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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 

Oktober 2017

Jaargang 41
nr. 8

Kienen
Op vrijdag 10 november 2017
is er weer een kienavond in de 

kantine van Lamershof.

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

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

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

Tot ziens op vrijdag 10 november 2017.

Het recreatie-team



2

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.

Sinterklaasfeest
Lieve kinderen, mama, papa, oma en opa,

Op zondag 3 december brengt de sint weer een 
bezoek aan tuinpark Lamershof.
Aanvang 15.00 uur kantine open om 14.00 uur. 
Opgeven kan tot uiterlijk 22 november in de 
kantine. 

Voor de kinderen van tuinleden is de middag gratis 
voor kinderen en kleinkinderen van steunleden 
vragen wij een bijdragen van 7,50 euro.

Ik wens iedereen een gezellige middag.
Mvg, Gonnie rekreatie
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wat doen we
van half

oktober tot
half november

Het loopt op de tuin naar het eind.
Ondanks de vele regen is het op de 
hogere percelen een redelijk tuin-
seizoen geweest en kunnen we de 
tuin klaarmaken voor de winter.

Het gewone witlof kan nu gerooid 
worden om na een dag gedroogd 
te hebben te worden ingekuild. Al-
leen rulle gro0nd op de Peeën is 
geschikt. Harde bonken geven mis-
vormde of mislukte koppen.
Wie het soort heeft gezaaid dat 
zonder grond getrokken kan wor-
den kan afhankelijk van de tempe-
ratuur al na 5 à 6 weken oogsten. 
De bonenoogst is wel voorbij maar 
sommige tuinders laten enige sta-
ken bedoeld voor de zaadwinning 
nog wat staan totdat de losse bo-
nen in de scheden rammelen.
Bewaar het in blikken bussen, ze 
beginnen dan te zweten en gaan in 
kienkracht achteruit.
Als het uitgezweet is en voor 100% 
droog kunt U het veilig opbergen. 
Laat die dure tonkingstokken niet 
nodeloos op het veld staan en geef 
na droging vooral het ondereinde 
‘n kwastje werf of menie. Ze gaan 
dan jaren mee. Let ook op Uw kool 
soorten. Spruitkool trekt zich van 
een normale winter niets aan, sa-
vooiekool mag wel enige keren wit 

zien van de nachtvorst. Witte kool 
is het meest gevoelig voor vorst en 
kan einde oktober begin november 
beter worden geoogst en in een 
vorstvrij schuurtje of garage met de 
kop omlaag worden opgehangen. 
Ook rode kool die iets meer kan lij-
den kunt U op deze manier bewa-
ren. Een geregelde controle is na-
tuurlijk nodig. Hebt U andijvie onder 
platglas uitgeplant dan dient na half 
oktober het glas of de eenruiter op 
de bak gelegd te worden en bij zon-
nig weer gelucht worden. Spruiten 
dient U door te blijven plukken, 
eerst de losse en dan de grootste. 
De overige spruitjes blijven dan 
kleiner maar zijn vaster en voller. 
Bietjes dienen nu ook gerooid te 
worden, het loof eraf gedraaid en 
het liefst in wit zand bewaard. Late 
aardappelen moesten uiterlijk half 
oktober gerooid zijn en moeten 
koel maar vorstvrij bewaard worden
Knolselderie is niet zo zwaar ge-
worden dient nu gerooid te worden. 
Bewaar ze maar in wit zand, zo 
dat de kop net de grond komt, ze 
lopen dan wel uit, maar het jonge 
blad heeft dezelfde smaak als ge-
wone bladselderie. Winterwortelen 
kunnen nu ook worden gerooid 
en moeten koel doch vorstvrij be-
waard worden bv. in een schuurtje. 
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Lid van:
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Houd een oude deken of dg. bij de 
hand die U er bij vriezend weer over 
kunt leggen.
Een bedje zomerwortelen kunt U 
afdekken met blad of ruigte.
U kunt dan nog lang over frisse 
worteltjes beschikken. Zitten er 
in Uw streek veel veldmuizen dan 
vindt U alleen lege velletjes terug.
Prei en schorseneren zijn winter-
vast en kunnen in de grond blijven 
zitten. Strooi toch wat blad of ruigte 
tussen de rijen dan kunt U bij stren-
ge vorst toch oogsten.
Droge bonen kunnen nu wel gepeld 
worden Laat ze enige dagen uit-
zweten voor U ze opbergt.
Hebt U al ‘n plattegrondje van Uw 
tuin gemaakt. Zo niet dan nog vlug 
doen, want als de grond kaal staat 
U niet meer weet wie wat heeft ge-
staan.
Word het buiten wat kouder dan 
kunt U zich weer warm werken door 
Uw composthoop eens om te zet-
ten, dan hebt U tegen het a.s. voor-
jaar prima materiaal om te mesten. 
Het wortelstelsel van koolsoorten 
mag in verband met de knolvoet op 
de komposthoop maar moet afge-
voerd worden.
Spitten doen we natuurlijk nog niet, 
maar het is wel gewenst dat U de 
naadjes tussen de groente of Chry-
santenbedden waar veel op gelo-
pen is voor de winter omspit. De 
harde bonken kunnen dan mooi tot 
kruimels stuk vriezen.
De eerste de beste nachtvorst 
maakt een einde aan Uw Dahlia’s.  
Snijd ze boven de grond af, rooi 
ze met de riek. Laat ze winddroog 
worden en berg ze vorstvrij op tot 

