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COMPOSTKAR 

Wat alleen maar op de kar mag: aardappel-, tomatenloof, koolstronken, grove takken  

(alleen van bessen-, bramen - struiken en snoeisel van de haag).  

Takken en koolstronken bundelen. De rest mag er NIET op!   

HALF NOVEMBER ALLE HOOGBOUW OMLAAG (OOK KASSEN). 

 

ATTENTIE 

HOOGBOUW  (Dus ook kasjes) dienen op 15 

november  verwijderd te zijn. Zie ook artikel 8.12 

van het huishoudelijk reglement! 

Een voorbeeld van een kasje / c.q. 

tuinhuisje dat op 15 november  

verwijderd moet zijn! 

Leden die dit aangaan hebben inmiddels een brief hierover ontvangen. Van degenen, die dit niet 

ontvangen hebben en ook een kasje hebben staan, wordt verwacht, dat ze met artikel 8.12 rekening 

houden.  We merken ook op, dat sommige van deze kasjes na een flinke wind aan flarden gaan en dat is 

echt geen gezicht.   

BESTELLEN MEST EN KALK. 

Geachte leden,  

Het tuinjaar nadert zijn einde. We gaan weer denken aan het volgend jaar! Zo kunt u nu al de kalk en de 

mest bestellen.  

De poederkalk kost á 25 kg € 5,75  

De korrelkalk kost á 25 kg € 7,50  

De mest kost per m³ € 10,00 en wordt, als u aan het grindpad uw tuin heeft, op de tuin gebracht. 

Anderen zouden kunnen overleggen met de buren of het daar gestort mag worden.  

 

Wilt u de bedragen voor de kalk  en de mest voor 15 december 2014 overmaken op bankrekening 

NL77INGB0003329614  tnv.  VTV. Emiclaer Amersfoort  ovv. uw tuinnummer.  

Indien u daar geen gebruik van hebt gemaakt, jammer dan, maar u zult daar dan zelf voor moeten zorgen  

Met vriendelijke groet,  

C. . Broer   

Secretaris.  

 

Secretariaat:   

Kees Broer 

Lancelotpad 8 

 0334725647  

secretaris@ vtv-emiclaer.nl 
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AFSLUITEN WATERKRANEN. 

Wanneer vorst op komst is, worden de waterkranen afgesloten. 

DE GROTE TUINPADEN: ONKRUIDVRIJ HOUDEN EN GEEN AUTO’S. 

Tijdens afgelopen algemene ledenvergadering is medegedeeld, dat wellicht in de toekomst de 

paden geasfalteerd gaan worden. Bij een tuinvereniging wordt daarmee een proef gedaan. Het kan 

wellicht nog jaren duren voor het bij ons gaat gebeuren, als de poef succesvol blijkt te zijn. Dus: u dient 

het pad aansluitend aan  uw tuin vrij van onkruid te houden. Ook mogen auto’s niet op de paden komen, 

want dat vernielt de paden en zou problemen kunnen geven bij het eventueel asfalteren.  

BLAUWE VOGELNETTEN 

Vogelnetten verhinderen dat vogels schade berokkenen aan het fruit. De enge 

mazen beletten de doorgang van vogels, maar verhinderen niet dat het zonlicht 

doordringt. Ze zijn geschikt voor langdurig en veelvuldig gebruik. Ze zijn zeer 

licht, waardoor je ze aan dunne paaltjes kunt ophangen of los over bomen gelegd 

kunnen worden. 

Het zijn blauwe netten, omdat de kleur blauw vogels het beste weren. De 

maaswijdte is 25x25mm en net omvang is 10 x 12 m. Daarnaast zijn de 

vogelnetten waterafstotend en UV bestendig. Voor het snel bouwen van een steunconstructie voor de 

vogelnetten u gebruik maken van zogenaamde rubberen blauwe bouwbollen. Diameter 6cm, met 6 gaten 

(1x15mm en 5x12mm).   Onder andere verkrijgbaar bij DeWildfang.  

PREIRASSEN 

Winterrassen van prei kunnen in de winter ook bij strenge vorst in de grond blijven. Maar onderling zijn 

er verschillen tussen de rassen die echt volledig winterhard zijn en rassen die bij strenge vorst en schrale 

wind slijten of toch afsterven. Bij aanhoudend lage temperaturen kun je de prei eventueel tijdelijk 

beschermen door ze af te dekken met rietmatten, folie of vliesdoek.  

SNEEUW. 

Ligt er sneeuw op de moestuin, loop dan niet op de bedden. Sneeuw werkt ook isolerend. 

BOERENKOOL 

Boerenkool is een heerlijke winterse groente. Vergis je niet; boerenkool is niet 

eenzijdig. U kunt kiezen voor de authentieke Hollandse versie maar er bestaan 

ook zeker heerlijke variaties voor wanneer u een keer iets anders wilt 

proberen! De meeste mensen maken een stamppot van de boerenkool. De 

stamppot wordt meestal bereid met aardappels, spekjes en jus. Er bestaan ook 

variaties met bijvoorbeeld stoofvlees en champignons. Dit is absoluut erg 

lekker maar het kan ook anders. Er bestaan namelijk verschillende andere gerechten met deze groente. U 

kunt de boerenkool bijvoorbeeld roerbakken met kip en ketjap maar u kunt ook een boerenkoolschotel 

bereiden met hotdogs en augurken. Veel kookplezier en smakelijk eten 

 

Het bestuur en de tuincommissie wensen u voor straks fijne feestdagen en een goed tuinjaar 2015. 

 

http://www.dewiltfang.nl/Default.asp?pageid=179&artdetail=80046C&webgroupfilter=&getwgfilters=true

