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HET EMICLAERTJE   

Mededelingenblad VTV Emiclaer sinds juni 1988 

                                                                                                    

april 2018 nummer 98 

 

                                  
 

COMPOSTKAR 

Wat alleen maar op de kar mag: aardappel-, tomatenloof, koolstro 

nken, grove takken (alleen van bessen- en bramenstruiken. De rest mag er NIET op.   

15 APRIL TUIN OP ORDE. PADEN SCHOON. NIETS TEGEN DE HEG ZETTEN, 

50 CM VRIJHOUDEN. 

 

HERINNERING: 

ALGEMENE LEDENVERGADERING,  DONDERDAG 19 APRIL 20.00 UUR. 

Plaats: Kerk de Hoeksteen, Klaartje Donzepad, achter winkelcentrum Stastokerf. 

 

AARDAPPELTEELT:  IN VAK 2. Zie tekening in het informatiekastje. 

 

RUILBEURS: 

Beste medetuinders van Tuinvereniging Emiclaer, het betere weer komt 

er weer aan. De zaai- en plantenkriebels beginnen weer te komen. 

Daarom willen wij op: ZATERDAG 14 April van 10.00-12.00 uur een ruilmarkt 

houden. Wat kan er geruild worden? Bijna alles wat met tuinen te maken 

heeft zoals  zaden, plantjes, dahliaknollen en misschien zelfs netten, 
bamboestokken en wat men over heeft en daar een ander mee kan 

plezieren. Het zou prettig zijn als er ook wat informatie vermeld wordt 

op de etiketten van bv de zaden, welke het zijn, zaaimoment ,evt kleur. 

Vragen over het ruilen? Mail dan naar   marianne.rob@casema.nl 

Wij zien jullie graag op 14 April! 

Met hartelijke groet, Robbie en Marianne. 

 

Secretaris: Jos Noordover, 
Telefoon: 4559083                 

mailto:marianne.rob@casema.nl
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ALGEMENE WERKZAAMHEDEN. 

 

Zaterdag  9 juni 2018.  

Enkele keren per jaar zijn de algemene 

werkzaamheden. Onderstaande leden worden 

verzocht om op  9 juni 2018 op de tuin aanwezig 

te zijn. De werkzaamheden zijn van 10.00 t/m 

12.00 uur. Bent u door omstandigheden 

verhinderd te komen, laat het ons weten en we 

delen u in op de andere datum. 

hermanvanvalkengoed@kpnmail.nl  

 

Tuin 2 Dijkhuizen,  tuin 3 Brouwer,  tuin 5 

Assarrar,  tuin 14 Witteveen,  tuin 15b Overtoom,  

tuin 16 Dalaz,  tuin 49 Santing,  tuin 53 Beijlsmit,  

tuin 57 Eikhof, tuin 64 Morittu,  65a Van de 

Bunt, tuin 70 Reijmerink, tuin 71 Pilon,   

tuin 72 Heinhuis, tuin 75 Bruin,  tuin 76 Winterstein. 

 

Art.   8.19  Tuinleden, welke door het bestuur zijn uitgenodigd voor algemene 

werkzaamheden, zijn verplicht  aan deze uitnodiging gevolg te geven.   

Art.  8.20  Bij niet nakomen van het gestelde in art. 8.19 van het huishoudelijk reglement 

is het bestuur bevoegd om een sanctie aan het/de desbetreffende tuinlid (leden) 

op te leggen. (Voor mogelijke sancties, zie art. 7.6 van de statuten.)  

De tuincommissie, 

Herman van Valkengoed, Henk Gillot en Kees Dekkers 

 

AARDAPPELTEELT 

 

rasnaam kooktype groeiduur 
phyt. 
blad 

cgo 
phyt. 
knol 

anais middel vroeg vatbaar   

annabelle vast vroeg vatbaar  matig 
resistent 

bildtstar vast middel vatbaar 3.5 vatbaar 

bintje middel middel vatbaar 3 vatbaar 

biogold vast vroeg 
matig 
resistent 

6.5 
matig 
resistent 
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rasnaam kooktype groeiduur 
phyt. 
blad 

cgo 
phyt. 
knol 

bionica middel middel 
zeer 
resistent 

8 
zeer 
resistent 

carolus kruimig middel 
zeer 
resistent 

9  

desiree middel middel vatbaar 5 
matig 
resistent 

dore middel vroeg vatbaar 2.5 
matig 
resistent 

eba middel laat 
matig 
resistent 

5.5 
matig 
resistent 

CGO: zie pagina 4. 

 

Bemesting 

Een flinke bemesting met compost of verteerde stalmest is voldoende om aan de behoefte 

van een aardappelteelt te voldoen. Aardappels hebben een relatief hoge kalium behoefte. 

Een te hoge stikstof bemesting kan averechts werken, doordat het loof zich te sterk 

ontwikkelt ten koste van de knollen. De ziektegevoeligheid neemt bovendien toe. 

Aardappels kunnen zowel op zand als klei geteeld worden. Kleigronden moeten wel een 

goede structuur hebben. Aardappels geteeld op klei hebben de reputatie dat ze daar extra 

bloemig van worden.  

