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

Oktober 2019

Jaargang 43
nr. 8

Kienen
Op vrijdag 8 november 2019

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 8 november 2019.

Het recreatie-team
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Werving nieuwe vrijwilligers
De laatste jaren heeft het bestuur op de jaarvergadering steeds gevraagd of 
er tuinleden bereid waren zich aan te melden als vrijwilliger voor een paar 
uurtjes per week, maar omdat er op de jaarvergadering steeds maar een paar 
leden aanwezig zijn, bij deze een vriendelijk verzoek aan de leden om zich aan 
te melden voor een paar uurtjes vrijwilligerswerk per week, enkele huidige 
vrijwilligers hebben reeds te kennen gegeven na dit jaar i.v.m. hun leeftijd 
de stoppen, dus we hebben broodnodig enkele nieuwe vrijwilligers nodig 
voor het ophalen van de spullen voor onze jaarlijkse rommelmarkt, en voor 
onderhoudswerkzaamheden op ons Tuinpark.

Ik vertrouw erop dat er zich enkele nieuwe vrijwilligers gaan aanmelden 
dit kan bij de voorzitter Piet Hermans, Tel. nr. 0623732339 of via mail  
info@lamershofweert.nl, of loop 's morgens even binnen in de kantine tussen 
8.45 en 9.15 uur, de koffie staat dan klaar.
Aan alle vrijwilligers wordt in september een gratis feestavond aangeboden 
met BBQ.

Het Bestuur.
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Energie besparing
In deze tijden is het nodig om op kosten te besparen, vooral op een kostenpost zoals 

energiekosten. Wij bekijken en vergelijken of u uw huidige energiekosten kunt terugbrengen 
door over te stappen naar een andere energiemaatschappij en geven u vervolgens de beste 

prijs op de markt op dit moment.
De energietarieven van de energiebedrijven wisselen elk half jaar

en soms zelfs elk kwartaal.
Dit zorgt ervoor dat u al snel niet door heeft dat u te veel betaalt. 

WIJ ZOEKEN NAAR EEN VOORDELIGE EN PASSENDE LEVERANCIER VOOR U!
Door klant te worden bij een andere energieleverancier kunt u al snel flink besparen op de 
leveringskosten. Wij werken alleen met gerenommeerde energie partners om u de beste 

kwaliteit te kunnen bieden.

Wij zoeken naar een voordelige en passende leverancier voor u. 
We analyseren uw huidige verbruik/ rekeningen en bespreken uw voorkeur en ervaring. 

Op basis van deze informatie brengen we een onafhankelijk en passend advies uit. 
Gaat u akkoord, dan regelen wij de rest en ontvangt U € 50,- Beloning!  

Ook kunt u bij ons terecht voor zakelijk besparingsadvies op het gebied van 
Energie en Communicatie.

Neem contact met ons op en maak een afspraak!

 
Tel. 040 34 10 014 - 06 4 55 77 222

m.jankoski@directbespaaradvies.nl
Mede mogelijk gemaakt door Direct Bespaar Advies Noord Brabant Oost
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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 
aanhangwagen na gebruik schoon maakt.

Voor verdere info kunt u altijd contact opnemen met Piet Hermans.
E-mail; hermans.piet@hotmail.com, of bel 06-23732339.

Uit het huishoudelijk regelement: artikel 12
Ieder lid heeft de vrije beschikking over de hem of haar verhuurde grond, doch 
is verplicht;
A. Zijn of haar tuin of huisje, van de aanvang af, in goede staat te brengen
 en geregeld te onderhouden.
B. Het padgedeelte, dat voor, naast en achter zijn tuin ligt, vrij van onkruid 
 te houden.
C. De tuin elk jaar voor 15 April plantklaar te hebben.
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Geachte Tuinleden
Even ter herinnering. Maak uw tuin nu winterklaar en zorg er ook voor dat 
het onkruid op uw volkstuin verwijderd wordt, zodat het zich niet kan gaan 
uitzaaien. Dit bespaart u een hoop werk in het voorjaar en uiteraard ook 
overlast voor uw buren.
Wij vertrouwen op u medewerking. 

Het bestuur.

Aktiviteiten 2019
 15 Oktober Kaarten.

 29 Oktober Kaarten.

 08 November Kienen.

 01 December St. Nicolaas.

 20 December Kerstkienen

 05 Januari Nieuwjaarsreceptie.
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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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Sluiten kleine poort
Het komt herhaaldelijk voor dat de kleine poort open staat, bij deze verzoeken 
wij vriendelijk alle leden de kleine poort direct als ze het Tuinpark betreden 
sluiten dit om te voorkomen dat ongewenste personen ons Tuinpark bezoeken.
Mocht in het vervolg nog vaker geconstateerd worden dat de kleine poort 
blijft openstaan, dan moeten we helaas de beugel die de poort bij openstaan 
bevestigd gaan verwijderen, dit ten nadele van de leden die zich wel aan de 
huishoudelijke regels houden.

