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Kerstkienen

Op vrijdag 21 december 2018 is er weer een 
kerstkienavond 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 21 december 2018.

Het recreatie-team
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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

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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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 2018/2019

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 E 3,- 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 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: 11 december -18 december -8 januari- 22 januari -5 
februari -19  februari - 26 februari -19 maart - 26 maart- en 2 april -16 april 
finaleavond.

Einduitslag kaartcompetitie Lamershof seizoen 2017-2018 van de eerste 
4 winnaars:

Kruisjassen: Punten Jokeren: Punten
1. Ber Verheijen 46763 Riet de Zwart 3759
2. Jac Schroeten 46060 Maria Hermans 3946
3. Tjeu Brouns 45671 Mia Claessen 4083
4. Nel Stals 45552 Corry Beeren 4127

Dhr. Piet Hermans

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 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 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 voor 15 november worden verwijderd.
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wat doen we
van half

december tot
half januari

We zitten nu in hartje winter. U kent 
het spreekwoord: als de dagen len-
gen begint de winter te strengen. Let 
dus op uw zaak. Hebt u aardappelen 
ingekuild of in kisten in het schuur-
tje, dek die tijdig af. Ook ingekuilde 
wortelen moeten worden afgedekt 
met mest of ruigte, in de kisten in uw 
schuurtje kunt u ze afdekken met bij-
voorbeeld een oude deken. Ook uien 
en sjalotten moeten tegen de vorst 
worden beschermd. Komt u te laat 
en zijn de uien bevroren dan beslist 
handen eraf. Gaat u er in rommelen 
dan bevriest in een minuut alles tot 
een vieze massa. Laat u ze met rust 
dan kan een langzame dooi alles 
nog herstellen. Brengt u een kist be-
vroren uien in een verwarmd vertrek, 
dan bent u ineens alles kwijt. Op het 
veld staat niet veel meer. Nog wat 
boeren – en spruitkool en wat prei. 
Bij een niet te strenge winter kunt u 
van boeren- en spruitkool nog oogs-
ten tot het voorjaar. Tussen de prei-
planten strooit u het beste wat ruigte 
dan kunt u altijd prei oogsten, ook al 
is de grond rondom keihard bevroren. 
Liefhebbers van veldsla kunnen de 
hele winter blijven plukken. Plukken 
is beter dan afsnijden en ook vlug-
ger gebeurd. Wie verse paardenmest 
heeft kan deze over een gedeelte van 
zijn witlofkuil uitspreiden. Daar kunt u 

