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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 

Mei 2018

Jaargang 42
nr. 5

Uitnodiging “Open dag”
Op zondag 10 juni 2018
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 10 juni 2018.

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.

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
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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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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

Aktiviteiten 2018
 10 Juni Open Dag

 9 September Rommelmarkt

 15 September Vrijwilligersavond

 16 September Forelvissen
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wat doen we
van half
mei tot
half juni

Het voorjaar was beneden normaal. 
Vaak nachtvorst met gevolg dat er 
geen of weinig groei in de planten zat. 
In de volle grond bijna niets, maar on-
der glas viel de groei ook tegen. Als 
de aardappelen bevroren zijn dan ca. 
1 cm onder de grond afschoffelen met 
een scherpe schoffel. Laten we hopen 
dat de weersomstandigheden de 2e 
helft van mei wat milder zijn, want na 
half mei moeten onze boontjes in de 
grond. Wees zuinig met het zaad want 
het is te duur om er mee te spelen. Bij 
staakbonen legen we de zaden in een 
halve cirkel rondom de staak, sperzie-
boontjes 6 à 7 per staak en snijbonen 
4 à 5 stuks. Stamboontjes legt men 
als regel in de rij op iedere 10 cm een 
boontje, maar men legt rijen op 40 cm 
afstand. Er zijn nog wel meerdere me-
thoden van zaaien, maar de opbrengs-
ten lopen weinig of niets uit elkaar. 
Houdt u bij het zaaien van boontjes 
niet te streng aan de datum 15 mei. 
Het kan best gebeuren, dat de grond 
dan nog te kil of te nat is, daar hebben 
bonenzaden een gruwelijke hekel aan. 
U kunt beter een dag of 8 wachten tot 
de grond wat warmer en droger is, de 
opbrengst kan net zo goed of zelfs be-
ter zijn dan bij vroeg gezaaide en te kille 
grond. Zaai ook altijd wat boontjes bij 
elkaar in een zogenaamd nestje, dan 
kunt u bij minder goede opkomst altijd 

wat boontjes inboeten uit het nestje. 
Is de grond tamelijk vochtig, dan mag 
men niet dieper zaaien dan ongeveer 
2 cm, in droge grond mag men wel tot 
4 cm diep gaan. Na half mei kan men 
ook de droge boontjes, bruine bonen, 
citroen- en kievitsboontjes leggen. 
Men legt ze op dezelfde manier als 
stamboontjes. Let in deze periode ook 
op het onkruid, miert en tuintjesgras 
zijn al geduchte zaaiers. Hoe vroeger 
u begint te schoffelen of de grond los 
te maken hoe minder werk u er mee 
hebt. Bedenk als u een vuile tuinder 
bent, ook uw buurman er last van krijgt 
door overgewaaide onkruidzaden. Op 
beschutte plaatsen zijn de pruimen en 
morellen al geschapen. Op minder be-
schutte plaatsen kan wel vorstschade 
zijn. De oogst van appels is nog ris-
kant, de late soorten die nog in de 
knop stonden hebben weinig of niets 
geleden. Zien de 5 stampers van ap-
pels zwart, dan volgt misoogst. Hebt u 
dahlia gestekt of stekken besteld dan 
kunnen deze na half mei buiten worden 
uitgeplant. Steek er na het planten een 
flinke stok bij dan kunt u ze tijdig vast-
zetten. Ook de chrysanten komen rond 
half mei aan, het makkelijkste plant u 
als u eerst de chrysantengaas uitlegt 
en de plantjes om de andere maas 
uitplant. Ook fuchsia’s die er gelukkig 
hoe langer hoe meer komen kunnen 
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Lid van:
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nu naar buiten. Geef ze na het planten 
in de volle grond wat gedroogde koe-
mest en u zult versteld staan over de 
uitbundige bloei. Hebt u de uitgebloei-
de narcissen in de tuin dan moeten de 
zaadbollen zo vroeg mogelijk worden 
uitgesneden. De zaadvorming gaat ten 
koste van de knoldikte. Dit geldt ook 
voor uitgebloeide tulpen. U mag de 
narcissen pas afsnijden als het blad 
over de gehele lengte geel gaat wor-
den. Had u enige zieke tulpen tussen 
de gezonde, dan mag het blad niet op 
de composthoop, maar moet naar de 
container. Hebt u de uitgebloeide ro-
dodendrons in uw tuin dan moeten de 
uitgebloeide bloemen er met de duim 
uitgedrukt worden. Hoe vroeger u het 
doet hoe meer kans u hebt op een rij-
kere bloei in het volgend jaar. Groeien 
uw hogere vaste planten welig door zet 
er dan tijdig een stutje bij om omval-
len te voorkomen. Het is nu ook de tijd 
om uw perkplanten, zoals vlijtig liesje, 
begonia – knolbegonia en geraniums 
uit te planten. Zet u geraniums of knol-
begonia in een bloembak dan moet u 
eerst controleren of de gaatjes onder in 
de bak niet verstopt zijn en leg er voor 
de zekerheid maar een scherf over. 
Hebt u een binnenplaatsje op het noor-
den, dan kunt u voor uw bloembakken 
het beste knolbegonia nemen. Uitge-
bloeide kamerplanten zoals aronskelk, 
kerstroos, azalea kunt u nu ook veilig in 
uw tuin uitplanten. Geef de azalea wat 
turf en geef ze de gehele zomer veel 
water dan kunt u zich verheugen in een 
goede bloei in het volgend voorjaar. 
Selderie en peterselie kan men uit het 
zaaibedje verspenen op rijtjes. U hebt 
altijd veel te veel plantjes. Ook knol-
selderie en bleekselderie moeten nu 