We vertrouwen op uw medewerking. Het Bestuur.

Zwerfafval in de groenstroken
Het komt steeds vaker voor dat tuinleden alle regels aan hun laars lappen en 
zwerfafval zijnde plastic potjes enz. in de groenstrook dumpen, wij als bestuur 
en de paar vrijwilligers die we nog hebben doen er alles aan om het Tuinpark 
er netjes en verzorgd te laten uitzien, maar enkele tuinleden interesseert dit 
niets, en dumpen al hun afval in de groenstrook, neem s.v.p. je eigen rotzooi 
mee naar huis en gooi die thuis in je vuilnisbak, als wij als bestuur deze leden 
betrappen met het dumpen van zwerfafval in de groenstrook, dan worden ze 
terstond geroyeerd als tuin lid.

Ook zijn er diverse tuinleden die allerlei rommel achter hun tuinhuisje deponeren, 
op plaatsen is het gewoon een opslag plaats van rotzooi van plastic potjes, 
afval hout enz. Bij deze een vriendelijk verzoek aan deze leden deze rommel zo 
spoedig mogelijk op te ruimen en af te voeren naar de milieu straat.

Het Bestuur Tuinpark Lamershof.
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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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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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Swalmen
Nederweert
Eijsden

www.graf igroepzuid.nl

Tel.: 450122
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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 eni-
ge 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.

Tomatenkastjes
Met tomatenkastjes wordt bedoeld, plastic kastjes niet hoger dan1,50 m. De 
opbouw en het verwijderen hiervan staat in het huishoudelijk reglement van 
Lamershof. Maar voor de nieuwe leden en voor de leden die dit nog niet hebben 
gelezen even het volgende:

De tomatenkastjes mogen worden geplaatst vanaf 1 april, en moeten voor  
15 november van elk jaar zijn verwijderd (artikel 14 punt 1).
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 voor 15 november worden verwijderd.
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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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Restant partijen en magazijnverkoop
Franklinstraat 11 6003 DK Weert  |  www.tegeloutlet-limburg.nl

Alleen geopend op zaterdag van 9.00-16.00 uur.

Alle andere dagen kunt u terecht in onze showroom op 
Edisonlaan 24 6003 DB Weert. 

(zie voor openingstijden op de website)

Ervaar 1500 m2 inspiratie voor uw badkamer en 
voor uw complete tegelvloeren. 

Eigen import! Altijd de scherpste prijs!

Onze ervaren medewerkers staan voor u klaar 
om uw badkamerwensen te verwezenlijken.

Voor afspraken kunt u ons bereiken op: 0495-633331 
en natuurlijk staat de koffie voor u klaar!

Edisonlaan 24 6003 DB Weert  |  www.tegelcentrumweert.nl
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De teelt van Knoflook
Knoflook behoort tot de familie van de lelie-achtigen net zoals de ui en 
de sjalot. De teelt van knoflook lukt evenwel niet altijd en dat komt omdat 
aan sommige voorwaarden tijdens de groeicyclus niet werd voldaan. Ook 
het weer speelt hierin een rol. Koud, nat weer is niet zo bevorderlijk voor 
de ontwikkeling van de bollen. Aangezien we het weer niet in de hand 
hebben, teel ik al jaren met goed succes knoflook onder glas. Buiten of 
onder glas is het teeltverloop hetzelfde. 

Er wordt weinig commentaar geleverd bij het rassenaanbod. Het plantgoed 
dat in de tuincentra en de zaadhuizen verkocht wordt is aangepast aan ons 
klimaat. Het best is evenwel om inlands pootgoed aan te kopen. Men kan 
kiezen tussen rose en witte rassen. Een kilogram knoflook levert ongeveer 
honderd pootklare pleisters op. Een teentje of klister kleiner dan 2 cm 
doorsnede geeft nooit een goed resultaat en komt voor planten niet in 
aanmerking.

De grond
Om dikke bollen knoflook te kunnen oogsten, moet de grond aan bepaalde 
voorwaarden voldoen. De grond moet een goede structuur hebben en niet 
dichtslempen. Bijzonder de ontwatering speelt een grote rol. Komt het 
grondwater in de winter of het voorjaar te hoog, dan verdient de teelt op 
verhoogde bedden de voorkeur. Gronden die vlug opwarmen in het voorjaar 
geven de beste resultaten voor de ontwikkeling van knoflook is zon nodig, veel 
zon en daarom wordt een zonnig plekje uitgekozen. Op mijn zandgrond oogst 
ik altijd het hoogste gewicht ten opzichte van mijn zware grond. In de kas als 
randbeplanting tegen het glas, lag de opbrengst evenwel het hoogst.
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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. 
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De vruchtwisseling
Het verdient aanbeveling om pas na vijf tot zes jaar terug met de teelt van 
knoflook op het perceel te komen. Slechte vruchtwisseling: ui, sjalot, prei, 
erwten en bonen. Een goede vruchtwisseling: aardappelen, witlof, wortelen 
en sla. Als groenbemester kan ik rogge aanbevelen. In een amateurtuin 
wordt knoflook dikwijls als randbeplanting geteeld. Dit heeft te maken met de 
hoeveelheid stikstof dat deze planten in de grond afgeven. De afrijping is dan 
slecht omdat er teveel loof wordt gevormd. Koprot is dan meestal het gevolg 
tijdens de bewaring.

