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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.

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.
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wat doen we
van half

januari tot
half februari

Bij het begin van het nieuwe jaar, wil 
ik u eerst allen veel toe wensen en 
uiteraard veel succes met uw tuin. 
Het feestrumoer is al weer voorbij 
en we zullen de draad maar weer 
oppakken. In onze groententuin 
kunnen we nog wel iets oogsten 
zoals, prei,boerenkool en wat sprui-
ten. Prei kan ook gerooid worden 
en bij elkaar opkuilen, bij strenge 
vorst is dekken wel gewenst. Onze 
bewaarkool moet geregeld worden 
nagekeken, steeds de rotte blade-
ren verwijderen. Heeft u nu de tijd, 
maak dan al zovast de bonen en 
tomatenstokken in orde,ook erw-
tenrijs kunnen we al bij elkaar zoe-
ken, straks hebben we het te druk 
op de tuin en komt alles ineens. We 
kunnen ook nog nieuwe fruitbomen 
planten bij niet vriezend weer. Koop 
goed materiaal dat gekeurd is, min-
der kwaliteit geeft altijd spijt! Op 
onze kleine tuinen kiezen we bomen 
op een zwakke  onderstam, de bo-
men blijven klein en ze geven eer-
der opbrengst. Als we gaan planten 
zetten we er ook meteen een steun-
paal langs. Zwakke onderstammen 
zitten erg hoog met hun wortels en 
dan is schuin- of omwaaien steeds 
aanwezig. De entplaats moet bo-
ven de aarde blijven, plaats ze dus 
nooit te diep, want als de entplaats 

onder de grond komt, komen er 
wortels aan de bovenstam en gaat 
het enten geheel verloren. Ook voor 
frambozen- en bessenstruiken kie-
zen we voor gekeurd materiaal, 
bessenstruiken mogen gerust diep  
geplant worden, dan kunnen de 
grondscheuten zich goed ontwik-
kelen en vervangen dan later de ou-
dere takken. Kruisbessen planten 
we niet te diep want het uitdunnen 
in een later stadium is geen pretje. 
In verband met de loodglanszwam 
worden onze steenvruchten nog 
niet gesnoeid (kers – pruim – per-
zik). Als we nog met VBC moeten 
spuiten (vorstvrij en helder droog 
weer) en we hebben oudere bomen 
die flink groen zien, dan kunnen 
we deze eerst met een staalborstel 
bewerken, zodat losse schubben, 
verwijderd worden en met deze 
schubben vele schadelijke insec-
ten. Voor perzikbomen nemen we 
de verhouding 5 VCB op 100 liter 
water. Hebben we zelf echt goede 
bessenstruiken dan nu de stek 
nemen en opkuilen. Als de grond 
niet bevroren is, kunnen we nu alle 
bladverliezende bomen planten en 
verplanten, ook de heesters die hun 
blad verliezen kunnen nu geplant 
worden, moeten we oudere hees-
ters of bomen verplanten dan flink 
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Lid van:
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terug snoeien. Dit doen we omdat 
er bij het verplanten veel wortels 
afgestoken worden en dan moeten 
de takken in overwicht met de wor-
tels gebracht worden. Als er geen 
vorst meer in de grond zit dan gaan 
we ook weer aan spitten denken,we 
spitten nu met een vore of kip. Spit-
ten moet zorgvuldig gebeuren, er 
mogen geen harde plekken meer 
blijven zitten, neem de steken daar-
om niet te breed, tijdens het spitten 
werken we meteen de mest onder. 
Spit met flinke kluiten zodat er flink 
lucht en de nog eventuele vorst 
tussen kan komen. Hebben we last 
gehad van veel onkruid haal dan 
zoveel als mogelijk is de wortels 
uit de grond, dat extra werk is het 
dubbel en dwars waard. In februari 
mogen we onze poters al voor gaan 
kiemen, alleen de vroege natuurlijk. 
Ze worden 2 lagen dik in een bakje 
gelegd, de temperatuur moet rond 
de 15 graden Celsius zijn. Als de 
spruiten te voorschijn komen zetten 
we ze wat koeler, zo tussen de 7 en 
10 graden Celsius. Zorg wel voor 
voldoende licht, anders worden 
de spruiten veel te lang en te slap. 
Iets om te onthouden: een kilogram 
poters geeft ongeveer veertig plan-
ten. Zijn we in het bezit van eenrui-
ters dan mogen we in de komende 
maand al weer aan het leggen van 
onze tuinbonen gaan denken (denk 
ook aan de muizen). Willen we wat 
aardbeien vervroegen, dan nu al 
plastic of glas er op leggen. Nog 
even tussendoor – als we gesnoeid 
hebben of nog moeten doen, ge-
bruik dan entpasta of wondafdek-
middel, niet vergeten anders ma-