op rijen zijn of worden uitgeplant. Geef 
alle selderie soorten een stukje grond 
zodat ze zich tot zware planten ontwi-
kelen kunnen. Staan uw bietjes er op, 
dun ze dan tijdig uit zodat ze elkaar bij 
het groeien niet hinderen. Wil men nog 
sla zaaien dan moeten we nu zwart 
duits of attractie zaaien. Zaait men 
nu nog meikoningin dan zal die zeker 
doorschieten. Ook uw tomatenplanten 
moeten na half mei naar buiten. Zet er 
bij het planten maar direct een stevige 
stok bij en bind ze meteen vast. Om 
een flinke oogst te krijgen moeten ze 
geregeld gediefd worden. Hoe jonger 
u dieft hoe beter. Dieft u als de dieven 
dik zijn, dan krijgt u groeistoornis, dus 
minder opbrengst en meer kans op 
ziekten. Half mei moet u ook boeren-
kool zaaien. Spruitkolen zaaien gaat 
nog, al is het wat aan de late kant. Ook 
prei dient rond half mei gezaaid te zijn. 
Reserveer een vet stukje grond als u 
later gaat uitplanten. Rond half mei 
kunt u ook uw zomerandijvie zaaien. 
Sommige zaaien ze op een bedje en 
planten ze met een kluitje later in de rij. 
Met witlof zaaien moet ook rond half 
mei begonnen worden. Zaai ze vooral 
niet te dicht, dun ze tijdig uit en geef ze 
voldoende ruimte om tot flinke peeën 
uit te groeien. Rond half mei is het ook 
de tijd om uw winterwortels te zaaien. 
Dun ze vooral tijdig uit, ze vragen om 
ruimte om tot flinke wortels uit te groei-
en. Ook andere  koolsoorten zoals late 
rode kool en late savooikool kunnen in 
mei nog gezaaid worden. Zomerwor-
teltjes en radijs kan men nog steeds 
door blijven zaaien. Is de grond vol-
doende warm dan kunnen tegen einde 
mei de liefhebbers van postelein aan 
het zaaien. 
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Swalmen
Nederweert
Eijsden

www.graf igroepzuid.nl
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Uit het huishoudelijk regelement 
Artikel 12 van het huishoudelijk reglement geeft aan dat ieder lid de vrije 
beschikking heeft over zijn/haar gehuurde tuin, doch is verplicht:

•   Zijn/haar tuin en huisje van aanvang af in goede toestand te brengen  
en geregeld te onderhouden.