Het planten
Over het planten van knoflook lopen de meningen nogal uiteen. Er wordt zowel 
in het najaar als in het vroege voojaar geplant. De aard en samenstelling van de 
grond speelt hierin de grootste rol want de grond zal bepalen welke planttijdstip 
moet kiezen. 

De herfst
In de herfst planten we vanaf begin oktober tot half november. Na de planting 
gaan de teentjes over tot ontwikkelen van een wortelgestel. Men ziet dat niet 
en juist daarom ontstaat de indruk dat er niets gebeurt. Het voordeel van dit 
wortel gestel is, dat in de lente de knoflook tot een snellere hergroei overgaat. 
Bij de herfstplanting zal in een zacht najaar loof worden gevormd dat in de 
winter mag bevriezen. Na de vorst kunnen de punten van het loof verkleuren 
en gedeeltelijk afsterven, maar dit doet niets af aan de voorsprong die in 
het najaar werd opgebouwd. In een koud voorjaar of slechte zomer verlengt 
dit systeem de groeiperiode. Het nadeel van dit systeem is , dat het niet 
op koude, zware gronden kan worden toegepast. Daar is men in sommige 
gevallen beter af met de lenteplanting. Maak bij het planten gaatjes met de 
plantstok tussen de 6 en 9 cm. Het verschil in diepte heeft te maken met de 
samenstelling van de grond. Op zandgrond houd je 9 cm aan. Voor halfzware 
grond kun je beter 6 cm aanhouden. Schrik niet van de diepte, want het 
knoflookteentje wordt door het wortelgestel enkele cm omhoog geduwd. Op 
deze lichtere gronden houden we een plantafstand aan van 25 cm tussen de 
rijen en 15 cm in de rij.

De lente
Dit systeem wordt toegepast onder glas en bij zware gronden die in de winter 
teveel water bevatten. De planting gebeurt dan in maart. Beschikt u over een 
zware koude grond, teel dan op verhoogde bedden of op ruggen. Op mijn zware 
grond waar het seizoen altijd laag van start ging, kweekte ik in het voorjaar 
de knoflookplanten onder glas uit in een bloempot van 10 cm doorsnede. 
Let op dat de bloempot voldoende diep is. Door het voorkweken werd de 
achterstand ingelopen en de resultaten waren beter dan bij rechtstreeks ter 
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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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plaatse planten. Gaat de voorkeur uit naar de lenteplanting, dan mag dit niet 
zo diep geplant worden. We planten dan tot de punt van het teentje onder 
de grond komt te zitten. Het teentje niet de grond induwen, maar een kuiltje 
maken en opvullen met grond. De plantafstanden op zware gronden zijn 25 
cm tussen de rijen en 10 cm in de rij. 

De bemesting
Verse stalmest en kippen- of duivenmest zijn niet zo geschikt voor de teelt. 
Net zoals dit met de andere leden van de aliumfamilie het geval is, heeft de 
knolook enkele bemestingswensen. Stikstof geeft veel loof en veroorzaakt een 
trage afrijping ervan. Later tijdens de bewaring uit zich dat verder in kroprot. In 
het algemeen kan gesteld worden dat er voldoende stikstof in de compost of 
gedroogde koemest zit. Een handelsmeststof waar het stikstofgehaltein de buurt 
van de 8% ligt, is toch wel het uiterste. De plant heeft wel behoefte aan een 
goede hoeveelheid fosfor en kali. Tekorten worden aangevuld met beendermeel 
dat tussen de rijen oppervlakkig wordt ondergewerkt. Gebruik geen natuurlijk 
fosfaat. Dit werkt tijdens het groeiseizoen te traag. Kali nooit inwerken. Besmest 
volgend de aanduidingen van de fabrikant. 

Insekten en plagen
Alle insecten de de prei,ui, en sjalot aantasten komen ook bij de teelt van 
knoflook voor. Foutieve bemesting ligt vaak aan de basis van een aantasting.
Fouten zijn onder andere: verse stalmest te laat toegedient, kippen- of 
duivenmest, overbemesting met stikstof, te weinig kalk in de grond.