de oogst een hele tijd mee vervroe-
gen. Wie koolsoorten in het schuurtje 
heeft opgeslagen moet deze geregeld 
controleren en eventueel rotte plek-
ken met een scherp mes uitsnijden. 
Wie bruine bonen geoogst heeft moet 
deze niet in plastic zakken bewaren. 
Ze zweten dan en worden in de zak-
ken muf. Het best bewaart u ze in pa-
pieren builen. Staan de aardbeien op 
een winderig veld, dan verdient het 
wel aanbeveling om tussen – niet op 
– de planten wat stalmest te brengen, 
de wind wordt dan gebroken en ze 
komen vlotter de winter door. Som-
mige tuinders laten de aangevoerde 
mest op hopen op het land liggen. Het 
is beter deze over uw perceel uit te 
spreiden. De meststoffen worden dan 
over het gehele perceel gelijkmatig 
verdeeld. Het wordt nu ook de tijd om 
de composthoop nog eens om teen. 
U hebt dan in het aanstaande voor-
jaar prima materiaal om de groenten 
te bemesten. Hebt u nog kunstmest-
stoffen zoals korrelmest 12-10-18 
in het schuurtje staan, bind dan de 
plasticzakken zorgvuldig toe. De kor-
rels nemen vocht op uit de omgeving 
en is dan niet strooibaar. Vet ook met 
wat olie de tuingereedschappen in, ze 
hebben dan geen kans om te roesten 
en verhelp losse stelen door ze vast te 
zetten dan ergert u zich ook niet in het 
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Lid van:
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voorjaar als ze weer gebruikt moe-
ten worden. Ondanks de kale velden 
biedt de winter ons enige gezellige 
uren als dezer dagen de prijscou-
rant in de brievenbus valt. Bij som-
mige tuinders pluist, het hele gezin de 
prijscourant na en heeft ieder zo zijn 
eigen wensen in keuze van groente- 
en bloemenzaden. Loop uw gerooide 
dahliaknollen eens na en kijk eens of 
de stelen en knollen niet schimmelen. 
Snijd de stelen maar af en leg de knol-
len iets droger. Geven de sjalotten al 
groene groeipuntjes dan liggen ze te 
warm. Het is nu ook de tijd uw fruitbo-
men met V.B.C. te spuiten. Staan on-
der of bij uw fruitbomen aardbeiplan-
ten dek ze dan voor het spuiten even 
af met zwarte plastic anders ontstaat 
bladverbranding. Hebt u fruitbomen 
dan kunt u deze nu snoeien, maar laat 
het snoeihout liggen. Konijnen zullen 
eerst het snoeihout ontschorsen voor 
ze aan de bomen beginnen. Hebt u 
rozen in de tuin, gooi dan in het hart 
van iedere struik een schop com-
post of oude mest, ze komen vlotter 
de winter door en krijgen tevens het 
nodige voedsel. Wie het vorige na-
jaar nieuwe stamrozen geplant had, 
was ze wel kwijt geweest. Als u ze nu 
plant, bind dan een grote plastic buil 
om het kroontje van de roos. Ze lij-
den meer van de ijzel dan van de kou. 
Vroeger bond men er stro of brem 
in, maar dat was een slordig gezicht. 
Plastic is overal goed voor, behalve in 
de grond of in de composthoop. Hebt 
u in de tuin berken of noten die ge-
snoeid moeten worden, doe dat nu. 
Snoeit u in het aanstaande voorjaar 
dan kunnen ze zelfs doodbloeden. 
Ook de druiven moeten nu gesnoeid 

worden. Knip alle dunne krielhout 
maar helemaal weg en snoei bij de 
Frankenthaler de dikke zijscheuten 
boven het vierde oog af, daar komt 
de zwaarste tros. Sierheesters kunt 
u zelf van winterstek maken, zoals de 
boerenjasmijn, de rode bloeikers, alle 
wilg en populieren soorten. Snijd ge-
zonde, minstens potlood dikke twij-
gen van ongeveer 25 cm af en steek 
deze voor 2/3 in de grond, de meeste 
stekken zullen gaan groeien. Wilt u 
een ligusterhaagje, snijd dan wat ge-
zonde stekken en behandel ze op de 
dezelfde manier. In 2 jaar kunt u dan 
al  een aardig haagje hebben. Ook 
rode en zwarte bessen moeten nu ge-
snoeid worden. Haal de zwarte takken 
tot de grond toe weg. Bij het snoeien 
van appels komt u vaak kankerplek-
ken tegen. Snijdt deze wonden met 
een scherp mes tot in het gezonde 
hout weg en smeer de wonden in met 
kankerpasta of koolteer. Wilt u in de 
tuin heesters aanplanten, neem dan 
eens wat anders zoals de toverhaze-
laar Hamamelis Mollis, die bloeien in 
het hartje van de winter. In de barre 
winter van het jaar 1978 heeft de to-
verhazelaar een volle maand volop 
gebloeid zonder zich van de ijzel en 
sneeuw iets aan te trekken. Of neem 
eens de naaktbloeiende jasmijn als 
leiplant tegen muur of schutting. Deze 
bloeit van november tot half maart. 
Laat de kamerplanten genieten van 
het schaarse licht en giet ze de hele 
winter met weinig maar lauw water. 
Hebt u een Chinese roos laat deze 
met weinig water bij een temperatuur 
van 10 tot 15 graden overwinteren in 
een heerlijke rust. In het voorjaar zal 
hij u lonen met frisse groei en bloei. 
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Swalmen
Nederweert
Eijsden

www.graf igroepzuid.nl

Tel.: 450122
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Aktiviteiten 2018/2019
 2 december Sint Nicolaas.

