
Verslag tuincommissie over het jaar 2021  

Tuincontrole  

In 2021 heeft de tuincommissie 4 maal een tuincontrole gehouden en wel; 

Voorjaar 19 april 

De eerste controle vond plaats 19 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. De meeste tuinen lagen er netjes bij maar toch hadden 

we bij 13 tuinen enkele opmerkingen en dan vooral de grind- en tegelpaden 

konden nog wel wat aandacht gebruiken. 

Nacontrole 17 mei 

Veel tuinen lagen er weer prachtig en verzorgd bij maar jammer genoeg toch een 

tiental tuinders die door omstandigheden of vergeten waren dat de paden ook 

regelmatig onderhoud behoeven. 

Zomer 12 juli 

Na regen komt zonneschijn, regen, zonneschijn en ja hoor alles groeit. Onkruid, 

takken van bramen en andere struiken en ook hebben we enkele tuinders 

gewezen op het feit dat de haag op tijd gesnoeid moest worden.  

Najaar 17 september 

Misschien waren heel veel mensen moe van de vakantie e.d. terug gekomen. Kom 

je daarna op de tuin dan lijkt het wel bij veel mensen een oerwoud en om dan de 

knop om te zetten en weer gaan wieden, snoeien en zelfs oogsten val niet mee. 

20 leden hebben dan ook het verzoek gekregen om van start te gaan en van de 

tuinen een plaatje te maken.  

Nacontrole 8 oktober 

Gelukkig, maar 5 leden die nog een keer aandacht van de TC vroegen. Voor de 

rest waren we tevreden. 

Aantal tuinen, opzeggingen en aanmeldingen. 

VTV Emiclaer heeft momenteel 83 tuinen in de verhuur. 

Tot 31december 2021 hebben 6 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 24 potentiële 

tuinders. Ook hebben 27 personen belangstelling getoond. 

Algemene werkzaamheden. 

Er zijn het afgelopen jaar 3 maal algemene werkzaamheden  geweest.         

27 mrt. 10 tuinders uitgenodigd waarvan 1 met- en 1 zonder 

kennisgeving afwezig. Hoofdzakelijk om de braamstruiken en 

vlierbessen uit de buitenhaag te verwijderen.  



5 en 12  juni    10 tuinders uitgenodigd waarvan 6 met kennisgeving afwezig. 

18 sep. 10 tuinders uitgenodigd waarvan 3 met- en 3 zonder 

kennisgeving afwezig.  

Al met al waren deze ochtenden gezellig, hebben de aanwezigen goed werk 

verricht en zag de algemene ruimte er weer prachtig uit. 

De tuincommissie. 

De tuincommissie bestaat momenteel uit 3 personen.  

Vriendelijke groet, 

Herman van Valkengoed, Henny van der Kolk en Hennie van ‘t Hof 


