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Paaskienen
op vrijdag 19 april 2019
is de paaskienavond in

de kantine van Lamershof

Om 19.00 uur is de kantine open en om 20.00 uur
begint het kienen.

Als iedereen die is komen Kerstkienen nu ook komt
wordt het gezellig druk.

De prijzen zijn ongeveer het zelfde als met de Kerst,
alleen nu in de Paassfeer.

Het zou gezellig zijn om jullie allemaal weer te zien op
vrijdag 19 april.

Alvast veel kien plezier en tot ziens.
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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

Paaseitjes zoeken
Beste tuin en steunleden,

Zaterdag 20 april gaan we weer paaseitjes zoeken. 
Deze activiteit is gratis voor alle kinderen van 0 tot 8 jaar. 

Vanaf 14.00 uur kan iedereen terecht in de kantine.
Om 14.30 uur gaan we naar buiten eitjes zoeken.

Opgeven aan de bar tot en met 30 maart.
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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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Uitnodiging “Open dag”
Op zondag 23 juni 2019
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 23 juni 2019.

Het bestuur
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wat doen we
van half
april tot
half mei

Midden maart was de grond lekker 
bevroren. Dat hebben we enige ja-
ren achter elkaar niet gehad. Het is 
bijzonder gunstig voor de structuur 
van de grond. De kluiten vriezen 
uit elkaar in fijnere stukjes en dit is 
gunstig voor de verbetering van de 
structuur van de grond. Wie enige 
rijen aardbeien heeft staan kan best 
over een rij een plastic baan span-
nen over enige gebogen stukken 
hout. Er bestaat dan geen gevaar 
dat de aardbeien rond de ijsheili-
gen, 11 t/m 14 mei, in de knop be-
vriezen. U bent vroeg aan de pluk 
en krijgt een spreiding in de oogst-
tijd. Controleer het hele groeisei-
zoen uw aardbeien veldje op groei 
en bloei en opbrengst. Zijn er plan-
ten bij die weinig bloem geven en 
een kleine opbrengst, merk die dan 
even, zodat u juli - augustus daar 
zeker geen uitlopers van neemt. 
Onze tuinbonen beginnen al goed 
door te zetten en zullen bij een late 
nachtvorst niets te lijden hebben. 
Wie niet voorgekiemd heeft kan 
tot uiterlijk half april nog zijn droge 
bonen buiten uitleggen, hoe langer 
u wacht hoe meer kans op aantas-
ting van de zwartebonenluis. Na 
half april kunt u praktisch alle zaden 
soorten uitzaaien met natuurlijk uit-
zondering van de boontjes, die mo-

gen niet voor half mei gezaaid wor-
den. Spinazie kan er al flink boven 
staan volvelds, in de kastjes kan 
men al oogsten. Staat de spina-
zie onder glas bijna snijrijp vergeet 
dan niet tijdig te luchten om valse 
meeldauw te voorkomen. Volgt na 
spinazie een nateelt, dan moet de 
grond flink gemest worden, omdat 
spinazie de grond uitput. Als u nog 
zaad hebt van keeltjes wat over is, 
kunt u best nog een bedje zaaien. 
Als u de bietjes nog niet gezaaid 
hebt is het nu hoog tijd. Zaai ze 
niet te diep en dun ze tijdig uit. De 
meeste liefhebbers telen het ras 
EGYPTISCHE RONDE. Als u onder 
glas al slaplantjes hebt staan kun-
nen die nu buiten worden uitgepoot 
en tegelijk zaait  u een snufje nieuw 
zaad  voor de opeenvolging van de 
oogst. De zomerworteltjes staan er 
bij sommigen al op. Zaai het tweede 
zaaisel etc. dan kunt u oogsten tot 
half oktober. Wie in februari  onder 
glas koolsoorten heeft gezaaid, de 
zogenaamde vrijsterplanten, kan ze 
eind april - begin mei groot genoeg 
hebben om ze buiten uit te poten. 
Het zaaien van sluitkool kan nu ook 
plaats vinden. Ook spruitkool kan 
half april gezaaid worden. Velen 
zaaien die beslist te laat. Boeren-
kool kan nog wat wachten tot half 
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Lid van:
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mei. Aan tomaten buiten mogen we 
nog niet denken, maar u doet wel 
verstandig door nu al te zien waar 
u na half mei de planten zult ha-
len. Doppertjes en peultjes moeten 
half april toch wel gezaaid zijn. Hoe 
eerder in de bloei hoe hoger de op-
brengst. Loop de sjalotten even na 
of de merels ze niet hebben losge-
trokken. Een beroepstuinder heeft 
uitgevonden dat sjalotten waarvan 
voor het poten de bovenste staart-
jes zijn afgeknipt daar geen last 
van hebben. Een les voor het vol-
gende jaar. Bij vlugge tuinders staat 
de prei en knolselderie, onder glas 
gezaaid, al boven de grond. Tegen 
half mei kunnen ze al worden ge-
poot op het beste stukje grond wat 
u hebt. De voorgekiemde aardap-
pelen, dore of eerstelingen willen al 
boven gekomen. Zet bij een bloem-
potje om dit bij strenge nachtvorst 
er op te zetten. De late en middel-
vroege aardappelen moeten tussen 
half en eind april worden gepoot.  
Kwekers van chrysanten zullen wel 
tijdig hun stekken hebben besteld. 
Tegen half mei kunnen ze al wor-
den uitgepoot, ze zijn dan tegen 
de langste dag flink doorgeworteld. 
Het veiligste poot u ze direct in het 
gaas om de andere maas een stek. 
Ook de dahlia’s moeten uiterlijk 
half april gepoot zijn. In prijskran-
ten leest u wel poten- begin tot 
half mei. Dat geldt niet voor onze 
gronden, die zijn van nature droog. 
De knolbegonia’s had u toch al ter 
kieming gelegd in turfbedjes. On-
der glas. Half april tot eind april is 
wel de uiterste grens, anders hebt u 
na half mei plantjes van 5 cm hoog 

