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WIE HEEFT ZIN EN TIJD OM DEZE UITDAGING AAN TE GAAN EN ZICH AAN TE 
MELDEN ALS BESTUURSLID! 
 
Ben je een enthousiaste tuinierder of tuinierster, heb je zin en tijd om er iets bij te doen, heb 

je goede ideeën, zin om iets te veranderen of juist je alleen maar nuttig te maken-----
WELKOM-----het bestuur heeft aanvulling nodig!!!!! 

 
Denk b.v. aan taken als: 

o Plantjesruil markt organiseren 

o Gezamenlijke koffie drinken op de tuin 1 keer per maand/week 

o Gezamenlijke barbecue 

o Aanleveren van leuke info voor in het Emiclaertje 

o Uitwisseling van zaden markt 

o Website realisatie 

o Schoon houden gezamenlijke ruimte en wc `s 

o Bloemetje zomers op tafel                                                          

o Koffie inkoop en natuurlijk wc papier 

o Vergaderingen bij wonen van het bestuur en Tuincommissie (ongeveer 5 à 6 per 

jaar) 

o Tuinleden aanspreken indien nodig 

o enz----enz---enz                                                

De voorzitter, penningmeester, secretaris en tuincommissie hebben vaste taken, maar soms 

is er ergens assistentie nodig. 
 

Naast de vaste bestuursleden zijn er meer personen nodig om ook aan andere taken toe te 
komen! 
WE KUNNEN HET NIET ALLEEN!!!!! 

Zet je MET ons in, dan maken we er samen een mooie tuinvereniging van. 

 
Een woord van: …. 

 
Uw Voorzitter, 
 

Zo op het einde van dit kalenderjaar 2019 en het begin van een volgend decennia is het soms 
goed om eens terug te kijken naar het afgelopen jaar. In tegenstelling tot het begin van dit 

Secretaris: Jos Noordover, 
Mailadres:  secretaris-vtvemiclaer@outlook.com 
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decennium (2010 -2019) waren de laatste 3 jaar geen kabbelend beekje en met name het 
laatste jaar een wilde stroom. 
Vele van u hebben zich mogelijk ook afgevraagd wat er nu allemaal speelde en waarom er 

een extra ALV was uitgeschreven en waarom die toch weer is afgelast. Natuurlijk zal in de 
komende ALV (ergens in april 2020) nog nader op de zaak worden ingegaan, maar laat ik u 

een kort overzicht geven: 
 
Zoals u weet hebben we een Tuincommissie (TC) die namens het bestuur er op toeziet dat 

alles qua tuin onderhoud en inrichting goed verloopt en er geen excessen voorkomen.  
 

Helaas waren er in 2017 problemen met het lid van tuin 48 en zijn er door het bestuur 
maatregelen genomen. Omdat het bestuur niet echt handvatten had, is toen het 
Communicatieplan opgesteld, waardoor een ieder, bestuur, TC en leden exact wisten waar 

zich aan te houden en  welke weg te bewandelen.  
Toch waren er ook in 2018 weer problemen met tuin 48 en is het pad van het 

Communicatieplan (CP) gevolgd. Doordat er toch ook nog hiaten in het Huishoudelijk 
Reglement waren, zijn deze aangepast. Het resultaat van het volgen van het CP heeft er toe 
geleid dat de tuin (48) van het betreffend lid is gehalveerd en was het de bedoeling om een 

verse start te maken.  
In 2019 is bij de tuincontroles van de TC opnieuw geconstateerd dat het onderhoud van de 

tuin niet goed was. De TC heeft toe conform het CP de zaak in handen van het bestuur 
gegeven, waarop het bestuur getracht heeft met de tuinder het gesprek aan te gaan om tot 

een oplossing te komen. Helaas heeft dit niet gewerkt. Omdat alle wegen bewandeld waren, 
besloot het bestuur na grondig overleg om de zwaarst mogelijke maatregel te treffen, 
namelijk het ontzeggen van het lidmaatschap van het betreffend lid. Cfm onze statuten heeft 

een lid de mogelijkheid om bezwaar te maken via het bijeen roepen een ALV. Na het 
uitschrijven van de ALV is het lid tot inkeer gekomen en zijn bezwaar ingetrokken en de 

ontzetting aanvaard, waarna de ALV is geannuleerd. 
 
U weet nu wat er zich zo heeft afgespeeld en het bestuur hoopt dat het gebeuren eenmalig is 

geweest. 
Het was met name de TC die hier heel wat uren in heeft gestoken, m.n. het afgelopen jaar. 

