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Van het bestuur
2017: een jaar met stormen
De laatste editie van ‘t Groentje van 2017 ligt nu voor u. Ik vind
het eerste en laatste nummers van het jaar de makkelijkste om
een voorwoord voor te schrijven. Waarom? Of je kijkt vooruit
naar een prachtig mooi en maagdelijk oogstjaar waarin van
alles kan gebeuren, of je kunt in natuurlijk in de laatste van het
jaar terugkijken op een al dan niet veelbewogen periode.
Het jaar begon voor ons als bestuur al meteen met strubbelingen. De afspraak was om nu eens goed te handhaven bij de
oplevering van de tuinen die vrijkwamen. Dit leverde enkele
felle discussies op met de oud-tuinders over het retourneren
van de borg. Afgelopen jaar is er dus een aantal malen geen
borg geretourneerd, een lijn die we zullen blijven hanteren. De
’opbrengst’ van deze actie is benut om deze tuinen dan met
een kraantje te laten omgooien zodat de nieuwe tuinder met
een schone tuin kon beginnen.
En ja, nieuwe tuinders hadden we dit jaar… Meer dan 2.500
vrijkomende vierkante meters moesten weer bezet worden en
met vereende krachten, zelfs met hulp van de krant, is dat dan
uiteindelijk ook gelukt.
Tja, en helaas hebben we in de loop van het jaar dus meteen
weer afscheid moeten nemen van een van deze tuinders. De
tuin was vanaf mei overwoekerd met onkruid en de inspanningen waren dermate gering dat we afscheid hebben moeten
nemen.
En dan natuurlijk het weer! Maandenlang waren de weergoden
ons goed gezind en ik denk dat ik niet de enige ben die kan
zeggen dat de opbrengst van de tuin alle verwachtingen
overtrof.
è

Ook is dit jaar de organisatie van de werkploegen stevig onder
handen genomen en, ook al spreek ik voor mijzelf, het is een
groot succes. Minder weken met diensten maar wel met
grotere groepen zodat een project in één keer kan worden
aangepakt en afgehandeld.
De bestellingen van zand en compost zijn ook buitengewoon
goed gegaan. We huren nu een kraantje voor het volgooien
van de transporter. Dat scheelt weer zwoegende tuinders. De
enorme bestelling was dan ook vliegensvlug op de tuinen.
En nu het einde van het jaar nadert, beginnen de opzeggingen
weer binnen te komen. Het zou wel eens een forse klus
kunnen worden om de vrijgevallen meters dit jaar te vullen. Op
de wachtlijst staan niet genoeg mensen, mede doordat we de
plekken van afhakers gedurende het jaar meteen hebben
kunnen vullen.
Ook begint het aantal donateurs en adverteerders in ons
clubblad een scherpe daling te vertonen. Dus wellicht leest
iemand dit en denkt ’verdorie, daar kan ik wat aan doen’. Nou
wat let je, zou ik zeggen!
Tot slot nog de kunstgrasvelden van RCL. Op dit moment
loopt er een onderzoek om de consequenties voor het
afgevoerde water in de sloot tussen het complex en RCL te
bekijken. We hopen daar binnenkort een positief resultaat van
te horen en dan bedoel ik natuurlijk dat geen impact op het
oppervlaktewater blijkt te zijn, zodat we het slootwater kunnen
blijven gebruiken voor irrigatie van onze tuinen.
Rest mij eenieder nog fijne feestdagen en een goed en
vruchtbaar 2018 toe te wensen.
Henk Distelvelt

Van de Tuincommissie
Tuinkeuringen (ook in de maand november)
De tuinkeuringscommissie heeft aangekondigd om ook in de
periode november tuinen te keuren. Nog nooit gedaan maar
wel goed om te doen. Er wordt alleen gekeurd op het
criterium ’verwaarlozing’. Dit alles onder het mom ’laten we
gezamenlijk het complex er zo goed mogelijk onderhouden
uitzien’.
Activiteiten inschrijflijst volkstuincomplex
Zoals eerder vermeld komt er binnenkort een inschrijflijst
waarop (zeer diverse) activiteiten vermeld staan van ons
volkstuincomplex. De activiteiten gebeuren onder
verantwoordelijkheid van de tuincommissie. Door het
inschrijven op een activiteit bent u gevrijwaard van een
werkploegbeurt. Bovendien: vele handen maken licht werk
en in dit geval voor de werkploegen aangezien deze
(wellicht) minder ingezet behoeven te worden. Houdt
binnenkort de inschrijflijst in de gaten op de website en op
het publicatiebord.
Op de volgende pagina’s vindt u de nieuwe
werkploegindeling.
Hans Kolenbrander

Werkploegen
Werkploegen van 16 december 2017 t/m 17 maart 2018 op
zaterdag van 10:00 – 12:00 uur.

datum

16-12-17

06-01-18

20-01-18

ploegleider
tel.