begin april. Ook Uw knolbegonia’s 
begeven het bij de eerste nacht-
vorst. Draai het loof en de wortel-
pruik er af, laat ze goed drogen en 
berg ze vorstvrij op tot half maart in 
wat droge turf. Komen Uw bloem-
bakken leeg – schud de grond er-
uit, laat ze goed drogen en geef 
vooral de binnenkant een kwastje 
verf – teer of menie. Stenen vazen 
of bloembakken moeten persé van 
de grond ontdaan worden, ze vrie-
zen stuk. 
Chrysanten staan onregelmatig, ze 
zijn later dan normaal en de vrees 
bestaat dat de late soorten het niet 
zullen halen in en in de buil stuk 
vriezen.
Hebt U veel Fuchsia’s dan kunt U 
die niet allemaal in huis overhou-
den. Graaf ze maar in de grond, dek 
de knol met blad of turf en merk de 
plaats waar de worteleinden zitten. 
Uw gestekte geraniums zullen al 
wel wortels hebben, zet ze maar in 
potjes met potgrond ze ‘n plaatje in 
het licht en geef ze weinig maar wel 
lauw water. 
Natuurlijk hebt U Uw gladiolen ge-
rooid. Schoon ze op door onder de 
bol de oude bruine bol af te breken 
en berg ze droog op. 
Late appels bv. goudrenet kun-
nen tegen november geplukt wor-
den. Ze zijn wel plukrijp doch nog 
geschikt voor de consumptie, dat 
wordt wel kerst of Nieuwjaar . In Uw 
siertuintje is rond één november al-
les wel bevroren – afrikaantjes – vlij-
tig liesjes enz.
Vul deze plaatsen op met Uw ge-
zaaide viooltjes – vergeet-mij-niet-
jes – madeliefjes – muurbloemen – 
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duizendschonen e. d. Het is nu ook 
de tijd voor het poten van diverse 
bloembollen – tulpen – narcissen 
– hyacinten – krokussen – blauwe 
druifjes e.a. De plantdiepte kent 
U wel . De bol moet zo diep in de 
grond dat nog 2 keer de hoogte van 
de bol gevuld word met grond.
Tulpen vragen om wisselbouwen 
mogen dus niet op dezelfde plaats 
komen als het vorig jaar. In stadtui-
nen hoeven bloembollen niet afge-

dekt worden, hyacinten vragen wel 
enige dekking op open plaatsen.
Vertroetel Uw kamerplanten geeft 
ze volop licht – giet ze steeds met 
lauw water en spuit ze geregeld 
met de bloemenspuit, maar geef ze 
niet zoveel dat de druppels van de 
planten vallen, Even raken is vol-
doende, doe het desnoods 2 keer 
per dag, zeker als U centrale ver-
warming hebt, de droge kamerlucht 
word dan te droog.

Aktiviteiten 2017-2018
 03 Oktober Kaarten

 06 Oktober Spaarkasfeest

 17 Oktober Kaarten

 31 Oktober Kaarten

 10 November Kienen

 03 December St. Nicolaas

 22 December Kienen

 07 Januari Nieuwjaarsreceptie

Rabobank samen sterker fonds
De Rabobank sponsort ieder jaar het lokale verenigingsleven in eert en 
omstreken en iedereen die bankiert bij de Rabobank en lid is van de Rabobank 
mag 5 stemmen uitbrengen, waarvan maximaal 2 stemmen op een vereniging.
Ben je nog geen lid van de Rabobank, meld je dan gratis aan als lid en dan mag 
je straks in het najaar ook stemmen op een plaatselijke vereniging. Jouw stem  
is geld waard. Jij steunt Tuinpark Lamershof toch ook? Alvast bedankt. 

