbrengst. Be-
zitters van druiven kunnen 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 zitten die het voedsel 
opnemen.  Hebt u rozen in de tuin 
dan zijn  ze nu wel uitgebloeid. U 
kunt ze terugknippen tot ongeveer 
40 centimeter boven de grond. Ze-
ker niet lager want dan kunnen ze in 
de winter wel 20 centimeter invrie-
zen. 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 afgewaaide blad niet te 
lang op het gazon liggen anders 
komen er dode plekken in het ga-
zon. Met een kantensteker 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 an-
ders kunt u tot het voorjaar toe de 
voetstappen terugvinden als bruine 
afdrukken. Hebt u lelies in de tuin 
staan dan vragen die tegen de win-
ter wel enige bedekking van wat 
ruigte. De ouderwetse witte lelie, 
kerklelie, madonnalelie of hoe ze 
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Swalmen
Nederweert
Eijsden

www.graf igroepzuid.nl

Tel.: 450122
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Tomatenkastjes
Met tomatenkastjes wordt bedoeld, plastic kastjes niet hoger dan1,50 m. De 
opbouw en het verwijderen hiervan staat in het huishoudelijk reglement van 
Lamershof. Maar voor de nieuwe leden en voor de leden die dit nog niet hebben 
gelezen even het volgende:

De tomatenkastjes mogen worden geplaatst vanaf 1 april, en moeten voor  
15 november van elk jaar zijn verwijderd (artikel 14 punt 1).
Voor de z.g. party tenten gelden dezelfde regels.
De grote plastic tunnels waarvoor vergunning is verleend kunnen blijven staan.
maar niet de kleine tunnels of plastic bouwsels die hiervoor doorgaan; deze 
moeten voor 15 november worden verwijderd.

ook allemaal mogen heten hebben 
geen beschutting nodig. Het blad 
staat nu al boven de grond en door-
staat de strengste winters. Vorstge-
voelige 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 iede-
re wek enige bloeitakken binnens-
huis 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 sierkers mag nu niet 
gesnoeid worden. U knipt er alleen 
maar de bloemtakken uit. Japanse 
sierkersen worden pas na de bloei 
gesnoeid als ze te wild worden. Bij 
niet vriezend weer kunt u nu bo-
men, heesters en coniferen planten. 

De grond die ongeveer half oktober 
veel te droog was bevat nu voldoen-
de water om te planten. Aangieten 
na het planten is dan toch nog ge-
wenst. Heeft u een vijvertje met bij-
voorbeeld waterlelies erin, dan moet 
u het oude rotte blad met een hark 
eruitvissen. Ook als er veel blad in-
gewaaid 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 
water 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 bemesting 
nodig voor half maart. Als u cen-
trale verwarming hebt is de lucht in 
uw kamer beslist te droog. Verschil-
lende soorten krijgen zelfs dode 
bladpuntjes. Dagelijks spuiten met 
een nevelspuitje kan hierin uitkomst 
geven.



14



15

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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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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Bewaring van Wintergroenten
Hoe kunnen we de rijke oogst van een zomer op de beste manier bewa-
ren? Veel van die oogst is waarschijnlijk al in de diepvrieskist opgeslagen, 
maar nu zijn er nog de herfstproducten, die niet langer op het land kunnen 
blijven staan als het gaat vriezen.

In het algemeen kan er worden gesteld dat er drie voorwaarden zijn, waaraan 
moet worden voldaan om een produkt in bewaring goed te kunnen houden. 
1.  Het produkt moet gaaf en gezond zijn. Geen beschadigingen, geen vreterij, 

geen schimmel of rot.
2.  Uitdroging moet worden voorkomen. Een probleem bij bewaring is vaak dat 

de wortels, de bieten, de appels gaan rimpelen door uitdroging. Een hoge 
luchtvochtigheid is dus wenselijk en een lage temperatuur. 

3.  Enige luchtverversing is nodig, want anders ontstaat de schimmel. 
  Eigenlijk wordt aan die voorwaarden het beste voldaan bij een bewaring in 

de grond.

