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Beste tuinders,

Het eerste Emiclaertje van 2019. We zijn het tuinjaar weer begonnen!.
Wat hebben we al mooie dagen achter de rug,veel zonneschijn waardoor de tuinkriebels al 
boven kwamen. Er wordt al flink gewerkt. Spinazie en tuinbonen steken al boven de grond.
De meeste tuinen liggen er al mooi bij. Het wordt weer een topjaar. 
Veel tuinplezier allemaal en een mooie opbrengst gewenst.

Mededelingen vanuit het bestuur:

Reserveer deze datum vast in uw agenda: 

Algemene Ledenvergadering
Woensdag 17 april 2019, 20.00 uur
Kerkgebouw, De Hoeksteen  
Klaartje Donzepad 59 te Amersfoort
Uitnodiging met de bijbehorende
stukken worden via mail verzonden.

* Om het bestuur te versterken zijn wij op zoek naar 2 algemene bestuursleden.
Belangstellende kunnen zich aanmelden bij de secretaris Jos Noordover,
jjnoordover@gmail.com.

* De volgende bestuursleden zijn aftredend: 
Marianne Planken,voorzitter en herkiesbaar.
Els Wiekeraad, vice voorzitter
Ruud Tijhuis, penningmeester en herkiesbaar

Secretaris: Jos Noordover,
Telefoon: 4559083.
VTVEmiclaer@outlook.com



Ingezonden door Kees Dekkers:
Wat kost mijn tuin en wat levert het op?

Deze vraag zal u en menig tuinder van onze vereniging zich ooit wel eens hebben 
afgevraagd.
Ik persoonlijk heb hem zeker wel eens gesteld en ook getracht te beantwoorden wanneer hij 
mij door buren of familie werd gesteld. 
Je probeert dan soms wel eens een antwoord te vinden of te geven, zo van: 
Ik heb nu wel ruim 2 kilo aardbeien geplukt of Dit emmertje aalbessen is zeker 1,5 kilo. En 
als ik nu kijk wat het in de winkel kost, dan heb ik toch zeker 8 of misschien wel 10 Euro 
bespaard. Die bos Dahlia’s of Gladiolen zou nu in de winkel zeker €7,50 kosten
Toen ik het blad “Landleven” van maart 2019 las, viel mij oog op een zeer interessant 
artikel dat als volgt opent: 

ie een moestuin wil beginnen doet dat meestal vooral voor de hobby. Schoffelen, 
zaaien, een stukje kale aarde omtoveren tot een vruchtbaar paradijsje. Maar bij 
moestuinieren komt er een extra voldoening bij: de oogst. En hoewel het vaak 

niet de belangrijkste beweegreden is om in eigentuin groente te telen, het is toch leuk om 
eens te weten: zo’n moestuin, levert dat nu wat op? Twee tuinders hielden een jaar lang hun 
opbrengst, hun kosten en ook hun werktijd bij. Allemaal bij benadering en afgerond. Maar 
voor beginnende tuinders een goede aanwijzing van kosten en baten van hun nieuwe hobby.
-------

Zo begint de eerste alinea van het artikel dat vier pagina’s beslaat, compleet met twee kleine
voorbeelden, waarvan onderaan van dit schrijven er één is bijgevoegd.
Indien u het gehele artikel wilt lezen, dan kunt u een kopie hiervan in het gebouwtje inzien. 
Wel een vriendelijk verzoek om deze kopie hier te laten liggen. Ook kunt u natuurlijk in de 
boekwinkel nagaan of het blad van maart nog beschikbaar is, of anders in de bieb. 
Ik kan u het blad aanraden, zelf haal ik er toch zeker regelmatig relevante informatie uit 
welke ik in de tuin kan gebruiken.

Het lijkt mij leuk indien er ook binnen onze vereniging er een aantal leden zijn die dit voor 
het komend seizoen zouden willen bijhouden, zodat we in de komende exemplaren van 
“Het Emiclaertje” een terugkerend hoofdstuk hebben, waarin de verschillende tuinders in 
het kort aangeven wat nu hun kosten / baten overzicht is m.b.t. hun eigen tuin.
Natuurlijk vergt het wel enige discipline, want naast het bijhouden hoe vaak en lang je op 
de tuin werkt en welke zaden en plantjes je hebt gekocht, zal je ook in de winkel moeten 
nagaan wat nu op dat moment de prijs is van b.v. een krop sla, een komkommer of een zak 
aardappelen op het moment van de oogst. Dit is natuurlijk van belang, omdat de prijs al naar
gelang de tijd in het jaar varieert. Natuurlijk doe ik als schrijver van dit artikel ook mee en 
omdat ik weet hoe lastig het soms is om alles bij te houden maak ik voor mijzelf een z.g. 
Excel bestand, waarin ik alleen maar de datum, artikel, gewicht of hoeveelheid en 
winkelprijs hoef in te vullen, waarna hetgeen ik heb ingevuld automatisch, afhankelijk of ik 
iets gekocht heb of geoogst in een algemeen kosten baten overzicht komt te staan.

