
1 
 

 

HET EMICLAERTJE   
Mededelingenblad VTV Emiclaer sinds juni 1988 

                                                                                                    

September 2019 nummer 105 
 

                                  
 
 

Algemene Ledenvergadering 25 september 
 

Beste leden, 
 

U heeft via de mail reeds een uitnodiging voor de ALV van 25 september ontvangen, 

toch willen we u middels ons mededelingenblad extra attenderen op deze vergadering 
door u de uitnodiging nogmaals te doen toekomen. 
 
Middels dit schrijven nodigt het bestuur u uit om een ingelaste Algemene Leden Vergadering (ALV) bij te 
wonen. 
 
Tot onze spijt heeft het bestuur na uitgebreid onderling overleg moet besluiten om conform artikel 7 lid 6 en 
7 van onze statuten dhr. S. Stekhoven te ontzetten uit zijn lidmaatschap. Na volledig alle regels van onze 
vereniging te hebben gevolgd, is dit besluit aan dhr. Stekhoven medegedeeld. 
  
Omdat het aantekenen van bezwaar volgens onze statuten mogelijk is, heeft dhr. Stekhoven hier gebruik 
van gemaakt en is het bestuur nu belast met het uitschrijven van een ALV. 
 
Deze ALV zal plaats vinden op 25 september 2019 om 20.00 uur. Locatie is “De Hoeksteen” achter 
winkelcentrum Stastokerf in de wijk Schothorst, u allen bekent. 
 
Het bestuur hoopt dat u allen gezien het belang van deze ALV aanwezig zult zijn. 
Het enige agenda punt op deze ALV zal het bezwaar tegen het besluit van het bestuur betreffende de 
ontzetting van genoemd lid, hierbij zal het bestuur dhr. Stekhoven alle gelegenheid geven om zijn 
bezwaren kenbaar te maken.  
 
Mocht u door omstandigheden niet in de gelegenheid zijn om op deze ALV aanwezig te zijn, dan hoopt het 
bestuur dat u een ander lid van de vereniging wilt machtigen om namens u uw stem uit te brengen. U bent 
dan echter niet in staat om de discussie te volgen en vandaar uit uw keuze te maken. 
Het machtigen dient schriftelijk te gebeuren en voorafgaand aan de vergadering bij het bestuur bekent 
worden gemaakt. 
 

 

 
 

 
 

Een woord van: …. 

Secretaris: Jos Noordover, 
Mailadres:  vtvemiclaer@outlook.com 
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Uw Tuin Commissie lid, 
 
Naam  : Herman van Valkengoed  
Leeftijd : 70 jaar ( vanaf 2005 in de vut en inmiddels gepensioneerd) 
Getrouwd : Met Tina en we hebben 2 dochters en 2 kleindochters. 
Lid sinds : dec 2007  
Mijn tuin : tuin 73 
Vanaf de oprichting in 1988 van de VTV ben ik 5 jaar samen met mijn vader lid geweest. Helaas kwam hij 
door ziekte te vroeg te overlijden en was het voor mij in mijn werkzaam leven niet mogelijk om alleen de 
tuin te onderhouden en ben ik er in 1993 mee gestopt. Toen ik in 2006 gewend was aan het thuis leven 
heb ik mij ingeschreven voor een tuin die ik in 2007 heb gekregen en sindsdien tuinier ik nog steeds met 
veel plezier. 
 
