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HET EMICLAERTJE   
Mededelingenblad VTV Emiclaer sinds juni 1988 

                                                                                                    

 

Maart 2017  nummer 95 

 

                                 
 

COMPOSTKAR 

Wat alleen maar op de kar mag: aardappel-, tomatenloof, koolstronken, grove takken  

(alleen van bessen-, bramen - struiken en snoeisel van de haag).  

Takken en koolstronken bundelen. De rest mag er NIET op!   

HALF NOVEMBER ALLE HOOGBOUW OMLAAG (OOK KASSEN). 15 APRIL 

TUIN OP ORDE. PADEN SCHOON. NIETS TEGEN DE HEG ZETTEN, 50 CM 

VRIJ. 

 

AARDAPPELTEELT 2017 
Dit jaar kunnen de aardappelen in de eerste rij gepoot worden. Zie ook het schema op het 

mededelingenbord. Er zal controle plaats vinden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Secretaris: Leo Kelderman;  
Telefoon: 033 4805581                 
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ALGEMENE LEDENVERGADERING  WOENSDAG 19 

APRIL 2017. 

Aanvang 20.00 uur in de Hoeksteen, Klaartje Donzepad, (achter 

winkelcentrum  Stastokerf). 

Dec agenda heeft u inmiddels al ontvangen evenals andere 

stukken. De stukken die er nog niet zijn, komen alsnog. Ze staan 

niet meer in het Emiclaertje. 

 

                                              

AFVALCONTAINER: 31 maart, 1 april en 2 april. 

Zoals medegedeeld tijdens de laatste algemene vergadering is besloten dat de tuinen er 

netter moeten uitzien. Er ligt nog veel oude troep op de tuin. 

Op bovengenoemde data zal een container op de tuin staan. U 

kunt die spullen daar dan kwijt. S.V.P. NIET reeds naast de kar 

gooien, hetgeen helaas al gebeurd is. U dient op die data het 

afval er zelf heen te brengen. Het is NIET de bedoeling dat u 

van huis rommel meeneemt en in de container gooit. Als u iets 

moet afbreken, leg de spullen dan vast op uw tuin. 

Het bestuur rekent op uw medewerking. 

 

HELAAS…. HELAAS….HELAAS…. 

Jammer, maar we hebben 1 tuinder de toegang tot zijn tuin moeten ontzeggen. Er werd 

weinig of niet gereageerd op schriftelijke en mondelinge opmerking over de toestand van 

zijn tuin.  

 

TUIN OP ORDE 

U wordt verzocht de tuin  15 april op orde te hebben. 

 

De rabarber komt weer op. Recept voor een rabarbertaart! 

RABARBERTAART: 

Ingrediënten 

• 2 eieren  

• 150 g boter  

       *     350 g bloem 

• 4 el witte basterdsuiker  

• 1 mespunt zout  

• 500 g rabarber (schoongemaakt)  

• 150 g geleisuiker  

• 40 g amandelschaafsel  
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Keukenspullen 

*Deegroller    * lage taartvorm (Ø 24 cm) 

 

Bereiden: 

 

 Splits de eieren en snijd de boter in blokjes. Kneed de boter, bloem, suiker, zout en 1 

eidooier met koele handen tot een samenhangend deeg. Voeg eventueel een paar eetlepels 

ijskoud water toe. Wikkel het deeg in een stuk vershoudfolie en leg minimaal 1 uur in de 

koelkast. 

1. Verwarm de oven voor op 200 °C. Snijd de rabarber in kleine stukjes. Doe de 

rabarber in een kom en meng de geleisuiker en het amandelschaafsel erdoor. Vet de 

taartvorm in. Bestuif het werkblad met bloem en rol 2/3 van het deeg uit tot ca. 28 

cm doorsnede. Bewaar de rest van het deeg voor het ruitpatroon op de taart.  

2. Bekleed de taartvorm met het deeg. Verdeel het rabarbermengsel erover. Bestuif het 

werkblad licht met bloem, rol de rest van het deeg uit en snijd het in lange repen. 

Maak een ruitpatroon op de vulling. Klop de resterende eidooier los (het eiwit wordt 

niet gebruikt) en bestrijk er het deeg mee. Bak de taart 35-40 min. in de oven tot de 

bovenkant goudbruin is. 

serveertip: 

Laat de taart voor serveren helemaal afkoelen.  

 Mest: Daarover wordt u per mail geïnformeerd.                                               

                      COMBINATIETEELT: 

*** misleiden door geur. 

- Bonenkruid houdt zwarte luis weg bij jonge stambonen. –

Winterwortelen in combinatie met prei: de wortel houdt de preimot weg 

en de prei op zijn beurt  weer de wortelvlieg.  – Wortelen in combinatie 

met pootui: De wortelvlieg gaat op zoek naar een plek om haar eieren te 

leggen, maar wordt misleid door de ui .Diezelfde  ui brengt met 

zijn scherpe geur allerlei insecten die afgaan op de koolgeur in 

verwarring. 

*** afrikaantjes. (tagetes)          

Het afrikaantje trekt zweefvliegen aan, die zich weer te goed aan 

de bladluizen.       