Huut, van J.

Berg, Cor

Velzen, van W.

071-5895032

071-5415348

06-50579563

Boere, C.

Affajay, F.

Blooi, de T.

Borsje, M.

Atzubaydi, S.

Demirdas, K.

Burg, van der W.

Boot, I.

Esman, M.

Dam, van J.

Borst, C.

Idouri, E.

Doesburg, van T.

Brouwer, C.

Hempen, M.

Erkens, C.

Gravekamp. F.

Jongma, S.

Gelderen, van M.

Harmes, P.

Koet, H.

Hempen, M.

Klein, F.

Kopmels, C.

Jonge, De B.

Leeuwen, van Ch.J.

Klingers, R.

Meurs, M.

Kool, J.

Meissner, R.

Rietveld, W.

Mallinckrodt, F.

Visser, A.

Vegt, P.

Oort, C.

Wal, vander H.

Wee, van V.

Rijsbergen, J.

03-02-18

17-02-18

03-03-18

17-03-18

Scheepsma, W.

Iterson, C.

Huut, van J.

Kolenbrander, H.

06-48133733

071-5892471

071-5895032

06 - 53 71 46 78

Auton, L.

Aalderen,
van M.
Albada, R.

Boere, C.

Cramer, J.

Borsje, M.

Leahy, E.

Burg, van der
W.
Dekkers, P.

Berends, M.

Dam, van J.

Permanand, R.

Cheretis, E.

Doesburg, van T.

Rietveld, W.

Meer, van der
M.
Donatz, I.

Erkens, C.

Robbers, F.

Gelderen, van M.

Velders, H.

Noordermeer, J.

Dekker, den
B.
Jansen, J.
(205)
Joester, F.

Hondebrink

Versteegh, G.

Roos, M.

Keppel, M.

Jansen, I. (103)

Vliet, van W.

SchraverusVelden, ten
Smit, M.

Laver, M.

Jonge, de B.

Vogelesang, H.

Maat, L.

Meurs, van M.

Walen, N.

Sodderland, E.

Parqui, J.

Rijsbergen, J.

Werf, van der A.

Verbon, P.

Post, van der
L.
Prang, E.

Vegt, P.

Pronk, S.

Wee, van V.

Wernars, R.

Bosman, G.

Kunstgrasvelden
Diverse leden hebben bij het bestuur hun zorgen geuit over de
kunstgrasvelden van RCL. Het gebruik van rubbergranulaat bij
de kunstgrasvelden kan uitspoeling van zware metalen naar
het grond- en oppervlaktewater veroorzaken, zo blijkt uit een
uitzending van tv-programma Zembla. De vraag is of dat ook
gebeurt bij de velden van RCL richting de sloot die menige
tuinder gebruikt om zijn tuin mee te begieten.
Op initiatief van Joop van Huut heeft de CDA-fractie op 23
oktober over dit mogelijke probleem vragen gesteld aan het
college van B&W. Het CDA heeft onder meer gevraagd of het
college bereid is om het Hoogheemraadschap Rijnland het
slootwater bij de kunstgrasvelden te laten onderzoeken. Hierop
is bevestigend geantwoord, er komt dus een onderzoek. Ook
laat het college de bermen langs de kunstgrasvelden
onderzoeken. We houden u op de hoogte over de voortgang.
Het bestuur

Kerststukjes maken
Op zaterdag 16 december gaan we met
elkaar weer kerststukjes maken. De
vereniging stelt e.e.a. aan groen ter
beschikking maar u kunt uiteraard zelf uw
favoriete attributen meenemen om een
waar pronkstuk te maken. We hebben
Anton en Gerard weer bereid gevonden
om u daarbij, als dat nodig is, te adviseren of te helpen. We
beginnen om 14.00 uur en rond 16.00 uur gaan we opruimen.
Leden betalen €10 en introducés €12,50. U kunt zich
inschrijven in het clubgebouw. Vol is vol.

