
1

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 

Maart 2018

Jaargang 42
nr. 3

Paaskienen
op vrijdag 30 maart 2018

is de paaskienavond in
de kantine van Lamershof

Om 19.00 uur is de kantine open en om 20.00 uur
begint het kienen.

Als iedereen die is komen Kerstkienen nu ook komt
wordt het gezellig druk.

De prijzen zijn ongeveer het zelfde als met de Kerst,
alleen nu in de Paassfeer.

Het zou gezellig zijn om jullie allemaal weer te zien op
vrijdag 30 maart.

Alvast veel kien plezier en tot ziens.
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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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Het bestuur van

tuinpark lamershof
nodigt u uit voor de

jaarvergadering
op maandag 26 maart 2018

Aanvang 20.00 uur
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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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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.

Beste leden en steunleden
Op vrijdag 30 maart is er weer kienavond in de kantine.
Zaterdag 31maart 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 na 
buiten om eitjes te zoeken.
Indien de weersomstandigheden het toe laten. Opgeven aan de bar tot en met 
17 maart.

Paasbrunch Eerste Paasdag zondag 1 april
In de kantine van lamershof houden wij op eerste paasdag een gezellige 
paasbrunch. Bijdrage 7,50 p.p. kinderen tot 12 jaar 2,50.Aanvang 12.00uur.
Opgeven in de kantine tot uiterlijk 17maart na deze datum kan men zich niet 
meer opgeven i.v.m. de bestelling.

M.V.G. recreatie Gonnie
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wat doen we
van half

maart tot
half april

Tot begin maart was er buiten op 
het veld weinig te doen. Deze pe-
riode was zeer geschikt voor een 
goede structuur van de boven-
grond vooral in de oude paadjes 
zijn overgebleven kluiten goed los-
gevroren en weer geschikt om de 
wortels door te laten. We kunnen 
nu volop aan het werk. De voorge-
kiemde tuinbonen kan men na half 
maart veilig buiten uitpoten. Als u 
ze op warmte gezaaid hebt dienen 
ze eerst wat te worden afgehard. 
Hetzelfde geldt ook voor de voorge-
kiemde doperwtjes en peultjes. Van 
de peultjes zijn de ‘ blauwbloeiers ‘ 
nog steeds het meest rendabel. Na 
half maart kan men de tuinbonen, 
de doppers en peultjes ook buiten 
zaaien. Ook de liefhebbers van ka-
pucijners kunnen na half maart aan 
het zaaien. Na half maart is het ook 
de tijd voor het zaaien van uw kool-
soorten – zoals bloemkool – spits 
– savooi en vroege kool. Het is wel 
gewenst om te zaaien in steriele 
grond – desnoods wat arme grond 
uit de bossen of grond uit de sier-
tuin om na enige weken geen plant-
jes uit te poten die al aangetast  zijn 
door knolvoet. Ook radijsjes kunt 
u volvelds uitzaaien, liefst rassen 
die laat voos worden. Ook selde-
rie, gewone snijselderie, peterselie 