 11 december Kaarten. 

18  december Kaarten. 

21  december Kienen.

6  januari Nieuwjaarsreceptie.

Nieuwjaars
Receptie

Tuinpark Lamershof

Zondag 6 januari 2019
van 14.00-17.00 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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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

BEEKSTRAAT 68 •• WEERT - TELEFOON 0495-524497
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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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Openingstijden 

winkel
Maandag t/m Zaterdag

van 09.30 tot 10.00 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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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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Voorzaaien in huis en koude bak

Als in januari de grond bedekt is met sneeuw en de sloten zijn bevroren, 
lijkt het nieuwe tuinseizoen nog heel erg ver weg. Toch kunnen in de 
koudste maand van het jaar al de eerste groenten worden uitgezaaid.

Waarom voorzaaien?
Het voorzaaien van groenten heeft nogal wat voordelen. In de eerste plaats zijn 
groenten die aan het begin van het jaar onder de beschutting van glas worden 
uitgezaaid, weken eerder oogstbaar dan gebruikelijk is. Een paar voorbeelden 
Kapucijners, doperwten en peulen die in de tweede helft van januari worden 
voorgezaaid, kunnen vanaf begin juni worden geoogst. Zaait u deze gewassen 
rond half maart gewoon in de tuin uit, dan valt het begin van de oogst een 
maand later. Als u nu pluksla en bindsla onder glas uitzaait, kunt u al aan het 
eind van mei de verse blaadjes oogsten. Normaal begint de oogst pas in de 
tweede helft van juni.

Minder narigheid
Voorzaaien heeft nog meer voordelen. Deze werkwijze verkleint in bepaalde 
gevallen de kans op mislukkingen. Als kapucijners, doperwten en peulen in het 
vroege voorjaar gewoon in de tuin worden uitgezaaid, is de kans groot dat deze 
in de koude en natte grond vaak gedeeltelijk wegrot. Daar komt dan nog bij, dat 
veel van de plantjes die wel opkomen, door vogels worden weggepikt. Door 
voor te zaaien blijft al deze ellende u bespaard. Onder glas heeft u het klimaat 
immers aardig in de hand en bovendien houdt het vogels op afstand.
Ook de narigheid van zwarte luizen op tuinbonen kan door voorzaaien worden 
voorkomen. De diertjes die vrij veel schade veroorzaken, hebben het voorzien 
op e malse toppen van de groente. Als u de tuinbonen al in de tweede helft 
van januari onder glas uitzaait, zijn de planten vroeg in het seizoen volwassen. 
Op het moment waarop de zwarte luizen massaal verschijnen, zijn daardoor de 
toppen volledig afgerijpt en hebben hun malsheid verloren. Ze zijn dan niet meer 
aantrekkelijk voor het insect. Het voorzaaien van tuinbonen verkleint dus de 
kans op een aantasting door zwarte luizen. Tenslotte is voorzaaien in bepaalde 
gevallen een noodzaak. Zaden van onder meer meloen, tomaat, aubergine, 
komkommer, paprika, aubergine, en peper kiemen alleen als de temperatuur 
hoger is dan 20 Graden Celsius. Omdat die temperatuur bij ons zelfs in mei 
nog niet altijd wordt gehaald, moeten genoemde groenten in een verwarmde 
ruimte, bijvoorbeeld in huis, worden opgekweekt.

