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HET EMICLAERTJE   
Mededelingenblad VTV Emiclaer sinds juni 1988 
                                                                                                    

Mei 2019 nummer 103 
 

                                  
 

Een woord van: …. 
 

Uw “nieuwe” Voorzitter, 
 
Beste tuinders voor u ligt het eerste Emiclaertje na de Algemene Leden 

Vergadering (ALV). 
Tijdens deze ALV is er binnen het bestuur het e.e.a. gewijzigd. We 

hebben onder meer afscheid genomen van onze voorzitster Marianne 
Planken, namens u allen wil ik haar dank zeggen voor haar inzet in het 

afgelopen verengingsjaar. Ook onze vice-voorzitster Els Wiekeraad heeft 
het bestuur verlaten  De vele jaren dat zij haar functie binnen het 

bestuur heeft bekleed zijn niet onopgemerkt verlopen. Mede dank zij 
haar inzet en werk voor de vereniging zijn diverse zaken tot stand 

gekomen met name het gehele gebeuren rond de nieuwe AVG wetgeving 

en wat dat voor ons als vereniging betekend is door haar volledig 
uitgezocht en vastgelegd. Hierdoor is de vereniging weer op een hoger 

plan gezet. Zij heeft haar bestuursfunctie jarenlang naast een drukke 
baan uitgeoefend en het was begrijpelijk dat zij nu ze is gestopt met 

werken, naast het tuinieren ook voor zichzelf wat meer wil doen. Els 
namens de vereniging hartelijk dank voor je inzet. 

Buiten een nieuwe voorzitter is er helaas geen ander lid tot het bestuur 
toegetreden. We zijn dus nog naarstig op zoek naar bestuursleden. Wie 

wil ons versterken? 
We willen deze rubriek “Een woord van: ….” een vast onderdeel van 

het Emiclaertje laten worden, waarin iemand van het bestuur, 
Tuincommissie of een lid zich nader bekend maakt en iets verteld over 

het hebben van een tuin of ander voor de leden bijzonder onderwerp. 
 

Secretaris: Jos Noordover, 
Mailadres:  vtvemiclaer@outlook.com                 
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Voor hen die mij nog niet kennen, wil ik mij dus bij deze even in het kort 
aan u voorstellen; 

Naam  : Kees Dekkers 
Leeftijd  : 64 jaar (gepensioneerd) 

Getrouwd  : Ja, gelukkig met Trix. Samen 2 kinderen 
Lid sinds  : 17 oktober 2003 

Mijn tuin  : tuin 9 

Mijn werkzame leven is in twee delen onder te verdelen, na 25 jaar Hare 
Majesteits wapenrok te hebben gedragen heb ik eind 1996 de overstap 

gemaakt naar het burger leven en heb van mijn hobby mijn werk 
gemaakt. Na meer als 45 jaar gewerkt te hebben, ben ik in 2016 met 

pensioen gegaan. 
Naast nu voorzitter, heb ik ook zitting in het kernteam van de Burenhulp 

organisatie van de wijk Zielhorst / Schothorst. 
Ik hoop met veel plezier het voorzitterschap te kunnen uitvoeren en 

daarmee een positieve bijdrage aan de vereniging te kunnen leveren. 
 

 

Verschijningsdata Emiclaertje 
 
In het verleden was het nog wel eens onduidelijk wanneer ons 
verenigingsblad “Het Emiclaertje” nu uitkwam. Hoewel i.vm. de 

afgelopen Algemene ledenvergadering en de wisseling van voorzitter dit 

een tussentijdse uitgave is, zal Het Emiclaertje vanaf 5 juni elke 3 
maanden uitkomen. Copy voor het blad, artikel of foto’s etc., dienen 

uiterlijk 1 week vooraf aan de verschijningsdatum in het bezit te zijn van 
het bestuur. 

Data: 5 juni; 5 september; 5 december; 5 maart  
 

 

Tuincontroles. 
 

Door de Tuin Commissie (TC) worden zoals bekend gedurende het jaar 
z.s.m. na de tijdstippen die van belang zijn voor de vereniging, zijnde 

tuin moet zaai of winter gereed zijn en de data van het snoeien van de 
heggen, een controle op een aantal aspecten uitgevoerd. Deze punten 

zijn in onze Statuten en het Huishoudelijk Reglement verwoord 
Zo zal in de week van 20 t/m 26 april de TC weer een rondgang maken.  

Hoewel u bij de uitnodiging van de afgelopen ALV een verslag van de TC 
heeft gehad, waar deze controle punten ook op stonden, willen we deze 

toch nog even onder uw aandacht brengen. 
 



3 
 

Controlepunten TC n.a.v. Statuten en Huishoudelijk Reglement 

Volgnr Te controleren punt Afkomstig uit 

1 

De tuin dient goed en regelmatig onderhouden te zijn. art. 9.1 Stat. - art 8.9 HR 

2 

Het pad cq deel van het pad aansluitend aan de tuin 
dient onderhouden en onkruid vrij te zijn, tevens vrij te 
zijn van overhangende begroeiing. 

art. 8.8 ; art. 8.35 HR 

3 

De heg(gen) bij de tuin dienen voor 15 juni en 15 okt 
gesnoeid te zijn 

art. 8.8 HR 

4 

Begrenzing tuin is goed vast te stellen en bestaat uit 
gaaswerk met palen cq draad. (max 70 cm hoog) 

art. 8.10 ; art. 8.34 HR 

5 

Maximale hoogte bomen en struiken 2 m. (uiterlijk 15 
mrt) en staan niet op tuin scheiding. 