ken we onherstelbare wonden. Ook 
is het weer tijd om de nestkastjes 
voor de vogels in orde te maken en 
op te hangen, dan wennen ze er al 
aan, om het bewonen van mussen 
wat te weren maken we het vlieggat 
beslist niet groter dan 32 mm. Zijn 
we vergeten een partij bollen die 
ergens nog gevonden werd te plan-
ten, dit kunnen we nog wel doen, 
maar dan maar net met aarde be-
dekken. Na de bloei moeten we ze 
dan wel weggooien, ze zijn namelijk 
op. Willen we een haagje planten 
en snoeien we niet graag. Dat kan 
met vele Berberis soorten (hoog 
50 cm). Deze zijn bladhoudend en 
soorten die hun blad verliezen. Of 
wat te denken van de haagbeuk, 
deze haag houdt zijn dood blad tot-
dat de nieuwe scheuten komen. Hij 
behoeft maar eens in het jaar ge-
snoeid te worden en kan ook goed 
in de schaduw groeien. Ligt uw tuin 
aan een verkeersweg dan  kan “ Lo-
nicera nitida “ uitkomst bieden, Lo-
nicera wordt ook wel myrthestruik 
genoemd en is groenblijvend, de 
hoogte is ongeveer 60 cm, bloeit in 
mei met witte bloemen en draagt in 
het najaar violette bessen. Snoeien 
eenmaal per jaar. Kan tegen ver-
vuilde lucht. Voor de kamerplanten 
is het nu een slechte tijd. Laat ze in 
deze donkere maanden zoveel als 
mogelijk van het schaarse licht pro-
fiteren. De  meeste planten zijn nu in 
een rustperiode, dus niet meer bij-
mesten. Bij strenge vorst bij de ra-
men weghalen, zeker niet ’s nachts 
tussen gordijn en glas laten staan. 
Giet de planten niet meer dan no-
dig is, alleen als de grond droog is 
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Swalmen
Nederweert
Eijsden

www.graf igroepzuid.nl
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mogen ze ietsje water hebben. Wat 
kan al gezaaid worden. Begin febru-
ari gaan we al wat zaaien,spinazie, 
maak de grond goed glad, zaad 
uitstrooien en een ½ cm aarde er 
overheen strooien. Raapsteeltjes 
mogen we ook al proberen sla 
(meikoningin) kan al in een bakje 
gezaaid worden. Tuinbonen onder 
glas in tempexbakje met plat glas 
erover. Het is verstandig om alleen 
in februari deze bonen te leggen, 
de oogst is groter en minder last 
van bonenluis. Druiven al gesnoeid. 
Dan nu snel doen. Franckenthaler 
vraagt snoei na het 4e oog, al de 
andere, vlak na de hoofdstam de 
zijtakken zeer kort terugsnoeien. 
Om in maart als wat plantjes zoals 
– vlijtig liesje, ageratum, salvia’s ed. 
te kunnen planten onder glas kan 
men nu al in een verwarmd kasje of 
thuis in tempexbakjes gaan zaaien. 
Bij het zaaien van fijn zaad wordt er 
nogal eens gemopperd dat het niet 
gaat. Meestal ligt dan de schuld bij 
het grondmengsel dat wordt ge-
bruikt, het mengsel moet schraal 
zijn,bv 1 deel potgrond, een deel 
scherp zand en een deel turf. De 
potgrond heeft voldoende voed-