 

Ziekten en plagen 

Aardappelplaag of Phytophthora infestans is de ernstigste ziekte van de aardappel. Het 

schimmelachtige organisme tast zowel loof als knollen aan en kan een aardappelgewas in 

een week tijd volledig vernietigen. De ziekte is te herkennen aan de bruine ronde vlekken 

op blad en stengels. Aan de onderkant van het blad kan een wit schimmelpluis ontstaan. 

Ook buitentomaten hebben veel te lijden van deze ziekte. De sporen kunnen in de bodem tot 

3 jaar lang actief blijven. De ziekte treed vooral op in de zomer, vanaf ongeveer half juli. De 

belangrijkste strategie tegen de ziekte is dan ook de vroege teelt, dus zorgen dat het gewas 

al goed ontwikkeld is als de ziekte toeslaat. De opbrengst is dan toch nog redelijk Daarnaast 

kunnen we rassen kiezen die enige weerstand tegen de ziekte hebben. Op de site 

aardappelpagina staan van alle professioneel geteelde rassen wat hun vatbaarheid voor 

Phytophthora is. Aardappelmoeheid wordt veroorzaakt door het aardappelcystenaaltje. Deze 

aaltjes leven op de wortels en veroorzaken opbrengstverlies. Er bestaan resistente rassen 

(zie aardappelpagina). Een vruchtwisseling zorgt er voor dat de populatie aan aaltjes nooit 

te groot wordt. 

De coloradokever kan in sommige jaren uitgroeien tot een echte plaag. Kontroleer de 

http://www.aardappelpagina.nl/
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aardappels in april en mei op deze kever, en vernietig de eventueel aangetroffen 

exemplaren. Zo kan de plaagopbouw verstoord worden.  

CGO: keurt de cultuur- en gebruikswaarde 

onderzoek van o.a. aardappelen. 

Hoe hoger het cijfer hoe resistenter de 

aardappelsoort. 

 

30 JAAR…. 

Dertig jaar ben ik voorzitter van volkstuinvereniging EMICLAER. 

Dit heb ik met veel plezier gedaan. Vooral dank zij de vele vrijwilligers! 

Nu een klein stukje geschiedenis: 

- Op 7 juni 1988 vond de oprichting van VTV Emiclaer plaats in de voetbalkantine van  

VV ZA. Ik werd als voorzitter gekozen c.q. aangewezen door adspirantleden van de VTV.  

- Nu de tuinen: Er werd zwarte aarde op het complex gestort. Vervolgens werden de tuinen 

ingedeeld. Probleem was de taartvormen van de tuinen. Daardoor kan het ene veldje net iets 

groter zijn dan het andere. Er was grote belangstelling voor de tuinen. Bij de nieuwe leden 

waren vele oud-militairen. Sinds een paar jaar zien we ook jonge gezinnen verschijnen. 

- Sproeiverbod: Zoals bekend mag er op de tuin niet gesproeid worden. Daartoe werd 

destijds een mededeling op het prikbord gehangen. Om onze medelanders te plezieren zette 

ik de tekst met behulp van google om in het Turks. De volgende dag zag ik een medelander 

de tuin besproeien en vroeg een verklaring van hem. Hij nam me mee naar het 

informatiebord en zei dat in het Turks stond dat er wel gesproeid mocht worden. Ik heb de 

vertaling toen maar gelijk weg gehaald. 

- Ons gebouwtje:  

22 juli 1990: Ons gebouwtje nog niet aangesloten op riolering en waterleiding. Dat 

gebeurde korte tijd later. Tot die tijd werd water uit de vijver gehaald dat was daar 

voldoende. 

- De grote bak, waar nu de kruiwagens staan: Daar werd aanvankelijk het tuinafval gestort. 

Het werd juli 1991 geleegd en het kostte fl. 1074,64! Het grof afval afvoeren zou 3000 tot 

4000 gulden gaan kosten. Dus dat ging niet door. Gelukkig zijn er vrijwilligers om het 

tuinafval af te voeren. Grof vuil moeten de tuinders zelf afvoeren. 

- Tuin bij verlaten schoon?? 

Tja bij het verlaten van een tuin werd aangetroffen o.a. een koelkast als opbergruimte, 

meerdere hengels (om in de vijver te vissen?), een winterjas, borden en bestek. 

 

Bloemknop, ras eersteling 
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- Het Emiclaertje: 

Nummer 1 verscheen oktober 1991 op papier. De blaadjes werden door vrijwilligers rond 

gebracht. Juni 2010: Het blaadje verscheen voor het eerst digitaal. 

- 25 jaar VTV Emiclaer: 

Drie naamborden werden onthuld: Het Ton van Lith pad, het Bob Kossenpad en het 

Bernard de Groot pad. Vele nabestaanden waren op uitnodiging aanwezig, daarna was er 

een grootse barbecue. Het was een prachtige dag.  

Tot slot: Mijn dank gaat uit naar de vele medewerkers die de tuin draaiende hebben 

gehouden o.a. tuincommissie, bestuur en de vele vrijwilligers (b.v. bestellen van kalk, 

knoflook en  mest, water af- en aansluiten, snoeiploeg, schoonhouden van het gebouwtje en 

het afvoeren van tuinafval). 

Zoals u gemerkt hebt is ons gebouw van binnen aardig verbouwd, het is heel mooi 

geworden, bedankt! 

Herman Bohte 

 P.S. Ik hoop nog lang te kunnen tuinieren en ik wens de nieuwe voorzitter het allerbeste!!! 

 

 

GOODBYE! 
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