
1 
 

 

HET EMICLAERTJE   
Mededelingenblad VTV Emiclaer sinds juni 1988 

                                                                                                    

Juni 2019 nummer 104 
 

                                  
 

Een woord van: …. 
 

Uw Penningmeester, 
 

Ieder tuin lid heeft al eens me mij te maken gehad. En altijd ging het daarbij om de 

centjes. Maar niet iedereen weet precies wie ik ben en wat ik doe. Daarom dit 
voorstelrondje: 

 
Naam  : Ruud Tijhuis 

Leeftijd  : 57 jaar 
Getrouwd  : Ja en al 33 jaar met Minet.  

Kinderen  : 2 zoons (helaas zonder groene vingers) 
Lid sinds  : 1991 

Tuinnummer : 66 
Opleiding  : Bedrijfseconoom 

 
Ja, ik ben al geruime tijd lid van de vereniging, maar niet altijd als bestuurslid. Ik ben 

– de exacte datum weet ik niet meer – al meer dan 25 jaar lid. In november 1990 
ben ik met mijn gezin – vanuit Gorinchem – naar Amersfoort verhuisd, vanwege mijn 

baan bij de gemeente Amersfoort. Daar heb ik diverse, met name financiële functies 

vervuld en ik ben daar nog steeds werkzaam. Het tuinieren heb ik van mijn 
schoonvader – zware kleigrond in Gorinchem!!!! – geleerd.  

Op een gegeven moment begon ik het tuinieren te missen en werd ik lid van onze 
volkstuinvereniging. Een collega van mij – Arie Meijer – was de penningmeester van 

onze vereniging. En wat is makkelijker dan het stokje aan een directe collega door te 
geven……. .De eerste jaarrekening, waarvoor ik verantwoordelijk was, is die van het 

boekjaar 2000. Uiteraard ben ik eerst door Arie ingewijd in de geheimen van het toen 
gehanteerde boekhoudprogramma. En omdat ik een beetje verstand heb van wat een 

balans, resultatenrekening en debet en credit inhoudt, vond ik het een leuke 
uitdaging om het financiële reilen en zijlen van de vereniging te verantwoorden met 

behulp van een boekhoudprogramma. En dat is overigens nog steeds zo.  
Ik bekijk de zaken nu eenmaal graag door een financiële bril! De laatste paar jaar 

ging het de vereniging financieel niet voor de wind en daar baal ik dan wel van. Als 
bestuurslid moet je dan je verantwoordelijkheid nemen en aansturen op een niet 

populaire maatregel als het verhogen van de contributie. Maar het is nu eenmaal de 
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verantwoordelijkheid van vooral de penningmeester om de vereniging financieel 

gezond te houden. Dat doe ik overigens wel samen met de andere bestuursleden!  
Als tuinder probeer ik, naast  mijn werk, de tuin op orde te houden. Maar ook ik krijg 

wel eens een reprimande van de tuincommissie……Zonder pardon!! Dan moet ik even 
aan de bak en beloof ik beterschap. 

Naast het tuinieren ga ik regelmatig naar de sportschool om mijn conditie op peil te 
houden, gooi ik af en toe een hengeltje uit, ben ik een Ajax-fan en geniet ik van de 

jaarlijkse vakanties met mijn vrouw naar Zuid-Frankrijk, waar we met onze caravan 
genieten van het Franse klimaat en de prachtige omgeving. 

Tot ziens op de tuin! 
 

 

+++ Wie helpt mij +++ 
 
Het is een zwoele namiddag ergens in ……. Op de tuin zijn diverse tuinders bezig met 

schoffelen en nog wat nieuwe aanplant in de tuin aan het zetten. Ook is men bezig bij 
de kraan de gieter vol te maken. 

Bij het huisje staan nog twee tuinders gezellig wat informatie uit te wisselen. 
Plotseling komt er een vrouw hard aanhollen, iets in paniek en roept het hek moet 

open, vlug. Op de vraag wat is er, komt er een gehaast antwoord: “Geen tijd, mijn 
moeder is niet goed geworden, de ziekenwagen komt” en holt na openen van het 

grote hek snel weer weg. De tuinders die dit zagen of hoorden verbijsterd 
achterlatend. 

