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HET EMICLAERTJE   
Mededelingenblad VTV Emiclaer sinds juni 1988 

                                                                                                    

Maart 2021 nummer 111 
 

                        
           

 

In Memoriam 
 

Afgelopen vrijdag 26 februari ontving het bestuur het droevige bericht dat ons erelid en 

oud bestuurslid Henk Egberink in de nacht van woensdag 24 op donderdag 25 februari is 
overleden. 

Het bestuur leeft mee met dit grote verlies voor de familie en betreurt het heengaan van 
zijn erelid. 
Henk was jarenlang lid van onze vereniging. Na in 1992 te zijn toegetreden tot de 

vereniging als startend tuinder, heeft Henk binnen de vereniging diverse functies vervuld. 
Naast gewaardeerd lid van de kascontrole commissie, werd hij in 2003 bestuurslid. 

Met name het regelen van sleutels en het uitgeven van tuinen was een vaste taak, 
waardoor alle wat langer lid zijnde leden zich hem zeker kunnen herinneren als het 
bestuurslid dat hun de tuin uitgaf of soms in andere gevallen hielp met een andere grotere 

of soms kleine tuin. 
Ook het verzorgen van de mest was in laatste jaren van zijn bestuurslidmaatschap een 

terugkerende taak. Vanwege zijn gezondheid had Henk reeds in 2018 zijn tuin en het 
tuinieren daarop noodgedwongen moeten opgeven. Om hem toch voor de vereniging te 
behouden werd Henk, mede vanwege zijn verdiensten, erelid, waardoor hij toch als 

bestuurslid zitting kon blijven houden in het bestuur. 
In 2020 nam Henk afscheid van het bestuur, maar bleef als een commissie sleutel beheer 

nog wel verbonden. 
Als bestuur denken we nog vaak aan de vergaderingen bij Henk thuis en de worst die vast 
op tafel kwam bij het biertje of glas fris na afloop. 

Ook nadat Henk alle zaken had neergelegd en verhuisd was, bleef Henk toch nog 
regelmatig een praatje op de tuin maken. In zijn scootmobiel kwam Henk dan aangereden 

en zocht dan wat oud bekenden op. 
Helaas is dat nu voorbij. Henk we zullen je missen. 
 

 
 

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

mailto:secretaris-vtvemiclaer@outlook.com
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Website van VTV Emiclaer 
 

De website van onze vereniging is al enige tijd klaar en ook het laatste deel, zijnde het 
afgesloten ledendeel is al weer weken klaar voor gebruik. 
U heeft dat middels verschillende mails al te horen gekregen, maar toch heeft nog maar 50 

% van onze leden en aspirant-leden de stap genomen om zich te registreren. 
Het bestuur heeft er voor gekozen om niet alle content voor de hele wereld open te zetten 

en heeft die zaken die echt alleen leden of aspirant-leden aangaat in een afgesloten deel 
neer te zetten. Om dit te kunnen zien, moet u bekent zijn binnen de website en dit kan 

alleen als u zich registreert. 
De werkwijze is als volgt: 
U drukt op de knop Registreren en vult de velden zoals aangegeven in. 

Vul wel die gegevens in, zoals u bij de vereniging bekend bent, dus ook het juiste 
mailadres waarmee u zich hebt aangemeld bij de vereniging. 

Het wachtwoord moet aan de navolgende zaken voldoen: Minimaal 8 tekens, waarin een 
hoofdletter, kleine letter, cijfers en leestekens voorkomen. 
(Voorbeeld  EmiCla3rTu1n9?%   ) Zorg er wel voor dat u dit wachtwoord voor u zelf goed 

noteert. 
Na het invullen en een druk op de knop Registreren, wordt uw registratie verzonden naar 

het bestuur. De webmaster controleert uw inschrijving a.d.h.v. de Ledenlijst. Indien de 
gegevens kloppen, vindt er een goedkeuring plaats. 
Om ongewenste inschrijvingen te voorkomen is dit een handmatig proces en kan er soms 

een dag overheen gaan tussen registratie en de goedkeuring. 
Van zowel de registratie als de goedkeuring krijgt u een automatische bevestigingsmail op 

het opgegeven mailadres. Na ontvangst van uw bevestiging van inschrijving, kunt u 
inloggen op de website. 

https://www.vtv-emiclaer.nl/
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In het afsloten deel staan diverse pagina’s welke afhankelijk van hun inhoud zelfs dagelijks 
kunnen wijzigen of staan definitief vast (zoals bv. de statuten). 
 