voor het vullen van de bloembak-
ken of perkjes. Als u knollen van 
gladiolen hebt kunt u die al poten. 
Hebt u veel gladiolen poot ze dan in 
chrysantengaas, in elke maas een. 
Poot niet alles ineens maar poot ze 
in meerdere etappes, anders bloeit 
alles ineens. Hebt u oude bossen 
van winterasters trek die dan uit de 
grond, trek aan een oud steeltje van 
het vorige jaar en u ziet er zitten 3 
à 4 jonge scheutjes aan. Dit is meer 
dan genoeg voor een goedeplant. 
Ze worden beter dan de oude plant 
en niet zo hoog. Het is nu ook de 
tijd om de zomerbloemen te zaaien. 
Half tot eind april kunt u de meeste 
zomerbloemen veilig buiten zaaien, 
zoals leeuwenbekjes, zomerasters, 
goudsbloemen, alussum, dat lage 
witte spul dat op een hoekje moet 
worden uitgepoot zijn krokussen, 
sneeuwklokjes, druifjes, etc. als u dit 
zaad ongeveer half april zaait staat 
het er ongeveer begin mei op. Een 
nachtvorstje doen aan deze jonge 
plantjes praktisch nooit schade… 
later kunt u ze, half tot einde mei 
op de gewenste plaats uitpoten. 
Dit is niet mogelijk bij slaapmutsjes 
of Eschscholtzia, deze hebben een 
penwortel en kunnen niet verplaatst 
worden, ze moeten ter plaatse wor-
den gezaaid en bij te dicht – stand 
worden uitgedund. Bent u liefheb-
ber van zinnia’s, zaai die nu nog 
niet maar wacht daarmee tot 20 
mei. Ervaren kwekers hebben ont-
dekt dat dit de beste tijd is en gel-
delijk de meeste opbrengst geeft 
en de stevigste bloemen. Ieder jaar 
gebeurt het weer dat verschillende 
mensen hun overgehouden gerani-
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Swalmen
Nederweert
Eijsden

www.graf igroepzuid.nl

Tel.: 450122
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Beste tuinleden,

De paasbrunch zal gehouden worden op 
1ste paasdag, 21 april aanvang 12 uur.

Voor tuin en steunleden, 
de inleg is voor volwassenen 7 euro 

kinderen tot 12 jaar 3 euro.