In huis
Pluksla, ijsbergsla en diverse koolsoorten kunnen eveneens in de tweede helft 
van januari worden voorgezaaid. Dit moet dan wel gebeuren in een verwarmde 
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ruimte. Een verwarmde kas is ideaal, maar de meeste amateurtuinders zijn 
aangewezen op een zonnige vensterbank in huis. Het voorzaaien gebeurt 
op dezelfde wijze als het voorzaaien van kropsla en bindsla onder koud glas: 
zaai in potjes en plaats die in een laag kistje, dat een plaatsje op een zonnige 
vensterbank in een verwarmde ruimte krijgt. 

Spichtige groei
Nadat de zaden zijn gekiemd, begint de opkweek van de groenten. Dat is een 
moeizame klus, die je pas na jaren helemaal onder de knie hebt. Het probleem 
is namelijk dat in huis de verhoudingen licht – warmte niet optimaal is. De 
ideale verhouding tussen licht en warmte is in de tuin te vinden. Daar gaat 
een hoge temperatuur altijd gepaard met een grote hoeveelheid zonlicht.  Een 
hoge temperatuur zorgt voor de groeiprikkel, terwijl het zonlicht die prikkel 
afremt. Zo wordt de groei perfect gereguleerd. Op een vensterbank heerst 
wel een hoge temperatuur, maar is het relatief donker. Planten in huis hebben 
dan ook de neiging om uit hun krachten te groeien. Ze worden spichtig, 
verzwakken en vallen ten prooi aan schimmels. Wie de opkweek in huis met 
succes wilt afronden, zal moeten streven naar een betere verhouding tussen 
licht en warmte. De temperatuur kunt u temperen door de zaaisels niet op een 
vensterbank in de behaaglijke warme woonkamer te zetten, maar op een wat 
koelere vensterbank. U kunt voor extra licht zorgen. Breng aan de kamerzijde 
van de vensterbank een zelfgebouwde reflextor van aluminiumfolie aan. Deze 
kaatst het buitenlicht terug, waardoor de planten er dubbel van profiteren. 
Als u jaarlijks veel planten voorzaait, kunt u gaan denken aan een speciale 
plantenlamp.

Afharden
De meeste groenten die onder de veilige beschutting van glas of in huis zijn 
opgekweekt, worden in de loop van maart in de tuin uitgeplant. Dat is een forse 
ingreep, want in het vroege voorjaar kan het buiten nog behoorlijk fris zijn. Het 
is dan ook zaak om de plantjes geleidelijk aan de gure omstandigheden te laten 
wennen. Dit proces wordt afharden genoemd. 

Het afharden van groenteplantjes die in de bak groeien, is betrekkelijk 
eenvoudig. Twee weken voordat ze in de tuin worden uitgeplant, zet u de ramen 
van de bak een stukje verder open dan u tot nu toe heeft gedaan. Vervolgens 
zet u ze iedere dag een stukje verder open.  Aan het eind van de week staan 
de ramen op hun hoogste stand. Als het weer niet slecht is kunnen de ramen 
helemaal verwijderd worden overdag. ‘s Avonds zet je ze op de hoogste stand. 
Halverwege de tweede week verwijdert u de ramen definitief en een paar dagen 
later kunnen de groenten zonder gevaar in de tuin worden uitgeplant. Ze zijn 
dan helemaal gewend aan het buitenklimaat. 
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Overgang huis - tuin
Op de vensterbank is de truc met de ramen niet goed toepasbaar. Daarom 
moet u anders te werk gaan:
Als er aan het begin van maart redelijk goed weer wordt verwacht, zet u de 
kistjes met zaaisels rond het middaguur een paar uur buiten. Doe dit op een 
tamelijk zonnig en beschut plekje. De volgende dag doet u dit weer, maar laat ze 
nu wat langer buiten staan.  De tweede week laat u de kistjes de hele dag in de 
tuin staan. Tijdens niet al te koude nachten laat u de kistjes hierna ook  buiten 
staan. Daarna kunnen ze onder alle omstandigheden buiten blijven en zijn de 
groenten rijp om uitgeplant te worden. Het afharden moet zorgvuldig gebeuren, 
als u te voortvarend te werk gaat is de kans groot dat de tere gewassen een 
enorme terugslag krijgen, die ze niet snel te boven komen. Al u moeite om de 
oogst te vervroegen is dan voor niets geweest.