 
Bovenstaand verhaal is helaas werkelijkheid geweest en is naar omstandigheden 

redelijk afgelopen. Regelmatig zien we de betreffende vrouw die dit overkwam rustig 
aan de arm van haar man naar de tuin lopen en zij geniet nog steeds van hun tuin. 

 

Als we de gemiddelde leeftijd van onze tuinders nemen, ligt deze dichter bij de 55 
dan bij de 40. Hoewel dat niets hoeft te betekenen, want een beroerte, hartaanval of 

een ander ongeval, kan ons allen treffen. Het risico van hartfalen of beroerte ligt met 
het stijgen van de leeftijd wel wat hoger. Daarnaast is ons complex redelijk 

onoverzichtelijk. Je hebt door de diverse heggen, bonen staken en opbouwen niet een 
vrij uitzicht op alle tuinen in de omgeving. Hoe vaak is de dichtstbijzijnde tuinder 

zeker 4 à 5 tuinen verder. Indien je dan iets overkomt, is het zeker de vraag waard: 
 

+++ Wie helpt mij +++ 
 

Wie van al onze tuinders kan met recht zeggen; ik kan helpen bij een hartstilstand of 
ander ongeval, zoals b.v. onwel worden door de warmte etc. 

 
Daarom doet het bestuur u middels dit schrijven een oproep toekomen om indien u in 

de gelegenheid bent en ook de noodzaak ziet om een EHBO / Reanimatie cursus te 

volgen. U kunt voor informatie terecht bij de Vrijwilliger Organisatie Amersfoort en via 
onderstaande link: 
https://www.indebuurt033.nl/wp-content/uploads/2018/01/Trainingen-Cursussen-Vrijw-2019_13.pdf 

 
Ook kunt u dit melden via ons verenigingsmailadres vtvemiclaer@outlook.com 

https://www.indebuurt033.nl/wp-content/uploads/2018/01/Trainingen-Cursussen-Vrijw-2019_13.pdf
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Indien er meer als 10 gegadigden zijn, wil ik als voorzitter gaan kijken of we via de 

lokale EHBO organisatie een cursus kunnen regelen alleen voor onze vereniging. Bij 
reageren gaarne ook aangeven welke avonden u kunt.  

Helaas kan de vereniging geen financiële bijdrage leveren en zijn de kosten voor u 
zelf, maar bij een groter aantal is er altijd iets te regelen. Niet alleen onze mede 

tuinders hebben er eventueel profijt van, maar ook u zelf en anderen buiten het 
tuinieren. 

 
 

Phytophthora. 
 
Een ieder die deze ziekte kent, weet dat het de schimmelziekte bij aardappelen 

betreft. Deze schimmelziekte kan je hele aardappeloogst bederven. Besmette 
aardappelen kunnen na het oogsten in de grond achterblijven. Een ieder van ons 

heeft wel aardappelplant zien opkomen op de plek waar het jaar daarvoor de 
aardappelen stonden. Doordat je niet zeker bent dat alles gerooid is, is de regel 

ingesteld om ieder jaar in een cyclus van vier jaar de strook waar aardappelen gepoot 
worden te verschuiven. Het niet houden aan deze regel kan niet alleen uw oogst 

vatbaarder maken voor deze schimmelziekte, maar ook de van uw naaste tuinders. 

Daarom let de Tuin Commissie (TC) hier specifiek op.  
Voorkom dat u uw aardappelen moet verplaatsen terwijl ze al boven de 

grond staan. 
 

Echter wat sommigen van u wel en vele van u niet weten is, dat tomaten net zo 
bevattelijk zijn voor deze ziekte. 

 

 

Phytophthora is het ergste wat een tomatenliefhebber kan overkomen. De ziekte is in 
staat om een prachtig tomatengewas dat volhangt met grote groene vruchten binnen 

een à twee weken in een waardeloze puinhoop te veranderen. De ziekte treed op bij 
onze buiten geteelde tomaten, als het in de zomer veel regent. Een regenachtige 

periode van een à twee weken in de zomer is voldoende om een uitbraak van 
tomatenziekte (Phytophthora Infestans) te weeg te brengen. Vroeger was 