Daar heerst koelte en een constante hoge luchtvochtigheid en de luchtcirculatie 
is voldoende. Wanneer het gaat om een grote tuin met een flinke hoeveelheid 
bewaarproducten, dan werd er voor de tijd van koelcellen, wel een eenvoudige  
bewaarplaats gebouwd die er uit ziet als een soort schuilkelder van eenvoudig 
materiaal. Het dat met bijvoorbeeld graszoden en ’s winters met een extra laag 
blad goed vorstvrij gehouden, waarin op rekken of op de grond met een laagje 
grond bedekt de hele herfstoogst werd opgeslagen. Als de grondwaterstand 
niet te hoog is kan de bewaarplaats ook een halve met of zo verdiept in de 
grond worden gemaakt. Het is wel erg prettig als je er rechtop in kunt staan. 
In een tuin of bij een huis, waar de grondwaterstand diep genoeg is, loont het 
de moeite om een keer een permanente  bewaarkuil in de grond te bouwen, 
die ieder jaar opnieuw gebruikt kan worden. De maten zijn doorgaans 70 cm 
diep, 70 cm breed en zo lang als nodig is voor de oogst van die tuin. De kuil 
wordt uitgegraven, de wanden opgemetseld van baksteen, de bodem blijft 
gewoon grond. De baksteenmuren moeten het liefst 20 tot 25 cm boven de 
grond uitsteken, waarbij één zijdeeen steen hoger wordt opgemetseld dan de 
andere kant zodat de afdekkende deksel naar één kant schuin afhelt om het 
regenwater af te laten lopen. In zo’n bewaarkeldertje kan vrijwel alles langdurig 
bewaard worden in stapelbare kisten  of anderszins. Bij vorst moet extra worden 
afgedekt met blad, stro, plastic. En muizen moeten worden geweerd. 

De producten
De verschillende gewassen die voor bewaring in aanmerking komen hebben 
verschillende groeiwijzen gekend en kunnen op verschillende manieren worden 
bewaard. De wortel- en knolgewassen zitten het liefst diep onder de grond, 
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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. 

zoals ze zijn gegroeid, want ze drogen erg gauw uit. Als ze gewoon in een 
kelder of schuur liggen. Wie over een ruime schuur beschikt kan ze in een 
grote kist (of oude teil o.i.d.) met iets vochtig zand bewaren in die schuur. Of 
eventueel zonder kist of vat gewoon in een bergje zand op de vloer. Wie hier 
niet over beschikt, moet deze gewassen inkuilen.

Inkuilen
De kuil wordt op de grond gemaakt, wel met een kleine uitdieping van ongeveer 
15cm. De grootte is afhankelijk van de hoeveelheid in te kuilen oogst. Een 
bodem van 1 m bij 75cm geeft al flink wat ruimte aan in te kuilen oogst. Van 
de grond, die wordt opgediept, wordt een walletje opgezet rondom de bodem. 
Daarop komt een laagje stro, daarop worden de worteltjes, bieten of ook 
aardappels gestort. Maak er een gelijkmatig gevormd bergje van en dek dan 
af met stro. Daarover weer een laag grond, een laag die dik genoeg is om de 
regen buiten te houden. Pas later kun je er nog een laag op doen om bevriezing 
tegen te gaan. Praktisch is het om een greppeltje rondom de hoop te graven 
als er grond op de hoop wordt gebracht om meteen te voorzien in afvoer voor 
het regenwater. Er zijn enkele wortelgewassen, die ook gedurende de winter 
gewoon in de grond blijven zitten en niet bevriezen. Dat zijn schorseneren en 
pastinaak. Die kunnen dus naar behoefte worden opgerooid als u ze wilt eten.
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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, 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.

Stevige sluitkool
Wie niet beschikt over zo’n schuur of platte bak, kan ze inkuilen. Voorwaarde 
is wel dat het echt stevige, gesloten kolen zijn. Deze worden met wortels 
opgetrokken en het losse blad wordt eraf gehaald, zodat alleen de gesloten 
kop overblijft op de stengel met wortelkluit. Deze worden dicht naast elkaar 
in de volle grond in een ondiepe kuil gegraven, dan in de tussen ruimten en 
eroverheen wat stro aanbrengen en met grond afgedekt. Worden er veel kolen 
op deze manier ingegraven, dan moet er een luchtpijp worden aangebracht, 
die uit de hoop steekt voor luchtcirculatie. Een simpele luchtpijp kan een 
aardewerk drainagebuis of bijvoorbeeld een opgerold stukje kippengaas 
zijn. Een zwaardere afdekking is nodig als het gaat vriezen en dan wordt de 
luchtpijp  dicht gestopt. Gaat het maar om een stuk of tien exemplaren dan 
is het wel het handigste om een smalle greppel van ca. 20 cm diep te graven 
en hierin de kolen vijf maal twee naast elkaar in te zetten. Het opvullen en 
afdekken gaat dan te gemakkelijk.