• Speciale info tbv de leden – Hierin komen onder meer uitnodigingen te staan voor b.v. de Algemene 
Leden Vergadering; een barbecue (als dat weer kan) of zaken die alleen voor onze leden bestemd zijn, 
zoals  een agenda voor de ALV. 

• Vragenhoekje -  Hierin kunnen leden vragen plaatsen gericht aan alle leden. 
• Onze statuten – Deze stonden eerst voor iedereen onder de menu pagina “Het Bestuur”, maar staan nu 

alleen nog voor onze leden beschikbaar onder de “Leden Pagina” . 
• Het Huishoudelijk Reglement – Ook deze zijn net als de statuten verplaatst. 
• Het Communicatieplan – Dit plan bevat de werkwijze, waarlangs de TuinCommissie en het Bestuur 

communiceren naar u als lid en onderling, in het geval van onvolkomenheden op uw tuin na een reguliere 
tuincontrole. 

• Verslagen ALV – Hieronder zijn de verslagen van de afgelopen Algemene Leden Vergaderingen 
beschikbaar. 

• Financieel Verslagen ALV -  Op deze pagina staan financiële jaarverslagen en begrotingen, zoals deze 
tijden een ALV besproken worden en goedgekeurd.  Ook andere financiele zaken betreffende de 
vereniging kunnen hierop worden geplaatst. 

 

Zoals u ziet is er heel wat te zien in de gedeelte alleen voor leden. Door niet te registreren 
kunt u informatie mislopen. Natuurlijk verstuurd het bestuur essentiële info ook per mail, 
maar deze komt altijd ook in het ledendeel te staan. Dus bent u uw mail kwijt of kunt u 

deze niet terug vinden, dan is deze altijd nog op de site terug te zien en eventueel te 
downloaden. Dus registreer u en kijk af en toe eens op de site of er iets voor u tussen 

staat, al is het maar een vraag van een mede-tuinder. 
 

Een website is nooit af en er zullen altijd wijzigingen plaats vinden. Zo komt er binnen kort 
een pagina: Goede Buren; Slechte Buren onder de Info Leden menuknop. Hierin wordt 
duidelijk gemaakt welke planten elkaar versterken en welke elkaar afbreuk doen. 

 
Heeft u nu ook een goed idee of wilt u bepaalde informatie delen met andere leden, 

schroom dan niet om het bestuur hierover te benaderen. 
 
Uw Webmaster 

 
 

Een woord van: …. 
 

Uw Voorzitter, 
 
Zoals u reeds aan het begin kunt lezen is de vereniging haar erelid Henk Egberink totaal 

onverwacht verloren. 
Het bestuur heeft hiermee van een markant lid afscheid moeten nemen. Zij heeft haar 

innige deelneming aan de familie betuigd en heeft hen alle sterkte toe gewenst. 
Velen van u zullen met Henk contact hebben gehad door zijn werkzaamheden binnen de 
vereniging, zoals sleutels en tuin uitgifte of middels de algemene werkzaamheden en de 

snoeiploeg. Mocht u de familie alsnog zelf sterkte willen wensen middels een kaartje, dan 
kunt hen bereiken via het navolgend correspondentieadres: 

P.H. Egberink, Haarlerberg 10,  3825 CD,  Amersfoort. 
 