Phytophthora minder bekend bij de teelt van buitentomaten. Waarschijnlijk is met de 
introductie van nieuwe aardappelrassen uit Zuid-Amerika een nieuwe Phytophthora-

variant meegekomen, die zich geslachtelijk kan vermeerderen. Daardoor is de 

parasiet veel flexibeler geworden, past zich gemakkelijk en sneller aan aan bestaande 
pesticiden en rassen en infecteert ook andere nachtschadeachtigen zoals de tomaat. 
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Het is daarom ten zeerste aan te bevelen om tomaten zeker niet te planten op de 

strook van de tuin, waar het jaar daarvoor aardappelen hebben gestaan. 
In tegenstelling tot aardappelen kun je bij het optreden van deze schimmelziekte bij 

tomaten alles ruimen. Doordat dit bij aardappelen niet 100% zeker is, hanteert de 
vereniging voor aardappelen wel een wisselende strook per jaar en niet voor tomaten. 

 
Welke maatregelen kunt u t.o.v. de tomaten nemen: 
 

De belangrijkste en meest afdoende maatregel die we kunnen nemen tegen 
Phytophthora is het droog houden van de planten, het liefst door middel van een 

simpel afdak. Een kasje kan ook, maar dan moeten we ook goed ventileren om de 
luchtvochtigheid laag te houden. 

Een andere weg is die van de rassen met enige weerstand tegen de ziekte. Er zijn 

geen rassen met absolute resistentie, maar wel rassen met goede weerstand. Op 
internet kunt u zoeken welke rassen een goede weerstand hebben. 

Verder houdt u zich qua tomatenteelt aan de navolgende regels: 
• Kies een open en zonnige standplaats.  

• Houd een ruim plantverband aan (minstens 70 x 70 cm).  

• Snoei het onderste blad zodra het kan, dan kan de wind onder de planten door en 
droogt de grond sneller op.  

• Houd de grond los en verwijder al het onkruid.  

• Verwijder altijd direct de aangetaste plantendelen. Gooi ze niet op de composthoop.  

• Pas vruchtwisseling toe; verbouw tomaten elk jaar op een andere plek.  

• Zorg dat een afdak zo ruim is dat de tomaten niet nat worden. Let er bij een kas op dat 
die voldoende geventileerd wordt, zodat er geen condens op de bladeren komt. Er is 

ook plastic folie te verkrijgen waar een enkele tomatenplant in verpakt kan worden 
(tomatenzakken). Bij gebruik van dit materiaal moeten we er ook op letten dat het 

plastic niet strak om de plant zit, de bladeren moeten zo weinig mogelijk in contact 

komen met het plastic. 

Waarschuw uw naaste tuinder indien u bij uw tomaten last heeft van deze ziekte. 

Voorkomen is beter dan ruimen. 
 

 

Algemene Werkzaamheden 
 

Zaterdag  15 juni 2019.  
Enkele keren per jaar zijn de algemene 

werkzaamheden. Onderstaande leden worden 
verzocht om op 15 juni 2019 op de tuin aanwezig te 

zijn. De werkzaamheden zijn van 10.00 t/m 12.00 

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

andere datum. hermanvanvalkengoed@kpnmail.nl  
 

De volgende tuinders zijn uitgenodigd voor de werkzaamheden op 15 juni 2019 

Tuin 1 Schuuring   Tuin 15a Schouten 
Tuin 15b Overtoom   Tuin 27 Ling 

Tuin 29 Spengen   Tuin 32 Meijer 
Tuin 45 Wendt   Tuin 51 Beijaard                     

mailto:hermanvanvalkengoed@kpnmail.nl
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Tuin 55 Peerenboom  Tuin 63 Pouls 

Tuin 65 Abouna 
 

Tegels leggen 
 

Op 15 juni zoeken we ook tuinders die helpen met het leggen van tegels voor de 
algemene paden. Indien zij zich opgeven, dan worden zij de eerst volgende keer niet 

uitgenodigd voor de werkzaamheden maar schuiven door naar een latere datum. 
Help mee om onze paden er beter en toegankelijker te maken 
 

 

Sleutels 

 

Het is de afgelopen maand alweer 2x voorgekomen dat er zich tuinders hebben 
gemeld voor een nieuwe sleutel. De sleutels kosten maar liefst €40,- en dat is zonde. 

