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december 2021 nummer 114 
 

                        
 

           

Emiclaertje 114 
 

Voor u heeft u liggen of op uw scherm staan aflevering 114 van ons 
verenigingsblad. Tot op heden is het blad altijd goed gevuld met verenigingsnieuws 

en wetenswaardigheden over of voor uw tuin of de vereniging. 
Voor de vulling zijn we afhankelijk van kopie of onderwerpen die aan uw bestuur 

worden aangedragen en waarmee we dan het blad kunnen vullen, eventueel na wat 
extra onderzoek om het onderwerp volledig te maken. 

Jammer genoeg is de brievenbus qua copy deze keer niet echt gevuld en ook de 
fantasie van uw voorzitter voor het opduikelen van interessante onderwerpen is 

deze keer wat achtergebleven. 
Daarom is dit nummer helaas wat korter of minder uitgebreider als u van ons 

gewend bent. Graag zien we voor het volgend nummer van maart 2022 meer 
onderwerpen of verhalen, wat u zoals in deze tijden op de tuin bent tegengekomen 

tegemoet. Al was het maar een verhaaltje met foto over die egel die deze winter in 
uw kas of composthoop zijn winterslaap heeft gehouden. 

 

Gesproken over 2022, de jaarwisseling en daarmee het begin van weer een nieuw 
tuinseizoen staat weer voor de deur. 

Het is daarom dat het bestuur en TC u en de uwen toch in deze vreemde tijden  
een heel feestelijke jaarwisseling willen toewensen en al het goede voor 2022. 

 
 

 
 

 
 

Uw voorzitter 
 

 
 

 
 

 
 
 

Secretaris: Tineke Arensman 
Mailadres:  secretaris-vtvemiclaer@outlook.com 
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Een woord van: …. 
 

Uw Afvoerteam, 
 

Hallo mede tuinders, 

 

Wat fijn dat we de aanhanger voor maar € 10.00 van de vereniging kunnen huren. 
Wij (namen zijn bij het bestuur bekend) gaan met z’n drieën, - al het tuinafval van 

onze tuinen wat niet gecomposteerd kan worden -,  zoals aardappelloof, snoeisel 
van de braam en andere stuiken en ook materiaal wat we niet meer kunnen 

gebruiken, verzamelen en naar de ROVA brengen.  
 

Echter, kijk nu eens wat er laatst weer allemaal al op de aanhanger ligt. Afval wat 
mede tuinders er op gedeponeerd hebben i.p.v. zelf af te voeren.  

Echt een verrassing, we gaan een keertje extra naar de ROVA rijden én dat doen 
we met plezier. BEDANKT!!! 

 

 

 
 
Algemene Werkzaamheden op zaterdag 19 maart 2022 
 

Enkele keren per jaar zijn de algemene werkzaamheden. 
Onderstaande leden worden verzocht op 19 maart om 10.00 

uur op de tuin 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 

Deze keer zijn er veel leden opgeroepen. Zoals u weet groeit er 
tussen de buitenhaag heel veel planten die we daar liever niet 

zien. Wij willen zoveel mogelijk planten proberen te 

mailto:hermanvanvalkengoed@kpnmail.nl


3 
 

verwijderen. Daarom gaan we via de buitenkant van de haag de vlierbes en de 

braam proberen vanaf de grond of te zagen of te knippen.  
Heeft u een knipschaar of een takkenzaag, wilt u deze dan meenemen? 

 

1 Schuuring 3 Wijhe 

4 Wang 5 Assarrar 

13 Chiu-Weng 15A Storm 

16 Vinke 23 Crone 

35 Klaver 38B  Kooning 

46A Snijders 56 Verspoor 

65A Oosterhuis 65 Groenhuizen 

68 Beelen 69 Koops 

72 Heinhuis 75 Bruin 

 
Onderstaande leden hebben zich vrijwillig opgegeven. 

7 Wildschut 11 Klomp 

17 Hofslot 19 Voerknecht 

44 Gnirrep 2 x 47 Overeem 

70A Van Dijk   

 
 

 
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 2022 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 het tuinjaar 2022 
 
In het komend tuinjaar 2022 dienen de aardappelen in het 2e 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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Met vriendelijke groet, de Tuincommissie, Herman, Henny en Hennie 

  
 

 
 

Copy voor Emiclaertje 115 
 
Heeft u iets voor nummer 114 van het Emiclaertje. Graag voor 1 maart 2022 in het bezit 

van het bestuur via vtvemiclaer@outlook.com 
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