Het bestuur wil hun daarom ook dank zeggen voor het uitvoeren van die taak.  
Nu al die zaken achter de rug zijn, hoopt het bestuur dat de vereniging weer in een rustiger 
vaarwater komt en we weer tijd kunnen besteden aan onze hobby tuinieren en we met veel 

plezier het jaar 2020 invaren. 
 

Namens het Bestuur en TC wensen ik u een vruchtbaar en oogstrijk 2020 toe. 
 
Kees Dekkers 

voorzitter 

 
 

Algemene Werkzaamheden 
 
Voor het jaar 2020 worden de volgende tuinders 

uitgenodigd op:  
 

28 maart 2020  13 juni 2020 
Tuin 1 Schuuring  Tuin 10a Hoek 
Tuin 5 Assarrar  Tuin 15a Schouten 

Tuin 6 Ekkendonk  Tuin 23 Crone 
Tuin 11 Klomp  Tuin 31 Wiekeraad 
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Tuin 12 Velzen  Tuin 45 Wendt 
Tuin 48a Veerkamp  Tuin 50 Ader 
Tuin 53 Wittebol  Tuin 57 Eikhof 

Tuin 68 Beelen  Tuin 59 Van de Par 
Tuin 74 Jongsma  Tuin 70 Reijmerink 

   Tuin 71 Pilon 

 
Mocht nu reeds bekent zijn dat u niet in de gelegenheid bent om aanwezig te zijn, 

dan kunt contact opnemen met de TC via: 
hermanvanvalkengoed@kpnmail.nl  

 
 

Water afgesloten. 

 
Net als voorgaande jaren wordt het water bij kans op vorst afgesloten. Per 
1 december is de watertoevoer afgesloten en zal op of rond 1 maart 2020 

weer open worden gezet. U wordt dan dringend verzocht geen gebruik 
meer te maken van het toilet. Dit staat duidelijk op de deuren van het 
toilet aangegeven.  

 
 

Aardappelen komend jaar:  
 
Bijgaand de plaatsbepaling waar de aardappelen in 2020 gepoot dienen te worden. Let op. 

De Tuincommissie (TC) 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 TC. 
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Aardperen Lust of Overlast 
 
Aardpeer is een gemakkelijk te telen groente, die erg gezond is en lekker smaakt. 
Bereid samen met pastinaak en gewone aardappelen als een soort stamppot en een goede 

biefstuk met een lekkere rode wijn, is dit een topmaaltijd. 
Toch zijn er een aantal zaken waar u voor moet oppassen: 

Overdadig gebruik van aardperen kan flinke darmklachten opleveren in de vorm van 
gasvorming. 
Daarnaast is de aardpeer qua gedrag ook een onkruid. Een klein stukje aardpeer levert 

resoluut het volgend jaar een nieuwe plant op met verdere uitgroei. 
 

Afgelopen periode zijn door vrijwilligers bij diverse tuinen schoonmaak acties gehouden, 
waarbij ook een ongebreidelde hoeveelheid aardperen moest worden gerooid. Dit betekend 
dat de toekomstige tuinders daar nog lange tijd last hebben van ongewenste aardperen, 

omdat bij kweek in de volle grond je geen controle hebt over waar de aardperen naartoe 
groeit. Ook tuinders palend aan die tuinen kunnen overlast krijgen. Eénmaal in de volle grond 

breid de aardpeer zich net zo snel uit als zevenblad of een ander onkruid.  
Middels een rondgang van de TC weten we dat een aantal tuinders ook aardperen kweken in 
de volle grond. Het bestuur wil u natuurlijk niet het genot van deze groente ontzeggen, maar 

wil wel de mogelijke overlast beperken.  
De juiste wijze van kweken is daarom ook om gebruik te maken van een ton of bak, zoals 

een specieton. welke volledig van de omliggende grond is afgesloten, zodat u hierin uw 
aardperen kunt kweken. 
Via deze weg roepen we dan ook de tuinders die nu nog aardperen in de volle grond hebben 

staan op om deze grondig op te ruimen en in het vervolg gebruik te maken van een ton om 
aardperen te kweken.  

Het bespaart u en ons veel werk als de tuin een keer bij einde lidmaatschap moet worden 
opgeleverd en uw buurtuinders een stuk overlast. 
 

Het komend verenigingsjaar zal door de TC hier tevens op gecontroleerd worden. 