De bestrijding
De bestrijding van insekten is eenvoudig en doeltreffend middels insectengaas 
over de planten te spannnen. Het nadeel is dat ook het gewicht van de bol 
afneemt. Onder glas wordt nooit een aantasting van insecten vastgesteld. De 
schimmelziekten komen alleen voor tijdens slechte bewaring of wanneer de 
stikstofvoorraad in de grond te hoog was. 

Oogsten en bewaren
Naar gelang de weersomstandigheden zal het loof beginnen te verkleuren 
in de maanden juli en/of augustus. Het is fout het loof volledig te laten 
afsterven en dan pas te oogsten. De beste resultaten worden verkregen 
als de bollen worden geoogst voordat het loof voor ¾ is afgestorven. Laat 
de bollen nadrogen in open lucht, maar zorg ervoor dat ze niet meer nat 
worden. Vlechtwerken zijn mooi, maar in onze moderne verwarmde keukens 
droogt knoflook dan wel heel snel uit. Voor het bewaren in bakjes of netjes 
verwijder je het loof. Bewaar de knoflookbollen altijd luchtig. Ze mogen wel 
bevriezen om rotting door kneuzing te vermijden worden bevroren bollen 
met rust gelaten.
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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 uw 06 nr. enz. doorgeven per mail aan voorzitter@lamershofweert.nl of 
door een briefje met uw wijzingen in de brievenbus van Lamershof te deponeren.

Alvast bedankt voor uw 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 mee-
werken 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.
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KAARTCOMPETTIE LAMERSHOF 2019/2020

Beste kaartster, kaarter,

Hierbij nodig ik u uit om weer deel te nemen aan de kaartcompetitie.

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 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 worden bepaald. Voor deze eindstand komen 
alleen de deelnemers in aanmerking die van de eerste 14 kaartavonden 
minimaal 10 avonden hebben meegespeeld. De inleg bedraagt 3,00 euro 
per avond. Op kaartavond 15 worden de prijswinnaars bekend gemaakt, 
iedereen die minimaal 10 avonden heeft mee gekaart, krijgt een goed 
gevulde levensmiddelenmand mee naar huis. Onze vaste deelnemers zien 
we graag op dinsdagavond 15 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 op Tuinpark Lamershof. 

Het Bestuur.

De speeldatums zijn: 15 oktober - 29 oktober - 12 november - 26 november -  
10 december - 17 december - 7 januari - 21 januari - 4 februari - 18 februari -  
3 maart - 17 maart - 31 maart - 14 april - en 21 april finaleavond.

Einduitslag kaartcompetitie Lamershof seizoen 2018-2019 van de eerste 
4 winnaars: 

Kruisjassen: Punten Jokeren: Punten
1. Jac Schroeten 46548 Mia Verleijsdonk 3376
2. Ber Verheijen 46394 Jan van Dillen 4184
3. Wiel Horijon 45752 Nellie van Dillen 4230
4. Pierre Truijen 45679 Leny Wijnhoven 4387

lntroducés zijn van harte welkom.

Met vriendelijke kaartgroeten,

Dhr. Piet Hermans
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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

LANGSTRAAT
WEERT
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Openingstijden 

winkel
Maandag t/m Zaterdag

van 09.30 tot 10.00 uur

Woensdag + Zaterdag

van 13.00 tot 14.00 uur

Kerkstraat 40 - 6006 KP Weert  
T (0495) 53 36 44
E info@harryphilips.nl
I www.harryphilips.nl

Woninginrichting - Weerter glashandel
Verfspeciaalzaak

Kerkstraat 40 - 6006 KP Weert  
T (0495) 53 36 44
E info@harryphilips.nl
I www.harryphilips.nl

Woninginrichting - Weerter glashandel
Verfspeciaalzaak

Kerkstraat 40 - 6006 KP Weert  
T (0495) 53 36 44
E info@harryphilips.nl
I www.harryphilips.nl

Woninginrichting - Weerter glashandel
Verfspeciaalzaak
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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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Openingstijden

kantine
Zaterdag van 13.00 tot 19.00 uur

Woensdag van 14.00 tot 18.00 uur

BEEKSTRAAT 68 •• WEERT - TELEFOON 0495-524497
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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:
Piet Hermans Beukenstraat 26 633544/06-23732339
 6031 XG Nederweert Tuin 520
 voorzitter@lamershofweert.nl
Secretaris:  
Guus Colnot Theunishof 4 06-34556937
 6006 MV Weert Tuin 313+314
 secretaris@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 2019
Uitgave volgend blad:

1 november 2019





altweerterkapelstraat 3a - 6006 pb weert

maandblad

tuinpark
lamershof

Mastenbroekweg 2
6006 PT Weert
Telefoon  0495 - 53 25 11
E-mail  winkel@isidorus.nl

www.isidorushuistuinendier.nl