art 8.11 HR 

6 15nov alle hoogbouw en kassen omlaaggehaald art 8,12 HR 

7 Gereedschap kisten zijn in goede staat en afgesloten art 8.12 HR 

8 

Geen materiaal / kisten tegen de heg. Heg dient een 
vrije strook van min. 50 cm te hebben en bereikbaar te 
zijn 

art. 8.13 HR 

9 

De tuinder bezorgt door zijn manier van tuinieren de 
andere tuinders geen overlast. 

art. 8.18 ; art 8.36 HR 

10 

De gewassen op de tuin mogen niet in strijd zijn met 
enige wetgeving. 

art. 8.23 HR 

11 

Tuin is zaai gereed uiterlijk 15 apr en winterklaar 
uiterlijk 15 nov. 

art. 8.30 HR 

12 

Compostbak is leeg en verspreid over de tuin, uiterlijk 
15 april 

art. 8.32 HR 

13 

Tuin dient vrij van oneigenlijk materiaal te zijn (niet 
benodigd voor tuinieren, Niet gebruikt materiaal is 
keurig opgeruimd. 

art 8,37 HR 

 
Tuin controleschema 2019 
 

Aktiepunten Tijdvak In 2019 

Algemene werkzaamheden 
Vlierbes uit de buitenhaag.  

Eind maart Rond half maart 

Tuincontrole voorjaar 2e helft april Na 15 april 

1e Controle  14 dagen na eerste controle 

2e Controle  14 dagen na 
Her controle 

Algemene werkzaamheden 
Bestrating en paden vrij van 

onkruid. 

Begin juni  

Tuincontrole juni 2e helft juni Na 15 juni 

1e Controle  14 dagen na eerste controle 

2e Controle  14 dagen na  
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Her controle 

Algemene werkzaamheden Begin september 21 september 

Tuincontrole najaar Half november Na 15 november 

1e Controle  14 dagen na eerste controle 

2e Controle  14 dagen na 
Her controle 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!      Gezocht:    !!!!!!!!!!!!!!! 
 
Ondersteuning Verenigingswebsite 
 
Onze vereniging heeft een eigen website, welke nodig aan een update / 

refresh toe is. 
In de ALV van 2018 is hier al eens overgesproken. Maar door diverse 

oorzaken is het bestuur hier niet aan toe gekomen. Deels doordat er 
onvoldoende kennis aanwezig is en deels door een gebrek aan tijd. 

Toch wil het bestuur deze website die toch ook een visitekaartje van de 
vereniging is en een communicatie middel naar de leden toe verbeteren 

en van een nieuwe look voorzien. 
Het bestuur is dus naarstig op zoek naar een lid of een familielid van 

haar of hem die het bestuur kan ondersteunen met kennis van zaken of 
advies kan geven om onze website nieuw leven in te blazen. Het kan 

zelfs een familielid of een kennis zijn die een opleiding in die richting 
doet en voor een schoolproject een website moet bouwen.  

Het gaat het bestuur om een website, waarvan de content op 

eenvoudige wijze ververst of gewijzigd kan worden Meld u via mail aan 
bij ons mailadres: vtvemiclaer@outlook.com 

 

!!!!!!!!!!!!!!      Gezocht:   !!!!!!!!!!!!!! 
 
 

 

Sleutels en het hekwerk 
 

Het vervangen van een sleutel voor het hekwerk en het huisje is helaas 
weer duurder geworden. De aanmaak van een sleutel kost nu € 40,-- 

Helaas is het voorgekomen dat er een sleutel van een lid is afgebroken 
tijdens gebruik. Het bestuur vindt het daarom nogmaals van belang om 

het feit onder de aandacht te brengen dat er onder geen beding olie of 
ander smeermiddel in de sloten van het hekwerk of huisje gespoten 

mailto:vtvemiclaer@outlook.com
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wordt. Ook uw sleutel mag hier niet mee worden ingesmeerd, komt dan 
toch in het slot terecht. 

Houd u daarom aan de volgende regels voor sleutelgebruik: 
• Steek de sleutel recht in het slot, niet wrikken. 

• Mocht uw sleutel tijdens “intensieve “werkzaamheden op de tuin 
op of in de grond vallen, maak hem dan goed schoon in water en 

droog hem goed af. Vuil komt ander via de sleutelputjes in de 

sloten terecht. 
• Werkt een slot niet goed, meld het aan het bestuur, via 

vtvemiclaer@outlook.com 
 

 

RUILBEURS: 

 

Beste medetuinders van Tuinvereniging Emiclaer, het betere weer is 
alweer enige tijd aan de gang. De zaai- en plantenkriebels heeft een 

ieder alweer in beslag genomen. Toch zal het kunnen zijn dat u nog 
zaden of plantjes over heeft en graag met iemand anders wilt ruilen. 

Daarom willen wij op: ZATERDAG 18 mei van 10.00-12.00 uur een 
ruilmarkt houden.  

Wat kan er geruild worden? Bijna alles wat met tuinen te maken heeft 

zoals  zaden, plantjes, dahliaknollen en misschien zelfs netten, 
bamboestokken en wat men over heeft en daar een ander mee kan 

plezieren. Het zou prettig zijn als er ook wat informatie vermeld wordt 
op de etiketten van bv de zaden, welke het zijn, zaaimoment ,evt kleur. 

Vragen over het ruilen? Mail dan naar   vtvemiclaer@outlook.com 
Wij zien jullie graag op 18 mei 
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