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HET EMICLAERTJE   
Mededelingenblad VTV Emiclaer sinds juni 1988 

                                                                                                    

september 2021 nummer 113 
 

                        
 

           

Gezocht enthousiaste leden 
 

Deze oproep stond in ons vorig Emiclaertje. Gelukkig hebben zich een aantal leden 
gemeld, wat we u ook al tussentijds hebben gemeld. Zij willen zich zelf middels dit 

Emiclaertje kort aan u voorstellen: 
 

Tineke Arensman (Secretaris) 
 

Even voorstellen…. 
Tineke Arensman, sinds 1 september de secretaris zaken overgenomen van Leon, 

voorlopig voor een jaar. Wat het tuinieren betreft ben ik begonnen als 
“balkontuinvrouw”. In potten en bakken uitproberen wat goed gaat en wat niet. 

Sperziebonen, tomaten en aardbeien gaan prima, maar de ruimte… 
In 2017 begon het avontuur van de moestuin. Een collega heeft al een aantal jaren 

een tuin op het complex. Zij ging op vakantie en ik mocht voor haar tuin zorgen, 
dus plukken, water geven en de boel een beetje bijhouden.  

Naast haar tuin ligt tuin 1A, helemaal verwilderd, huizenhoog onkruid, maar…wél 

een leuk hoekje! Lang verhaal kort…aspirant lid geworden en juni 2018 kreeg ik 
tuin 1A toegewezen! 

Vanaf die tijd tuinier ik, met ups en downs, met veel plezier in de tuin. 
Specialiteiten heb ik niet, vindt het leuk om fruit in de tuin te hebben en…dat lukt 

aardig! 
 

Groeten Tineke 
 

Esther van Ekkendonk (Algemeen bestuurslid) 
 

Na herhaalde, dringende oproepen van onze voorzitter Kees Dekkers om nieuwe 
bestuursleden te werven besloot ik de stoute schoenen aan te trekken en me aan 

te melden. Het werd ook hoog tijd na 11 jaar lidmaatschap! 
In 2010 begonnen we met een tuin van 75m2 waarbij onze kinderen (4) ook een 

hoekje kregen toebedeeld en wat waren we verrast en blij met onze eerste royale 

oogsten!  
In 2016 kwam de tuin naast ons vrij en hebben we er nog eens 75m2 bij gekregen 

een fijne plek voor vooral fruit en bessenstruiken. Ook is er daardoor veel ruimte 
gekomen voor bloemen naast de groente. 

Secretaris: Tineke Arensman 
Mailadres:  secretaris-vtvemiclaer@outlook.com 
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Ik vind het vooral leuk om met de natuur mee te tuinieren en te experimenteren 

met het werken met houtsnippers, mulchen, niet spitten, etc. Dit levert niet altijd 
een strak tuinbeeld op maar blijkt wel een waar eldorado te zijn voor allerlei 

insecten en vorig jaar had ik zelfs een egel die zijn nest had gebouwd om in 
winterslaap te overwinteren! 

Ik hoop de komende jaren een positieve bijdrage te kunnen leveren in het bestuur. 
U kunt mij vinden op tuin 6, direct rechts bij binnenkomst bij de centrale ingang en 

sta open voor vragen en suggesties. 
Esther van Ekkendonk 

 
Rein Overeem (Algemeen bestuurslid) 

 

Ik ben Rein Overeem de tuinder van tuin nummer 47.  Vanaf heden ga ik het 
bestuur van de vereniging versterken. 

 Ik ben geboren en getogen in Amersfoort  en getrouwd met Joke. We hebben twee 
inmiddels volwassen kinderen.  Sinds juni dit jaar ben ik met pensioen, daardoor 

heb ik nu de tijd om te genieten van mijn drie kleinkinderen.  
Sinds 1995 ben ik lid van de tuinvereniging, maar ook daarvoor ben ik altijd bezig 

geweest met de moestuin. Zo heb ik kinderen begeleid met hun schooltuintje en 
had ik een moestuin op de Isselt. Daar zit nu garage Nefkens.  

Naast tuinieren, fiets, wandel en kampeer ik graag.  
Groetjes, 

Rein Overeem 
Tuin  47 

 
P.S. Wie zou mij volgend jaar kunnen helpen met het legen van de 

afvalkar? Dit moet een paar keer per jaar gedaan worden, met name 

rondom de periode waarin de heg wordt geknipt.  
Wil je helpen? Meld je dan aan via: secretaris@vtv-emiclaer.nl  

Bij meerdere aanmeldingen wordt er een verdeling gemaakt. 
 

