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Secretariaat
Altweerterkapelstraat 3a
6006 PB  Weert
Telefoon 0495 - 52 41 72
info@lamershofweert.nl
IBAN: NL22 RABO 0156 9420 70
IBAN: NL63 INGB 0000 4585 69 

Juni 2017

Jaargang 41
nr. 6

Uitnodiging “Open dag”
Op zondag 11 juni 2017
van 11.00 tot 17.00 uur 

zal weer de jaarlijkse open dag worden gehouden.
Daarvoor nodigen wij uit onze leden, gezinsleden, donateurs, 

adverteerders en andere belangstellenden.

Het is belangrijk dat zoveel mogelijk leden aanwezig zijn 
om vrienden en kennissen te informeren wat op 

Lamershof te doen is.

Tijdens het bezoek kunt u genieten van 
een kopje koffie of frisdrank in onze kantine.

Hartelijk welkom
en tot ziens op zondag 11 juni 2017.

Het bestuur
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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.

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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wat doen we
van half
juni tot

half augustus

De eerste helft van Juni tot eind Juli is nog 
een geschikte tijd om weer boontjes te leg-
gen en bij “n gunstige warme,doch niet te 
hete zomer, kan deze tweede leg nog vaak 
een grote opbrengst geven. Bij te hete zo-
mer kan de bestuiving en bevruchting nog 
wel eens problemen opleveren. Chinese 
kool ziet men vaak doorschieten, meestal 
is dat het gevolg van een te vroege zaai. 
Rond 1 juli is een geschikte zaaitijd voor 
Chinese kool. Ook winterrammenas kan 
nu gezaaid worden en levert Oktober-No-
vember  een heerlijke oogst. Sla zaaien kan 
nog steeds doorgaan, wel moet men nu 
zomersla zaaien zoals Attractie en Zwart 
Duits. Op te droge en schrale grond kun-
nen ook deze rassen snel door schieten. 
Geef ze bij felle zon flink water. Sla zaait 
men nu ter plaatse op een rijtje en dunt 
ze na ’t opkomen uit op 25 cm. Sla schiet 
graag door bij te lange belichting per dag. 
Zou b.v. in September nog ’n warme na-
zomer komen dan gebeurd dat niet omdat 
de belichtingstijd in September beduidend 
korter is. Radijs kunnen de liefhebbers 
nog steeds blijven zaaien. Voor sterke ma-
gen zeer geschikt. Een oud gezegde luidt: 
‘s morgens goud, ‘s middags zilver en ’s 
avonds lood. Wie jonge rabarberplanten 
heeft, in het najaar geplant, mag deze het 
eerste jaar niet te veel uitbenen. Er moeten 
altijd nog wat bladeren blijven staan, die 
als fabriek dienst doen om het volgende 
jaar stevige planten te hebben. Men kan 
nu nog een keertje kervel zaaien, de eerste 
snede kan al wel rijp zaad geven voor het 

