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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 
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Jaargang 41
nr. 9

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
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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.

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

november tot
half december

In de maand november kan een 
vroeg invallende winter al lelijk huis-
houden. De siertuin wordt dan ver-
nield en ook de groentetuin krijgt 
lelijke klappen. Veel percelen zijn 
al geheel leeg  en blijven bij som-
mige tuinders zo liggen tot het aan-
staande voorjaar. Toch zijn er altijd 
nog karweitjes op te knappen, zoals 
het opruimen van tomatenstokken – 
koolstronken – aardappelloof  etc. 
dat de grond geschild moet worden 
om het tuintjesgras en de miert  te 
doden zodat ze geen zaad kunnen 
vormen is al eerder vermeld, maar 
mag ten overvloede nog eens her-
haald worden. Zij die op lege stukjes 
grond rogge of iets dergelijks heb-
ben gezaaid zitten dit jaar wel goed. 
Er ontstaat dan een massa groen 
zodat men van een goede structuur 
van de grond verzekerd is. Sommige 
tuinders menen dat een groenbe-
mesting verlies van plantenvoedsel 
is. Alle voedingsstoffen die bijvoor-
beeld de rogge heeft opgenomen 
komen bij de ontleding in de grond 
weer helemaal vrij voor de volgende 
teelt. Bovendien brengt de groenbe-
mesting het element koolstof in de 
grond die de vruchtbaarheid en het 
vochthoudend vergroot vergroot. De 
elementen kalium en stikstof kunnen 
gedurende de winter niet uitspoelen 

wat op braakliggende grond wel kan 
gebeuren. Na half november strooit 
men slakkenmeel, 5-10 kg per 100 
m2 mag op de meeste percelen ge-
strooid worden. Ook de tijd voor het 
aanrijden van stalmest of compost is 
weer aangebroken. Wees er niet zui-
nig mee. De kosten komen nu een-
maal voor de baten. Als we met de 
open dagen langs de percelen lopen 
zien we wel op welke percelen goed 
is gemest en op welke percelen niet 
is gemest. Het is direct te merken 
aan de stand van het gewas en de 
vermoedelijke opbrengst. Als u vele 
jaren goed hebt gemest, de grond 
heeft dan een diepe donkere kleur 
gekregen en er zitten veel reserve-
stoffen in de grond en humusdeel-
tjes die zijn ingebracht, houden de 
meststoffen goed vast. Dan zou men 
in het voorjaar enige centimeters 
compost moeten strooien voor een 
hernieuwd bacterieleven. In novem-
ber kan de eerste vorst zijn intrede 
doen, vooral ´s nachts. Hoewel echt 
strenge vorst bijna nooit voorkomt, 
kunt u beter het zekere voor het on-
zekere nemen en de vorstgevoelige 
groentegewassen oogsten. Vooral 
als het gaat om bewaarbare pro-
ducten zoals – knolselderie – peen 
– bieten en bewaarkolen. Knolselde-
rie graaft u op en zet ze naast elkaar 



6

Lid van:
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in een platte bak. Bij vorst doet u 
de luchtramen dicht en dekt de bak 
eventueel af met rietmatten of nop-
penfolie. Hebt u geen platte bak, dan 
kunt u de selderij inkuilen, evenals 
de winterpeen en bieten. Bewaarko-
len hangt u op zijn kop op een koele 
plaats, vochtige ruimte. Dat sla en 
andijvie geen vorst kunnen verdra-
gen, kunt ze toch het beste mogelijk 
op het veld laten staan. Deze blad-
gewassen zijn immers nauwelijks 
te bewaren. Pas als het echt gaan 
vriezen moet alles worden geoogst. 
Daarna is vooral andijvie nog even 
goed te houden door de kroppen on-
dersteboven op een koude vorstvrije 
vloer te leggen. Langzaam wordt de 
tijd witlofwortels rooien. Met een riek 
wipt u deze eruit. Vervolgens wordt 
het groene loof eraf gesneden onge-
veer 2 cm boven de wortel. Laat ge-
rooide wortels nooit onbedekt op het 
veld liggen. Door zon en vorst kun-
nen ze zodanig worden beschadigd 
dat ze straks geen nieuwe wortels 
meer vormen als ze ingekuild  zijn. 