sel, het scherp zand stimuleert tot 
wortelvorming en de turf houdt het 
vocht vast. Geeft men een schraal 
grondmengsel dat gaat het verspe-
nen ook veel beter, de plantjes slaan 
beter aan. Neem  om te zaaien de 
lage tempexbakjes (10 cm), vullen 
tot 2/3 met mengsel en dit goed 
vlak aandrukken (niet persen) dan 
zeker dun zaaien, het hoeft geen 
vacht te worden. Bij zeer fijn zaad 
gewoon met iets vlaks het zaad 
aandrukken of heel fijn het mengsel 
erover uit zeven. Nooit meer dan 1 
mm. Dan alles nog eens zacht aan-
drukken zodat het zaad goed met 
de aarde in aanraking komt. Na het 
zaaien met een nevelspuit vochtig 
spuiten, vooral niet te nat. Trek er 
een doorzichtige plastic zak over-
heen, zodat er geen vocht kan ont-
snappen en u hoeft er in 10 dagen 
naar om te kijken. Het plastic zit in 
korte tijd onder de condens, dat is 
een teken dat alles goed zit. Leg 
er een krant over totdat de plant-
jes opkomen, dan veel licht geven. 
Zaad van begonia’s mag niet met 
aarde bedekt worden, deze worden 
alleen maar wat aangedrukt.
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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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In memoriam
Op 29 November bereikte ons het droevige bericht van het overlijden 
van Lei Stultjens. Leo Stultjens was al een tijdje ziek en zijn overlijden 
kwam niet geheel onverwacht. Lei was niet alleen 60 jaar lid van  
St. Job, hij was ook een fervent tuinder op Lamershof.

Leo bedankt voor alles wat je voor Lamershof hebt gedaan.
Op zaterdag 2 december hebben we afscheid genomen in het 
crematorium te Baexem.

Wij wensen Nellie, kinderen, kleinkinderen en overige familie en 
kennissen veel sterkte.

Het bestuur.

In memoriam
Op 1 december bereikte ons het droevige bericht van het overlijden 
van Albert Verduyckt. Albert was al een tijdje ziek, maar zijn overlijden 
kwam toch heel onverwacht.

Albert wat was je arbeidzaam. Steeds heb je voor iedereen 
klaargestaan. Flink was jij je hele leven. Dapper en moedig tot het 
einde gebleven.

Op woensdag 6 december hebben we afscheid genomen van Albert.

Wij wensen Mia, kinderen en kleinkinderen, familie en kennissen 
veel sterkte. Albert wij zullen je missen.

Het bestuur.
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zaterdag 3 februari 2018
van 13.00-19.00 uur
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Rijgedrag op de hoofdpaden
Geachte tuinleden,

We krijgen steeds meer klachten van tuinleden dat er veel te hard over de 
paden wordt gereden, er zijn tuinleden die ons gevraagd hebben drempels 
op de hoofdpaden aan te brengen, in de bestuursvergadering van september 
hebben we besloten geen drempels aan te brengen maar een 15 km bord te 
plaatsen bij de ingang van het hoofdpad en verder hebben we besloten dat 
indien we daarna nog constateren dat er niet stapvoets wordt gereden dat de 
betreffende leden die dit doen geen sleutel meer in bruikleen kunnen krijgen 
van de grote poort, als er tuinleden zijn die constateren dat iemand te hard rijdt 
schroom niet en geef dit even door aan het bestuur zodat we daarna alsnog 
passende maatregelen tegen die bestuurder kunnen ondernemen. 

Ik vraag u allen begrip voor deze genomen maatregel namelijk het gaat om de 
veiligheid van de leden en hun kinderen.

Het Bestuur

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 
aanhanwagen na gebruik schoon maakt.