Op 16 jarige leeftijd ben ik begonnen als timmerman in een fabriek en na ca 12 jaar doorgestroomd naar 
een architectenbureau tot deze in 1982 failliet ging en ik een half jaartje noodgedwongen van een WW-
uitkering gebruik moest maken. Toen gesolliciteerd bij het Openbaar ministerie (OM) en werk gevonden in 
de Penitentiaire Inrichting Over Amstel oftewel de Bijlmer bajes in Amsterdam. Hier heb ik 5 jaar met veel 
plezier de personeelsplanning gedaan en ben toen gaan werken bij het Bureau verkeershandhaving ook 
van het OM en lekker dichtbij, in Soesterberg. In 2005 mocht ik op 57 jarige leeftijd in de vut en geniet nog 
steeds van mijn vrije tijd om te tuinieren, veel te fietsen en  allemaal leuke dingen te doen. Over fietsen 
gesproken, in de zomermaanden zet ik fietstochten uit en begeleid ik samen met mijn vrouw groepen 
fietsers door Amersfoort en omstreken. Tochten tussen de 30 en 40 en soms wel 70 km. Dit in naam van 
de SRO (Sport en Recreatie voor Ouderen). 
 
In 2015 ben ik in de Tuincommissie gekomen. Over het algemeen net als tuinieren een hele leuke 
bezigheid. Hierdoor heb ik veel leuke contacten met mede tuinders. Vooral tijdens de algemene 
werkzaamheden spreek je mensen die je normaal niet ziet of spreekt. Ook als de TC een tuinronde 
gemaakt heeft zijn er tuinders die je aanspreken met soms positieve reacties maar ook tuinders die je 
aanspreken omdat ze het niet helemaal eens zijn met de Tuincommissie. Dat hoort er nu eenmaal bij. 
Ik sluit mijn woordje hiermee af en ik zie jullie wel weer eens op de tuin. 
 
Vriendelijke groet, 
 
Herman van Valkengoed 

 

 
 

Algemene Werkzaamheden 
 
Zaterdag  21 september 2019.  

Enkele keren per jaar zijn de algemene 
werkzaamheden. Onderstaande leden worden 

verzocht om op 21 september 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 21 sept 2019 
Tuin 1A Arensman   Tuin 32 Meijer 

Tuin 13 Chiu-Weng   Tuin 36 Kiestra 
Tuin 15A Schouten   Tuin 52 Koolstra 
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Tuin 15B Overtoom   Tuin 54 van Hell                     

Tuin 20 Bouwmeester  Tuin 60 Schipper 
Tuin 21 Gnirrep   Tuin 62 Oosterwechel 

Tuin 23 Crone   Tuin 74 Jongsma 
Tuin 28 Smits 

 
Tegels leggen 

 
Op 21 september proberen we het leggen van de tegels af te ronden. Een paar van de 

mensen die zijn ingeroosterd voor de algemene werkzaamheden van 21 september 
zullen dan hiervoor worden ingezet. Daarnaast willen we toch ook extra dank zeggen 

aan de gebroeders Plooyer, welke niet regulier op de lijst ingedeeld, toch wel weer bij 

alle tegel leg activiteiten aanwezig waren en hun inzet hebben getoond in het keurig 
leggen van de paden. Natuurlijk waren zij niet de enige hulpkrachten en ook allen die 

op welke wijze ook hebben meegeholpen, willen we dank zeggen. 

 
 
Mest besmet met chemicaliën 
 
Artikel Trouw ALV April 2019 

 
Tijdens de ALV van afgelopen april heeft een tuinlid een Artikel gedeeld uit Trouw waarbij een 
onderzoek werd genoemd naar afname van de weidevogel populatie in Nederland. 

 
In dit Artikel werd gerefereerd naar een onderzoek door de LU Wageningen. De conclusie liegt 

er niet om en wordt er een directe link gelegd naar gebruik van chemicaliën en afname 
weidevogel populatie. 
 

Het bestuur heeft het rapport opgevraagd bij de provincie Gelderland, de conclusie is in geval 
van verzending Emiclaertje via mail als PDF bijgesloten. Ook in het huisje ligt het rapport ter 

inzage. Het gehele rapport is bij het bestuur verkrijgbaar vtvemiclaer@outlook.com 
 
Voor degene die het hele rapport wil lezen. Be my Guest, persoonlijk vond ik het erg 

interessant. Voor degene die meer interesse hebben in de conclusie : zie bijlage. 
 