en de fijne krul kunt u nu buiten 
uitzaaien. U moet wel lang geduld 
hebben voor het opkomt, vaak wel 
4 a 5 weken. Knolselderie, die wat 
meer aandacht vraagt zou ik liever 
in een kistje of tempexkistje voor-
zaaien, die moeten toch verspeend 
worden. Daar de eerste helft van 
maart de grond ongeschikt was 
moeten nu snel de plantuitjes en de 
sjalotjes worden gepoot. Men kan 
nu ook veilig buiten op rijtjes de 
zomerworteltjes- Amsterdamsebak 
of stomppuntige Nantes uitzaaien. 
Einde maart begin april kunt u uw 
voorgekiemde aardappelen, eer-
steling of doree, voorzichtig uitpo-
ten, zodat u er de scheutjes niet af-
breekt. Niet voorgekiemde kunnen 
nu ook gepoot worden. Voor mid-
denvroege en late soorten kunt u 
nog wel een paar weekjes wachten. 
Ook sla kan nu gezaaid worden, 
meikoningin. Daar sla nog al teer 
is, verdient de aanbeveling om nog 
onder koud glas te zaaien om ze la-
ter met een kluitje uit te poten. Ook 
spinazie, scherpzaad, kan worden 
gezaaid. Zaai liefst op rijtjes, van-
wege het onkruid maar ook vanwe-
ge de oogst- snijdt makkelijker en 
er kleeft minder zand aan. Ook voor 
de zaai van vroege bietjes is het nu 
de tijd. Zaai vooral niet te dicht – 
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Lid van:
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u moet toch altijd nog uitdunnen. 
Ook keeltjes kunnen nu veilig ge-
zaaid worden. Het is een vroege en 
gezonde groente. Ook de zomer-
rammenas kan nu gezaaid worden. 
Voor de winterrammenas is het nog 
een paar maanden te vroeg. In een 
verwarmd kastje kunnen nu de to-
maten, komkommers en meloenen 
gezaaid worden. Als u bieslook wilt 
hebben moet u dat nu zaaien. U 
hoeft dat maar eens in uw leven te 
doen, de plantjes vormen een knol-
letje dat in de grond overblijft. Loop 
de aardbeien eens na. Verwijder 
alle rotten of aangestoken blade-
ren. Mogelijk zijn ze met de vorst in 
februari wat omhoog gevroren en 
moeten dan worden aangedrukt. 
Wie een aspergebed heeft moet 
zachtjesaan beginnen met het bed 
op te maken. Ze beginnen al vroeg 
te schieten. Komen uw doppers en 
peultjes uit, zo met een kromme 
rug, bescherm ze dan met bv. wat 
zwarte naaigarendraadjes of der-
gelijke tegen merels en houtduiven. 
Staan ze eenmaal recht overeind 
dan is het gevaar geweken. Prei 
wordt vaak te laat gezaaid en is met 
het uitplanten nog te dun om tot een 
flinke stengel uit te groeien. Zaai 
prei tussen begin en half april. In de 
siertuin moeten de rozen rond half 
maart gesnoeid worden. Snoei ze 
maar terug op 2 a 3 ogen dit is on-
geveer 10 a 15 cm boven de grond. 
Hebt u stamrozen, dat is een struik-
roos op een paaltje. Deze moeten 
ook op 2 a 3 ogen worden terug-
gesnoeid. Hebt u een vlinderstruik 
in de tuin dan moet deze ongeveer 
half maart worden teruggesnoeid 

op 20 a 25 cm boven de grond. De 
tweede helft van maart is het ook 
de tijd om de bloembollen te zetten, 
gladiolen – ranonkels – iris – en zui-
denwindlelies. De eerste helft van 
april is de tijd om de dahlia’s te po-
ten. Poot ze zo diep dat de wortel-
hals ongeveer 8 a 10 cm onder de 
grond komt. Poot ook niet de hele 
knol waar zo een 3 a 4 stengels op 
staan. Haal ze voorzichtig uit elkaar 
en poot een oude stengel met een 
gezonde kraag. Het is ook de tijd 
om de vaste planten te scheuren 
of te verplanten. Hebt u een oude 
margriet, neem er dan enige pluk-
jes af en poot die NIET op dezelf-
de plaats, maar schuif 20 a 25 cm 
op. Hebt u een gazonnetje, kam 
dan zijn haren ( oud mos ) met de 
hark eens goed uit en geef per m2 
NPK korrels 12-10-18 ongeveer 50 
gram. Steek de kanten eens af en u 
hebt weer een mooi groen tapijtje. 
Het is nu ook de tijd om struiken, 
bomen en coniferen te poten. Geef 
ze na het poten een emmertje wa-
ter, de grond komt dan beter tussen 
de wortels. Wilt u enige rozen in de 
tuin om er een vaasje van te kun-
nen snijden neem dan een sterke 
soort bv. Super Star ( zalmoranje ) 
of Peace met de kleur van geel naar 
rose verlopend en geef ze wat oude 
of gedroogde koemest. We begin-
nen nu ook met het zaaien van 
bloemen zoals de ageratum, salvia, 
lobelia, afrikaantjes dan heeft u half 
mei namelijk een aardig plantje om 
uit te poten. Sterke soorten zoals 
zomerasters, goudsbloem , leeu-
wenbekje, alussum kunt u beter na 
half april uitzaaien. Hebt u een per-
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Swalmen
Nederweert
Eijsden

