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HET EMICLAERTJE   
Mededelingenblad VTV Emiclaer sinds juni 1988 

                                                                                                    

December 2020 nummer 110 
 

                                  
 

 
 

https://www.vtv-emiclaer.nl/ 
 

 
 
 
Sinds enige maanden is onze nieuwe website van de vereniging live. 

Voor die leden die de website al bezocht hebben is dat geen verrassing meer, maar toch 
blijkt dat een groot aantal leden nog geen idee hebben. 

Hier boven ziet u een schematische indeling van de pagina’s op onze site. 
Niet alleen kunt u hier de oude Emiclaertjes terug zien, maar zelf de Emiclaertjes van uit 
het begin van onze vereniging in 1988. 

 
Daarnaast staan er interessante tips en links naar informatieve sites of webshops voor alles 

wat met de tuin te maken heeft voor onze leden op de site. 
Ook een foto impressie van ons complex is beschikbaar. 
Natuurlijk is een website nooit af. Er komen nieuwe inzichten of zaken naar voren, die voor 

de leden interessant zijn om te vermelden of te tonen. 

Secretaris: Leon Huisman 
Mailadres:  secretaris-vtvemiclaer@outlook.com 
 

https://www.vtv-emiclaer.nl/
mailto:secretaris-vtvemiclaer@outlook.com


2 
 

Alle in het Blauw aangegeven pagina’s zijn beschikbaar en gevuld, met uitzondering van de 
Rode pagina’s, waaraan nog gewerkt wordt. Ook de pagina: Algemene info voor en door 
leden, is nog helaas leeg. Deze pagina is speciaal bedoeld om informatie vanuit de leden, 

bv een interessant item over een gewas wat u op uw tuin kweekt of recepten met alleen 
ingrediënten uit de tuin, op te plaatsen 

 
Ik roep u daarom op om zaken, artikelen of andere info, waarvan u denkt dat het andere 
leden ook interesseert, bij het bestuur aan te leveren. Na screening door het bestuur, 

wordt dit op de site geplaatst. 
Dat onze website ook in trek is buiten onze vereniging, merkt het bestuur aan de vele 

nieuwe aanmeldingen die via ons aanmeldingsformulier op de site onze vereniging bereikt 
hebben en nog steeds binnenkomen. 
Hierdoor is onze wachtlijst in korte tijd van een klein jaar uitgelopen tot een wachtlijst van 

3 jaar 
 

Kijk eens op onze nieuwe site en laat ons weten wat u ervan vindt. Heeft u op en of 
aanmerkingen, dan wel suggesties, laat het ons weten. 
Ook staat er een contact formulier op de site, welke u kunt gebruiken als u vragen aan het 

bestuur heeft. Wij als bestuur horen graag van u. 
 

Namens het bestuur wil ik ook dank zeggen aan de bouwer van onze site: Catelin Luca 
voor het werk dat hij geleverd heeft. 

 

 
 

Een woord van: …. 

 
Uw Voorzitter, 
 

2020 is nu bijna ten einde en is een bewogen jaar geweest. Door de corona pandemie en 
alle beperkingen die daarbij kwamen kijken, was het niet alleen voor u maar ook voor het 

bestuur schipperen met de mogelijkheden. Een voorbeeld hiervan was b.v. onze ALV in de 
open lucht op ons eigen complex, maar ook de inzet van de leden om ondanks die 
beperkingen er een vruchtbaar tuinjaar van te maken. 

Al met al kunnen we zeggen dat we juist door de beperkingen veel gebruik hebben 
gemaakt van onze eigen tuin. Het was een mogelijkheid om er even uit te zijn en naast het 

opdoen van een frisse neus ook even met andere zaken bezig te zijn. 
Ook de onderlinge saamhorigheid en steun aan elkaar was fijn om te zien. 

Het bestuur hoopt dat met het komend tuin jaar alles weer een beetje op de oude plek zal 
vallen en we met veel plezier en genoegen van het tuincomplex gebruik kunnen maken 
Hoewel het nog een paar weken duurt, hoopt het bestuur dat u toch fijne en gezellige 

feestdagen zult beleven en wenst u alvast een goed en groeizaam 2021. 
 

Kees Dekkers 
voorzitter 

 
 

Agenda 2021 
 
Het bestuur heeft voor het komend verenigingsjaar een agenda/rooster opgesteld. 

Hierop kunt u zien welke activiteiten er wanneer plaats zullen vinden, zoals b.v. de 
algemene werkzaamheden en de tuincontroles. Indien nodig vinden er tussentijds 
aanpassingen of aanvullingen op de agenda plaats, maar in principe gelden deze data voor 

alle komende tuinjaren. 
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Aktiepunten Tijdvak Aktie door: 
Kalk bestellen en uitleveren Voor Dec en medio feb Bestuur 

Mest bestellen en uitleveren Voor Dec en medio feb Bestuur 

Algemene werkzaamheden en Vlierbes 
uit de buitenhaag.  

Eind maart TC 

Kranen open 1 maart Bestuur 

Kascontrole Eind maart Kascommissie 

Tuincontrole voorjaar, tuinen in orde 2e helft april TC 

Algemene Ledenvergadering ALV Medio april Bestuur 

Zaden en plantenruil Mei Bestuur 

BBQ organiseren Half  juni Via Emiclaertje 
uitvoerders vragen 

Algemene werkzaamheden Half juni TC 

Tussentijdse controle tuinen Eind juni TC 

Snoeien binnen haag Eind juni Snoeiploeg, 
uitnodiging via TC 

Algemene werkzaamheden Begin september TC 

Tuincontrole najaar Half september TC 

Brief/mail de deur uit voor mest en kalk Voor 15 november Bestuur 

Nacontrole kastjes en hoge 
bouwwerken 

Na 16 november TC 

Kranen dicht en waterstand naar 
Penningmeester 

1 december Bestuur 

   

Emiclaertje copy Begin mrt/jun/sep/dec Alle leden 

Emiclaertje uitgeven 5 mrt/jun/sep/dec Voorzitter 

   

   

 
 
 

Oproep van de Penningmeester 
 
Denkt u er aan om op tijd uw contributie en tuinhuur voor 2021 over te maken op de 

rekening van de penningmeester. Mocht u het al overgemaakt hebben hartelijk dank, 
anders nog snel even doen. 