•   Het padgedeelte, dat voor, naast en achter zijn tuin ligt, vrij van onkruid  
te houden.

•  De tuin elk jaar vóór 15 april plantklaar te hebben.

•   Het huisnummerbord, aangebracht door de vereniging op zijn plaats te laten 
staan. Ook zo nu en dan schoonmaken is geen overbodige luxe.

Het bestuur zal handhavend optreden en niet schromen tuinleden hierop aan 
te spreken. 

Een van de verbodsbepalingen onder artikelen 18 sub l van het huishoudelijk 
reglement geeft aan dat het verboden is te rijden op het tuin park met tractoren 
en andere voertuigen, dit uitgezonderd personenauto`s ten algemene diensten 
en t.b.v. vervoer mest en zware materialen. De laatste tijd komt het herhaalde 
malen voor dat auto’s staan geparkeerd hetgeen andere tuinleden belemmerd 
af en aan te rijden. Ook tuinleden die kleine hoeveelheden vervoeren rijden af en 
aan, hetgeen niet de bedoeling is. Let ook op de snelheid tijdens het rijden op 
het park. Rijdt stapvoets (denk aan het stappen van een paard) en met de klok 
mee van links naar rechts dus. De tuinleden die voor het toiletgebouw hun tuin 
hebben moeten rechtsaf gaan, direct na tuin 213. De andere tuinleden moeten 
doorrijden tot bij tuin 522 en voor tuin 704 rechtsaf slaan om vervolgens de 
parkeerplaats rechts te laten liggen. Nabij het toiletgebouw kunnen 2 auto’s 
geparkeerd worden en tegenover tuin 601 bij de heer Hoogenboom zijn een 
3-tal parkeerplaatsen gerealiseerd die tijdelijk benut kunnen worden, alhoewel 
deze zijn aangelegd voor tuinleden die slecht ter been zijn. Hou hier s.v.p. 
rekening mee. Ook voor ambulance vervoer is het zinvol de paden zoveel 
mogelijk vrij te houden. Aldus laden en lossen en vervolgens meteen van het 
park af. Het bestuur zal u aanspreken als u het reglement negeert.

Het bestuur
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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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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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De teelt van bonen neemt in eigen tuin een belangrijke plaats in. Ruim 
80% van alle moestuinders teelt sperziebonen, daarnaast is ook de 
snijboon een favoriet groentegewas. Verder mogen ook kookbonen, de 
flageolets of dopbonen en als nieuwste aanwinst de kousenbandbonen 
niet vergeten worden. De beschikbare bonenrassen blijkt bijzonder groot.

Bonenteelt

Bij Phaseolus-bonen is de vormenrijkdom aanzienlijk. Zo zijn er stam- en 
stokbonen met grote verschillen in vorm, kleur en smaak. Van het ene ras 
worden de peulen gegeten, van het andere ras alleen de zaden. De wijze van 
consumptie wordt namelijk in sterke mate bepaald door de vorming van een 
perkamentachtige vlies in de peulwand waardoor de peulen bij het koken hard 
blijven. Er zijn rassen met weinig of geen vlies in de peulwand en hardschillige 
rassen met een sterke vliesvorming tijdens de peulzetting. Bij het ontbreken  
van het perkamentachtige vlies kunnen de peulen tot in een vrij oud stadium 
voor consumptie worden geplukt. 

Dit geldt voor veel sperzie- en spekbonen, alsmede door de nieuwe 
snijbonen. Het oudere snijbonensortiment bestaat daarentegen uit rassen met 
een vrij sterke vliesvorming. In een jong stadium zijn de peulen nog vliesloos 
en vaak zeer goed van smaak. Tijdig plukken is bij dergelijke rassen zeer 
gewenst. Dit geld ook voor de kousenbandbonen waarvan vooral de korte 
kousenbandbonen een tamelijk sterk vlies heeft. 