Afgelopen jaar hebben we een test uitgevoerd op gemalen koemest, waarbij de koemest 
gedeeltelijk is gedroogd en er uitziet als compost. 
Deze mest is veel handelbaarder dan de standaard koemest en heeft dezelfde leverancier / 

oorsprong als de standaard koemest. 
 

We willen graag beide soorten aanbieden dit jaar (zie volgend artikel). 
We kunnen van deze beide koemestvorken niet garanderen dat er geen chemicaliën in 
voorkomen zoals genoemd in het artikel. 

 
Daarom heeft het bestuur besloten ook gedroogde bio mest aan te bieden dit jaar. De 

leverancier is is Fertikal. (Website: www.fertikal.be). Deze mest is gecertificeerd en volgens 
Duitse normen goedgekeurd voor bio gebruik. Productnaam Fertipur. De product info is als 
bijlage bijgesloten. 

 
Met vriendelijke groet, 

 
Jos Noordover 
 

mailto:vtvemiclaer@outlook.com
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Het product is leverbaar in 25 Kg zakken en kost 12 Euro per zak. Gebruik is ongeveer 1 Kg 
per 5 - 8 m2.  

 
 
Reguliere Mest en Kalk 

 
Ook dit jaar kunt u weer Kalk en Mest bestellen via de vereniging bestellen (zie ook 

vorig artikel). U dient dit uiterlijk voor 01 december te hebben besteld. Bestellen kan 
door het totale bedrag over te maken op bankrekening NL77 INGB 0003329614 t.n.v. 

VTV Emiclaer Amersfoort onder vermelding van Tuin nummer en soort kalk en aantal 
zakken en soort mest plus hoeveelheid kub. 

Voor de mest is afgelopen jaar een proef geweest met korrelmest naast de reguliere 
mest voor beide geld een minimale afname van 20 m3, daar er anders bezorgkosten 

bijkomen. De kalk is verkrijgbaar in korrel of poeder vorm. 
 

Kosten: Gewone mest  €12,50 per kub 

  Korrel mest   €12,50 per kub 
  Poeder kalk   € 5,25 per zak 

  Korrel Kalk   € 7,00 per zak 
  Bio mest Fertipur  €12.00 per zak 

 
 

Snoeien heggen en het snoeiafval 
 
15 juni diende uw heg gesnoeid te zijn. Vanuit het bestuur was er een proef om het 

afval te hakselen. Door onze secretaris Jos Noordover, met hulp van Robbie Heutinck, 
is deze haksel proef uitgevoerd. Gezien de weersomstandigheden op die dag, 15 juli, 

was het niet mogelijk om alles goed te verhakselen. Ook lag er natuurlijk heel veel 
blad van de heg. Er komt zeer waarschijnlijk nog een vervolg om e.e.a. nog kleiner te 

maken, maar het merendeel is verwerkt. Dit ligt nu afgedekt opgeslagen in de 
betonnen bak te composteren en zal op een later tijdstip nog eventueel verder 

verwerkt worden. 
De tuinders die in hun composthoop een starter willen hebben of hun compost losser 

en luchtiger willen maken, kunnen vanuit de afgedekte hoop datgene halen wat zij 
nodig denken te hebben. Straks in de winter is het ook een goede afdekker voor die 

bedden *b.v. knoflook)die vorst vrij moeten blijven. 
 

 

Knoflook 
Half tot eind oktober is het weer tijd voor het planten van knoflook. Hoewel de 

vereniging niet meer gezamenlijk inkoopt, willen we u er wel op attenderen dat als u 
nog niets besteld heeft op één van de diverse sites of bij een tuinder, dat u nog snel 

moet zijn. De keuze is zeker in deze tijd beperkt, maar u kunt zeker nog wel wat 
soorten bemachtigen. 