 

 

Toegang tot het complex en het sleutel gebruik 
 

In het afgelopen jaar is het regelmatig voorgekomen dat met name de sloten van de 
toegangshekken en het huisje niet goed werkten. Het bestuur beschikt over een aantal 

reserve sloten en heeft hier gebruik van gemaakt om de niet goed werkende sloten te 
vervangen. 
Afgelopen weken zijn alle sloten door de SRO gereviseerd en lopen en werken de sloten 

weer soepel. Toch is het een punt van aandacht. Doordat we gebruik maken van sleutels 
met putjes, kan er snel vuil op de sleutels komen en hierdoor in de sloten. Het gevolg is 

dat er zich aarde of vuil in de sloten verzameld, waardoor de werking van de sloten 
achteruit gaat. 
Verzoek aan u als lid: Valt de sleutel op de tuin in de grond of heeft u vuile handen van het 

wroeten in de aarde en gebruikt u dan de sleutel, maak hem dan eerst goed schoon. Maak 
hem desnoods thuis een keer goed schoon in een sopje, zodat er geen vuilresten meer op 

de sleutel zit. Indien we hier aandacht voor houden, dat hebben we geen problemen met 
de toegang tot ons complex. 
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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 2021 
weer open worden gezet. U wordt daarom dan ook dringend verzocht geen 
gebruik meer te maken van het toilet. Dit staat duidelijk op de deuren van 

het toilet aangegeven.  
 

 
 
Aardappelen in tuinjaar 2021 
 
In het komend tuinjaar 2021 dienen de aardappelen in het 1e kwadraat gezien vanaf de 
hoofdingang (Place de la Bohte) te worden gepoot (zie plattegrond). 

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. 

 
 

 
 
 
 
Mest en Kalk 
 
In de afgelopen periode heeft u een mail ontvangen, waarin u in de mogelijkheid werd 
gesteld om voor het komend tuinjaar mest en of kalk te bestellen. 

Mocht u dit nog niet gedaan hebben, dan heeft u nog de tijd tot 18 december. 
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Hieronder nogmaals de oproep: 
 

Beste tuinders, 

U kunt weer mest bestellen!!! Prijzen zijn als volgt: 

Koemest per M3                           € 11.00  

Korrelmest per M3                       € 11.00 

Biomest zak 20 kg:                        € 12.00 

Kalkpoeder zak 25 Kg:                   €   5,25  

Kalkkorrel zak 25 Kg:                     €   6,90  

Daarbij kunnen we ook een centrale inkoop aanbieden van: 

Patentkali Zak 25 Kg:                     €   8,50  

Beendermeel ECO 20 Kg zak:        € 25,00  

Bloedmeel ECO 20 Kg zak:             € 35,25  

  

Gaarne bestellen voor 18 December op email adres VTVemiclaer@outlook.com, en bedrag overmaken 

naar; 

  

Bankrekening NL77 INGB 0003329614  t.n.v VTE  onder vermelding van de bestelling en  

tuinnummer. 

 

 

Algemene Werkzaamheden op zaterdag 27 
maart en 5 juni 2021 
 
Enkele keren per jaar zijn de algemene werkzaamheden. 
Onderstaande leden worden verzocht op bovengenoemde data om 

10.00 uur op de tuin (Place de la Bohte) aanwezig te zijn. De 
werkzaamheden duren tot 12.00 uur. Bent u door omstandigheden 

verhinderd te komen, laat het ons weten en we delen u in op een 
andere datum.  
 

hermanvanvalkengoed@kpnmail.nl  
 

De onderstaande leden zijn voor deze werkzaamheden uitgenodigd:  

 
27 maart 2021 

Tuin 10B J.M. Elverding Tuin 15B L. Overtoom 
Tuin 26 P. Astma-Vinke Tuin 46A J. Snijders 

Tuin 48 De Bruijn Tuin 49 H. van ’t Hof 
Tuin 50 Taskin Tuin 54 R. Telgenhof 

    
 

mailto:VTVemiclaer@outlook.com


6 
 

5 juni 2021 

Tuin 3 F. Wijhe Tuin 5 H. Assarrar 
Tuin 11 J.M. Klomp Tuin 14 H. Witteveen 

Tuin 24 W.P. van de Kraats Tuin 33 Chen-Blok 
Tuin 38B J. Kooning Tuin 55 Forsten 

Tuin 63 Tosca Parie Tuin 64 F. Morittu 
Tuin 68 G. Beelen Tuin 72 M. Heinhuis 

Tuin 77 Wenisch A.   
 

 
 

Emiclaertje in 2021 en de Copy voor Emiclaertje 111 
 
In 2021 zal het Emiclaertje weer 1 x  per kwartaal verschijnen. Verspreiding data: 5 maart; 
5 juni; 5 september en 5 december. 

Heeft u iets voor nummer 111 van het Emiclaertje. Graag voor 1 maart 2021 in het bezit 
van het bestuur via vtvemiclaer@outlook.com 
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