Het beste is om de gerooide wortels 
nog dezelfde dag in te kuilen. Nadat 
de witlofwortels in de tuin zijn gezet, 
enkele vliertakjes erbij leggen, voor-
dat de kuil wordt dichtgemaakt. Dit 
houdt woelmuizen op afstand. Half 
november is wel de uiterste grens 
om bloembollen te poten. Laat ge-
zette bollen kunnen bij vroeg inval-
lende vorst wegrotten. Vroeg geplan-
te bollen hebben namelijk al een flink 
wortelstelsel en zitten al diep in de 
grond zodat ze voorlopig geen last 
hebben van vroege vorst. Men moet 
niet vergeten turfmolm te strooien 
op plekken waar bloembollen wor-
den geplant. Turfmolm beschermt 
de bollen tegen vorst en zorgt in 
het voorjaar voor een fijne humus-
laag. Daarnaast dient het ook nog 
als markering, waar de bollen zitten. 
Zijn uw gladiolen al opgeschoond en 
droog, berg ze dan op waar ze vorst-
vrij bewaard kunnen worden. Zijn de 
knolbegonia´s geheel droog bewaar 
ze dan liefst in wat turfstrooisel op 
een vorstvrije plaats.

Tomatenkastjes
Met tomatenkastjes wordt bedoeld; plastic kastjes niet hoger dan 1.50 m. De 
opbouw en het verwijderen hiervan staat in het huishoudelijk reglement van 
Lamershof,maar voor de nieuwe leden en voor die leden die dit nog niet hebben 
gelezen even het volgende.
-   De tomatenkastjes mogen worden geplaatst vanaf 1 april en moeten vóór  

15 november van elk jaar zijn verwijderd [artikel 14 punt j} Voor de z.g. party-
Tenten gelden dezelfde regels.

-   De grote plastic tunnels, waarvoor vergunning is verleend, kunnen blijven 
staan maar niet de kleine tunnels of plastic bouwsels die hiervoor doorgaan; 
deze moeten vóór 15 november worden verwijderd.
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TONEELVERENIGING DE MANTEL 

Toneelvereniging De Mantel speelt haar nieuwe voorstelling. 
Het nieuwe, door Carin Rosbergen geschreven, avondvullende blijspel heet:

Bevers op de weg
We maken kennis met de dames van de plaatselijke vrouwenvereniging. Ze 
vergaderen zoals altijd in het zaaltje van het café van de penningmeester. En 
zoals altijd zijn er afmeldingen en komen er leden te laat. Als ze dan uiteindelijk 
beginnen wordt er nog nagepraat over een bezoek aan een regionale 
bijeenkomst. Maar de secretaris wil het liever hebben over het aanstaande 
jubileum. Een ander lid wil het over de financiën hebben maar dat wil de 
penningmeester niet want dat staat niet op de agenda. Maar gelukkig is er 
wel koffie en thee. Kortom, een vergadering zoals altijd. Maar een vergadering 
zoals altijd zal het niet worden want ze krijgen onverwacht bezoek en buiten 
staat er iets te gebeuren waar ze allemaal last van zullen krijgen.

Kortom, een avond met veel humor en spanning zoals u van de Mantel gewend 
bent.

Wilt u de nieuwe voorstelling, Bevers op de weg, toch zien; kunt u op 
dinsdag 28 november terecht in het Munttheater. Entree is € 11,- (inclusief 
consumptie in de pauze) en de aanvang is 20.00 uur.

Groetjes, Carin Rosbergen
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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

Aktiviteiten 2017-2018
 28 Oktober Ledenvergadering

 31 Oktober Kaarten

 10 November Kienen

 14 November Kaarten

 28 November Kaarten

 03 December St. Nicolaas

 22 December Kienen

 07 Januari Nieuwjaarsreceptie

 10 Juni Open Dag

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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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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Zelf een compostbak maken
Het maken van compost is een onderwerp dat regelmatig ter sprake komt. 
Steeds meer mensen raken ervan overtuigd dat het zonde is om huishou-
delijk- en tuinafval (zgn ‘natte afval’) in de vuilniscontainer te doen. Voor 
het zelf composteren van plantaardig afval zijn er nogal wat compost-
containers uitgedacht. De een nog mooier dan de ander. Het resultaat is 
echter lang niet altijd even bevredigend!