volgende seizoen. In bak of kastje kan U 
nu nog peterselie zaaien, daar kunt U tot 
in de wintermaanden van snijden.Verspeen 
eens 2 of 3 in een flinke  bloempot met 
potaarde, zet die b.v. voor een keukenraam 
en U haalt het voorjaar met steeds enkele 
blaadjes te oogsten. Met het warme weer 
van Pinksteren zetten ook de tomaten 
door, en moeten een stevige stok hebben 
en steeds gediefd. Laat boven de vierde 
bloemtros enige bladeren staan en haal de 
kop eruit. Bij een regenachtige nazomer is 
het gewenst wat zineb in voorraad te heb-
ben om b.v. meeldouw te bestrijden. Het 
is tamelijk milieuvriendelijk en heeft een 
veiligheidstermijn van 7 dagen. Wie eind 
Augustus nieuwe aardbeien wil planten 
moet de gezondste uitlopers aanhouden en 
mogelijk wat korrelmest geven om stevige 
planten te krijgen. Wie z’n planten nog een 
jaar aanhoud kan beter alle uitlopers weg 
schoffelen om een stevige moederplant te 
krijgen. Begin juni kan men nog boere- en 
spruitkool zaaien.Heeft men de planten in 
voorraad dan kan men op de leeggekomen 
stukken, b.v. na vroege aardappelen, deze 
al aanplanten. Om flinke knolselderie en 
prei te krijgen vragen deze om een gere-
gelde overbemesting met NPK korrels en 
een extra gift van een half ons patentkali 
per m2. De aspergetijd is voorbij. U kunt nu 
de bedden slechten maar stop er eerst wat 
organische mest onder b.v. oude koemest 
of gedroogde koemest. Hebt U bloemkool, 
vergeet dan niet ze tijdig te dekken met 
een geknakt blad om vooral bij veel zon, 
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Lid van:
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het schiften te voorkomen. U moet nu ook 
winterwortels nalopen en de plantjes uit-
dunnen op 12 à 15 cm. Om goede peeën 
aan Uw witlof te krijgen moeten ook deze 
zo worden uitgedund. Kamerplanten die 
buitengezet zijn voor de zomermaanden 
komen vaak water en meststoffen te kort.
Vooral uitgebloeide azalea’s  vragen veel 
water en wat korrelmest (heel weinig) 
maar liever wat gedroogde koemest. Het is 
nu ook de tijd om U hagen b.v. liguster of 
beuk wat te snoeien als U dit eind Augustus 
nog eens herhaalt krijgt U een mooie ge-
sloten haag. Hebt U een haag van coniferen 
b.v. Thuja dan kunt U beter nu de uitsprin-
gende topjes met een snoeischaar wat in 
knippen, de haag komt dan later dicht om 
ze eind Augustus begin September met 
de heggeschaar in vorm te knippen. Hebt 
U witte lelie’s let dan nu op het rode le-
liehaantje, vang ze weg, de larven maken 
anders van Uw lelieplanten een vieze troep. 
De larven verbergen zich onder hun eigen 
uitwerpselen. Benader de lelies tegen de 
zon in anders laten de kevers zich meteen 
vallen en zijn onvindbaar. De druiven zijn 
nu zover dat ze gekrent moeten worden. 
Ongeveer de helft van de vruchtjes moe-
ten eruit. De allerkleinste de z.g. eenpitters 
moeten er zeker uit. Ze zijn slecht bestoven 
en groeien nooit ui tot volwaardige druiven. 
Hele dunne schuiten kunnen direct hele-
maal worden weggenomen. Van de zwaar-
dere scheuten minstens een potlood dik, 
laat U er enige staan. Deze kunnen later als 
vervangers van afgedragen ranken dienst 
doen. Is het in Uw kastje te droog dan volgt 
een spintaantasting, is het te vochtig dan 
volgt een meeldouw, “het wit” aantasting. 
Hebt U enige rozenstruiken dan moet U 
de uitgebloeide bloemen boven in 5 delig 
blad terug snoeien. Vlak onder de bloem 
ziet U altijd een of meer 3 delig bladeren. 
Snoeit U boven een 3 delig blad dan stop 
de bloei onherroepelijk. Luisjes in de rozen 
kunt U makkelijk bestrijden met zeepspiri-