Uien bewaren
Uien hebben bij het afsterven en afrijpen zichzelf al voorzien van een hele 
stevige omhulling, waardoor vochtverlies praktisch niet optreedt. Door de 
hoge concentratie van hun zwavelhoudend celvocht zijn ze ook zeer goed 
gewapend tegen bevriezen. Je kunt uien droog bewaren op een droge zolder 
of gewoon buiten in de open lucht in enkele kisten onder het afdak. Als ze zijn 
opgedroogd en het loof is uitgedroogd tot de zgn. staarten, dan kun je er ook 
een mooie uienvlecht van maken door de staarten in elkaar te vlechten. Dan 
kan de vlecht worden opgehangen. Wie niet wil vlechten kan de uien ook in 
bosjes aan hun staarten ophangen. Worden ze in de open lucht bewaard dan 
is het beter om ze af te staarten: het droge loof afdraaien en sijnden, maar niet 
te diep want er mag geen vochtig uiteinde ontstaan, wat een toegangspoort 
voor rottingsschimmels zou kunnen vormen.
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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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Aardappelen
Wat er allemaal is beschreven over bewaring van knol- en wortelgewassen 
geldt  natuurlijk ook voor de aardappelen. Toch neemt de aardappel wel een 
heel speciale plaats in, met specifieke bewaarproblemen. Het grote probleem is 
de aardappelziekte of Phytophora. Die kwaal is zo hardnekkig dat de gangbare 
boeren hiertegen voortdurend moeten spuiten met bestrijdingsmiddelen, wat 
schadelijk is voor het milieu. Wie biologisch werkt in zijn tuin, spuit niet, maar 
kan behoorlijk last hebben van phytophora in de aardappelen.  Het is een 
schimmelziekte, die begint op de bladeren bij veel vocht en nat weer. Op de 
bladeren zie je dan bruinige afstervende vlekken. Langzaam breidt de schimmel 
zich uit door middel van sporen en zakt naar beneden tot hij ook de knollen 
aantast. Het is niet zo gemakkelijk om bij het rooien te zien welke knollen ziek 
zijn en welke gezond, vooral ook omdat  ze dan van de grond nog vuil en vochtig 
zijn.  Is er reden om te veronderstellen dat er ziekte in de aardappel zit, dan 
is het beter om ze niet direct in te kuilen, maar eerst tijdelijk op te slaan. Dan 
drogen ze wat op en kunnen ze makkelijker op de vlekken worden gecontroleerd. 
Bij het doorsnijden van een aardappel  is de bruine verkleuring goed te zien. 
Gaan de zieke en gezonde aardappelen makkelijk in de kuil, dan kan de ziekte 
zich razendsnel uitbreiden en ook de gezonde aantasten. Het is in sommige  
volkstuinenkringen nog steeds de gewoonte om de aardappelen te ‘poeieren’. 
Dit is af te raden, aangezien deze stof niet geheel onschuldig is voor consumptie. 

Sinterklaasfeest
Lieve kinderen, mamma, pappa, oma en opa.

Op zondag 1 December brengt de Sint weer 
een bezoek aan Tuinpark Lamershof. 

Aanvang 15.00 uur, kantine open om 14.00 uur.
Opgeven kan uiterlijk tot 20 November 

in de kantine.
Voor kinderen en kleinkinderen van leden en 

steunleden is deze middag gratis.
We wensen iedereen een gezellige middag.
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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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Toneelvereniging
De Mantel

speelt:

Charlie
Een blijspel in 3 bedrijven

Geschreven door
Carin Rosbergen

19 november
2019

Lamershof kantine

Inloop vanaf 19.00 uur

Aanvang 19.30 uur

UITVOERING TONEELVERENIGING DE MANTEL

Dinsdag 19 november is het weer zover. 
Toneelvereniging de Mantel speelt in de 

kantine het nieuwe avondvullende blijspel: 

‘Charlie’
Museumdirecteur Alexandra is in de problemen 

gekomen met de opening van een nieuwe 
expositie van kunstenaar Charlie. Haar dochters, 

Renée en Bianca worden hier niet blij van. 
Haar moeder, Hilde, heeft andere problemen 

met onverwacht familiebezoek. 
En dan is Rita, de huishoudster ook nog een 
aantal dagen afwezig. En dan komt er ook 

een vriendin van Hilde op bezoek...
Kortom, een hoop gedoe.

Entree
GRATIS
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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 november 2019
Uitgave volgend blad:

1 december 2019





altweerterkapelstraat 3a - 6006 pb weert

maandblad

tuinpark
lamershof

Mastenbroekweg 2
6006 PT Weert
Telefoon  0495 - 53 25 11
E-mail  winkel@isidorus.nl

www.isidorushuistuinendier.nl




