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Place de la Bohte 
 

Op zaterdag 15 augustus is op ingetogen, vanwege corona, maar toch feestelijke 
wijze het plein voor ons centrale gebouwtje hernoemd naar “Place de la Bohte”. 

Het bestuur had al enige tijd het idee om onze oud voorzitter, Herman Bohte, die 
van juni 1988 tot en met april 2018 het voorzitterschap van onze vereniging in 

vulde op een mooie en voor alle leden zichtbare wijze in het zonnetje te zetten. 

Helaas bracht de corona crisis enige vertraging in de uitvoering daarvan, maar 
uiteindelijk is het gelukt. 

Op slinkse wijze via Betsy, de echtgenote van Herman, werd geregeld dat onze oud 
voorzitter om 15.00 uur op de tuin aanwezig was. Omdat er op het pleintje toch het 

één en ander geregeld moest worden, was hij door zijn vrouw via de andere ingang 
van het complex naar hun tuin gebracht, waar de zo benodigde bramen en andere 

groente geoogst moest worden. 

Secretaris: Leon Huisman 
Mailadres:  secretaris-vtvemiclaer@outlook.com 
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Om 15.00 uur werd Herman door uw voorzitter naar het pleintje gehaald, waar hij 

samen met zijn echtgenote op gereedstaande stoelen plaats nam. In het bijzijn van 
bestuur en alle op de tuin aanwezige tuinders werd met de plechtigheid begonnen. 

Na een korte toespraak van de voorzitter waarin duidelijk werd gemaakt dat 
Herman naast zijn liefde voor het tuinieren ook een groot liefhebber van Frankrijk 

is, werd door Herman het naambord onthuld. 
Hierna werden de bijbehorende bloemen voor Betsy en een kleine replica van het 

straatnaambord voor Herman, om aan de muur thuis geplaatst te worden, 
overhandigd. 

In een eerste reactie van Herman bleek zijn totale verbazing. Dat dit voor hem 
gedaan is. Hij noemde het een zeer grote verrassing en was zoals hij het zelf zei, 

totaal flabbergasted. 

Vanaf heden is het nog gemakkelijker om het centrale punt van ons complex aan te 
duiden: Meet me on Place de la Bohte. 

 
 

Een woord van: …. 
 

Uw Voorzitter, 
 

Op 5 augustus j.l. werd na diverse malen te zijn uitgesteld toch eindelijk onze 
Algemene Ledenvergadering (ALV) gehouden. Voor een vereniging is het 

Ingezonden reactie Herman: 

 

Beste bestuursleden, 

15 Augustus: ik was van plan om 's ochtends naar de tuin te gaan, maar Betsy 
(mijn vrouw) haalde mij over om pas in de middag te gaan. Op de tuin 

aangekomen kwam de voorzitter Kees Dekkers mij met een  leuk smoesje 
ophalen. Op het pleintje bij de hoofdingang, zaten al meerdere tuinders.  Ik 

snapte er niets van. Betsy kwam ook en ging naast mij zitten. Kees hield een 
verhaaltje met de strekking dat ik Frankrijk wel een fijn land vind. Onder het bord 

vtv Emiclaer hing een doek ergens overheen en mij werd verzocht aan een 
touwtje te trekken, waardoor het doek omlaag viel. Toen ik het bord met de tekst 

zag, die u nu ook kunt zien op het plein, stond ik perplex. Wat fantastisch! 

Bij deze wil ik het bestuur bedanken voor alles wat er gedaan is om dit voor elkaar 
te krijgen, alsmede anderen die zich daarvoor ook ingezet hebben. 

Nogmaals hartelijk dank!!! 
Vriendelijke groet Herman Bohte. 
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noodzakelijk dat minimaal één keer per jaar er een ALV wordt gehouden waarin het 

bestuur rekenschap kan afleggen over het afgelopen verenigingsjaar en eventuele 
wijzigingen in bestuur, begroting en regels aan de leden kan voorleggen en vragen 

kan beantwoorden. In het verleden werd de ALV altijd in de Hoeksteen in 
Schothorst gehouden, waarna na afloop men onder het genot van een drankje nog 

even kon na kletsen. 
 