Voor de teelt van Haricot Vert worden overwegend hardschillige stambonen uit 
Frankrijk gebruikt met lange, in volgroeide toestand, platte ovale peulen die niet 
gaar koken. Jong plukken is bij Haricot Vert noodzakelijk.

Chinese boontjes hebben ook zeer fijne en vaak korte peulen. Ook in een 
ouder stadium blijven de peulen kort en fijn, meestal zonder vlies en goed van 
smaak. Omdat de jonge boontjes vaak tamelijk flauw van smaak zijn, kan deze 
beter in een wat ouder stadium worden geoogst. 

Phaseolus ´Groene Flageolet´ is een ras met een zeer hoge opbrengst. Zeer 
compacte planten. De peullengte kan tot 12 cm bedragen met daarin ongeveer 
8 bonen die zeer lekkere van smaak zijn. Laat de bonen aan de stam afrijpen,  
om zo na enkele dagen na het oogsten de bonen te doppen.  Ze zijn lang 
bewaarbaar.
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Groen, geel en paars
Alle bonensoorten zijn in diverse rassen onderverdeeld. In het bestek van dit 
artikel is het niet mogelijk om op de eigenschappen van al die rassen in te gaan. 
Wel kan in het algemeen worden gesteld, dat u het best voor de zogenaamde 
gekleurdzadige bonenrassen kunt kiezen. Het zaad van deze rassen is niet wit, 
maar anders gekleurd. In de praktijk is namelijk gebleken, dat gekleurdzadige 
rassen beter bestand zijn eigen ongunstige weersomstandigheden en 
aantastingen. 

Stokbonen worden aan stokken of touw geteeld. Als stok wordt meestal een 
tonkinstok gebruikt, maar ook wilgenstokken zijn zeer bruikbaar. Omdat de 
peulen nogal vliezig kunnen worden moet er minstens drie keer per twee weken 
geoogst worden. Er kan meestal 10 tot 12 keer per teelt geoogst worden.
Bekend ras is Helda. Dit ras wordt veel geteeld. De licht- tot middelgroene 
peul is recht tot zwak gebogen en 22 tot 26 cm lang. De peul is draadloos. De 
plant is onvatbaar voor rolmozaïekvirus, maar vatbaar voor zwarte vaatziekte, 
scherpmozaïek, topsterfte, stippelstreep en vlekkenziekte. Bekende rassen zijn 
ook Superia, Hunter, Precores en Langmals.

Stamsnijboon ‘Admires’ (Phaseolus vulgaris) is vroeg te oogsten en is zeer 
productief. ‘Admires’ is een veel gevraagd stamsnijbonen ras, dit komt mede 
door de uitgebreide ziekteresistentie. Als nieuwkomer kan het ras Feijenoord 
worden genoemd.

De pronkboon (Phaseolus coccineus), ook wel Roomsche Boonkes genoemd, 
is een plantensoort uit de vlinderbloemenfamilie (Leguminosae). De soort is 
een bijna vergeten groente. De pronkboon wijkt plantkundig sterk af van de 
andere Phaseolus-soorten. Zo blijven de kiemlobben van de pronkboon onder 
de grond en komt vrij veel kruisbestuiving voor. De pronkboon wordt evenals 
de snijboon gesneden gegeten. Het begin en het eind van de peul wordt niet 
gebruikt. De pronkboon heeft een meer uitgesproken smaak dan de snijboon. 
De peul is groen en 25-29 cm lang. Pronkbonen moeten jong gegeten worden, 
omdat zich anders op de rugnaad van de peul een draad gaat vormen. Vroeger 
werd bij het klaarmaken de draad van de peul getrokken. Er is ook een ras 
dat geen draad vormt. Van rijpe peulen kunnen alleen nog de zaden gegeten 
worden. De zaden kunnen zowel vers als gedroogd en daarna weer geweekt 
gegeten worden. In Nederland worden ze dan ‘scheiers’ genoemd.