Het Bestuur
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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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Kaartcompetitie “Lamershof” 2017/2018
De kaartcompetitie zal ook dit jaar weer bestaan uit een joker en kruisjas 
competitie,er wordt om de veertien dagen op dinsdagavond gekaart.Er zijn 
wederom 15 kaartavonden waarvan 14 avonden meetellen voor de eindstand. 
Elke kaartavond zijn er leuke dagprijzen te winnen. Na kaartavond 14 zal de 
eindstand van de competitie bepaald worden. Voor deze eindstand komen 
alleen de deelnemers in aanmerking die van de eerste 14 avonden er minimaal 
10 hebben meegespeeld. De inleg bedraagt € 2,50 per avond. Op kaartavond 15 
worden de prijswinnaars bekend gemaakt, iedereen die minimaal 10 avonden 
heeft meegespeeld krijgt een goed gevulde levensmiddelenmand mee naar 
huis. Onze vaste deelnemers zien we graag op de eerste kaartavond dinsdag 
3 oktober terug en nieuwe leden die graag een kaartje leggen schroom niet 
en kom gezellig meekaarten. De aanvang is telkens om 19.30 uur.Tot ziens op 
onze gezellige kaartavonden in de kantine van Tuinpark Lamershof.

De speeldata zijn:
3 oktober, 17 oktober, 31 oktober,14 november, 28 november, 12 december,
19 december, 9 januari, 23 januari, 6 februari, 20 februari, 6 maart, 20 maart, 
3 april en 10 april (finale avond).

Einduitslag kaartcompetitie Lamershof seizoen 2016/2017 van de eerste 
4 winnaars.

Kruisjassen. Punten. Jokeren. Punten.

1. Jan Peeters. 46574. 1. Mia Verleijsdonk. 3339.
2. Jac Schroeten. 46389. 2. Lisette Schuman. 3603.
3. Piet Hermans. 45989. 3. May Beyes. 3870.
4. Tjeu Brouns. 45812. 4. Gerda Cortooms. 4070.

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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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.

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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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.
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Late sla in de kas
Kropsla behoort tot de groep van bladgroenten waarmee wij het jaar-rond 
bezig kunnen zijn. In voorjaar, zomer en vroege herfst ligt het accent op 
de buitenteelt, in de wintermaanden zijn wij aangewezen op teelt onder 
glas. In de zomermaanden zijn de omstandigheden meestal gunstig voor 
een snelle groei. De problemen liggen dan voornamelijk op het gebied van 
ziekten en plagen zoals rand in het voorjaar, bladluis in de zomer en valse 
meeldauw in de vroege herfst. In de wintermaanden zijn de groeiomstan-
digheden minder gunstig en is het moeilijker om tot een goed resultaat 
te komen. Naast het treffen van verschillende teeltmaatregelen is vooral 
een juiste rassenkeus in deze lichtarme maanden erg belangrijk. Jammer 
genoeg zijn de meest geschikte rassen voor de amateurtuinder moeilijk 
verkrijgbaar.