Je kan er ook leuke planten voor de tuin voor kopen. 
Na onderzoek, o.a. door de Sleutelspecialist, blijkt dat de boosdoener de tuinders zelf 

zijn, doordat de sleutel niet volledig in het slot zat en men toen al begon met het 
omdraaien van het slot. 

Zorg dat uw sleutel volledig in het slot zit alvorens het slot om te draaien 
 

 

Snoeien heggen en het snoeiafval 
 

15 juni dient uw heg gesnoeid te zijn. De TC zal hier op toezien. Zoals bekend wordt 
de kar niet meer gebruikt om snoei en ander niet te composteren afval af te voeren. 

Tijdens de ALV van april hebben we het daarom gehad over een alternatief (hakselen 
van het snoeiafval). 

Het bestuur zal dan ook dit als proef gaan uitvoeren en zal nadien beoordelen of dit 

een geslaagd alternatief is. Wel zal aan een aantal voorwaarden moeten worden 
voldaan: 

• In de betonnen bak tegenover de kar, zal ruimte worden gecreëerd om het 
snoeiafval te deponeren. Het snoeiafval kan hier vanaf 5 juni worden 

verzameld. 
• Er mag alleen snoeiafval worden gedeponeerd, ander te composteren afval is 

niet toegestaan. 
• Het bestuur en de TC zullen regelmatig nagaan of er alleen snoeiafval ligt. 

• Rond 15 juli zal er gehakseld worden. Het haksel afval zal op dezelfde locatie 
komen te liggen. 

• Een ieder kan na het hakselen, gebruik maken van het haksel om te gebruiken 

op zijn of haar tuin, als pad bedekking of als compoststarter. 

Laten we er met z’n allen ervoor zorgen dat deze proef slaagt en wees niet bevreesd 

om elkaar op de regels te wijzen. 
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Wat kost mijn tuin en wat levert het op 
 
In het Emiclaertje 102 heb ik een artikel voorgeschoteld uit het maart nummer van 

het blad “Landleven” waarin een aantal tuinders aan het woord waren, welke 

bijhielden wat hun moestuin nu kostte en opleverde. 
Ik heb toen voorgesteld om samen met een aantal tuinders van onze vereniging dat 

ook te doen. Hiervoor had ik een Excel spreatsheet in elkaar gezet, welke kon helpen 
dit bij te houden en hieruit een overzicht te maken. 

Helaas heeft zich geen tuinder gemeld die mee wilde doen, hetgeen natuurlijk nog 
altijd kan. Zelf heb ik tot op heden alles bijgehouden: 

Zoals contributie en tuinhuur. Het aantal uren dat ik in en op de tuin heb gewerkt, á € 
1,-- per uur (keuze bedrag), wat ik heb aangeschaft voor de tuin, qua planten zaden 

en gereedschap (laatste afschrijving in 10 jaar) en wat ik al heb geoogst. Hierbij 
rekening gehouden wat het op dat moment kostte in de winkel. 

Dit levert op dit moment het navolgende overzicht op: 
 

Totaal overzicht gemaakte uren, onkosten en opbrengst 
totaal uren totaal kosten totaal opbrengst Winst / Verlies 

€ 62,00 € 205,65 € 49,25 € -218,40 

 

Natuurlijk is het grote oogsten nog niet echt begonnen en is de grootste kostenpost 
(contributie, huur en zaden) al gemaakt. Het is mijn verwachting dat het uiteindelijk 

een goed positief saldo zal worden. Natuurlijk zal ik u in één der volgende 
Emiclaertjes op de hoogte houden. Indien er nog tuinders zijn die het nog zelf willen 

bijhouden. Reactie via vtvemiclaer@outlook.com 

 
 

Het Nabranderhoekje 
 

• Buiten staan 2 tafels en enkele stapelstoelen. 
Deze stoelen na gebruik graag weer schuin zetten. 

Als ze gewoon rechtop staan worden ze nat en 

met stuifzand erover heel vuil. Bij schuin plaatsen 
loopt het regenwater er weer vanaf en blijven ze 

schoon. 

 

Copy voor Emiclaertje 105 
 
Heeft u iets voor nummer 105 van het Emiclaertje. Graag voor 1 september in het 

bezit van het bestuur via vtvemiclaer@outlook.com 
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