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Mijmeringen van uw voorzitter 

 
Zitten in de zon op mijn vakantieadres kwam ik er achter dat er weer drie maanden 

voorbij zijn en dat de tijd voor een nieuw exemplaar van ons blad eigenlijk al 
verstreken was. Hoewel op vakantie toch even de pen opgepakt. 

Mijmerend wat nu aan u te melden kwamen er diverse zaken voorbij. 
Allereerst het heengaan van 2 van onze leden: Anne Prop van tuin 40 en dhr 

Beijaard van tuin 51. 
Anne was één van onze markantste tuinders met soms een uitgesproken mening 

maar altijd bereid om iets voor onze vereniging te doen. Heel lang was Anne 

degene die zorgdroeg dat er mest kwam. Het laatste jaar tobde hij heel erg met 
zijn gezondheid, maar als hij weer wat energie had was hij toch weer op de tuin te 

vinden. 
Dhr Beijaard was een stille tuinder die deed wat hij kon, zeker nadat zijn vrouw een 

aantal jaren geledenop de tuin een attack kreeg. Gelukkig kwam ze hier weer 
redelijk overheen en altijd kwamen ze samen rustig wandelend over het complex 

naar hun tuin, waar zij zittend in een stoel het werk van haar man bekeek en 
aanbevelingen gaf. 

Beide leden worden gemist in onze vereniging. 
 

In de afgelopen maanden is er ook verder nog heel wat gebeurt en niet altijd met 
plezier. Zo gooide de tuinder van tuin 19 na diverse aanmaningen over het 

onderhoud van zijn tuin per direct het bijltje er bij neer en liet de vereniging achter 
met een grote puinzooi. Hoewel na hard werken van diverse bestuursleden en een 

aantal opgeroepen leden na drie zaterdagen de tuin weer te verhuren was, liep het 

bestuur en ook de Tuincommissie tegen een aantal leden aan die zonder bericht 
hun plicht en taak als lid van onze vereniging lieten afweten zonder enige opgave 

van reden. 
 

Zoals eerder al in het Emiclaertje verwoord zou het bestuur in dringende kwesties 
waar een aantal handen noodzakelijk leden per toerbeurt oproepen om mee te 

helpen. Helaas lieten een aantal leden de vereniging in de kou zitten. Zo ook bij het 
uitvoeren van de geplande Algemene werkzaamheden. 
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Onze vereniging staat en valt met de inzet van onze leden en als lid heeft u 

contract getekend voor niet alleen het kunnen beheren van een tuin, maar ook om 
de regels zoals deze vastliggen in onze statuten en huishoudelijk reglement te 

volgen en na te komen. 
 

Hoewel er nu nog geen harde consequenties zijn, zou dit in de toekomst, mocht dit 
een trend worden, wel kunnen gaan gebeuren. 

 
 

 

Nieuwe voorzitter gezocht. 
 

In Emiclaertje 116 heb ik reeds aangegeven dat dit mijn laatste jaar als voorzitter 
zou zijn en dat ik mij niet herkiesbaar zou stellen op de ALV van 2023. 

Helaas heeft tot op heden er zich nog niemand gemeld die belangstelling heeft om 
deze taak mogelijk over te nemen. Als u interesse heeft, staat het nog niet vast dat 

u ook daadwerkelijk voorzitter moet of kan worden. Wel kunt u nu al kennis maken 
met het bestuur en de taak van voorzitter, zodat u gefundeerd kunt beslissen of dit 

iets voor u is. Onze vereniging heeft een nieuwe voorzitter dringend nodig, dus 

heeft u belangstelling en natuurlijk tijd, laat het ons weten. 
 

 
 

Informatieavond 19 oktober. 
 

In de afgelopen maanden heeft u een schrijven gehad over onze informatieavond 
op 19 oktober in de Hoeksteen in Schothorst. De onderwerpen zijn door de leden 

zelf gekozen en het belooft een interessante avond te worden. 

Mocht u zich nog niet aangemeld hebben, dat kunt u dat alsnog doen, middels een 
mail naar ons vaste mailadres: vtvemiclaer@outlook.com 

 
 

 

Algemene werkzaamheden 17 september 
 

Beste leden, 
 

Misschien staat het al in uw agenda of u heeft het inmiddels verdrongen naar 
verdere tijden maar aanstaande zaterdag over een week 17 september 2022 zijn 

de algemene werkzaamheden. Voor deze werkzaamheden bent u – zie 
onderstaand lijstje - uitgenodigd.  

De werkzaamheden beginnen om 10.00 uur en duren tot ca 12.00 uur. Voor 
drinken en een versnapering wordt gezorgd. 

 
De laatste keer in juni, zijn er van de 12 opgeroepen leden maar 4 op komen 

opdagen, dat was echt een triest record. Zoals u weet zijn leden verplicht aan de 
algemene werkzaamheden mee te werken.  
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Alleen als u echt door omstandigheden verhinderd bent laat u het ons weten. Wij 

delen u dan in bij de volgende werkzaamheden. 
 

Met vriendelijke groet, 
 

De tuincommissie, 
Herman, Hennie en Rein. 
 

2 Quach2 3 Wijhe 

4 Wang 10B Elverding 

12 Van Velzen 15A Storm 

15B Overtoom 38B Kooning 

45 Luca 46 Airass 

56 Verspoor 61 Martens 

76 Winterstein 77 Wenisch 

 
 
 

De tuin BBQ van 3 september 
 

 
 
BBQ weer was het zeker zaterdag 3 september!  De 24 deelnemers van de tuin 

genoten van een gezellig samen zijn met lekkere en goed verzorgde catering!  
Het enige wat ontbrak waren parasols ☺ en daarom werden de tafels soms een 

beetje opgeschoven. 
 

Leuk om zo naast bekende ook weer nieuwe mensen te ontmoeten en te horen wat 
ze nog meer doen behalve tuinieren. Maar er werden ook volop tuintips en 

ervaringen uitgewisseld. Zoals wat je kunt doen, tegen deze enorme droogte, 

wanneer je niet elke dag water kunt of wilt geven. 
 

Wanneer je er zo zit en om je heen kijkt, besef je ineens hoeveel uurtjes 
vrijwilligers werk erin zitten van mail tot eten op je bord. Daarvoor heel hartelijk 
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dank aan de organisatie Herman en zijn vrijwilligers netwerk! Maar speciale dank 

ook voor de BBQ chefs,  Kevin en Jericho van tuin 42 die in deze hitte bakten en 
bijna wegsmolten. Heel tof en hartelijk dank mannen! 

 
Hartelijke groet Johanneke tuin 62 

 

   
 
 

 

Copy voor Emiclaertje 118 
 

Heeft u iets voor nummer 118 van het Emiclaertje. Graag voor 1 december 2022 in 
het bezit van het bestuur via vtvemiclaer@outlook.com 
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