Tuinwisselingen, opzeggingen en nieuwe leden
(vanaf augustus t/m november)

Opzegging steunlidmaatschap door Dhr. H. van Helden, opzegging 
steunlidmaatschap door Dhr. R. Grichnik wegens overlijden, aanmelding 
nieuw steunlidmaatschap Dhr. J. Capts, opzegging tuin nr. 325 door Dhr. 
J. Govers, Dhr. J. Govers blijft wel ondersteunend lid, tuin 325 nu verhuurt 
aan Mevr. S. Barents, opzegging steunlidmaatschap door Mevr. S. Barents 
,opzegging tuin 134 en 135 door Dhr. A. Stolwijk, tuinen 134 en 135 nu 
verhuurt aan Mevr. P. Prasetsri, opzegging tuin 113 door Mevr. P. Prasetsri, 
tuin 113 nu verhuurt aan Mevr. S. Sompong, opzegging tuin 815A door Dhr. 
M. Knapen, opzegging tuin 815B door Mevr. 1. Hendrikx, opzegging tuin 
623 door Dhr. A. Gerritsen, tuin 808 is nu verhuurt aan Dhr. R. Metsemakers, 
opzegging tuin 214 door Mevr. R. Knippenberg, Mevr. R. Knippenberg blijft 
wel ondersteunend lid, tuin 214 nu verhuurt aan Dhr. P. Dwars, opzegging 
tuin 816 door Dhr. R. Metselaars, Dhr. R. Metselaars blijft wel ondersteunend 
lid, tuin 816 is nu verhuurt aan Mevr. I. Hendrikx, opzegging tuin 109 door 
Dhr. J. Donkers, Dhr. J. Donkers blijft wel ondersteunend lid, tuin 109 nu 
verhuurt aan Mevr. I. Korsten, opzegging tuin 501 door Dhr. H. Greymans, 
opzegging tuin 617 door Dhr. G. Kosters, opzegging tuin 137 door Dhr. 
Alvas Pais Pereira, opzegging tuin 712 door Dhr. W. Beerens. 

Op dit moment komen of zijn navolgende tuinen vrij voor de verhuur:
Tuin 137 100m2 met overname tuinhuisje, tuin 501 300m2, tuin 623 200m2 
met overname tuinhuisje, tuin 617 200m2, tuin 806 100m2, tuin 807 100m2, 
tuin 815 200m2 en tuin 712 200m2 met overname tuinhuisje..
Wij wensen alle nieuwe tuinleden veel tuinplezier op Lamershof.
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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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STIERENMEST VOOR BEMESTING VAN UW TUIN.

Ook dit jaar kunt u weer mest bestellen. Vanaf 1 november in de kantine tegen 
contante betaling van E 5,- per m2. De mest wordt geleverd vanaf December, 
afhankelijk van de weersomstandigheden. Voor iedere levering moet er wel 
maximaal 15 m2 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 kun je altijd contact opnemen met Piet Hermans.
E-mail: hermans.piet@hotmail.com of bel 06-23732339.

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

Op zondag 2 december brengt de Sint weer een bezoek aan 
tuinpark Lamershof. Aanvang 15:00 uur, kantine open om 14:00 uur.
Opgeven kan uiterlijk tot 21 November in de kantine.
Voor de kinderen van tuinleden is de middag gratis.
Voor kinderen en kleinkinderen van steunleden vragen wij een bijdrage 
van E 7,50 euro.
We wensen iedereen een gezellige middag.

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 uw medewerking.

Het Bestuur.
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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 december 2018
Uitgave volgend blad:

1 januari 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