Het leven lijkt op tuinieren, het zaad wordt geplant, komt op en groeit en bloeit en de 

vruchten hiervan worden gebruikt, waarna afhankelijk van tijd en jaargetijde de plant 
afsterft. Zo staan we nu ook weer aan het begin van een nieuw jaar waarin de tuin op orde 

wordt gebracht om opnieuw ingezaaid of beplant te worden. Natuurlijk hopen we dat alles 
precies verloopt zoals we willen. Regen en zon op tijd en alles met de juiste temperatuur. 
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Natuurlijk is dat idealistisch voorgesteld en zullen we ook dit jaar weer met teleurstellingen 
te maken krijgen, zoals toch nog een nachtvorst terwijl de aardappel planten al ver boven 
de grond staan of een droge periode terwijl de planten nu juist vocht nodig hebben om te 

kunnen groeien. Daarom is het leven als tuinder even spannend en verrassend als het 
gewone leven. 

Ik wens u voor dit komend tuinjaar daarom alle goeds toe en hopelijk een ruime oogst. 
 
Kees Dekkers 

voorzitter 

 
 

Mededelingen van de TuinCommissie (TC) 
 

• De TC vraagt u dringend om gereedschap of kruiwagens na gebruik weer terug te 

brengen cq zetten, zodat andere tuinders er dan ook weer gebruik van kunnen 
maken.welke u gebruikt 

• Wilt u ook dit jaar weer extra aandacht geven aan het vrijhouden van de paden van 
onkruid (hoofdpaden) en overhangende takken van bramen of andere struiken die 

de doorgang belemmeren. 
• Kevin Plooyer van tuin 42 heeft zich kandidaat gesteld als lid van de TC en maakt tot 

aan de definitieve verkiezing tijdens de ALV tijdelijk deel uit van de TC..  

 

Aardappelen in tuinjaar 2021 
 
In het huidige 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. 
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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 
    

 
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 77 Wenisch A. 

 

Verslag TuinCommissie over het jaar 2020 
 
Tuincontrole  
In 2020 heeft de TuinCommissie 4 maal een tuincontrole gehouden. 

 

Voorjaar. Het begin van de corona pandemie. De eerste controle vond plaats begin april 

en hebben we vooral gekeken of de tuinen zaai-gereed waren, de paden waren ontdaan 
van groen en de restanten van de winter waren opgeruimd. Duidelijk was te zien dat veel 

tuinders al lekker buiten aan de slag waren door de extra “coronatijd” die ze ter 
beschikking hadden. Heel veel tuinen lagen er netjes bij maar er waren ook tuinen ---- 
Nadat deze betreffende tuinders (20 stuks) een mail gehad hadden met het verzoek actie 

te ondernemen constateerden we tijdens de nacontrole dat de meeste hier gevolg aan 
hadden gegeven. We hebben een tafeltje geplaatst bij het tuinhuisje om spullen op te 

plaatsen die je over hebt en waar je een ander zeker nog blij mee kan maken. Let er alleen 
even op: Graag erbij zetten wat het is en weer opruimen als het niet meegenomen wordt 
en waar het in gezeten heeft! 

 

Zomer. Wat er al niet veranderd na een paar maanden tuinieren. Veel paden lagen er 

als nieuw bij en de meeste grond was al bedekt met groen van de planten en hier en daar 
al opgevrolijkt met bloemen. Fijn dat de aardappelen dit jaar allemaal op de goede plaats 

gepoot waren. Ook waren de meeste strekkende meters haag gesnoeid en het snoeiafval 
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afgevoerd. De haag bijhouden en snoeien is een van de regels van de tuinvereniging en het 
geeft ook een mooi strak gezicht en dat vooral als de SRO de buiten- en bovenkant 
onderhanden heeft genomen. Enkele tuinders hebben we middels een mail het helpen 

onthouden omdat zij het misschien vergeten waren. Een nacontrole was eigenlijk niet 
nodig. 

 

Nazomer. In augustus/september, als de bramen weer flink groeien krijgen we last van 

overhangende takken en veel tuinders hebben daar last van als ze over de paden proberen 
bij hun tuin te komen. De TuinCommissie heeft daarom ook verschillende tuinders verzocht 

de braamstruiken te snoeien of de takken zo op te binden dat mede tuinders er geen 
hinder van hebben. Vooral de struiken langs de smalle betegelde paden vragen veel 
aandacht. Enkele tuinders hebben we meerdere malen aan moeten spreken, jammer dat 

dat nodig blijkt te zijn. In oktober nog even een rondje gelopen om de buitenhaag te 
controleren. Zes tuinders hebben we een mailtje gestuurd met het verzoek hier aandacht 

aan te besteden. Het snoeisel is door enkele leden naar de ROVA gebracht. 
 