De veenmol

Op ons tuincomplex hebben we last van de veenmol. De ene
tuinder meer dan de ander. In dit artikel ga ik in op de veenmol
en wat we eraan kunnen doen.
De veenmol is een insect dat gemakkelijk van andere soorten
te onderscheiden is. Het bruinzwarte dier kan ongeveer 5 cm
lang worden, heeft een langgerekte vorm met graafpoten als
een mol. Hij leeft bijna uitsluitend onder de grond. De veenmol
graaft en onderhoudt evenals de mol onderaardse gangen.
Daarbij worden veel wortels afgebeten. Naast plantaardige
kost eet deze krekelsoort ook dierlijk voedsel, zoals schadelijke
emelten, in de bodem levende rupsen, poppen en wormen. De
veenmol is ook een liefhebber van aardappelen. U kunt dat
zien tijdens het rooien van de aardappelen: die zijn dan
aangevreten. Door zo’n leefwijze, waarbij de schade groter is
dan het nut, is deze interessante soort absoluut niet geliefd bij
tuinliefhebbers. Vooral niet als ze massaal optreden.
De veenmollen zijn zeer behendig in het maken van hun
nesten. Zij verkiezen daartoe een vaste klomp aarde, waarin
ze een gat maken. Daardoor kunnen ze in- en uitkomen. Van
binnen is een holte ter grootte van twee okkernoten. In deze
holte verbergen zij over de honderd tot honderdvijftig eieren.
Als alle eieren gelegd zijn, maken ze de aarden klomp heel
stevig dicht, want anders worden de eieren opgegeten door
natuurlijke vijanden zoals roofvliegen. Eromheen maken ze
een soort loopgracht om alles goed in de gaten te kunnen
houden. Ook maken ze onder deze aarden klomp verschei-

dene gangen om in geval van nood te kunnen vluchten. Als ze
opmerken dat het warm en droog weer is brengen zij het nest,
op twee vingerdiktes na, naar de oppervlakte. Dit doen ze om
de zon de eieren te laten uitbroeden. Maar als het koud en
vochtig weer is laten ze hun nesten dieper in de aarde zinken.
Hoewel het lijkt alsof de veenmol ons met zijn kaken flink zou
kunnen verwonden, is dat niet zo.
Bestrijding
De veenmol is een beschermd diertje – hij staat op de
Nederlandse Rode lijst van bedreigde soorten – en mag
daarom niet bestreden worden. Ook bekende bestrijdingsmiddelen, zoals Mesurol, zijn inmiddels niet meer in de handel
verkrijgbaar. De veenmol heeft veel natuurlijke vijanden, zoals
mollen, spitsmuizen, eksters, kraaien, roeken en andere
insectenetende vogels. Jonge veenmollen, die al op de
volwassen dieren lijken maar na het uitkomen ongeveer zo
groot zijn als een mier, hebben nog veel meer natuurlijke
vijanden. Spitsmuizen, spreeuwen, kikkers, padden en
salamanders zullen bijvoorbeeld zeker de veenmol op het
menu hebben.
Veenmollen houden niet van te veel water, evenmin als van
droogte; uit een stuk tuin dat kaal gehouden wordt zullen ze
verdwijnen door gebrek aan voedsel. Volgens oude berichten
lokt paardenmest veenmollen aan. Bij guur weer verbergen ze
zich in deze mest, zodat ze dan gemakkelijk gevangen kunnen
worden. Terwijl paardenmest dus veenmollen aantrekt, worden
ze door varkensmest juist verdreven.
Boven het nest is de beplanting verdord of dood. In de periode
juni-augustus loont het zoeken van de nesten de moeite. Door
glazen potten met de rand enkele centimeters onder de
oppervlakte in te graven zijn veenmollen te vangen, doordat ze
daar niet uit kunnen. Met wat bier in het glas worden meteen
ook slakken gevangen. De gevangen veenmollen in het water