De snijboon is een peulvrucht met brede, platte peulen die gekookt als groente 
wordt gegeten. De snijboon is een ras van de gewone boon (Phaseolus vulgaris), 
een plantensoort uit de familie van de vlinderbloemigen. De naam is ontleend 
aan het feit dat de peulen vroeger gewoonlijk overdwars in reepjes gesneden 
werden om zodoende de taaie draden tot korte stukjes te verknippen. Oude 
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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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rassen vormen een draad doordat de rugnaad van de peul verhout, maar 
tegenwoordig zijn de meeste rassen draadloos.

De volgende vollegrondsteelten van de snijbonen worden onderscheiden:
Vroege teelt. Voor deze teelt worden de bonen onder glas voorgekiemd. Er 
wordt tussen half april en begin mei in perspotjes van 8 cm gezaaid en ongeveer 
tien dagen later uitgeplant onder plastic of in de vollegrond. Geoogst wordt er 
van begin juli tot half augustus.
Normale teelt. Vanaf half mei wordt er ter plaatse gezaaid. De oogst begint 
eind juli.
Late teelt. De bonen worden in juni ter plaatse gezaaid. De oogst valt van eind 
augustus tot eind september als er niet eerder nachtvorst optreedt.

Bijzondere bonen
Kouseband geeft zeer lange stevige peulen (van wel 30 centimeter tot soms meer 
dan 60 centimeter lang, afhankelijk van ras en omstandigheden). Ze smaken 
als sperziebonen maar dan wat sterker en steviger. Van onze Surinaamse 
buurvrouw heb ik geleerd dat je Kouseband niet hoort te koken – ze wordt 
gebakken en gestoofd, soms met vlees, of andere groenten of kruiden. Er is 
de teelt onder glas en de teelt buiten. Veel verschil zit daar niet in behalve dan 
dat de kans op een goede afloop veel hoger is in de kas. In de buitenteelt ben 
je afhankelijk van zon, regen en wind. Zorg in de buitenteelt dus vooral voor 
een zonnig, warm en beschut plekje, bijvoorbeeld tegen een zuidmuur aan. In 
de kas moet je rekening houden met de hoogte die een kousebandplant kan 
bereiken; zet er vooral stokken bij van ruim 2 meter want dat is de hoogte die ze 
in de kas zeker gaat bereiken. En zorg dat je tijdens de bloei regelmatig tegen 
de planten tikt. In de kas zijn weinig of geen insecten en er staat geen wind. 
Door elke dag even tegen de planten te tikken zorg je ervoor dat de bloemen 
bestoven worden. Een aanbevolen ras is Serpentino. Het gewas is virusvrij en 
de peulen kunnen 65 a 70 cm lang worden.

De flageolets zijn hardschillige struikbonen met groenachtige zaden die als 
droge boon gegeten worden maar ook in groenrijpe toestand worden gedopt 
zoals doperwten. Ze worden daarom soms ook als een aparte groep aangeduid.
Diverse soorten zijn:
-  Flageolet Chevrier of groene flageolet: groene boon, zeer sterk.
-  Flageolet rouge (Rongon de Coq): rode boon
-  Flageolet rouge mexicain: rode boon
-  Flageolet noir: zwarte boon
-   Flageolet Suma: groene boon, zeer jong oogsten, droge groene boon, laag, 

zonder draad, oogst vanaf begin augustus.
Neem bijvoorbeeld eens een proef met  Blason of Draken Tong. Beide rassen 
hebben opvallend roodgevlamde peulen met goed gevulde zaden.
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Openingstijden 

winkel
Maandag t/m Zaterdag

van 09.30 tot 10.00 uur

Zaterdag 12.00 - 14.00

Woensdag 13.00 - 14.00

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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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.

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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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 april 2018
Uitgave volgend blad:

1 mei 2018