Opgeven aan de bar tot en met 30 maart.

v.d.g. Gonnie recreatie

ums na enige mooie dagen begin 
mei al uitplanten in de bloembak-
ken of tuin. Laat u niet verleiden, de 
ijsheiligen slaan toe en al uw moeite 
is vergeefs geweest. De narcissen 
en vroege tulpen zijn begin mei al 
uitgebloeid. Vergeet ze niet tijdig te 
toppen, dit is , het afsnijden van het 
vruchtbeginsel. Zaadvorming is al-
tijd een tekort aan de groei van de 
bol. Hebt u in de bak of in het kastje 
bloemen gezaaid of verspeend dan 
moet u die rond half mei afharden 
– het glas eraf en luchten – eerst 
alleen overdag, maar later ook 
nachts, zodat de plantjes bij uit-
planting na half mei een sterke en 
dikkere opperhuid hebben en beter 
tegen de koudere nachten kunnen.  
Binnenshuis bent u natuurlijk al aan 

het stekken geweest. Kleurnetels, 
vlijtig liesje en fuchsia staan al in 
een flesje water en beginnen wor-
tel te vormen. Laat deze niet langer 
worden dan 1 à 2 cm, worden ze 
opgepot, anders worden ze week 
en rotten af. In mei kan de zon mid-
dags op het zuiden al zo warm zijn 
dat de kamerplanten er van lijden. 
Haal ze even weg en nevel vaak. 
Nevelen mag best enige malen 
per dag gebeuren, dat houdt ook 
de uitbreiding van luisjes en spint 
tegen. Geef de planten geregeld 
water, maar u weet het al - in de 
plasticpot maar de helft van in een 
stenenpot. Kijkt u zelf maar rond bij 
vrienden en kennissen en u ziet de 
kwijnende en stervende planten in 
de plastic potten staan.
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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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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. 

Aktiviteiten 2019
 02 April Kaarten.

 16 April Kaarten.

 19 April Paaskienen.

 20 April Paaseieren zoeken.

 21 April Paasbrunch

 23 Juni Open dag.

 21 Juli Fietstocht met barbecue.

 08 September Rommelmarkt.

 14 September Vrijwilligersavond.

 15 September Forelvissen.
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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

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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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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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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“Het zaad kiemt niet, de plantjes rotten weg of worden veel te lang” zijn 
veelgehoorde klachten in deze tijd van het jaar. De logische tweede vraag 
volgt al snel: “Wat kan de oorzaak zijn?” In dit artikel leest u wat er mis 
kan zijn en waarom. Totale mislukkingen kunnen nu wellicht worden 
voorkomen.

Plantjes opkweken zonder problemen
In het zaad bevindt zich het toekomstige plantje als embryo omgeven door 
reservestoffen. Wanneer u een zak zaad koopt, zijn de zaden droog en staan 
alle levensprocessen op een laag pitje. Zodra de zaden  in aanraking komen 
met vocht, zwellen ze op en wordt de zaadhuid week zodat het kiempje naar 
buiten kan komen. Als eerste verschijnt de witte punt van het worteltje, later 
gevolgd door het pluimpje. Voor dit ingewikkeld proces is geen licht nodig, 
maar wel volop zuurstof en voldoende vocht. De eerste bladeren die boven 
de grond verschijnen zijn meestal de twee zaadlobben: afwijkende bladeren 
waarin het reservevoedsel is opgeslagen. De zaadlobben verschrompelen 
wanneer hun voedselvoorraad uitgeput is. Hun taak zit erop en ze vallen af. 
Vanaf het moment dat de zaadjes boven de grond uitkomen, worden ze groen 
en kunnen ze van het licht profiteren. Daardoor dan het kleine plantje in de 
eigen voedselbehoefte voorzien. Met behulp van licht, kunnen planten in hun 
groene delen immers zelf voedingsstoffen maken.

Te diep gezaaid
Wanneer te diep wordt gezaaid, is de reservevoorraad volledig uitgeput voordat 
de kiemplantjes boven de grond zijn. Door gebrek aan voedingsstoffen sterven 
de plantjesondergronds af en rotten weg. Na verloop van tijd is er niets meer 
terug te vinden. Om narigheid te voorkomen moet vooral niet te diep gezaaid 
worden; 1,5 – 2 cm is voldoende. Bij droogte mag het een half centimetertje 
meer zijn. Grote zaden bevatten meer reservevoedsel en kunnen iets dieper 
worden gezaaid dan hele kleine zaden zoals sla en postelein.