 
 

Onderhoud algemene paden 
 
Begin november is door het bestuur een algemene oproep uitgegaan, met name naar de 
tuinders wiens tuin aan de grote met puinsteen bedekte algemene paden grenzen. 
Na deze oproep hebben een aantal, maar helaas niet alle tuinders aan deze oproep gevolg 

gegeven. 
Als tuinder wiens tuin grenst aan een algemeen pad, bent U 

verantwoordelijk voor het onkruidvrij houden van de helft van de breedte 
van het pad. In de regels van onze vereniging staat dit volledig beschreven 
en de TC schrijft ook regelmatig tuinders aan die hieraan niet voldoen. 

Het bestuur doet een dringend beroep op de betreffende tuinders om 
regelmatig m.b.v. een zo gehete Krabber het pad los te trekken, hierdoor 

is onkruid gemakkelijk te verwijderen. Indien U dit regelmatig doet, (b.v. 
1x per maand) wordt het een fluitje van een cent en kost het ook minder inspanning. 

 

 
Tuinieren bij de Buren 
 
Natuurlijk moet u deze kop niet letterlijk nemen. Het is bedoeld als een rubriek hoofd, waarin 
we kijken naar groenten of vruchten welke niet traditioneel in Nederland verbouwd worden. 
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Met de komst van tuinders binnen onze vereniging, welke een niet Nederlandse achtergrond 
hebben, komen we steeds vaker groenten of vruchten tegen waar we niet veel van weten, 
maar die toch heel goed gekweekt kunnen worden en lekker smaken. 

 
Uw voorzitter, die graag over de grens kijkt kwam vorig jaar bij een tuinder een voor hem 

onbekende vrucht tegen. Geproefd smaakte hij uitstekend en voor de eigen tuin dit jaar een 
plant gekregen. Opbrengst: meer dan dan 80 vruchten. Om u bekender en eventueel 
enthousiast te maken voor deze plant / vrucht hieronder een artikel over deze plant: 

 
CHAYOTE 

 
Chayote of chayotte, Sechium edule (L), christophene, vegetable pear, pear squash, mango 
squash, mirliton, choko (Australië), chow chow / cho-cho / iskut (India), iskush (Nepal), su su 

/ trai su (Vietnam), fak maeo (Thailand), hayatouri (Japan), labu siam / laboe siam 

(Indonesië), hé zhǎng guā / 合掌瓜 (China). 

 

Deze van oorsprong Midden-Amerikaanse komkommerachtige is een lekkere en makkelijk te 
kweken aanvulling voor de moestuin. In de aziatische keuken is deze vrucht al lang bekend. 

 

De chayote, ook wel chuchu of cho-cho genoemd, werd al door de 
Azteken en Maya’s gecultiveerd. Ook in de Aziatische keuken wordt hij 

geroemd voor zijn vele culinaire toepassingen. De wereldwijde 
verspreiding had tot gevolg dat er verscheidene varianten werden 
geselecteerd. In België kweken ze reeds met succes twee varianten. 

Een gestekelde chayote met mooi decoratieve vruchten. Deze blijkt 
het best aangepast aan ons klimaat. Alsook een selectie met stekel 

loze vruchten. 
 

Plant in het voorjaar de gehele vrucht in een pot. Zorg ervoor dat hij 

half boven de teelaarde uitsteekt. Hou de plant binnen tot na de 
vorstperiode (mei) en geef voldoende water. De chayote is een 

klimplant, hij maakt lange ranken die trachten te klimmen, maar kan 
evengoed als pompoen geplant worden waarbij de ranken over de 
grond kruipen. Verder is het een niet-veeleisende goede groeier die het 

best gedijt op een zonnige plek in rijkere grond en in aanwezigheid van 
voldoende vocht. De vruchten verschijnen in de nazomer en herfst. 

 
In principe zijn alle delen van de plant eetbaar, maar de chayote wordt voornamelijk voor de 
vrucht geteeld. Deze kan rauw gegeten worden, bijvoorbeeld geraspt of gesneden in een 

salade. Ook gekookt, gestoofd of gebakken kan hij bijna alle gerechten versterken. Na 
bereiding blijft het vruchtvlees stevig, zo kan je bijvoorbeeld vegetarische balletjes voor je 

tomatensoep maken en presenteert deze groente ook heel mooi in wok gerechten. De vrucht 
wordt zelfs in desserts gebruikt. Indien de vruchten koel en droog bewaard worden, zijn ze 
zeer lang houdbaar. 

 
De jonge bladeren en scheuten kan je rauw in salades gebruiken of je kan ze stoven als 

spinazie of asperge. De chayote vormt onder de grond ook wortelknollen, deze worden als 
alternatief voor aardappels gegeten of gewokt in een wokgerecht. Kortom, de chayote is 

waarschijnlijk één van de meest veelzijdige groenten!   
 