gooien heeft geen zin: de diertjes zijn uitstekende zwemmers.
Een andere manier om de veenmollen boven de grond te
krijgen, is het volgieten van de gangen (onder een tegel) met
zeepsop of verlopen olie. Of deze methode aantrekkelijk is voor
moestuinders is nog maar de vraag. De veenmolnesten
bevinden zich meestal onder tegels. Vooral in de periode eind
mei/begin juni loont het zeer de moeite om al uw tegeltjes in de
moestuin even te lichten. De nestjes zijn dan snel herkenbaar.
Het afdekken van uw tuin met zwart zeil of doeken is vragen om
moeilijkheden. De familie veenmol komt dan graag bij u op
bezoek.
Biologische bestrijding veenmol
Bestrijdingsmiddelen zijn verboden. Er zijn echter wel
biologische bestrijdingsmiddelen toegestaan, zoals aaltjes
(nematoden). Aaltjes zijn microscopisch kleine beestjes. Ze
zitten van nature in de bodem. Het zijn de natuurlijke vijanden
van verschillende plaaginsecten of de larven ervan. Aaltjes
dringen hun prooi binnen. De prooi wordt als voedselbron en
broedkamer gebruikt, waardoor de prooi binnen een paar
dagen doodgaat.
Het bestrijdingsmiddel wordt opgelost in water. Hierna kunt de
grond begieten. De beste tijd omdat dit doen is begin april, mei,
juni, juli, augustus, september en oktober. Voor verdere
bijzonderheden voor de bestrijding en gebruik hiervan verwijs ik
u naar de website van Ecostyle. Op dit moment is het
bestrijdingsmiddel nog niet beschikbaar.
Mij werd door diverse leden gevraagd om naar een middel te
zoeken ter bestrijding van de veenmol. Indien er gegadigden
zijn laat mij dat weten. Mogelijk kan ik het bij mijn leverancier
bestellen. Ik wil dat wel voor 15 december 2017 weten. U kunt
mij hierover mailen (shverstraaten@gmail.com). Ik merk verder
op dat bij droogte de aaltjes sterven. De grond moet in het
begin wel vochtig blijven.
Henny Verstraaten

Wisselteeltplannen
In de Algemene Ledenvergadering van 20 november is
aangekondigd dat er tijdens de tuinkeuringen op de
beschikbaarheid van wisselteeltplannen gekeurd gaat worden.
Wanneer u uw aardappelen op een andere plek hebt staan dan
de door het bestuur voorgestelde plek, dient u een
wisselteeltplan te kunnen overleggen. Dit om de
aardappelziekte phytophthora te voorkomen.
Helaas is het zo dat van de wisselteeltplannen er een hoop niet
meer te traceren zijn binnen de administratie. Daarom is enige
tijd geleden per mail aan de betreffende tuinders de vraag
gesteld alsnog een wisselteeltplan in te sturen. Dat heeft
geresulteerd in de toezending van een summier aantal
wisselteeltplannen.
Op zich is het natuurlijk geen probleem als er geen
wisselteeltplan in het bezit is van de Tuincommissie, want dan
kunnen de aardappelen gewoon op de plaats gepoot worden
die aangegeven wordt door het bestuur.
Wel hierbij nog een keer de vraag om een wisselteeltplan in te
sturen als u de aardappels niet op de plek zet die door het
bestuur is voorgesteld. Mocht dat plan dus niet in het bezit zijn
van de keuringscommissie ten tijde van de keuringen dan
moeten de aardappels worden gepoot op de plaats
aangegeven door het bestuur. Bij een onjuiste plaats moeten
de aardappels dan helaas verplaatst worden.
Via het mailadres hansvolkstuin@gmail.com kunt u navragen
of uw wisselteeltplan bekend is binnen de Tuincommissie.
Hans Kolenbrander

Garant & Van der Wal
Ook dit jaar kunt u weer via de vereniging zaden,
pootaardappelen, uien en sjalotten bestellen. De data van
uitlevering staan in de aanbiedingsbrief die als bijlage bij dit
Groentje is opgenomen.
De zaadprijscouranten van Garant en Van der Wal zijn met een
aanbiedingsbrief bij ‘t Groentje gevoegd. De bestellijsten
kunnen op zaterdag 6 en 13 januari 2018 vanaf 9.00 uur tot
11.30 uur worden ingeleverd bij de Inkoopcommissie in het
clubhuis van VTV De Bloemhof. S.v.p. uw tuinnummer
vermelden op de bestellijst.
Ik merk verder op dat de leden die het afgelopen jaar via de
vereniging hebben besteld, genoemde zaadcouranten gelijk
met ‘t Groentje van december
ontvangen. De overige leden
kunnen de zaadcouranten
ophalen in het clubgebouw op
zaterdagmorgen van 9.00 uur tot
10.00 uur. U kunt uw bestelling
doen tot 15 januari 2018. Mocht u
verhinderd zijn op genoemde
dagen kunt u de bestellijst in de
brievenbus van het clubgebouw
doen.
Pootuien en pootsjalotten
Dit jaar worden er naast gele
pootuien en sjalotten ook rode
pootuien verkocht. Deze
producten worden door de
vereniging in grootverpakking
besteld. De Inkoopcommissie
weegt ze vervolgens af in