Voor verdere info kun je altijd contact opnemen met Piet Hermans.
E-mail: hermans.piet@hotmail.com of 06-23732339.

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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Bij voorzaaien spelen 
temperatuur en licht een 
belangrijke rol

In februari kan het tijdens zonnig weer op het midden van de dag reeds 
behaaglijk warm worden. Voor veel moestuinders het sein om met het 
opkweken van plantmateriaal onder glas, of binnenshuis te beginnen. 
Resultaat van dergelijk vroege start kan vaak bitter tegenvallen. In 
onverwarmde hobbykastjes is het vaak nog te kou en op de vensterbank 
ontbreekt het aan licht. Het zijn nl de factoren temperatuur en licht die bij 
het voorzaaien belangrijk zijn.

Laat ik iets dieper ingaan op de begrippen ‘groei’ en ‘ontwikkeling’. Onder 
groei  versta ik het groter en zwaarder worden van planten. Voor het verkrijgen 
van groei is een relatief hoge temperatuur en veel licht nodig. In de zomer 
groeien daardoor de planten veel sneller en beter dan in de winter. Onder 
ontwikkeling versta ik de levenscyclus van de planten, dus van zaad tot zaad. 
Hierbij worden andere eisen gesteld aan de temperatuur en aan het licht. Voor 
het in bloei komen van tweejarige gewassen, zoals bijvoorbeeld witlof, kroten 
en knolselderij, is bijvoorbeeld een periode van kou nodig, gevolgd door een 
lange dag. Bij éénjarige groentegewassen, bijvoorbeeld Chinese kool, paksoi, 
en andijvie, wordt het schieten bevorderd door kou in het jeugdstadium, dus 
tijdens de kieming en de eerste groei.
Wat het licht betreft, gaat het bij de ontwikkeling van zaad tot zaad niet zozeer 
om de lichtsterkte overdag, maar om de lengte van het daglicht. De meeste 
groentegewassen die in ons land worden geteeld, bloeien als de dagen lang 
zijn, dit zijn de zogenaamde lange-dag gewassen. Enkele, meestal tropische 
groentegewassen bloeien als de dagen kort zijn, dit zijn de korte-dag-planten. 
De derde groep zijn de neutrale planten, zoals sperziebonen en snijbonen.

Warmteminnend
Kenmerkend voor de warmteminnende gewassen is de hoge groeitemperatuur 
die nodig is voor het verkrijgen van een goed resultaat. En de gevoeligheid voor 
vorst. Veel vruchtgroenten, aubergine, paprika, tomaat, augurk, kousenband 
boon en sperzie en snijbonen behoren tot deze groep. Van de bonen is 
bijvoorbeeld bekend dat zij onder de 10 graden niet meer groeien en na 
verloop van tijd doodgaan.Voor de kieming moet de temperatuur vrij hoog zijn, 
ongeveer 20 graden. 
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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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Voor de teelt in vollegrond moet met het uitplanten worden gewacht tot het 
nachtvorstgevaar voorbij is. Men wacht dus met voorzaaien tot eind april of 
begin mei. In een verwarmde kas kun je in februari voorzaaien.
Komkommer en meloen worden bij een nog hogere temperatuur voorgezaaid: 
hier geldt eind maart tot begin april. Binnen enkele dagen na het zaaien staan 
de planten boven de grond.

Aubergine, paprika en tomaat groeien aanvankelijk langzaam, de totale 
opkweek duurt zo’n 10 weken. Voor teelt in de koude kas kan in de tweede helft 
van februari met de opkweek worden begonnen. Voor teelt in de volle grond 
moet u wachten tot eind maart.
Vul bij het voorzaaien een bakje met potgrond, zaai  in geultjes die een halve 
cm diep zijn en dek het zaad met een dun laagje rivierzand af. Een temperatuur 
van 25 graden mag aangehouden worden. U heeft dus een speciale kweekbak 
met verwarming en extra licht nodig. Zodra de plantjes boven de grond staan, 
mag kamertemperatuur aangehouden worden. U heeft echter wel een goede 
belichtingslamp nodig. Met extra licht is het mogelijk om stevige planten op te 
kweken. De eerst in potten van 6 à 7 cm worden verspeend en na enkele weken 
in potten van 12 à 14 cm. In februari en maart verdampen de planten weinig 
water en kan met weinig gieten begonnen worden. Lauw water, en houd de 
polkluit een de droge kant.