Een zelf gemaakte compostbak

Voor  betrekkelijk weinig geld kunt u 
ook zelf een sierlijke compostbak ma-
ken. Gebruikt u daarbij  als materiaal 
het onder druk geïmpregneerde hout 
dan heeft u er vele jaren plezier van. De 
afmetingen van een voor u geschikte 
bak hangen af van de hoeveelheid te 
composteren materiaal. Om u enig 
idee te geven, geef ik u de maten van 
mijn eigen houten compostbak. De 
lengte is 120 cm; de breedte 70 cm; 
de hoogte bedraagt 60 cm. Tussen de 
schroten is telkens 2 cm ruimte ge-
houden  om de hoop niet te veel van 
de buitenlucht af te sluiten. Wordt de 
te composteren voorraad al te hoog, 
dan gebruik ik een los opzetstuk van 
ongeveer 20 cm erbovenop. Een vier-
tal eveneens geïmpregneerde regels  
(3.5 x 7cm) staan ongeveer 25 cm in 
de grond. Tegen deze regels zijn de 
schroten met draadnagels bevestigd. 
Ik dek de hoop met een golfplaat af. 
Deze afsluiting gebruik ik de afgelo-
pen jaren constant omdat een teveel 
aan regenwater niet goed is voor de 
compost. Hier komt bij dat de niet te 
veel uitdroogt. Naast een regelmatige 
kalkgift wordt de hoop bij droog weer 
ook steeds besproeid. Om te voorko-

men dat de zaak uitdroogt sproei ik 
aan de zijkanten in de bak. Ik zet de 
hoop regelmatig met behulp van een 
drietand om. Het laatst gedeponeer-
de afval komt dan sneller in contact 
met de reeds volledig gecomposteer-
de laag. 
In de bak wordt uitsluitend huishou-
delijk en uit de tuin afkomstig afval 
gedeponeerd. Kort geknipt of gehakt 
afval composteert  sneller dan grof 
materiaal. De bak is geplaatst op een 
zonnige plek. Het smalle voorfront is 
uitschuifbaar, dit vergemakkelijkt het 
uitgraven van de hoop. Let er op dat 
er voldoende ruimte is voor de krui-
wagen. In de compostbak is de grond 
tot zo’n 15 cm verwijderd. Tijdens het 
uitrijden van de compost worden de 
nog grove delen apart gelegd. Die 
wordt na het uitgraven samen met de 
wormen in de bak teruggezet. 
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NEDERWEERT
Naast de kerk!

Kerkstraat 106, 6006 KS Weert
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Een silo van gaas
Ziet u er tegenop om een houten 
compostbak te maken, neemt u dan 
een viertal perkoen- of afrasteringpa-
len, geplastificeerd gaas, dito draad 
en verzinkte krammen. Onderin en 
bovenin het gaas weeft u het draad 
dat strak spant en met krammen op 
de palen vastzet. Met stevig draad 
houdt u het gaas goed in model. De 
maaswijdte van het gaat mag niet te 
groot zijn, ongeveer 30 à 40 mm. Let 
erop dat je bij het leeghalen het gaas 
niet beschadigd.  Om de palen in de 
grond goed steun te geven moeten 
ze ongeveer 50 à 50 procent van hun 
lengte in de grond steken. Bij aanhou-
dend droog weer is het raadzaam de 
zijkanten goed vochtig te houden. 

De composthoop
Wanneer u over voldoende ruimte in 
uw tuin beschikt is natuurlijk een com-
posthoop ook zeer goed mogelijk. 
Kies een beschut plekje uit, graaf hier 
de grond weg tot zo’n 20 cm. Deze 
grond legt u als een dijkje rond het 
gat. Zorg er wel voor dat de bodem 
goed doorlatend is. Breng als eerste 
laag in het gat wat goed verteerde 
stalmest of een flinke laag compost 
aan. De verdere opbouw van de hoop 
is als volgt: laagje na laagje brengt u 
een flinke laag organisch afval aan, na 
enige tijd een laagje kalk, daarna weer 
organisch afval. Kalk en grond strooit 
u als poedersuiker over het organisch 
afval uit. Tijdens de opbouw nooit te-
veel grond gebruiken!
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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 Zaterdag
van 09.30 tot 10.00 uur

Woensdag
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



31

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 november 2017
Uitgave volgend blad:

1 december 2017