www.graf igroepzuid.nl
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zikboom die ieder jaar de krulziekte 
heeft, spuit die dan nu voor de bloei 
met koperoxychcloride. Hebt u bra-
men zoals het doornloze, dan zou 
het wel eens afwachten zijn of de 
eventuele vorst in februari schade 
heeft veroorzaakt. Hebt u een hei-
detuintje dan moet er ongeveer half 
maart gesnoeid worden. Snijd ze 
terug tot in het levende deel dwz 
het stompje dat blijft staan moet 
nog enige levende ( groene ) zijtak-
jes hebben. Hebt u in het najaar uw 
geraniumplanten met bak en al bin-
nengehaald, dan zijn het nu lelijke 
kaaljakkers. Snijd ze 10 cm boven 
de grond af en geef ze nieuwe pot-
aarde. De toppen gaat u nu stek-
ken, maar laat na het snijden een 
half uurtje drogen. Stek ze in een 
mengsel van ½ turfstrooisel en ½ 
metselzand u krijgt dan weer ge-
zonde planten. Wie knolbegonia’s 
heeft moet deze rond half maart 
voorkiemen in turfstrooisel, u hebt 
dan half mei een flinke plant, te-

gen of aan de bloei voor de border 
of bloembak. Er is een soort in de 
handel daar dat niet bij nodig is, ze 
heet Bertini en dit soort kan rond 
half mei in de volle grond worden 
uitgepoot. Bloeit rijk met een oranje 
kleur. Moeten uw bloemen in huis 
niet verpot worden. De tweede helft 
van maart is een geschikte tijd. 
Geef ze potgrond, maar gooi een 
oude wituitgeslagen pot weg, of 
poot ze in een plasticpot. Slechte 
ervaring met de plasticpot. Geef ze 
de helft van het water van de ste-
nen pot dan is alles oké. U kunt nu 
ook beginnen met het stekken van 
de kamerplanten. Stek ze maar in 
half turf en half zand. Zwakkere 
stekken kunt u het best stekken in 
een bloempotje, schuif er een bo-
terhamzakje over en sluit de onder-
kant af met een rubberringetje, u 
hebt dan 100 procent luchtvochtig-
heid en bijna 100 procent kans van 
slagen. 

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

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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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

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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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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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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Asperges; groen of wit
Asperges uit eigen tuin? Moeilijk toch?
Nee, dat niet, maar wel een langdurige 
teelt. De planten staan minstens 10 jaar op 
dezelfde plaats en stellen dus hoge eisen 
aan de grond en de grondwaterstand. 
Daarnaast is een aardig oppervlakte 
nodig om een redelijke hoeveelheid te 
oogsten. Asperge is een heel leuk gewas 
voor de wat grotere moestuin.

Witte asperges groeien het liefst op een humueuze zandgrond, groene doen het 
ook goed op kleigrond. Beide vragen een zonnige plaats en diep doorwortelbare 
grond met een grondwaterstand van minimaal 80 cm. Naarmate de grond hoger 
staat, is de teeltlaag kleiner en daarmee de levensduur van de aspergeplanten 
korter. Asperges groeien het beste als de pH tussen de 5.5 en de 5.8 is. Om op 
zure veengrond toch asperges te kunnen telen, moet een jaar voor het planten 
al worden begonnen met bekalken van de grond. Om het humusgehalte op 
peil te houden wordt een flinke hoeveelheid rotte stalmest (5 kilo per vierkante 
meter) of zelfgemaakte compost door de grond gewerkt. Het klaarmaken van het 
aspergebed moet heel zorgvuldig worden gedaan. Hierbij wordt namelijk de groei 
voor de komende jaren bepaald. Eenmaal geplant, kunt u er weinig meer aan doen.

Zelf zaaien of planten kopen
Als u aspergezaad koopt, kunt u in april zaaien op een zonnige beschutte plaats 
in rijen met een onderlinge afstand van 30 cm. Na opkomst worden de planten in 
de rij gedund op 5 cm. Voordat u zaait is het raadzaam de zaden 48 uur voor te 
weken in water bij een temperatuur van 25-30 graden Celsius om de opkomst te 
versnellen. In december sterft het groene loof af en wordt het vlak onder de grond 
afgesneden en verbrand. De opkweek duurt een jaar: volgend jaar maart kunt u 
planten. Goede rassen zijn: ‘Horlim’, ‘Backlim’ en ‘Gynlim’. Deze zijn zowel voor de 
oogst van de groene als de witte asperges bruikbaar. U heeft de keus: zelf zaaien 
of planten kopen.
Voor 100 vierkante meter heeft u van de witte asperges 180 planten nodig en van 
de groene asperges 300. Zodra het weer dat toelaat kunt u in maart uitplanten. 