Najaar. In november is er een najaar controle gehouden. Wij hebben toen vooral 

gekeken naar de haag en de opbouw van de kastjes. De haag moet gesnoeid zijn en de 

kastjes moeten ontdaan zijn van plastic. Zes tuinders hebben toen een schrijven gehad. 
Nu de tuinen weer kaal zijn geworden is goed te zien wat er vooral achter in de tuinen 

wordt verzameld. Heel veel spullen die volgens ons niet meer gebruikt 

gaan worden. Bij sommige tuinders krijgen we het idee dat, zolang er 
ruimte is kunnen we het wel bewaren en hebben we er thuis geen last 

van. Het verzoek van de TuinCommissie is dan ook, ruim hetgeen je 
niet meer gebruikt op en breng het bijvoorbeeld naar de ROVA. Het 
kost niets, de tuin ligt er mooier bij en mede tuinders ergeren zich hier 

niet aan. De TuinCommissie heeft diverse paaltjes met nummer 

vervangen. 
 

 

Aantal tuinen, opzeggingen en aanmeldingen. 
VTV Emiclaer heeft momenteel 83 tuinen in de verhuur. 

Vanaf het najaar hadden 8 tuinders te kennen gegeven te stoppen met tuinieren.  De vrij 
gekomen tuinen zijn inmiddels verhuurd. De TuinCommissie wenst de nieuwe leden veel 

plezier met tuinieren en een goede oogst. 
Er is in het afgelopen jaar t/m heden een wachtlijst ontstaan van 22 potentiële tuinders. 
 

Algemene werkzaamheden. 
Er zijn het afgelopen jaar 3 maal algemene werkzaamheden  gepland geweest.         
28 mrt.  Is niet doorgegaan vanwege het slechte weer. 
13 juni 10 tuinders uitgenodigd waarvan 1 met- en 1 zonder kennisgeving 

afwezig. 
19 sep. 10 tuinders uitgenodigd waarvan 2 met- en 1 zonder kennisgeving 

afwezig. Tevens waren er 3 tuinders spontaan komen helpen. 
Al met al waren deze ochtenden gezellig, hebben de aanwezigen goed werk verricht en zag 
de algemene ruimte er weer prachtig uit. 

 

Schoonmaken en houden van wc’s en tuinhuisje. 
Vanaf  Augustus is er een schoonmaakploeg (vrijwilligers) aan de gang om iedere week de 
toiletten en het gezamenlijke gebouwtje schoon, hygiënisch en netjes te houden! Met 

resultaat moet ik zeggen, want het ziet er allemaal veel frisser en verzorgder uit. We zijn 
met 7vrijwilligers (medetuinders), die dit 1 keer in de 7 weken op zich nemen. Als u 

gebruik heeft gemaakt van het toilet laat deze dan schoon achter dat is prettiger voor de 
volgende gebruiker. 
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Daarnaast zorgen we dat er voorraad wc papier en schoonmaak artikelen aanwezig zijn. 
Het rooster is alweer tot Juni gemaakt---maar er zijn altijd nog extra vrijwillige poetsers 
welkom!!! 

Schroom niet om je ook aan te melden. 
 

De TuinCommissie. 
De TuinCommissie bestaat momenteel uit 2 personen. Henk Gillot heeft zijn tuin per 31 

december 2020 opgezegd en is derhalve ook geen lid meer van de TuinCommissie. 
Vriendelijke groet, 

Herman van Valkengoed en Henny van der Kolk 

 
Dit verslag zal tevens op de website in het afgesloten ledendeel worden opgenomen. 

 

 

Copy voor Emiclaertje 112 
 
Heeft u iets voor nummer 112 van het Emiclaertje. Graag voor 1 juni 2021 in het bezit van 

het bestuur via vtvemiclaer@outlook.com 
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