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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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Aktiviteiten 2017
 25 Februari Spaarkaslichten
 07 Maart Kaarten
 10 Maart Spaarkasfeest
 14 Maart Kaarten
 27 Maart Jaarvergadering
 28 Maart Kaarten
 14 April Paaskienen
 15 April Paaseieren zoeken
 11 Juni Open dag.
 10 September Rommelmarkt

Paaseitjes zoeken
Zaterdag 15 april gaan we in de tuin paaseitjes zoeken. Deze activiteit is gratis 
voor alle kinderen van 0 tot 8 jaar. Vanaf 14.00 uur kan iedereen terecht in de 
kantine om 14.30 uur gaan we dan naar buiten om eitjes te zoeken. Indien de 
weersomstandig heden het toelaten. Opgeven aan de bar tot en met 29 maart.

Gewoon Sjiek
Bloemen en Planten

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

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!
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wat doen we
van half

maart tot
half april

Beschikt men over geen glas dan kan 
men eind maart op een beschut plaatsje 
buiten al een snuifje slazaad uitzaaien. 
Sommige jaren lukt dat en in andere 
jaren mislukt het, maar de schade is 
nooit groot. Het is nu ook de tijd om 
de aardbeien op te schonen, dit is het 
rotte en halfrotte blad te verwijderen. 
Deze bladeren kunnen in een later 
stadium ook de gezonde bladeren 
aantasten. Na een behoorlijke winter 
zoals  deze kan het ook voorkomen dat 
de aardbeienplantjes zijn opgevroren. 
Ze hangen dan zo een beetje in de lucht. 
Even met de hand aandrukken en de 
groei kan weer ongestoord doorgaan. 
Einde maart kunnen ook de sjalotten 
gepoot worden. Druk ze stevig aan en 
poot de bollen minstens voor de helft 
in de grond, anders bestaat de kans 
bij de wortelvorming de bollen weer 
uit de grond worden geduwd. Einde 
maart kunnen ook de pootuitjes worden 
gepoot, dat zijn die kleine bolletjes die 
uit kunnen groeien tot zware uien. Wie 
in februari de tuinbonen voorgekiemd 
heeft kan ze einde maart begin april 
al groot genoeg hebben om ze uit te 
poten. Wie niet heeft voorgekiemd kan 
nu de droge tuinbonen buiten uitleggen. 
Voorgekiemde aardappelen kunnen 
einde maart - begin april  voorzichtig 
gepoot worden. Deze gooit men niet 
in het plantenkuiltje maar legt ze 