Planten
In maart worden de planten van het zaaibed gerooid of u koopt planten. Zodra 
het weer het toelaat gaat u als volgt te werk; graaf geulen van 25 cm diep en 
40 cm breed. De onderlinge afstand van het hart van de geulen is 1.60 m voor 
witte asperges en 1 m voor groene asperges. De bodem van de geulen maakt 
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u goed los en u werkt er zelfgemaakte compost doorheen. Dan maakt u kleine 
heuveltjes op een onderlinge afstand van 35 cm. De dikke vlezige wortels van de 
aspergeplant worden netjes over de heuveltjes gedrapeerd. Vervolgens schept u 
een laagje grond van ongeveer 7 cm over de planten en geeft ze water. Als het 
onverhoopt gaat vriezen vlak na het planten bedekt u de geul met oude kranten of 
lappen om de jonge planten tegen de kou te beschermen.

De eerste jaren 
Na enkele weken komen de eerste groene stengels tevoorschijn. De geulen worden 
in de loop van het eerste groeiseizoen dichtgegooid, waarbij u er goed voor moet 
zorgen dat de groene stengels ruim boven de grond blijven uitsteken. Ondertussen 
houdt u het gewas heel goed in de gaten, waarbij u vooral moet letten op vliegjes 
en kevertjes. Eventueel kunt u de planten hiertegen beschermen door direct na het 
planten insectengaas over de rijen aan te brengen. Het nadeel hiervan is echter dat 
de planten weliger groeien doordat ze minder licht krijgen. 
In december gaat het loof dood en wordt geel. Alle reservestoffen trekken zich 
terug in de wortels. Pas wanneer het loof helemaal is afgestorven snijdt u het 10 cm 
onder de grond af en verbrandt het of geeft het met de vuilnisman mee. Dit is een 
belangrijke maatregel met het oog op de aspergevlieg die in de stengel net onder 
de grond overwintert. Door de stengels af te snijden voorkomt u narigheid. Volgend 
voorjaar lopen de planten weer uit en u zult zien dat de stengels al veel dikker zijn 
dan in het eerste groeiseizoen. U hoeft niets anders te doen dan de grond tussen 
de rijen onkruidvrij te houden en compost of rotte stalmest door de grond tussen 
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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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de rijen onder te werken om het humusgehalte voldoende hoog te houden. Als u er 
echt niet vanaf kunt blijven, mag u het tweede jaar na het planten van iedere plant 
één stengel oogsten. Niet meer, want dan blijven de planten te veel achter in groei, 
hetgeen ten koste gaat van de opbrengst in de latere jaren. In december sterft het 
loof opnieuw af en u snijdt het weer 10 cm onder de grond af. 

Oogsten 
In het voorjaar van het derde jaar heeft de plant zoveel reservestoffen opgeslagen 
dat u kunt gaan oogsten. De groene asperges laat u gewoon boven de grond 
komen en als ze ongeveer 20 cm lang zijn, snijdt u ze net onder het grondoppervlak 
af. Als u witte asperges wilt oogsten worden in maart de plantrijen opgehoogd tot 
ruggen van 30 cm die u stevig aanklopt. De hiervoor benodigde grond graaft u 
tussen de rijen uit. Enkele 
weken later ziet u hier en daar kleine scheurtjes ontstaan in de grond van 
de rug. Dat is een teken dat de stengel, waarvan de kop zich vlak onder het 
grondoppervlak bevindt, geoogst kan worden. Hoewel het oogsten goed gaat 
met een aardappelmesje is een echt aspergemes nog handiger. Dagelijks wordt 
het aspergebed gecontroleerd op oogstbare stengels. Na 24 juni mag u echt niet 
meer oogsten. Dan moeten de stengels zo snel mogelijk volledig uitgroeien om 
ook volgend jaar weer voldoende te kunnen oogsten. Strooi dan ook bijvoorbeeld 
bloedmeel om de groei te stimuleren. Wanneer u langer doorgaat met oogsten dan 
zult u merken dat de planten volgend jaar later uitlopen en minder stengels geven.

Bewaren en klaarmaken
Direct na de oogst wast u de versgeoogste stengels in koud stromend water. 
Vervolgens wikkelt u ze in keukenpapier en doet ze in een plastic zak waarna ze zo 
snel mogelijk de koelkast in gaan. Op deze wijze zijn de asperges ruim een week 
goed te houden. Een grote oogst kunt u verwerken tot aspergesoep of u vriest de 
stengels in na ze geblancheerd te hebben.

Aktiviteiten 2018
 06 Maart Kaarten

 20 Maart Kaarten

 26 Maart Jaarvergadering

 30 Maart Paaskienen

 10 Juni Open Dag
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Openingstijden 

winkel
Maandag t/m Zaterdag

van 09.30 tot 10.00 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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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 maart 2018
Uitgave volgend blad:

1 april 2018