hoeveelheden van een half pond en een pond. Een
bestelformulier is opgenomen in ‘t Groentje. U kunt uw
bestelling ook mailen naar Hans Kolenbrander via
hansvolkstuin@gmail.com (tuinnummer erbij vermelden s.v.p.).
U kunt uw bestelling doen tot 15 januari. Uiteraard kunt u ook
pootuien en -sjalotten na 15 januari bij de Inkoopcommissie
kopen. Maar op is op.
De prijs voor een halve pond gele pootuien bedraagt €1,50 en
voor een pond €2,30.
De prijs voor een halve pond sjalotten bedraagt €1,50 voor
een pond €2,20.
De prijs voor een halve pond rode pootuien bedraagt €1,50 en
voor een pond €2,30.
Geen voorschot
Er wordt geen voorschot gevraagd voor de bestelling van de
zaden, pootaardappelen, pootuien en pootsjalotten.

Henny Verstraaten

Salade met spruitjes
Een recept uit het
boek ‘De Moestuin
van Mme Zsazsa’,
waar ik in een
eerdere editie van
‘t Groentje al eens
aandacht aan heb
besteed. Deze
salade is lekker als
lunch en bijgerecht.
Ingrediënten voor twee personen:
- twee rode uien of sjalotten, fijngesneden
- witte wijnazijn
- twee boterhammen (oud is prima!)
- 200 gr. schoongemaakte spruiten
- halve appel of peer in kleine stukjes
- Parmezaanse kaas
- olijfolie
- peper, zout
Bereiding:
- Schep de uien in een grote kom. Strooi er zout op en meng er
enkele eetlepels azijn door. Laat de uien rusten terwijl je de
rest bereidt. Roer ze af en toe om.
- Verwarm de oven voor tot 200 graden.
- Maak de croutons: snijd het brood in kleine dobbelstenen.
Doe in een kom. Giet er olijfolie bij en strooi er peper en zout
over. Hussel het om. Spreid uit over een bakplaat. Zet ze vijf
minuten in de oven.
- Snijd de spruiten in dunne linten. (Dit is best wel een klus,
daarom maak ik dit recept alleen als ik langer de tijd heb,
meestal in het weekend).

- Meng de appel door de uien. Meng er daarna de
spruitenlintjes door en rasp er Parmezaanse kaas over.
Breng de salade op smaak met peper, zout en olijfolie. Meng
er tot slot de croutons door.
Tip: een gekookt ei of kikkererwten passen er ook goed in.
Eet smakelijk!
Miranda Vrolijk

Van de Inkoopcommissie
Eifelgold Lavameel
De Inkoopcommissie gaat in 2018 het product lavameel
verkopen. Het is een gemalen poeder afkomstig van vulkanisch
gesteente dat gebruikt wordt om de structuur van de bodem te
verbeteren. Betreft de samenstelling, gebruik en dosering van
het product verwijs ik naar tekst op de volgende pagina.
De verpakking is 20 kg en de prijs per zak is €19,50. Indien u
zelf bestelt bij Garant Zaden bedraagt de prijs €21,95.
U kunt lavameel bestellen met het bestelformulier dat even
verderop in ’t Groentje staat. U kunt uw bestelling ook mailen
naar Hans Kolenbrander, lid van de Inkoopcommissie, via
hansvolkstuin@gmail.com. Indien u per e-mail bestelt, wilt u
dan s.v.p. uw tuinnummer vermelden.
Groencompost, opvulzand en drainage-/structuurzand
U kunt weer groencompost met RAG-keurmerk, drainagezand
en opvulzand bestellen. Dat kan tot 15 januari. Compost en
zand worden bij uw tuin afgeleverd. De Inkoopcommissie huurt
weer een shovel om het zand en de compost in de transporter
te kunnen laden. Ik kan de verkoopprijzen pas vaststellen als ik
weet hoeveel er besteld gaat worden. Hoe meer afname hoe
goedkoper. Indien ik de prijzen weet, neem ik nog contact met
u op met de vraag of u hiermee akkoord gaat.
Compost wordt geleverd per kar, hoeveelheid 0,75 kuub. Zand
wordt geleverd per kar, hoeveelheid 0,5 kuub. De betreffende
bestelformulieren vindt u verderop in ‘t Groentje. U kunt uw
bestelling ook mailen naar commissielid Hans Kolenbrander,
hansvolkstuin@gmail.com. Gaarne daarbij uw tuinnummer
vermelden.
Henny Verstraaten

Bestelformulier
voor Eifelgold LAVAMEEL

NAAM

: ________________________________

TUINNR.