voorzichtig in, zodat de scheutjes niet 
afbreken. Ook doperwten en peultjes 
kunnen nu gezaaid worden, maak met 
de achterkant  van de hark een geultje 
van ongeveer 5 cm diep langs het 
touw, zaai de erwten en hark het geultje 
weer dicht. Ook de peultjes kunnen nu 
gezaaid worden op dezelfde manier als 
de doppers.  Het is dan nog vaak koud, 
maar erwten zijn koudkiemers. Begin 
april kan ook buiten de bewaarkool  
worden gezaaid. Bewaarkool is: bloem 
– savooien – witte – rode – en spitskool. 
Wie glas heeft zaait natuurlijk onder 
glas, maar gaat de kieming veel sneller. 
Begin april kan ook de snijdselderij 
worden gezaaid, het kiemt nu veel 
sneller dan het in maart gezaaide. Van 
half maart tot half april kan ook buiten 
gezaaid worden net worteltjes, spinazie 
en sla. Staat het eerste zaaisel er op 
dan zaait u de het tweede, etc. ook 
peterselie komt nu aan de beurt. Het 
zaad ligt lang  voor het kiemt maar 
opkomen doet het. De eerste helft van 
april kan ook buiten de bieten gezaaid 
worden. Zaai ze op rijtjes en gebruik 
niet te veel zaad dan hoeft men ze later 
niet uit te dunnen. De eerste helft van 
april kunt u ook buiten de keeltjes en 
radijsjes uitzaaien. In een mild voorjaar 
komt het wel voor dar de vrijsterplanten 
van sla die in februari zijn gezaaid, al zo 
groot zijn dat ze buiten rond half april 
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kunnen uitgepoot worden. Is het een 
guur voorjaar met schrale wind dan 
kan men beter nog een paar weekjes 
wachten. Half maart is het ook de tijd 
om de struikrozen te snoeien, snoei ze 
in tot een paar ogen boven de grond en 
knip ook de dode dikke stompen geheel 
weg, die kunnen last krijgen van het 
meniezwammetje dat later de gehele 
plant aantast. Wilt u nog nieuwe rozen 
planten, dan moet dat wel voor half april 
gebeurd zijn. Bezitters van een kastje 
met druif moeten wel rekening houden 
dat die door late nachtvorst nog kunnen 
bevriezen. De gevaarlijkste nachten zijn 
die waarvan de dag te voren  de zon 
flink heeft geschenen en in het kastje 
de temperatuur hoog opliep. Luchten 
op deze zonnige dagen is wel gewenst. 
Wie anemoonbolletjes wil poten kan 
dat tegen half april veilig doen. Leg de 
bolletjes niet plat in de grond maar steek 
ze er echt in. Legt u ze plat dan ligt de 
ene goed en de andere op zijn kop. Dat 
geeft 5 a 6 weken verschil in opkomst. 
Vaste planten kunnen nu gescheurd 
worden, zoals flox, die steekt u met 
een schop in vieren en u hebt 4 nieuwe 
planten. Verzet de eerste helft van april 
de vaste planten, gooi de boel maar 
door elkaar en zet ze op een andere 
plaats. Het zal een weldaad voor ze zijn. 
Knolbegonia’s moeten rond half maart 
onder glas ter kieming worden gelegd. 
Leg op de grond in het kistje minstens 
1 cm turfstrooisel. Ze wortelen graag in 
de turf en houden een goede kluit als 
u ze later uitplant ook canna’s moeten 
nu ter kieming worden gelegd. Dat kan 
in een schuurtje of onder glas,geef ze 
vooral goede grond, anders groeien ze 
te spichtig op en bloeien slecht. Ook 
de dahlia’s moeten nu gecontroleerd 

worden. Snijd alle dode en vooral rotte 
knollen af. Trek zware bossen uit elkaar 
laat de wonden een dagje drogen en poot 
ze tegen half april uit, is de grond nog te 
nat wacht dan nog een of twee weken. 
Poot ze zo diep dat de wortelkraag ca 
10 cm onder de grond komt. Heel veel 
bloemzaden kunnen nu onder glas 
gezaaid worden. Rond half april is een 
beste tijd. Wie nog gras wil zaaien kan 
dat tussen half maart en half april doen. 
Voor 50 m2 hebt u een kilo zaad nodig. 
Wie slechte stukken in het gazon heeft 
kan deze even doorzaaien, eerst met 
een hark de dicht geslagen bovenlaag 
loskrabben, het zaad uitstrooien, gelijk 
harken en met de platte kant van de bats 
even aankloppen. Rond half maart is het 
ook de tijd om op het gazon korrelmest  
NPK 12-10-18 te strooien en wel een ½ 
ons per m2. Ook de border en de rozen 
mogen niet vergeten worden, ze vragen 
ook om een ½ ons per m2. Maak ook 
de houten bloembakken goed schoon 
en geef de binnenzijde een kwastje 
menie. De bak gaat dan jaren mee. Ook 
de buitenzijde vraagt om een nieuw 
jasje. Wie siererwtjes wil oogsten kan 
begin april rustig zaaien. Als het kan 
moeten de rijen noord-zuid lopen. Ze 
hebben dan een gelijkmatige belichting. 
Zaai ze op een net stukjegrond voor 
lange bloemstelen en veel viertjes 
dit is 4 bloemen per stengel. U bent 
natuurlijk in huis al aan het stekken van 
uw  kamerplanten. De dagen zijn weer 
lang en het stekt weer vlot. Bij velen zijn 
de in het najaar gestekte geraniums bij 
gebrek aan licht te spichtig opgegroeid 
en zijn te lang geworden. Snijd de kop 
eruit, stek die opnieuw en laat het 
onderstuk maar uitlopen, dat wordt een 
zware vertakte plant.
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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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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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Paaskienen
op vrijdag 14 april 2017

is er weer een paaskienavond 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 14 april 2017.