tus, ik herhaal nog eens: 3 liter water, 60 
gram groene zeep en een borreltje tot het 
streepje, brandspiritus. Om volledig succes 
te hebben moet U wel na een dag of 8 nog 
eens herhalen. Hetzelfde materiaal kunt U 
ook gebruiken voor luisjes in Uw kamer 
planten. Beginnen Uw perkdahlia’s, mig-
non dahlia’s, te bloeien snij dan steeds de 
uitgebloeide bloemen uit.Anders gaan ze 
zaad vormen ten koste van de bloei. Grote-
re dahlia’s moet men, om lange bloemste-
len te krijgen, geregeld dieven. Men moet 
minstens, al heel vroeg, de 2 bloemknop-
pen naast de hoofdknop uitbreken. Nog 
beter is het om ook een etage lager de 2 
scheutjes nog te nemen. Hoe vroeger men 
dit doet hoe langer de bloemstelen worden. 
Wie Chrysantenstekken  heeft gepoot moet 
rond langste dag plm 21 Juni, de knopjes 
uitknijpen. Aan troschrysanten hoeft U niets 
meer te doen dan tijdig een overbemesting 
te geven met NPK korrels. Bij de grootbloe-
mige moet U later gaan pluizen (dieven) om 
tot volwaardige bloemen te komen. Hebt U 
latyrus, is siererwtjes, hier moeten zeker 
alle uitgebloeide bloemen worden uitge-
knipt, anders stopt de bloei zeker. Laat ze 
maar doorbloeien tot September, laat deze 
bloemen maar staan dan kunt U zelf zaad 
winnen. Kunnen de knollen van de dah-
lia’s uit, dit is 3 à 4 weken te laat, laat dan 
per plant niet meer dan de 3 dikste ste-
len staan, alle dunne trekt U er uit, U krijgt 
dan betere kwaliteit bloemen. Krijgt U in de 
planten het wit (meeldouw) dan kunt U ook 
hiervoor zinef aanwenden. Dit werkt pre-
ventied d.i. voorbehoedend en niet euratief 
d.i. genezend. Zijn Uw planten helemaal wit 
dan helpt ook zinef niet. U moet dus spui-
ten in het begin van de aantasting wat te 
zien is aan het vruchtbeginsel vlak onder 
de bloemen. Rond 1 Juli kan men ook be-
ginnen met het zaaien van 2 jarige planten 
b.v. muurbloemen (theebossen). Zaait men 
die te laat dan bloeien ze het volgend jaar 
niet. Ook 1000 schonen (boeresnoffels) 
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kan men op deze tijd zaaien. Ze moeten 
voor de winter al uitgegroeid zijn anders 
geen bloei. Een stokroos is eigenlijk 2 jarig 
maar als U direct na de bloei de stengel 
uitsnijdt lopen ze onder weer uit en gaan 
meerdere jaren mee U kunt nu ook mei-
zoentjes zaaien en andere 2 jarigen. Met 
viooltjes kan men beter wachten tot half 
juni, deze mogen niet te mals de winter in
Als U Lupinen en riddersporen hebt moeten 
de bloeistengels vlak na de bloei worden 
uitgesneden. Meestal zullen ze voor de 
tweede maal gaan bloeien. Hebt U coni-
feren die al enige jaren vaststaan en die 
U wilt verzetten dan moet U deze Juni-
Juli met een scherpe schop rondsteken, zo 
diep dat het hele blad van de schop in de 
grond zit. In September kunt U ze dan vei-
lig verplanten. Alle groenblijvende gewas-
sen b.v. hulst, groene prunis e.a. moet U 
op dezelfde manier rond steken. Op door 
gestoken wortels maken ze nieuwe zijwor-
tels en houden ze bij het verplanten beter 
een kluit.Ook onze gevulde bloembakken 
vragen in deze tijd ook onze aandacht. Geef 
ze bij veel zonneschijn geregeld wat water. 
Geef ook eens in de week bemesting met 
pokon of NPK en haal er vooral tijdig de uit-
gebloeide bloemen uit. Ze zullen dan blij-
ven bloeien tot de vorst invalt. Ook Uw ka-
merplanten eisen in deze tijd aandacht. Zet 
ze nooit op het middaguur in de volle zon. 
Het kaaps viooltje zal dan wat gouw van 
blad worden en stoppen met bloeien. De 
chinese roos zal z’n bloemen en knoppen 
afstoten. Achter vitragegordijnen staan ze 
als regel veilig. Rond half Juli kunt u ook al 
beginnen met het stekken van Uw kamer-
planten, b.v. vlijtige besje, of de kleurnetel 
of fuchsia’s, U gaat dan met jonge gezonde 
planten de winter in, die veiliger de winter 
doorkomen dan oude afgeleefde planten..

Zelf paddestoelen in de tuin kweken
Door onze toegenomen reislust, de nieuw-
komers in Nederland met hun exotische 