Helaas zat dat er dit (vreemde) jaar niet in. De ALV was al helemaal in kannen en 
kruiken, toen de beperkingen van Corona roet in het eten gooide. Na veel passen 

en meten, waaronder het benaderen van diverse locaties en de mogelijkheden 
daarvan, werd door het bestuur besloten om het eens te proberen op het complex 

zelf. Natuurlijk had dat het voordeel dat we genoeg ruimte tot onze beschikking 

hadden, maar was er ook het nadeel van het weer, waardoor er pas op zeer korte 
termijn een definitieve beslissing van dag gemaakt kon worden. Alle leden waren 

geïnformeerd over de 4 mogelijke data, waarvan uiteindelijk de 1e datum al 
gebruikt kon worden. 

Het houden van een ALV in de open lucht, op voldoende afstand, was wel een 
vreemde, maar ook leuke ervaring. Gelukkig waren er toch vele leden op die avond 

aanwezig. 
 

Tijdens de ALV werd eindelijk de begroting van dit reeds lopend verenigingsjaar 
afgetikt en konden onze 2 nieuwe bestuursleden Leon Huisman (tuin 27) en Meinte 

Wildschut (tuin 7) voor hun functie in het bestuur (1e en 2 secretaris) bevestigd 
worden. Onze oude secretaris Jos Noordover blijft gelukkig nog zitting nemen in het 

bestuur, maar kon door zeer drukke werkzaamheden het huidige secretariaat werk 
niet uitvoeren zoals hij dat wenste. 

Tevens is de aanpassing van het Huishoudelijk Reglement betreffende het digitaal 

stemmen goedgekeurd. 
 

Tijdens de ALV is ook het gebeuren rond Henk Egberink verduidelijkt en zijn de 
nieuwe taken die hij als een commissielid van het bestuur zal gaan uitvoeren 

verduidelijkt. 
Ook onze nieuwe website (www.vtv-emiclaer.nl) is voor het voetlicht gekomen. 

Hoewel er nog een paar hiaten zijn en er hier en daar nog wat aan- en of invulling 
moet komen, staat de website nu duidelijk op de kaart en is het bekijken waard. 

Vooral de coronacrisis en de mogelijkheid om je online aan te melden heeft geleid 
tot een wachtlijst van minimaal 2 jaar. 

Al met al gaat het goed met de vereniging en ziet het er zonnig uit voor de 
toekomst, waarbij we natuurlijk toch ook af en toe een bui zullen hebben voor de 

zo noodzakelijke afwisseling. 
 

Voor onze website zijn we nog op zoek naar invulling van de pagina’s  “Info voor en 

door Leden”; “Tuin Tips” en “Foto’s” 
Mocht u iets hebben wat voor alle leden interessant is of een mooie impressie van 

ons complex geeft, laat het ons weten via ons vaste mailadres. 
 

Kees Dekkers 
voorzitter 

 
 

 

http://www.vtv-emiclaer.nl/
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Algemene Werkzaamheden 
 

Zaterdag 19 september 2020. 
 
Enkele keren per jaar zijn de algemene werkzaamheden. Onderstaande leden worden verzocht 
op 19 september 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. 
hermanvanvalkengoed@kpnmail.nl 
 
De onderstaande leden zijn voor deze werkzaamheden uitgenodigd: 
Tuin 1  Schuuring         Tuin 5  Assarrar 
Tuin 10A Hoek                            Tuin 11 Klomp 
Tuin 12 Van Velzen                  Tuin 15B Overtoom 
Tuin 31 Wiegeraad                  Tuin 48A Veerkamp 
Tuin 53 Wittebol                      Tuin 68 Beelen 
Tuin 74 Jongsma 
 
Ook tijdens de Algemene werkzaamheden houden we rekening met de Corona richtlijnen 

 

 

OPROEP AAN MEDETUINDERS !!! 
 

We zijn allemaal blij met ons stekkie op de tuin en de meesten maken ook gebruik 
van het Huisje en de Toiletten. 

