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Het bestuur zoekt met spoed een nieuwe Secretaris en meerdere bestuursleden. 
 
Onze vereniging valt of staat bij de inzet van onze leden,  
niet alleen voor de algemene werkzaamheden, maar ook voor deelname aan en in 
het bestuur.. 
Onze huidige secretaris neem vanwege drukke werkzaamheden afscheid van die 
functie,  
maar wil gelukkig nog wel zitting houden in het bestuur. 
 

Daarnaast komen we zeker 1, maar eigenlijk 3 bestuursleden te kort. 
 

Vindt je het leuk om ook eens de vereniging van de andere zijde te zien.  
Contact te hebben met nieuwe leden of mede het beleid van onze vereniging te 
bepalen, 
Schroom dan niet om je aan te melden.  
Heb je belangstelling neem dan contact op.  
 
Met bovenstaande oproep heeft het bestuur reeds een mailing naar alle leden doen rondgaan. 

Hoewel we reeds al enkele reactie hebben ontvangen, zoekt het bestuur nog steeds naar 
leden welke zich voor een minimale periode van 2 jaar willen inzetten voor de vereniging. 

Secretaris: Jos Noordover, 
Mailadres:  secretaris-vtvemiclaer@outlook.com 
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Met name zoeken we een nieuwe secretaris. Met de Algemene ledenvergadering (15 april 
2020) in het vooruitzicht, hopen we dat er zich toch nog leden bereid verklaren om zitting te 
nemen in het bestuur. 

 

 
Een woord van: …. 

 
Uw Voorzitter, 
 

Voor u ligt of staat op uw scherm het eerste Emiclaertje van 2020. Helaas is deze editie niet 
zo uitgebreid als de laatste, maar ik hoop dat er voor de volgende edities er artikelen of 

vragen worden ingezonden. Het is leuk om als je voor de eigen tuin is hebt uitgezocht om dit 
via het Emiclaertje te delen met de andere leden. 
 

Het nieuwe verenigingsjaar is alweer een kleine 3 maanden onderweg en gezien de warme 
zomer en de vooruitzichten op redelijk weer, zijn reeds vele tuinsters en tuinders bezig 

geweest om hun tuin weer gereed te maken voor het nieuwe seizoen. 
Er wordt of is al volop gespit en bemest en bij een aantal leden zijn er al bonen of spinazie 
gezaaid. Toch moet u rekening houden dat er ook nog wel een nachtvorstje kan voorkomen. 

Zolang er nog niet boven de grond staat, zal het wel meevallen. 
 

In de afgelopen maand heeft onze tuinvereniging ongewenst bezoek gehad van een aantal 
vandalen, welke op een aantal tuinen de kisten hebben opengebroken en gereedschap heb 
verspreid of vernield. Ook reeds aangebrachte beplanting en tuinafrastering is door deze 

vandalen (jongelui) vernield. Hoewel er een verdenking is, waar zij vandaan komen, hebben 
helaas geen bewijs cq getuigen. Toch heeft het bestuur aangifte gedaan bij de politie en 

hoopt dat m.n. de wijkagent hiermee actie onderneemt. 
 
Het bestuur is met het nieuwe seizoen voor de boeg van plan om medio of eind april een 

ruilbeurs te organiseren. Dit zal dan zijn op zaterdag 18 of 25 april van ± 10 uur tot 12 uur. 
Deze ruilbeurs is vrijblijvend, d.w.z. als u zaden of reeds plantjes heeft welke u met mede-

tuinders wilt ruilen of aanbieden, dan bent u van harte welkom. Een week vooraf zal er een 
algemene mail hierover worden rondgezonden. 
 

Ik wens u, ook namens het bestuur een vruchtbaar jaar met grote oogsten toe. 
 

Kees Dekkers 
 

voorzitter 

 

 

Algemene Werkzaamheden 
 

De volgende tuinders worden voor de Algemene 
Werkzaamheden van 28 maart van 10 tot 12 uur 

uitgenodigd :  
 
Tuin 1 Schuuring  Tuin 48a Veerkamp 

Tuin 5 Assarrar  Tuin 53 Wittebol 
Tuin 6 Ekkendonk  Tuin 68 Beelen 

Tuin 11 Klomp  Tuin 74 Jongsma 
Tuin 12 Velzen    
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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 aangesloten. 
 
Sinds 3 maart is de waterleiding weer open gezet en is er weer water beschikbaar op de 
diverse aansluitpunten op de tuin, alsmede in het huisje. 

Dus wilt u uw handen wassen (zeker in deze periode) of gebruik maken van het toilet, dan is 
dat nu weer mogelijk.  
 

 

Aardappelen in dit verenigingsjaar:  
 
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. 

 

 
Bemesten van uw tuin 

 
Ook dit jaar is er weer mest (vette, gelen of biologische) besteld. Met name de vette en 
gemalen mest is in een dusdanige hoeveelheid aangeleverd, dat we nu met een 
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mestoverschot zitten. Hoewel alle leden die mest besteld hebben, hun portie reeds hebben 
opgehaald, hebben we nog 6 m3 gemalen mest en zeker nog 10 m3 vette mest over. 
Er is reeds een mail door de Tuincommissie hierover verzonden naar alle leden. Dus heeft u 

nog mest nodig, neem dan even contact op met de TC. 
Het is een verplichting voor alle leden om minimaal eens in de 2 jaar hun tuin te bemesten. 

Zie Huishoudelijk reglement: 
 
Art. 8.29 Om de grond van de percelen in een zo optimale toestand te krijgen en/of te houden is de huurder van een perceel 

gehouden tenminste één maal per twee jaar het door hem gehuurde perceel van organische mest te voorzien. Het 
bestuur zal hiervoor een zogenaamde "mestboekhouding" bijhouden. 

 

Heeft u dus vorig jaar uw tuin niet bemest of bent u een nieuwe tuinder, dat is het verplicht 
of dringend gewenst dat u uw tuin dit jaar nog voorziet van mest. 
 

 

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. 

 

 
Algemene Ledenvergadering 15 april 2020 
 
De Algemene ledenvergadering voor dit jaar staat gepland op woensdag 15 april 2020 vanaf 

20.00 uur in de Hoeksteen in Schothorst. Ruim vooraf krijgt u nog een extra oproep voor 
deze ledenvergadering en krijgt u ook de stukken, zoals het financieel overzicht en de 
begroting 2020 toegestuurd. Ik roep u allen toe om deze datum reeds in uw agenda vast te 

leggen en hoop u allen op de vergadering te zien. 
 

 

Copy voor Emiclaertje 108 
 
Heeft u iets voor nummer 108 van het Emiclaertje. Graag voor 1 juni 2020 in het bezit van 

het bestuur via vtvemiclaer@outlook.com 
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