Ruime zaaitijd
Voor de teelt van late sla in de koude kas is een ruime speling in de zaaitijd 
mogelijk. Willen wij nog dit jaar oogsten, dan kan tot ongeveer 20 september 
worden gezaaid. Vervolgens krijgen we te maken met de winterteelt onder glas. 
Voor deze teeltwijze geldt een zaaitijd van begin oktober tot begin december. 
De oogst van deze sla komt in de periode van half maar tot eind april. Het 
opkweken van de planten kan op verschillende manieren gebeuren. Vroeger 
werd algemeen op een bedje onder glas gezaaid en een zogenaamde losse 
plant uitgeplant. Tegenwoordig worden vrijwel alle slaplanten in kleine potjes 
opgekweekt. Hierbij kan men rechtstreeks op de pot zaaien of in een bakje 
zaaien en na opkomst in potjes verspenen. In het eerste geval legt men 2 a 
3 zaden in het midden van de pot in een ondiep kuiltje van  ½ a 1 cm. Het 
zaad wordt afgedekt met een dun laagje rivierzand. Voor het kiemen zijn geen 
hoge temperaturen nodig, omstreeks 15 graden is beter dan 20 graden. Het 
uitdrogen kan men tegengaan door de potjes met plasticfolie, een glasplaat of 
bij zonnig weer met papier te bedekken. Slazaad kiemt vrij snel, enkele dagen 
na het zaaien staan de plantjes boven de grond. Per potje wordt 1 plantje 
aangehouden. Voor het verspenen wordt het zaad in een bakje of kistje met 
potgrond gezaaid en op dezelfde wijze behandeld als bij rechtstreeks zaaien 
op de pot. Soms wordt het zaad eerst ongeveer 7 uur in water van 12 tot 
15 graden voorgeweekt, vervolgens in een schaaltje tussen een vochtige 
doek gekiemd en daarna in het kistje gezaaid. Zodra het eerste echte blaadje 
zichtbaar is, kan men de potjes verspenen. Bij gebruik van versgeperste natte 
grondkluitjes wordt vaak aangeraden de holte in het potje open te laten. Bij 
het verspenen worden de wortels van de plantjes tegen de binnenkant van de 
holte aangedrukt. Op deze wijze kan er meer zuurstof bij de wortels komen en 
dit bevordert de aanslag. 
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NEDERWEERT
Naast de kerk!

Kerkstraat 106, 6006 KS Weert
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De opkweekduur varieert van circa 16 dagen bij uitzaai en de eerste helft van 
september tot ongeveer vier weken bij uitzaai in november of begin december. 
Zodra de eerste worteltjes aan de buitenkant van de perspot zichtbaar is, is 
het dtij dom ze te verplanten. De kans op uitdroging is in de late herfst en 
winterteelt gering. In deze tijd van het jaar wordt de potsla ondiep geplant een 
gedeelte van de pot blijft goed zichtbaar. De kans op smeul en valse meeldauw 
is bij ondiep planten natuurlijk kleiner dan bij diep planten. Na het planten kan 
licht begieten de aanslag bevorderen. De plantafstand bedraagt ongeveer 25 x 
25 cm, dit zijn 16 planten bij m2.

Rassen
Voor de late herfstteelt gaat de voorkeur uit naar de rassen die sterk 
doorgroeien bij een afnemende daglengte en lichtintensiteit. Verder moeten 
deze rassen minder gevoelig zijn voor rand, smeul, glazigheid en valse 
meeldauw. Rand en glazigheid ontstaan door een verkeerde verhouding tussen 
vochtopname en verdamping. De glazigheid treedt veel op in de herfstteelt als 
de bodemtemperatuur in de kas reeds flink is gedaald. In de rassenlijst voor 
beroepstuinders vinden we vooral Panvit, Pascal en Columbus  voor de late 
herfst – en of winterteelt.

Panvit (Pannevis) is een dunbladig ras met vrij lange, fijne nerven, sterk tegen 
rand en weinig gevoelig voor smeul. Geeft bij jong oogsten een losse krop, 
maar voor eigen gebruik zal dit geen bezwaar zijn. 

Pascal (de Mos) voldoet goed in de late herfstteelt en vrij goed in de winterteelt. 
Het is een dikbladig ras met vrij grove nerven. In het oogstbaar stadium bestaat 
vrij veel kans op geel blad. Is tamelijk sterk tegen rand, maar nogal gevoelig 
voor smeul en glazigheid.

Columbus (Bruinsma) voldoet vooral in de winterteelt. Het is een dikbladig ras 
met vrij grote nerven. Is wat gevoeliger voor smet aan de bovenkant dan andere 
rassen. Sterk tegen rand en normaal gevoelig voor glazigheid en smeul. Kan in 
oogsttijd vrij veel bladeren geven. 

In de tuingidsen voor amateurs zijn deze rassen (nog) niet opgenomen. Bij 
plantenkwekers zal men waarschijnlijk wel pot- of containerplantjes kunnen 
kopen. Daarnaast is de amateurtuinder aangewezen op voornamelijk 
vollegrondsrassen waarvan enkele misschien ook onder glas een redelijk 
resultaat zullen geven. Hierbij moet men niet rekenen op een mooie, stevige 
gesloten krop maar op een losse flodderige plant die gevoelig is voor smeul 
rand en glazigheid.
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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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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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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 oktober 2017
Uitgave volgend blad:

1 november 2017