Dit schoonhouden gaat niet vanzelf en daarom zoeken we VRIJWILLIGERS ! 
Tijdens de ALV hebben zich al 4 kandidaten aangemeld. Prima 

 
De START is gemaakt, we zijn direct begonnen. Er hangt een lijstje op het prikbord 

in het huisje. 
WE ZOEKEN NOG MEERDERE PERSONEN ERBIJ !!! 

Met een groter aantal personen hoef je maar eens in de zoveel weken schoon te 
maken. 

Niemand vindt dit de leukste klus, maar het is wel hèèl belangrijk voor de hygiëne 

en zeker in deze tijd. 
KOM ONS HELPEN !!! 

Meld je aan via: tuincommissie-vtvemiclaer@outlook.com 

 
 

Aardappelen in tuinjaar 2021 
 
In het komend tuinjaar 2021 dienen de aardappelen in het 1e kwadraat gezien 
vanaf de hoofdingang (Place de la Bohte) te worden gepoot (zie plattegrond) 
 
 
 
 

 
 
 

mailto:hermanvanvalkengoed@kpnmail.nl
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Overhangende takken e.d. 
 

Zoals u weet worden de paden ook gebruikt door mede tuinders. Echter, heel veel 
tuinders hebben last van overhangende takken van braam- en bessenstruiken. Hier 

en daar is er bijna niet door te komen en dan vooral bij de betegelde paden. Grenst 
de achterzijde van uw tuin aan een tegelpad, u komt er waarschijnlijk niet vaak, 

vergeet deze dan ook niet vrij te houden van onkruid en overhangende takken. 
Het verzoek is dan ook om hier aandacht aan te besteden, niet pas als er een 

opmerking over gemaakt wordt maar probeer ook zelf het initiatief te nemen. Mede 
tuinders zullen u daarvoor dankbaar zijn. 

 
De tuincommissie 

 
 
Knoflook 
 

In de tweede helft van oktober kan je alweer je knoflook voor het komend jaar 
planten. Als je al ergens knoflook besteld hebt, zit je goed. Anders is het nog 

steeds mogelijk bij o.a. Levenvanhetland (zie ook onder “Interessante Links” op 
onze website) nog diverse soorten te bestellen. 

 

 

Bittere Komkommer of Courgette 
 
Op 15 juli werd het bestuur middels een alarmerende mail door onze medetuinder 

Franco benaderd over bittere komkommers en of courgettes. Hoewel het geheel 
best meevalt en de soep niet zo heet wordt gegeten als wordt opgediend, willen we 

u de algemene info niet onthouden: 
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Alle vruchten die tot de komkommerfamilie behoren, bevatten van nature de 

bitterstof Cucurbitacine. Deze stof komt het meeste voor in de bladeren en de stam 
van de plant, maar kan onder bepaalde omstandigheden ook in de komkommer 

terecht komen en geeft dan een bittere smaak aan de komkommers. 
De ene soort heeft er meer last van dan de andere, en ook niet alle komkommers 

van dezelfde plant zullen bitter zijn. De bitterheid hoopt zich op vlak onder het 
steeltje, dit stuk kunt u dus het beste eraf snijden. Wanneer de komkommer wit 

vruchtvlees vertoond, is dit meestal een teken dat deze komkommer bitter van 
smaak zal zijn, deze komkommers zijn niet eetbaar. 

 
Cucurbitacines zijn in hoge concentraties (>300mg/kg) zeer giftig. Bij deze hoge 

concentratie smaken de vruchten ongelofelijk bitter. Vergiftiging door 

cucurbitacines is zeer zeldzaam maar komt voor. 
 

Gemiddeld proeft men bitterheid bij een concentratie van 2 mg/kg. Dit is ver onder 
de zeer gevaarlijke concentratie van 300 mg/kg. Wees ervan bewust dat met name 

kinderen en ouderen de bittere smaken niet goed kunnen proeven. 
 Het wordt afgeraden om vruchten van de komkommerfamilie die bitter smaken 

zoals, komkommers, courgettes, pompoenen, meloenen en watermeloen te eten. 
 