: _____________

TELEFOON

: _____________

AANTAL

: ___________

Prijs per zak €19,50

U kunt iedere zaterdagmorgen van 9.00 – 10.00 uur het
formulier inleveren bij de Inkoopcommissie of in de
brievenbus van het clubgebouw deponeren.
Uw bestelling kunt u ook doorgeven via e-mail:
hansvolkstuin@gmail.com. Vergeet dan niet om ook uw
tuinnummer te vermelden.

Bestelformulier
voor COMPOST

NAAM

: _______________________________

TUINNUMMER

: _____________

TELEFOON

: _____________

AANTAL KARREN

: ___________

Hoeveelheid per kar: 0,75 kuub
Prijs per kar: volgt later

U kunt iedere zaterdagmorgen van 9.00 – 10.00 uur het
formulier inleveren bij de Inkoopcommissie of in de brievenbus
van het clubgebouw deponeren.
Uw bestelling kunt u ook doorgeven via e-mail:
hansvolkstuin@gmail.com. Vergeet dan niet om ook uw
tuinnummer te vermelden.

Bestelformulier
voor OPVULZAND

NAAM

: _______________________________

TUINNUMMER

: _____________

TELEFOON

: _____________

AANTAL KARREN

: ___________

Hoeveelheid per kar: 0,5 kuub
Prijs per kar: volgt later

U kunt iedere zaterdagmorgen van 9.00 – 10.00 uur het
formulier inleveren bij de Inkoopcommissie of in de brievenbus
van het clubgebouw deponeren.
Uw bestelling kunt u ook doorgeven via e-mail:
hansvolkstuin@gmail.com. Vergeet dan niet om ook uw
tuinnummer te vermelden.

Bestelformulier
voor DRAINAGEZAND/STRUCTUURZAND

NAAM

: _______________________________

TUINNUMMER

: _____________

TELEFOON

: _____________

AANTAL KARREN

: ___________

Hoeveelheid per kar: 0,5 kuub
Prijs per kar: volgt later
U kunt iedere zaterdagmorgen van 9.00 – 10.00 uur het
formulier inleveren bij de Inkoopcommissie of in de brievenbus
van het clubgebouw deponeren.
Uw bestelling kunt u ook doorgeven via e-mail:
hansvolkstuin@gmail.com. Vergeet dan niet om ook uw
tuinnummer te vermelden.

Zoekt u zichzelf op internet,
maar komt u niemand tegen?
Dan zit u om een site verlegen!
Neem voor hulp contact op met:

www.rijger.nl

Rijger Webredactie.
Voor betaalbare websites, teksten,
vertalingen en meer.

Aardappelcartoon

Colofon

BESTUUR
Voorzitter
J.H.M. van Huut, tel. 071 – 589 50 32
voorzitter@debloemhof.nl
Secretaris
M. Vrolijk, tel. 071 – 8890308
secretaris@debloemhof.nl
Penningmeester
H. Distelvelt, tel. 06 - 28530500
penningmeester@debloemhof.nl
Tuincommissie
H. Kolenbrander, tel. 06 – 53714678
hansvolkstuin@gmail.com
Inkoopcommissie
S.H. Verstraaten, tel: 071 – 589 65 81
winkel@debloemhof.nl
Ereleden
J.H.M. van Huut
S.H. Verstraaten
A.J. Wijnmaalen
Leden van verdienste
T. van Drunen
W. Kanbier
J.C. de Meer
Redactie
M. Vrolijk, tel. 071 - 8890308
redactiegroentje@debloemhof.nl
Website
www.debloemhof.nl
Postadres
V.T.V. De Bloemhof
Bloemerd 2A
2353 BZ Leiderdorp
Telefoon clubgebouw
06 – 13 13 80 91
Bankrekeningnummer:
NL23RABO0335656501
tnv. VTV De Bloemhof te Leiderdorp

