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HET EMICLAERTJE  
Mededelingenblad VTV Emiclaer sinds juni 1988
                                                                                                   
Oktober 2018 nummer 100! 
 

                                 
 
Het 100-ste Emiclaertje ligt voor u. Vele artikelen zijn in de afgelopen 99 
Emiclairtjes langs gekomen maar helaas ook altijd een artikel over de compost  kar.
Dus bij deze: wat alleen maar op de kar mag: aardappel
koolstronken, grove takken van bessen-, bramen
Al het andere groenafval mag niet.  
Composteren is een ideale manier om de bodem volgend jaar weer te voeden
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mest en kalk 
 
Het tuinjaar nadert zijn einde. We gaan weer denken aan het volgend jaar.
Zo kunt u nu al de kalk en de mest bestellen
 
De poederkalk kost per 25 kg € 5.25 
De korrelkalk kost per 25 kg € 6.75 
De mest kost per m3 € 11.00  
Wilt u mest of kalk bestellen?  
 
Dit kan door het totaal bedrag voor 15 december
bankrekening NL77INGB0003329614 tnv VTV Emiclaer Amersfoort
Onder vermelding van uw tuinnummer, a
aantal zakken. 
 
Helaas wordt dit jaar de mest niet meer op uw tuin afgeleverd omdat hierdoor de 
paden in puin worden gereden. Het bestuur heeft daarom besloten dat vanaf nu de 
mest niet meer op uw tuin wordt gebracht wordt maar dat u zelf de mest naar uw 
tuin moet kruien. (12 kruiwagens per m2)
Vriendelijk groet 
Anne Prop en Henk Egberink 
 
Promo flyer: 
 
In het nieuwe tuinseizoen komen er tuine
belangstelling heeft. Bijgesloten een pro
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oor u. Vele artikelen zijn in de afgelopen 99 
Emiclairtjes langs gekomen maar helaas ook altijd een artikel over de compost  kar. 

at alleen maar op de kar mag: aardappel-, tomatenloof, 
, bramen struiken.  

Composteren is een ideale manier om de bodem volgend jaar weer te voeden 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

. We gaan weer denken aan het volgend jaar. 
Zo kunt u nu al de kalk en de mest bestellen. 

15 december 2018 over  te maken op 
bankrekening NL77INGB0003329614 tnv VTV Emiclaer Amersfoort. 

aantal kub mest, poeder of korrel kalk en 

Helaas wordt dit jaar de mest niet meer op uw tuin afgeleverd omdat hierdoor de 
Het bestuur heeft daarom besloten dat vanaf nu de 
gebracht wordt maar dat u zelf de mest naar uw 

tuin moet kruien. (12 kruiwagens per m2) 

en vrij. Weet je nog iemand die 
omotie flyer voor eventuele belangstellende. 

Secretaris: Jos Noordover, 
Telefoon: 4559083 
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Tegels 
 
De tuincommissie wil alle tussenpaden van tegels voorzien zodat duidelijk is waar 
de paden zijn en vrij gehouden moeten worden van onkruid.  
Heeft u 30 x 30 cm tegels over of u weet familie, kennissen of buren die hun tuin 
gaan veranderen en tegels over heeft, breng ze naar de tuin of neem contact op 
met Kees Dekkers. Telefoon 06-53617286. 
 
 
Algemene werkzaamheden 
 
Enkele keren per jaar zijn de algemene werkzaamheden. Onderstaande leden 
worden verzocht om op 16 maart of 15 juni 2019 op de tuin aanwezig te zijn. De 
werkzaamheden zijn van 10.00 t/m 12.00 uur. Voor thee en/of koffie wordt gezorgd. 
 
Uitgenodigd zijn voor 16 maart 2019 
 
tuin 1b fam. Schuuring tuin 20 fam. Buissink 
tuin 4 fam. Wang tuin 24 fam. Kraats 
tuin 16 fam. Vinke tuin 27 fam. Abouna 
tuin 77 fam. Wenisch  
 
Uitgenodigd zijn voor 15 juni 2019 
 
tuin 1a fam. Arendsman tuin 45 fam. Wendt 
tuin 15a fam. Schouten tuin 51 fam. Beijaard 
tuin 15b fam. Overtoom tuin 55 fam. Peerenboom 
tuin 21 fam. Gnirrep tuin 62 fam. Oosterwechel 
tuin 29 fam. Spengen tuin 63 fam. Pouls 
tuin 32 fam. Meijer tuin 69 fam. Timmerman 
tuin 36 fam. Kiestra tuin 74 fam. Jongsma 
 
 
Knoflook 
 
Helaas kunnen we dit jaar geen gezamenlijke inkoop van knoflook organiseren 
want het bedrijf die tot voor kort dit leverde, is gestopt. 
Een alternatief is door Kees Dekker gevonden: www.levenvanhetland.nl. 
 
 
Ingezonden mededelingen 
 
We zien dat veel tuinders door de vogels aangevreten groenten hebben. Dit komt 
omdat de netten te laag zijn gespannen. Volgens gaan op het net zitten en kunnen 
dan bij de groenten. Tip: span de netten hoog met PVC buizen. 
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Hoestsiroop van lijsterbes 
 
In vroegere tijden was de lijsterbes gewijd aan sprekers, mensen die hun stem veel 
gebruikte. En nog steeds is de lijsterbes een goed medicijn tegen heesheid en 
hoest. Hiervoor kan je de bessen rauw eten of een siroop maken. 
De suiker in de siroop versterkt de werkzame stof sorbitol(een zoete stof). En deze 
stof heeft een positieve werking op de gal. 
 
Nodig voor een lijsterbes elixer/hoestsiroop: 
*Lijsterbessen 
*Water 
*Ruwe rietsuiker(of andere suiker naar keus) 350 gram op 1 kg bessen 
*Glazen fles 
*Pan 
 
Was de bessen en haal de steeltjes eraf. Zet het water op met de bessen. Kook dit 
zacht (je kan ze stampen). Zodat er sap ontstaat. Maak t niet te heet. (Water 
toevoeging hangt af van de sterkte die je wilt). 
Zeef de bessen uit het vocht en stamp ze goed uit zodat er een droge massa 
overblijft. Voeg nu aan dit sap de suiker toe en kook dit even. 
Giet dit water heet in een uitgekookte fles en sluit af.  
Na opening bewaren op een koele plek. 
 
Gebruik: 
Als hoestdrank 
Als siroop vermengen met water 
Niet geschikt voor mensen die bekend zijn met gal stenen of zeer zwakke lever. 
 
bron: Herbal Healing 
 
 