De meeste spelsoorten van de nauw verwante courgette, pompoenen, 
komkommers en meloenen bevatten nog cucurbitacins als natuurlijke bescherming 

tegen roofdieren. De enige tuinsoorten die deze bitterstoffen in hogere 
concentraties produceren, zijn de sierpompoenen - dus je moet ze in geen geval 

eten. Als courgette in de tuin naast sierpaden groeit, kan dit ook tot kruising leiden. 
Als je volgend jaar nieuwe planten uit het zaad van de geoogste courgette haalt, is 

het risico groot dat ze ook het gen voor de bittere substantie hebben. Als je oude, 

zaadvaste courgette- en pompoenvariëteiten in de tuin hebt, moet je je daarom 
onthouden van de teelt van sier kalebassen. Bovendien speel je het veilig als je de 

courgette en pompoenpitten elk jaar in winkels koopt. 
 

Oorzaken kunnen zijn 
• Hergebruik van zaden van eigen gekweekte komkommers,  courgettes of 

pompoenen. 
• Onregelmatige gift van water 

• Hitte stress 
• Temperatuur schommelingen 

• Schimmels 
• Bemesting 

• Bevruchting 
 

Zowel kas als buitenkomkommers kunnen van bovengenoemde oorzaken last 

krijgen. 
 

Wat kunt u doen 
• Maak gebruik van door de branche verkochte zaden en geen eigen gekweekte 

zaden. 
• Geef regelmatig voldoende water, geef liever te veel water dan te weinig, 

zorg dat de grond niet uitdroogt. Een mulchlaag aanbrengen kan uitkomst 
bieden. 
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• Zorg voor een goed bemestingsplan. Naast de basis bemesting in het 

voorjaar met compost geef je 3 weken voor het planten een organische, 
samengestelde meststof en wat patentkali.  

• Zorg voor minder hitte in de kas. Scherm de kas goed af tegen te felle zon. 
Gebruik hiervoor schaduwdoek. 

• Laat de kas goed luchten door grote hoeveelheden water krijgen schimmels 
meer kans. 

• De meeste komkommerrassen hebben vaak alleen nog maar vrouwelijke 
bloemen met een vruchtbeginsel. Oudere zaadvaste rassen vormen zowel 

mannelijke als vrouwelijke bloemen. Verwijder alle mannelijke bloemen. 
Herkenbaarheid: De mannelijke bloem heeft een bloem op een steeltje. Een 

vrouwelijke bloem heeft al een vruchtbeginsel wat eruit ziet als een 

minikomkommertje achter haar bloem. 
• Bij komkommers wil je niet dat er door bevruchting zaadvorming ontstaat. 

Wanneer dit toch is gebeurt zal de vrucht een andere vorm krijgen, de 
komkommer wordt zwaarder en dikker, vaak begint dit aan een kant en ziet 

eruit als een bol een zogeheten dikbuik. Ook deze komkommers zijn minder 
smakelijk en kunnen bitter zijn, deze kunnen het beste zo vroeg mogelijk 

verwijderd worden, zodat zij geen energie van de plant afnemen. 
• Oogst de vruchten vroeg in de ochtend, de planten hebben dan nog geen last 

van hittestress en zijn ook nog niet aan temperatuurschommelingen 
onderhevig. Oogst jonge vruchten, hoe groter de komkommer wordt, hoe 

bitterder hij zou kunnen worden. 
 

Voorzorg 
• Heeft de komkommer wit vruchtvlees, dan de komkommer niet eten. 

• Proef de komkommer voor gebruik. Wanneer deze bitter smaakt: niet 

doorslikken en niet eten. 
• Door verhitting zal de bitterstof cucurbitacine niet verdwijnen. 

  
Eetbare vruchten smaken neutraal tot licht zoet, zijn fris en sappig en hebben een 

licht groen getint vruchtvlees. 
(Bovenstaand artikel is afkomstig van de site biotuintilburg.nl en garden-landscape.com) 

 

 

Copy voor Emiclaertje 110 
 

Heeft u iets voor nummer 110 van het Emiclaertje. Graag voor 1 december 2020 in 
het bezit van het bestuur via vtvemiclaer@outlook.com 
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