Het recreatie-team
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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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De teelt van Belgisch witloof 
Over de benaming van deze groente is al heel wat te doen geweest. Taalkun-
dig is witlof de juiste benaming van deze groente, maar in dit artikel houden 
we het bij witloof. In 1846 werd deze groente op de Brusselse groentemarkt 
aangeboden onder de benaming witloof. De benaming witloof is na al die ja-
ren stevig ingeburgerd bij de lekkerbekken onder ons. Ze weten wel waarom. 
De dag van vandaag is trouwens heel de wereld vol ‘lof’ over het Belgisch 
witloof. Redenen genoeg dus om witloof te telen zoals de telers dat bijna 150 
jaar in Vlaanderen doen. De geheimen van de teelt, gesteund op meer dan een 
eeuw ondervinding, worden in deze Moestuin uit de doeken gedaan. 

Het beste witloof wordt op het veld gewonnen, zeggen de beroepstelers. Daarmee 
bedoelen ze dat de teelt van de witloofwortelen een zeer belangrijk onderdeel 
vormt. De witloofteelt bestaat immers uit twee delen: de teelt van de wortelen en de 
teelt van de kroppen. In dit artikel wordt alleen de teelt met dekgrond omschreven. 
Ik veronderstel dat de teelt van de witloofwortelen met kennis van zaken werd 
uitgevoerd en dat we meteen met de voorbereiding van de teelt van de kroppen 
kunnen beginnen. Witloof is een lange dagplant waarvan de groei automatisch 
begin oktober wordt afgeremd. Hieruit volgt dat het ideale tijdstip om witloof in 
kuilende tweede helft van oktober is. 

Het koppen 
Na het rooien krijgen de wortelen een rustperiode van drie dagen wanneer het 
droog weer is. Is het vochtig en regent het tussendoor, dan duurt de rustperiode 
zeven dagen. Na die periode wordt het loof met een scherp mes, 2 tot 3 cm 
boven de wortel afgesneden. Meer loof afsnijden mag niet, want dan ontstaan 
de zogenaamde ‘blindgangers’ of wortelen die geen krop, maar wel zijscheutjes 
geven. Te veel loof aanlaten mag dan ook weer niet, want die blaadjes groeien mee 
en geven later veel afval. 

Het schonen 
Schonen wilt zeggen, dat alle verdroogde bladeren of resten daarvan, evenals slijk 
dat al dan niet opgedroogd aan de wortel kleeft, worden verwijderd. Op die plaatsen 
kan de wortel onvoldoende of geen vezelworteltjes ontwikkelen. De ontwikkeling 
van deze vezelworteltjes is enorm belangrijk in de witloofteelt. Daar kom ik later 
nog op terug. Tijdens het schonen worden de wortelen in de beroepsteelt ingekort 
tot 18 cm want dit vergemakkelijkt het inkuilen. Vertakte wortelen kunnen eveneens 
op deze lengte ingekort worden. Ze geven even mooi loof, maar het inkuilen neemt 
meer tijd en kuilgrond in beslag.

Lees verder op pagina 19. 
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De sortering
Tijdens het schonen worden worden de witloofwortelen op hun grootte gesorteerd. 
Hierin worden drie maten  als basis genomen.

• Wortelen die een diameter hebben die tussen de 3 en 4 cm ligt, geven de 
mooiste kroppen. Dit is de basis van het sorteerwerk. 

• Kleinere wortelen geven kleine kroppen, maar zijn vlug oogstbaar. 
• Grotere wortelen geven grote kroppen, maar zijn laat oogstbaar. 

Deze drie sorteringen krijgen een aparte plaats in de kuil. Verder in dit artikel komen 
we daar uitgebreid op terug. Opgelet: ongeacht de behandeling die de wortelen 
krijgen, mogen ze nooit blootgesteld worden aan de zon! 

De voortrek 
Na het inkuilen begint in feite de voortrek. Dit wil zeggen, dat de ingekuilde 
witloofwortelen enkele dagen een bepaalde temperatuur moeten doormaken. Dit 
is een belangrijke periode want dan worden de vezelworteltjes gevormd. Dit is één 
van de ‘geheimen’ waarvan slechts heel weinig amateur-tuiniers weet hebben. Na 
die belangrijke periode begint de eigenlijke trek. 

De trek met dekgrond 
Bij de trek met dekgrond speelt de kuil een belangrijke rol. Even belangrijk is de 
samenstelling van de kuilgrond en de dekgrond. Tevens moet de nodige aandacht 
besteed worden aan de afdekmaterialen tegen de vorst en de regen. 