Recept: 

Chayote met maïskaasvulling (voor 4 personen) 
 

ingrediënten  
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4 Chayotes 

4 grote sjalotten, fijngehakt 

1 middelgrote rode paprika, fijngehakt 
400 g maïskorrels 

400 g belegen kaas, in kleine blokjes 

knopjes van 8 kruidnagels, fijngewreven 
1 afgestreken tl kaneel 

½ tl cayennepeper (naar smaak) 

zonnebloem- of maïskiemolie 

zeezout 

 
Bereiding: 

Halveer de Chayotes en hol ze (niet te dun) uit. Bewaar het vruchtvlees maar verwijder de 
pitten en gooi de pitten weg. Snij het vruchtvlees fijn. 
Fruit de fijngehakte sjalotten en paprika aan in 4 el olie op middelhoog vuur tot ze glazig zijn. 

Voeg het chayote vruchtvlees toe en bak een paar minuten. Voeg de maïs, kaneel en 
fijngewreven kruidnagelknoppen toe. Breng het mengsel op smaak met zout en 
cayennepeper. Roer er tot slot de kaasblokjes door en blijf zachtjes roeren tot ze gesmolten 

zijn. Leg intussen de 8 halve, uitgeholde Chayotes op een bakblik met de holle kant naar 
boven. Sprenkel er een paar druppeltjes olie over en zet ze 5 minuten in een voorverwarmde 

oven van 200 graden. Vul ze daarna met de maïskaasvulling en zet ze nog een klein 
kwartiertje in de oven tot ze goed heet zijn. Serveer warm. 

 
 

Wat kost mijn tuin en wat levert het op 
 
In voorgaande Emiclaertjes heb ik u op de hoogte gehouden van de kosten/baten balans van 

mijn tuin. Zij die dit gevolgd hebben, zagen dat de negatieve balans van het begin 
(Emiclaertje 102) omsloeg naar de positieve kant. Eerst langzaam, maar naarmate de 
oogsttijd vorderde, liep dit in een sneltreinvaart omhoog. 

In dit artikel geef ik u het laatste overzicht, waarbij aangemerkt dat bij het uitkomen van dit 
Emiclaertje december nog net is begonnen en ik nog redelijk wat groentes op mijn tuin heb 

staan, zoals Pastinaak, Wortelen, Boerenkool en prei, waardoor het positieve bedrag nog 
zeker wat zal oplopen. Toch laat deze balans u zien dat bij goed en gevarieerd tuinieren je 
een leuk bedrag in de huishoudportemonnee kunt besparen. 

Werkwijze bijhouden nog even in het kort: 
 

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. 
Eindbalans 2019 per 5 december: 

 

Totaal overzicht gemaakte uren, onkosten en opbrengst 

totaal uren totaal kosten totaal opbrengst Winst / Verlies 

€ 151,00 € 223,36 € 1.707,28 € 1332,92 
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Indien er nog tuinders zijn die het zelf voor komend jaar willen bijhouden. Reactie graag via 
ons verenigingsmailadres: vtvemiclaer@outlook.com 
 

 

Wie heeft de vruchtbaarste tuin? 
 
Onderbroeken en bodemvruchtbaarheid 

 
Bodemvruchtbaarheid kun je op verschillende manieren meten, maar tulpenboer Tom 

Groot heeft, samen met studenten van het Clusius College uit Hoorn, wel een heel 
bijzondere manier verzonnen:  

je begraaft katoenen onderbroeken (of een katoenen theedoek) in de grond en graaft 
die na een aantal maanden weer op. Zijn ze {bijna) helemaal verteerd (bij een 

gezond bodemleven duurt dat ongeveer 2 maanden) dan zit het met het bodemleven 
wel goed.  

Kun je hem - bij wijze van spreken - zo weer aantrekken, dan mankeert er van alles 
aan de grond. De katoenen onderbroeken bevatten koolstof waarmee bacteriën, 

schimmels en mikro-organismen zich voeden.  
Valt de bodemvruchtbaarheid tegen? Organische mest stimuleert de ontwikkeling van 

een gezond bodemleven. 

(Bron: Nieuwe Oogst) 
 

 

Copy voor Emiclaertje 107 
 
Heeft u iets voor nummer 107 van het Emiclaertje. Graag voor 1 december in het bezit van 
het bestuur via vtvemiclaer@outlook.com 
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