kookkunst en onbekende en ingrediënten 
en natuurlijk ook  dankzij Judith  Evenaar 
en haar bedrijfje Wild and  Savoury zijn 
paddestoelen nu heel gewoon. In een beet-
je supermarkt en goed gesorteerde groen-
tezaak kun je kiezen uit minstens drie, vier 
soorten. Zelf kweken is een stuk minder 
bekend maar  natuurlijk veel leuker dan 
het kopen van een doosje oesterzwammen 
bij de super om de hoek. Judith Evenaar 
is levensmiddelentechnoloog, wat zoveel 
inhoud dat ze veel weet van de produc-
tie van levensmiddelen, verduurzamer en 
procesontwikkeling. Op het eerste gezicht 
heel wat anders dan het bezig zijn met 
paddestoelen en bessen uit de bossen. 
Evenaar: “Ik wil bezig zijn met puur voed-
sel en goede kwaliteitsproducten. Padde-
stoelen zijn puur maar ook heel bijzonder. 
Qua smaak lijken ze niet op andere voe-
ding. Paddestoelen die je in het wild ver-
zamelt smaken trouwens anders dan de 
gekweekte. Misschien heeft dat ook een 
beetje te maken met de sfeer. Het is fantas-
tisch om met je mandje door de bossen te 
lopen op zoek naar eetbare paddestoelen. 
De geur van rottend hout en half verteerd 
blad…. om gelukkig te zijn heb ik alleen 
maar een klein stukje bos nodig. Ik weet 
dat er nogal wat mensen zijn die vinden 
dat je geen paddestoelen in het wild mag 
plukken maar ik ben van mening dat dat 
best kan, als je het maar met mate doet. 
En dat doe ik, want vind ik ze veel te mooi 
om te plukken!” Evenaar ontdekte de pad-
destoelen en bosvruchten zoals bosbessen 
en veenbessen (salmonberries, huckleber-
ries), in de uitgestrekte bossen van Cana-
da. De smaak was zo intens, zo goed dat ze 
terug in Nederland, besloot iets met “bos” 
te gaan doen. Dat werd Wild and Savoury. 
Haar bedrijfje levert allerlei producten voor 
het zelf kweken van paddestoelen, maar 
ook gedroogde paddestoelen zoals shii-
take en eekhoorntjesbrood, veenbessen en 
bosbessen.
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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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Zelf kweken
Het zelf kweken van paddestoelen is niet 
echt moeilijk maar het vraagt wek zorg 
en aandacht. Als je regelmatig buiten op 
bezoek gaat naar paddestoelen weet je 
dat ze niet groeien op droge plekjes in de 
felle zon. Als kwekerij in eigen tuin is een 
beschaduwde, niet te droge plek geschikt. 
Verder heb je boomstammetjes nodig  in 
stukken van ongeveer een meter. Het gaat 
om verse stammetjes, ze mogen niet ouder 
zijn dan een maand of drie en niet uitge-
droogd zijn. Oude stammetjes zijn te droog, 
er groeien geen schimmels meer in en je 
loopt kans dat, als ze weer vochtig worden 
tijdens langdurige regen, er sporen van 
andere schimmels opzitten geen eetbare 
paddestoelen groeien. In de stammetjes 
worden gaten met een doorsnede van 10 
mm geboord (10 tot 15 centimeter van el-
kaar) en in die gaten komen de pluggen, 
stukjes rondhout met mycelium van de 
schimmel van de paddestoel die je graag 
wilt kweken. Daarna worden de stamme-
tjes op een schaduwrijke, niet te droge plek 
gezet, een stukje in de grond. De stamme-
tjes mogen niet uitdrogen dus af en toe, en 
bij droogte vaker, moet je ze besproeien. 
De pluggen worden verkocht in een zakje 
van 100 stuks, per stam moet je rekenen 
op 10 tot 15 pluggen. Misschien is het een 
goed idee om samen met anderen aan  de 
gang te gaan als je niet zoveel plek hebt en 
toch verschillende paddestoelen wilt kwe-
ken. Evenaar: “Het kweken is een aparte 
belevenis, je ziet van heel dichtbij hoe het 
groeit, je beleeft het heel direct, Soms gaat 
het heel snel soms duurt het wat langer, b.v 
als de temperatuur niet helemaal optimaal 
is of als je een wat hardere houtsoort ge-
bruikt die minder gemakkelijk doorgroeit. 
Populier is zacht en doorgroeit snel, eik en 
beuk zijn veel harder en dan gaat het lang-
zaam. Maar van de eik en beuk oogst je 
wel langer dan van de populier. Het hangt 
ook van de soort af.\: de schimmel van de 

oesterzwam doorgroeit het hout in 3 tot 6 
maanden maar de shii-take heeft daar 6 tot 
12 maanden voor nodig. Eigenlijk vind ik 
dat alles snel en gemakkelijk hoeft te gaan. 
Als je er wat meer geduld moet hebben en 
wat meer zorg aan moet besteden geniet 
je er ook meer van.” Het beste kun je be-
ginnen in het voorjaar. De periode vlak voor 
de winter is minder geschikt. In het begin 
zijn de schimmels kwetsbaar, ze kunnen 
dat slecht tegen (nacht)vorst. Als ze wat 
ouder zijn hebben ze een ingebouwde me-
chanisme en kunnen ze heel wat vrieskou 
hebben. Je kunt kiezen uit twee methoden: 
het kweken op houten stammetjes (die 
misschien verkrijgbaar zijn bij de  plaatse-
lijke plantsoendienst of houthandel) of het 
kweken op zaagselpakketten (zaagsel in 
een plastic zak) van een paar kilo zwaar, 
die al helemaal doorgegroeid zijn met het 
mycelium. Binnen een paar weken oogst je 
daarvan de eerste paddestoelen. Maar de 
oogstperiode is kort. Misschien is het leuk 
om uit te proberen welke paddestoelen je 
het lekkerste vind voor je al die stammetjes 
gaat verzamelen en enten. Zaagselpak-
ketten hoeven niet per se buiten te staan, 
je kunt ze in de kelder, schuur, keuken en 
eventueel op het balkon zetten maar ook 
hier in de schaduw en niet te droog. De oogst 
en de oogstperiode kunnen nogal variëren. 
Soms oogst je een paar paddestoelen maar 
na een week of wat met vochtig weer en 
minder zon oogst je in 1 keer een flinke 
hoeveelheid en kun je je familie uitnodigen 
om lekker paddestoelen te komen eten.