De kuil
Eerst en vooral: waar moet de witloofkuil komen? De kuil moet aangelegd worden 
op een plaats die tijdens de winter gemakkelijk te bereiken is. Dit is zeker niet in 
het verste hoekje van de tuin! Kan de kuil beschut worden tegen de noordenwind, 
bijvoorbeeld achter een muur, dan is dit een pluspunt. Graaf een kuil nooit onder of 
naast bomen en nooit daar waar de grondwaterstand in de winter te hoog komt. De 
witloofwortels mogen immers niet in het water komen te liggen! Om het risico op 
schimmelziekten uit te sluiten, is het tevens aan te raden om ieder jaar de kuil op een 
andere plaats te graven. Net zoals dit bij de rotatie het geval is, mag slechts na drie 
jaar op dezelfde plaats de kuil terug worden. De wanden moeten recht afgegraven 
worden. Neem uw maatregelen tegen woelmuizen en woelratten indien die knagers 
in uw tuin voorkomen. Bij het graven van de kuil wordt de diepte aangepast aan 
grondwater. Komt het grondwater vrij hoog, dan wordt geen kuil gegraven, maar 
wordt op de begane grond gewerkt. In geval wordt een trekbak boven op de grond 
gemaakt. De trekbak moet dan 1,50 meter breed zijn omdat langs de binnenzijden 
50 cm grond of tuinturf als isolatie tegen strenge vorst moet aangebracht worden. 
De lengte van de trekbak hangt natuurlijk af van de hoeveelheid wortelen die moet 
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NEDERWEERT
Naast de kerk!

Kerkstraat 106, 6006 KS Weert
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ingekuild worden. Om het witloof in te tafelen, wordt een kuil gegraven van 20 tot 
30 cm diep. Dit is over het algemeen “een spade diep” zoals dit in de vaktermen 
wordt gezegd. Leg de uitgegraven grond in de onmiddellijke omgeving van de kuil. 
Deze grondt moet immers als dekgrond dienst doen. De kuil wordt bij de gewone 
tuinliefhebber maar 50 cm breed gemaakt. Deze afmeting komt niet overeen met 
de grootte van de kuil die door de beroepstelers wordt aangelegd. Daarom even 
dit verhaal. Bij het vormen van de kroppen, verbruikt de wortel veel water, met 
als hoogtepunt de laatste week voordat de krop volledig is uitgegroeid. Is de kuil 
breder dan 50 cm, dan kan de ondergrond en ook de omliggende grond aan die 
vraag om water niet voldoet, tenzij in de groeve een ondergrondse beregening wordt 
aangelegd. Is dit niet het geval, dan worden om geregelde afstanden (gewoonlijk 
om de 80 cm) gaten voorzien waarin kan gegoten worden. Bij gebrek aan water 
mislukt immers de witlofteelt. Wordt de witloofkuil maar 50 cm breed gemaakt, dan 
kan langs alle zijden voldoende water de  wortels bereiken. Bij droge perioden moet 
evenwel ook langs de zijkanten gegoten worden. Denk er aan dat wanneer de kuil 
onder glas wordt aangelegd, er regelmatig gegoten moet worden! De lengte van de 
kuil hangt af van de hoeveelheid wortelen die worden ingekuild. De grond onder in 
de kuil (waar de wortel voor een stuk wordt ingestoken) wordt goed losgemaakt en 
verkruimeld. Dit heeft twee redenen: de wortelen kunnen gemakkelijk in deze losse 
grond geduwd worden en de fijne haarworteltjes kunnen zonder hindernissen in de 
diepere lagen van de bodem doordringen.