W



Daarom mijn uitdaging aan u: DOE MEE. Indien u wilt meedoen, dan kunt via de mail van 
de vereniging: vtvemiclaer@outlook.com dit kenbaar maken en dan zal ik zorgdragen dat u in
het bezit komt van genoemd Excel bestand
Mocht u als gebruiker van het bestand soms nog wat verbeteringen weet aan te brengen, 
schroom dan niet om dit vernieuwde bestand retour te sturen, dan kunnen alle andere 
deelnemers deze ook weer ontvangen.

Gebruik materiaal van de vereniging:
De tuinvereniging bezit gelukkig materiaal voor de algemene tuinwerkzaamheden zoals het 
onderhouden van de paden en de hagen. Natuurlijk mag iedere tuinder een kruiwagen of 
gereedschap gebruiken. Het is de bedoeling dat na gebruik de materiaal worden terug 
gebracht zodat andere tuinders deze ook kunnen gebruiken.

Aardappelen komend jaar:
Bijgaand de plaatsbepaling waar de aardappelen gepoot dienen te worden.
Let op. De tuincommissie controleert de plaats van de aardappelen. Staan deze in het 
verkeerde kwadraat, dan dienen ze verwijderd te worden en op de juiste plaats gepoot te 
worden. Deze wisselteelt voorkomt aardappelziekte.
Bij twijfel vraag advies aan de tuincommissie.



Het huisje:
In het huisje staat een waterkoker en een koffiezet apparaat voor algemeen gebruik. Mocht 
je hier gebruik van willen maken, neem dan je eigen ingrediënten mee. 
Na gebruik de kopjes afwassen en stekkers uit het stopcontact.
Het gebeurt de laatste tijd regelmatig dat de deur van het huisje s’avonds open staat. Laten 
we er samen voor zorgen dat we de deur dicht doen en afsluiten. We willen geen 
ongenodigde gasten op ons terrein.

Vanuit de tuincommissie:
Algemene werkzaamheden 2019

Op 24 maart zouden de algemene werkzaamheden gehouden worden. Deze is vanwege het 
slechte weer geannuleerd.

Wij hebben een nieuwe datum geprikt. Bij deze worden de leden die op het lijstje 
stonden van 16 maart verzocht op 13 april aanwezig te zijn voor de algemene 
werkzaamheden. Wij willen dan de bestrating bij het gebouwtje onder handen nemen en 
tevens verder gaan met het betegelen van de tussenpaden. Wij hebben inmiddels ca 60 
strekkende meter tegels ontvangen die gelegd moeten worden. 

De werkzaamheden zijn van 10.00 t/m 12.00 uur. Voor thee en/of koffie wordt gezorgd.

Uitgenodigd zijn voor 13 april 2019
tuin 1b Schuuring tuin 4 Wang
tuin 16 Vinke tuin 20 Buissink
tuin 24 Kraats tuin 27 Abouna
tuin 69 Timmerman tuin 74 Jongsma
tuin 77 Wenisch

Uitgenodigd zijn voor 15 juni 2019
tuin 1a Arendsman tuin 15a Schouten
tuin 15b Overtoom tuin 21 Gnirrep
tuin 29 Spengen tuin 32 Meijer
tuin 36 Kiestra tuin 45 Wendt
tuin 51 Beijaard tuin 55 Peerenboom
tuin 62 Oosterwechel tuin 63 Pouls

Uitgenodigd zijn voor 21 september 2019
tuin 1a Arendsman tuin 3 Wijhe
tuin 23 Van Velzen tuin 13 Chiu-Weng
tuin 20 Bouwmeester tuin 28 Smits
tuin 47 Overeem tuin 52 Koolstra
tuin 54 Van Hell tuin 60 Schipper
tuin 67 Van der Kolk



Bent u door omstandigheden verhinderd te komen, laat het ons weten en we delen u in op de
andere datum. 

Na 16 april gaat de tuincommissie weer een ronde over het tuincomplex lopen. 
Uiterlijk 15 april moet uw tuin zaai gereed zijn en vrij zijn van niet benodigd materiaal. Niet
gebruikt materiaal moet keurig opgeruimd of verwijderd zijn.

Vriendelijke groet, de tuincommissie.

Heeft u ook een idee voor t Emiclaertje? Stuur dit dan  naar: VTVEmiclaer@outlook.com