Te droog
In te droge grond blijft de zaadhuid te hard waardoor het worteltje zich geen 
weg naar buiten kan banen. Alle levensprocessen zijn in droge grond vertraagd 
waardoor kieming erg lang op zich laat wachten. De oplossing is simpel: zorg 
dat het zaaimedium voldoende vochtig blijft door het eens in de paar dagen te 
besproeien. Dek een zaadbakje de eerste dagen af met folie dat voorzien is van 
enkele gaatjes om overtollig vocht te laten ontsnappen. 
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Te nat
Op zichzelf is water geen probleem voor kiemende zaden. Het grote probleem 
van te natte zaaigrond is het gebrek aan zuurstof. Daardoor blijft de kieming 
achterwege en rotten de zaden in de grond weg. Om de vochtigheid te reguleren 
is het verstandig op de bodem van het zaaibakje een laagje turfmolm of grain 
d’eau te strooien. Deze materialen nemen tijdelijk het teveel aan vocht op om 
tijdens droogte langzaam weer af te staan aan de zaaigrond erboven.

De temperatuur
De temperatuur speelt een grote rol bij de kieming. Naarmate de temperatuur 
lager is, verloopt de kieming trager, maar ook een te hoge temperatuur kan 
nadelig werken. Erwten, peulen en tuinbonen kiemen al bij een temperatuur 
van 5 graden. Snijbonen en maïs pas bij 10 graden. Bij een temperatuur van 
15 graden verloopt de kieming vlotter. Naarmate de temperatuur hoger of lager 
is, verloopt de kieming langzamer en zijn er later in de teelt moeilijkheden te 
verwachten zoals bijvoorbeeld andijvie die doorschiet wanneer er gezaaid 
wordt bij te lage temperatuur. 

Te weinig licht
Meestal heeft licht geen invloed op de kieming zelf. Pas als de blaadjes boven 
de grond komen, vragen de zaailingen volop licht. Zorg dus dat de ruiten van 
de kas en de platte bak schoon zijn. Zoek in de tuin het zonnigste plekje uit als 
zaaibedje. 

Hardschaligheid bij vlinderbloemigen
Sommige zaden zwellen zelfs niet een op wanneer ze worden voorgeweekt in 
water. De oorzaak is dat de zaadhuid te hard is om het water door te laten. Deze 
hardschaligheid komt vooral voor bij vlinderbloemigen. Het is te verhelpen door 
met een scherp mesje een inkeping te maken in de zaadhuid.

Oud zaad
Zaad dat te lang is bewaard, kiemt minder goed dan vers zaad. Doordat 
alle levensprocessen -weliswaar op een laag pitje- zijn doorgegaan, is de 
hoeveelheid reservestof verminderd. Natuurlijk speelt hierbij het gewas ook een 
rol. Schorseneren- en uienzaad zijn nauwelijks bewaarbaar, terwijl bone- en 
koolzaad ook na 5 jaar nog goed kiemt. Twijfelt u aan de kiemkracht van het 
zaad, zaai dan 10-20 zaden in een schaaltje binnenshuis en tel na een of twee 
weken hoeveel zaden er zijn gekiemd. Wanneer meer dan de helft  is gekiemd, 
is het zaad nog goed bruikbaar.
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Tuinwisselingen, opzeggingen en nieuwe leden.
Vanaf januari t/m maart.

Opzegging steunlidmaatschap van de heren J. Feijen, P. Ottenheim, F. van 
de Linden, M. Meulen en Mevr. M. Korsten, Opzegging tuin 503 door Mevr. 
T. Stijnen i.v.m. overlijden van haar man Dhr. L. Stijnen, tuin is nu verhuurt aan 
Dhr. B. Belkassem, Mevr. T. Stijnen blijft wel ondersteunend lid, tuin 712 is nu 
verhuurt aan Dhr. L. Stappers, aanmelding nieuw ondersteunend lid Dhr. P. Pijs, 
opzegging tuin 219 door Mevr. N. Gors, tuin nu verhuurt aan Mevr. N. Luyben-
Verberne, Mevr. N. Gors blijft wel ondersteunend lid.

Wij wensen alle nieuwe leden veel tuinplezier op Lamershof.

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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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



25

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/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 2019
Uitgave volgend blad:

1 mei 2019





altweerterkapelstraat 3a - 6006 pb weert

maandblad

tuinpark
lamershof
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6006 PT Weert
Telefoon  0495 - 53 25 11
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