Hennie van ’t Hof (Tuincommissielid) 
 

Ik zal mij even voorstellen aan mijn mede tuingenoten, mijn naam is Hennie van ‘t 
Hof, 69 jaar gehuwd en heb een dochter en een kleinzoon.  

Woon sinds 2019 in Amersfoort en ben sinds 2012, na mijn pensionering hobby 
tuinder  waarvan de laatste 2 jaar  bij VTV Emiclaer. Tuinnr. 49. Ik hoop hier nog 

veel plezier aan te beleven samen met jullie, in de ALV werd een tuin commissie lid 
gevraagd en daarvoor heb ik me aangemeld aangezien ik vrijwilligerswerk op de 

tuin belangrijk vind. We moeten er tenslotte met elkaar iets leuks van maken,  
tot ziens op de tuin, 

 

Hennie 
 

 

Voorlopig Contract nieuwe tuinders en Buddy systeem 
 
In de bestuursvergadering van 1 september is door het bestuur een voorstel 

aangenomen om alle nieuwe leden die een tuin toegewezen krijgen een voorlopig 
contract te laten ondertekenen. 
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Dit voorlopig contract geld voor 1 jaar en gaat automatisch over in een vast 

contract indien blijkt dat de nieuwe tuinder voldoet aan de regels van de vereniging 
en zijn of haar tuin keurig beheert. 

In de komende Algemene Ledenvergadering van 2022 zal dit besluit door de leden 
moeten worden bekrachtigd en zal dit ook in het Huishoudelijk Reglement worden 

opgenomen.  
Als ondersteuning voor de nieuwe tuinders kan er een lid gezocht worden om deze 

tuinder als buddy  
met raad bij te staan en hem of haar wegwijs te maken in het tuinieren. 

Dit gebeurt alleen als deze nieuwe tuinder hierom vraagt en is bedoeld als steuntje 
in de rug. 

Het bestuur vraagt vrijwilligers die zich hiervoor willen inzetten. Het is geen taak 

om de tuinder mee te helpen op de tuin, maar alleen om hem of haar met raad bij 
te staan in het tuinieren op ons complex. 
 
 

Een woord van: …. 
 

Uw Tuincommissie, 
 
Wat is het plezier van een Tuinder? 
 
Zaaien, oogsten, heerlijk buiten zijn, je tuin onderhouden, een gezellig buurpraatje ---- nog veel meer! 
Wat een genot om zoveel mogelijk met je gehuurde stukje grond te doen, lid van een tuinvereniging te 
zijn, in beweging te zijn en blijven, alles even los te laten en vooral heerlijk in de buitenlucht te verblijven. 
 
Natuurlijk neem je dan de tegenslagen erbij, ook dat hoort bij tuinieren. 
Een oogst kan mislukken, het weer kan tegen zitten, veel last van slakken, duiven die van alles op eten, 
regen, wind, droogte----het kan allemaal! 
Deze zomer kennen we allemaal de tegenslagen. Veel, veel regen. 
Hierdoor een explosie van groen, dus ook van het onkruid. 
Ook de Phytophthora in aardappels en tomaten hebben velen kennis mee gemaakt. Deze was zelfs af 
en toe te vinden in paprika en aubergine (1 familie tenslotte). 

 
Vandaar een oproep van de Tuincommissie. 
Ga ervoor, neem even de tijd om het onkruid te lijf te gaan, snoei hier en daar, onderhoud je pad en haal 
de aardappels en/of je tomaten eruit en voer dit af!!! 
Neem je verantwoording voor jezelf en voor je buren en zorg ervoor dat je weer grip hebt op je tuin, 
zodat je weer heerlijk van je oogst kunt genieten, je bloemen kunt plukken en tevreden naar je tuin kan 
kijken na hard gewerkt te hebben. 
 
Het goede nieuws dat de TC is uitgebreid. De derde persoon is Hennie van `t Hof van tuin 49 
We zijn weer voltallig en kunnen weer wat taken onderling verdelen. 
Is er wat, heb je vragen, spreek ons aan! 
 
Hartelijke groet van de Tuincommissie,  
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Oproep van een Tuinder 
 
Wat te doen met een zonnig hoekje?  