Een site waar zeker nog wat te krijgen is, is: 

https://www.levenvanhetland.nl/knoflook/ 

 
Wat kost mijn tuin en wat levert het op 

https://www.levenvanhetland.nl/knoflook/
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In het Emiclaertje 102 heb ik een artikel voorgeschoteld over een aantal tuinders 
welke bijhielden wat hun moestuin nu kostte en opleverde. 

Hierop is toen door mij voorgesteld om samen met een aantal tuinders van onze 
vereniging dat ook te doen. Hoewel el geen reacties kwamen, heb ik zelf m.b.v. een 

spreadsheet alles bijgehouden. 
In het vorige Emiclaertje heb ik jullie op de hoogte gebracht van de stand van zaken 

op dat moment en ook aangegeven dat ik dat in elk Emiclaertje dat in dit 
verenigingsjaar nog zou uitkomen hier een vervolg aan zou geven. 

Om jullie nog even kort op de hoogte te brengen: 
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 (controle op moment 
van oogsten op de site van AH, Jumbo en Lidl), waarbij indien beschikbaar de keuze 

altijd was voor een biologisch product. Bij meerder prijzen hanteerde ik een 
gemiddelde prijs. 

Dit levert op dit moment het navolgende overzicht op: 
 

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

€ 126,00 € 223,36 € 1.043,92 € 694,56 

 

Was het in Emiclaertje 104 nog een negatieve balans, nu 3 maanden verder is deze 
ver in de plus geschoven. Natuurlijk zal ik u in het volgende Emiclaertje 106, die op 

15 december zal verschijnen de definitieve stand geven. Indien er nog tuinders zijn 
die het zelf voor komend jaar willen bijhouden. Reactie graag via ons 

verenigingsmailadres: vtvemiclaer@outlook.com 
 

 

Innovatie 
Innovatie, het gebeurt overal en vaak op de meest onverwachte momenten. 

Natuurlijk wordt er in de zakelijke wereld veel op innovatie gestuurd en komen er 
regelmatig uit onverwachte hoek verrassende oplossingen naar voren. Ook thuis, we 

innoveren niet echt, maar zoeken praktische oplossingen. Toch zijn die oplossingen 
ook in de tuin toepasbaar. 

 
Zo ook de oplossing c.q. toepassing van een oplossing die ook thuis is toegepast door 

ons lid van tuin 24, Wim van de Kraats. Hij was thuis groen bezig met het opvangen 

van regenwater en bedacht toen, dan moet toch ook toepasbaar zijn op mijn tuin. Zo 
gezegd zo gedaan en met behulp van een goot en een ton, heeft hij van zijn 

gereedschap kist, die zoals bij velen van ons schuin afloopt, een oplossing bedacht 
om regenwater op te vangen. Naast het ecologisch bezig zijn, bespaart hij zich zo ook 

van een extra gang naar de kraan. Door naast een regengoot (zie foto) aan zijn kist 
te maken, heeft hij ook een ton van ongeveer 80 liter onder de regengoot geplaatst. 

Zo verzameld hij extra water om zijn tuin mee te besproeien. Zeker met die 
hoosbuien die we tegenwoordig hebben, bespaart hem dat een extra beurt aan de 

kraan en helpt daarnaast de vereniging in het besparen van leidingwater. 
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Zo’n idee verdient zeker navolging en ik denk dat er redelijk wat tuinders, die ook een 
schuin aflopende gereedschapskist hebben, hier een voorbeeld aan kunnen nemen. 

 
Even wat praktische info qua gebruikt materiaal  
Mast goot kunststof 100mm lengte 2000mm , 3 stuks alum. beugels ,1 eindkap voor goot 100 mm totaal 27 
euro, alles is bij iedere bouwmarkt verkrijgbaar. En natuurlijk een ton voor opvang. 

 
 

 
 
 

Het Nabranderhoekje 
Er zijn voor deze aflevering geen nabranders 

 

Copy voor Emiclaertje 106 
 
Heeft u iets voor nummer 106 van het Emiclaertje. Graag voor 1 december in het 

bezit van het bestuur via vtvemiclaer@outlook.com 
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