Witlof, pastinaak, winterwortel, schorseneer en selderij niet voor half mei ter 
plaatse zaaien! Vroeg zaaien heeft bij deze gewassen een hoog percentage 
doorschieters tot gevolg. Bij eenjarige groenten zoals Chinese kool en paksoi 
kunnen wel vroeg geteeld worden, mits de plantjes in potjes bij een temperatuur 
van minstens 20 graden worden gekweekt. De totale opkweek van deze plantjes 
duurt ongeveer vier weken. Selderijzaad kiemt langzaam en de jonge planten 
zijn gevoelig voor kou. Voor de vroege teelt is het dus noodzakelijk om de 
planten warm op te kweken. Gezaaid wordt bij kamertemperatuur. Na opkomst 
in potjes verspenen in potjes van 4 a 5 cm. Selderij kan met enige bijbelichting 
opgekweekt worden op de vensterbank.

Stronkvormend
Het oliehoudende zaad van onze koolgewassen kiemt reeds bij enkele graden 
boven het vriespunt en ook de jonge planten kunnen bij een vrij lage temperatuur 
groeien. Bij kruisbloemigen die geen stronk vormen zoals Chinese kool, Paksoi, 
koolrabi en koolraap leidt kou in het jeugdstadium tot voortijdig uitschieten. 
Stronkvormende koolsoorten zoals spitskool, rode kool en bloemkool zijn in 
het jeugdstadium niet gevoelig voor kou, wat dit betreft kunnen ze zonder 
bezwaar begin februari in de koude bak worden voorgezaaid. Het voordeel 
van voorzaaien is de juiste verhouding van temperatuur en licht waardoor de 
kans op lange, gerekte en slappe planten uiterst klein is. Als nadeel kan de 
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langzame groei worden genoemd. Vooral als het in februari nog een poosje 
gaat vriezen duurt het erg lang voordat de planten groot genoeg zijn om uit te 
planten. De groei kan versneld worden door bijvoorbeeld bij kamertemperatuur 
voor te zaaien en na opkomst te verspenen. Verspeende plantjes bij ongeveer 
11graden opkweken, dus bijvoorbeeld in een weinig verwarmde slaapkamer. 
Aanbrengen van een lichtbak is geen luxe m maar voor het verkrijgen van 
stevige planten wel noodzakelijk. 

Koutolerant
Er zijn groentegewassen die bij een lage temperatuur kunnen kiemen. Bospeen, 
radijs, snijbiet, radijs en spinazie, bijvoorbeeld. Ze kunnen in een jong stadium 
worden geoogst. Door vroeg te oogsten krijgen de planten geen kans om door 
te schieten.

Slasoorten worden overwegend in potjes voorgezaaid en na een opkweek 
van enkele weken in de vollegrond geplant. Slazaad kiemt vaak bij een hogere 
temperatuur. Zet de potjes dan ook in een matig verwarmde kamer, ongeveer 
13 graden. Houdt ook hier rekening mee met een tekort aan daglicht. Extra 
kunstlicht is voor alle gewassen in het vroege voorjaar een goede zaak.

Aktiviteiten 2018
 07 Januari Nieuwjaarsreceptie

 09 Januari Kaarten

 23 Januari Kaarten

 03 Februari Carnavalsmiddag

 10 Februari Spaarkas Lichten

 23 Februari Spaarkasfeest

 26 Maart Jaarvergadering

 30 Maart Paaskienen

 10 Juni Open Dag
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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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Openingstijden 

winkel
Maandag t/m Zaterdag

van 09.30 tot 10.00 uur
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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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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 januari 2018
Uitgave volgend blad:

1 februari 2018