De Kuilgrond
De grond die in de kuil de bodem vormt en de grond die tussen de wortelen komt 
te zitten wordt kuilgrond genaamd. Deze grond moet van goede kwaliteit zijn zodat 
de witloofwortel vezelworteltjes zou kunnen vormen. Deze vezelworteltjes spelen 
immers een belangrijke rol bij de kropontwikkeling. Deze vezelworteltjes kunnen 
evenwel in een bacterie- en zuurstofarm milieu niet ten volle tot ontwikkeling 
komen. Bovendien moet het humusgehalte en de PH-waarde van de grond bij de 
witlooftrek eveneens op peil zijn. In heel wat gronden laat de toestand van het 
humusgehalte, de zuurstof en de aanwezige bacteriën soms te wensen over. Zeker 
is dit het geval wanneer lange tijd met kunstmest gewerkt is. Dit heeft negatieve 
gevolgen voor de bodemstructuur, de bacteriën en het vochtbergingsvermogen 
van de kuil en tuingrond. Kunstmest bevat immers geen humus! Bovendien verliest 
het witloof enorm veel van zijn smaak. 
Goede kuilgrond stellen we als volgt samen: Bij de witlooftrek worden zeer goede 
resultaten verkregen indien organisch materiaal aan de kuilgrond wordt toegevoegd. 
Onder organisch materiaal wordt verstaan: kompost, (alle soorten) volledig (!) 
verteerde stalmest, en geschikte potgrond. Indien u over zware grond beschikt, dan 
is het zeer verstandig om gezeefde kompost van paardenmest niet alleen in de kuil, 
maar ook in de dekgrond te mengen. Meng de uitgegraven kuilgrond in dit geval 
met 5 cm van het organisch materiaal van uw keuze per laag van 20 cm grond. 



22

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 

winkel
Maandag t/m Vrijdag

van 09.30 tot 10.00 uur

Openingstijden

kantine
Zaterdag van 13.00 tot 19.00 uur

Woensdag van 14.00 tot 18.00 uur
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Voor alle gronden volstaat het dat 2 liter organisch materiaal per m2 wordt 
gemengd met de kuilgrond. Samen met het organisch materiaal wordt ook nog kalk 
toegevoegd. In de kuil heeft kalk een zeer positieve werking en wordt bovendien 
de ontwikkeling van schimmels afgeremd of soms onmogelijk gemaakt. Gebruik 
hiervoor zeewierkalk die zeer fijn werd gemalen. Fijne zeewierkalk werkt snel en de 
zuurbindende waarde ervan moet 50% bedragen. De kleur van dergelijk produkt is 
grijs-wit. Heeft de kalk een gelig uitzicht, dan werden er veel schelpen in verwerkt. 
Dergelijke kalk komt voor ons doel niet in aanmerking. Schimmels kunnen witloof 
doen rotten. Aangezien de PH in de kuilgrond zonder bezwaar mag oplopen tot PH 
7,5 kan een kalkgift van 100 gram per m2 als gemiddeld advies worden aangeraden. 
Op kalkrijke gronden mag dit advies natuurlijk niet toegepast worden. Naast het 
organisch materiaal en de (eventuele) kalk, is het aan te raden om de kuilgrond nog 
extra te voorzien van nuttige bacteriën. Proeven hebben dit bevestigd. Gebruik 
hiervoor een bacteriepreparaat waarin zowel aërobe als anaërobe bacteriën 
voorkomen. De ontwikkeling van de -toch zo belangrijke vezel worteltjes is dan 
optimaal. Bovendien is de in te werken hoeveelheid miniem: 50 gram per m2. Ziet 
u er tegen op om deze samenstelling te maken, of kan u de bacteriestammen in de 
handel niet vinden, gebruik dan potgrond waaraan de voormelde bacteriestammen 
zijn toegevoegd. Als kuilgrond is dan bijvoorbeeld DCM- levende potgrond geschikt. 
Aan deze potgrond werd door de fabrikant lavagruis en alle nuttige bacteriën 
toegevoegd. Zeer belangrijk detail: deze potgrond bevat geen ziektekiemen, zodat 
er minder kans is op een schimmelaantasting. Welk van de twee systemen u ook 
gebruikt, goed gevormde witloofkroppen zijn uiteindelijk het resultaat.

Wordt vervolgd

Anonieme brief
Geachte tuinleden af en toe komt het voor dat er tuinleden zijn die ergens 
bezwaar of vragen over hebben maar helaas zetten ze dan geen naam op 
deze brief. Dit vinden wij als bestuur zeer jammer omdat wij dan geen  contact   
kunnen leggen met die betreffende persoon, dus deze brieven worden door het 
bestuur dan ook niet in behandeling genomen.

Dus heeft u schriftelijk op of aanmerkingen zet dan u naam onder deze brief, 
zodat wij als bestuur ook contact met u kunnen opnemen en dan gezamenlijk 
naar een oplossing kunnen zoeken.

Het bestuur
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muntpassage 17 
weert

 telefoon 535292
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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 maart 2017
Uitgave volgend blad:

1 april 2017