 

Na een achterstallige en ietwat grondige snoeibeurt van een stekelige struik is er 
een mooi zonnig plekje vrijgekomen aan de zuidzijde van het gebouwtje op ons 

volkstuinencomplex. Geflankeerd door twee Forsythia’s, die in het voorjaar vrolijk 
geel kleuren, geen doornen hebben en bij voorkeur kunnen blijven staan, is er nu 

een perkje van een meter of drie lang tegen de zuidelijke muur. Er is zelfs een 
soort van eigen watervoorziening in de vorm van een regenpijp die vanaf het platte 

dak het regenwater afvoert. Tegen de muur groeit een Hedera, eeuwig groen, 
geweldig sterk en die zit nog niet in de weg, maar moet wel steeds van de daklijst 

af gesnoeid worden.  

 

Nou zou ik daar een klein paradijsje aan kunnen leggen, wijnranken langs muur en 
pergola, het regenwater gebruiken voor een hottub, een zonovergoten zitje, 

misschien nog wat klein fruit binnen handbereik en verder bloemen, veel 
bloemen….maar het is een ruimte voor algemeen gebruik, dus daar kan ik niet zelf 

over beslissen. Dat doen we bij voorkeur samen, als leden, medetuiniers.  
 

Zie je voor je hoe we een geschikte invulling kunnen geven aan dit zonnige plekje, 
heb je suggesties over de inrichting of plantkeuze, of wil je zelfs betrokken zijn bij 

het uitwerken van plannen, deze langs tuincommissie en bestuur helpen loodsen, 

laat het me dan vooral weten.  
 

René van Hofslot, tuin 17.  
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Algemene Werkzaamheden op zaterdag 18 
september 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. Vrijwilligers om te helpen zijn altijd welkom. 
 

hermanvanvalkengoed@kpnmail.nl  
 
De onderstaande leden zijn voor deze werkzaamheden uitgenodigd:  

 

18 september 2021 
Tuin 3 F. Wijhe Tuin 10A I. Hoek 

Tuin 14 H. Witteveen Tuin 16 C. Vinke 
Tuin 19 J. Voerknecht Tuin 20 E. Beekhuizen 

Tuin 21 R. Gnirrep Tuin 23 N. Crone 
Tuin 28 P. Smits Tuin 29 N. van Spengen 

Tuin 32 E. Meijer Tuin 44 M. Gnirrep 

Tuin 46A J. Snijders Tuin 68 G. Beelen 
Tuin 70A J. van Dijk   

 
 

 

Mededelingen van het bestuur 
 

Aardappelen en tomaten in het nieuwe jaar 
 

Onze tuinen hebben dit jaar veel last gehad van de aardappelziekte (Phytophthora). 
Hierdoor is bij veel tuinders de aardappel en tomaten oogst mislukt of 

tegengevallen. 
 

Zie voor info hierover de link op onze website: https://www.vtv-emiclaer.nl/links/ 
en het artikel hierover in Emiclaertje nr. 104. 

Om dit het komend jaar te voorkomen, roep het bestuur u op om bij het bestellen 
van uw pootaardappelen een ras te kopen met een hoge resistentie hiertegen. Zie 

hiervoor ook de Links pagina van onze website. 
 

Voor de tomaten geldt zo wie zo dat ze niet geplant mogen worden om de locatie 
waar dit jaar de aardappelen hebben gestaan. Voor een goed resultaat kunt u de 

planten het beste in een emmer zetten met verse potgrond, dan weet u zeker dat 

ze geen last zullen hebben van de ziekte. 
 

Barbecue 2022 
 

In het komend verenigingsjaar wil het bestuur graag weer een BBQ houden. Vanuit 
de tuincommissie heeft Herman van Valkengoed de trekkersrol op zich genomen. 

Het bestuur zoekt dan ook vrijwilligers, die de organisatie mede op zich willen 
nemen. 

https://www.vtv-emiclaer.nl/links/
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U kunt zich hiervoor opgeven via ons vaste mail adres vtvemiclaer@outlook.com 

 
Mest 

 
In het afgelopen verenigingsjaar waren er problemen met de mest. Leden die 

verkeerde hoeveelheden hadden afgenomen of verkeerde mest hadden gepakt. Ook 
de periode waarin de mest beschikbaar kwam, viel niet ideaal. 

Het bestuur is zich nu aan het oriënteren op het verkrijgen van goede mest en zal 
deze ook eerder laten bezorgen, zodat u de mest eerder op de tuin kunt 

verspreiden en het als een mulchlaag kunt gebruiken. 
In een aparte mail zult u z.s.m. hierover worden geïnformeerd en krijgt u ook de 

prijzen te horen. 

P.s Eén kubieke meter mest is 12 kruiwagens 
 

 

Copy voor Emiclaertje 114 
 
Heeft u iets voor nummer 114 van het Emiclaertje. Graag voor 1 december 2021 in het 
bezit van het bestuur via vtvemiclaer@outlook.com 
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