Meer weten?
Kijk op www.wildandsavoury.nl 
voor meer informatie of mail naar: 
infor@wildandsavoury.nl  
Starters en geïnteresseerden zijn welkom 
op het feest “Enten in de lente”in de om-
muurde tuin in Renkum, in de eerste helft 
in Mei. Meer info vind je tegen die tijd op 
de website.
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TUINPARK LAMERSHOF
houdt een 

GROTE
ROMMELMARKT

& 
VEILING

Wanneer: Zondag 10 september
Tijd: van 12.30 tot 16.30 uur

Waar: Altweerterkapelstraat 3B Weert

Grote veiling : oude & antieke spullen

2 spec. kramen met : waardevolle sierstukken-sierfruit
gebruiksvoorwerpen

13 kramen met : glas-porcelein-mandjes-tassen-TV’s -
radio’s - ijzerwaren - kinderspeelgoed -
gereedschappen - etc-etc.

Onder de “schop” : meubels - kooktoestellen - ledikanten
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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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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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Aktiviteiten 2017
 11 Juni Open dag

 16 Juli Gezinsbarbecue

 10 September Rommelmarkt

 16 September Vrijwilligersavond

 17 September Forelvissen

Gewoon Sjiek
Bloemen en Planten

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

Nieuws uit de jaarvergadering
Voor het jaar 2018 wordt de tuinhuur niet verhoogd, de huurverhoging van 
de Gemeente zijnde de jaarlijkse indexering neemt Tuinpark Lamershof 
voor haar rekening. 

Het bestuur had op de vergadering voorgesteld de jaarlijkse contributie 
te verhogen naar € 20,- per jaar, deze jaarlijkse contributie was al vanaf de 
oprichting van Tuinpark Lamershof € 15,- euro per jaar, de vergadering is 
akkoord gegaan met deze verhoging, deze nieuwe vastgestelde contributie 
van € 20,- euro per jaar geld vanaf 2018 voor de leden en de ondersteunende 
leden.

Het Bestuur
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NEDERWEERT
Naast de kerk!

Kerkstraat 106, 6006 KS Weert
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Paaseitjes zoeken
Zaterdag 15 april jl. was er weer paaseitjes zoeken op parkhof ‘Lamershof’. Er 
waren 13 kinderen aanwezig samen met de papa’s, mama’s opa’s en de oma’s. 
Natuurlijk niet te vergeten waren de paashazen ‘Droepie & Flappie’ ook weer 
aanwezig. 

Om 14.00 uur kwamen 
de kinderen en begonnen 
enthousiast te kleuren. Het 
was weer een gezellige dag. 
In het begin zijn we binnen 
gebleven ivm het weer, maar 
later kwam toch een beetje 
het zonnetje door. Toen 
konden de kinderen toch 
buiten de eitjes gaan zoeken. 
Na afloop kregen de kids nog 
van alles mee om thuis lekker 
op te eten .

Het was weer echt een 
geslaagde dag zowel voor de 
kinderen, paashazen en het 
recreatie team.

Tot volgende jaar !!!



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

kantine
Zaterdag van 13.00 tot 19.00 uur

Woensdag van 14.00 tot 18.00 uur
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Gezinsbarbecue op zondag 16 juli
Beste leden en steunleden,

Wij willen op zondag 16 juli een gezinsbarbecue organiseren op Tuinpark 
Lamershof. Aanvang 15.00 uur. Voor volwassenen e 10,- p.p. en kinderen tot 
en met 12 jaar e 5,- p.p. Opgeven kan dan tot en met 9 juli aan de bar.

Wij hopen op een goede opkomst en er een plezierige zondag van te maken.

Vriendelijke groeten,
Gonnie recreatie
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Openingstijden 

winkel
Maandag t/m Vrijdag

van 09.30 tot 10.00 uur

Woensdag
van 13.00 t/m 14.00 uur

Zaterdag
van 13.00 t/m 14.00 uur
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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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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 augustus 2017
Uitgave volgend blad:

1 september 2017




