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't Groentje is het verenigingsblad van de Leiderdorpse 
volkstuinvereniging 'De Bloemhof', opgericht op 12 
november 1979.  
 
Zevenendertigste jaargang. 
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Van het bestuur 

2019 al weer en vanaf deze plek achter mijn bureau wens ik 
alle leden van de vereniging een goed, gezond en vooraf 
vruchtbaar 2019 toe. Vanzelfsprekend heb ik een groot aantal 
van jullie de hand al geschud op onze jaarlijkse 
nieuwjaarsreceptie op 6 januari jongstleden. Helaas is onze 
receptie dit jaar niet zo massaal bezocht als andere jaren en we 
zijn als bestuur dan ook erg benieuwd waarom de opkomst ruim 
30% lager was dan vorige jaren. Laat het ons weten als je er 
iets over kwijt wil. Verderop in dit groentje het verslag van de 
toespraak van onze voorzitter. 
 
Maar we hebben natuurlijk veel meer moois te vertellen over 
het afgelopen jaar. Een prachtige zomer die bij heel veel 
tuinders een recordopbrengst heeft opgeleverd. Ik persoonlijk 
had soms zulke grote opbrengsten dat mijn jongste zoon de 
producten meenam naar het restaurant in Leiden waar hij 
werkte. Daar een jonge ondernemer die blij was met de gratis 
producten en de nieuwe die hij nog nooit gezien had in de 
Leidse winkels zoals bv de gele courgette en de 
spaghettipompoen, die laatste lijkt nu opmars te gaan maken op 
de tuin heb ik me laten vertellen. 
 
Daarnaast ziet het park eruit om door een ringetje te halen. Het 
afgelopen jaar hebben de tuincommissie en natuurlijk onze 
leden in de werkploegen hun beste beentje voorgezet. Veel 
zaken zijn al verbeterd en opgeknapt, verbeteringen die 
eigenlijk al beginnen als je onze parkeerplaats oprijdt!! Ook voor 
komend jaar hebben we weer een fors bedrag (ja de 
penningmeester hier aan het woord) apart gelegd om het park 
verder op te knappen. We zullen nieuw gereedschap kopen, de 
kruiwagenstalling gaan vernieuwen, veel schilderwerk uitvoeren 
dus de handen kunnen weer fors uit de mouwen. 
 
Minder mooi nieuws afgelopen jaar waren natuurlijk de inbraken 
op het park en in de kantine. Een forse schadepost en een 
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goede reden om een aantal plekken op het complex te gaan 
bewaken met camera's. Na toestemming vanuit de gemeente 
komt het bestuur met een voorstel in de ALV. 
Maar genoeg terug en vooruitgekeken nu ! Het wordt weer tijd 
voor een prachtig tuinseizoen. De zaden en knollen zijn besteld 
en binnenkort kunnen de handen weer uit de mouwen op de 
eigen tuin. Veel nieuwe tuinders zullen hun eerste stappen op 
het terrein van zelf verbouwen gaan zetten. 
Ik wens deze nieuwe tuinders dan ook veel succes en onthoudt 
dat er veel tuinders zijn die je graag ter wille zijn met advies als 
je zaken niet of niet zeker weet. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Henk Distelvelt, penningmeester VTV de Bloemhof  
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Nieuws van de redactie 

Afscheid 
Miranda Vrolijk is gestopt met de redactie van het Groentje en 
het Geeltje. Als bestuur vinden wij dat spijtig. Het bestuur is op 
zoek naar iemand die de redactie van het Groentje en het 
Geeltje op zich wil nemen. Belangstellenden kunnen zich 
wenden bij ondergetekende. Tot nader tijdstip neem ik de 
reactie van het Groentje en het Geeltje waar. Ingekomen 
stukken voor het clubblad kunt U sturen naar 
shverstraaten@gmail.com  
 
Afscheid adverteerders. 
Marble Care, Natuursteen Renovatie B.V. en Pret Assurantiën 
B.V. zijn om diverse redenen gestopt als adverteerders voor 
ons clubblad.  Pret Assurantiën is jaren adverteerder van de 
vereniging geweest. Pret Assurantiën is overgenomen door 
SAA Verzekeringen te Rotterdam. Het bestuur bedankt beide 
bedrijven voor hun bijdragen aan de vereniging. 
 
Nieuwe adverteerder   
Tot onze vreugde heet het bestuur Van Marwijk Adviesgroep 
B.V. gevestigd te Leiden welkom als adverteerder. Van Marwijk 
Adviesgroep is een verzekeringskantoor waar de vereniging de 
verzekeringen heeft ondergebracht. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Henny Verstraaten 
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Nieuwjaarstoespraak VTV 

De Bloemhof 2019 

Welkom allemaal, in het bijzonder onze burgemeester, 
mevrouw Laila Driessen met echtgenoot en wethouder 
Angelique Beekhuizen, ereleden en leden van verdienste, 
sponsoren en uiteraard ook al onze leden en de vrijwilligers van 
de Schooltuinen, wel of niet met partner. 
 
Het is een traditie dat ik, tijdens mijn Nieuwjaarstoespraak, even 
terugkijk op het afgelopen jaar.  
Ons complex werd opnieuw geteisterd door vernielingen. Eerst 
werd er ingebroken in het clubgebouw en schade aangericht 
van drieduizend euro. In de herfst werden opnieuw een aantal 
tuinders getroffen door het openbreken van bergingen en 
kassen en het ontvreemden van gereedschap. De daders 
liggen ook deze keer op het spreekwoordelijke kerkhof. Het 
bestuur heeft dan ook besloten om in de komende maanden 
camera’s te gaan plaatsen. We kunnen jullie alleen maar 
vragen de ogen open te houden en te melden als jullie iets 
verdachts zien. 
 
In het najaar hebben nogal wat tuinders aangegeven te stoppen 
met tuinieren om uiteenlopende redenen. Tijdens de 
voorjaarsledenvergadering hebben we met elkaar besloten dat 
het bestuur strak gaat handhaven op een schone tuin als een 
tuinder zijn lidmaatschap heeft opgezegd. De kosten voor het 
opknappen van slecht achter gelaten tuinen loopt anders uit de 
hand. In een aantal gevallen resulteert dat nu al in het niet 
terugbetalen van de borg. Ook kwam weer ter sprake het 
functioneren van de werkploegen en de tuinkeuringen. Gestart 
is met de werkzaamheden op een aangepaste wijze te 
organiseren en ook de tuinkeuringen anders uit te voeren. 
Vrijwilligers ervaren over het algemeen de nieuwe werkwijze als 
positief. In de laatste weken van december is veel werk verzet 
en achterstallig onderhoud uitgevoerd. Rondom het clubgebouw 
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is het nu kaal omdat het echt oude en verwilderde groen is 
verwijderd. Maar dat gaat veranderen. Het bestuur is wel 
geconfronteerd met het fenomeen dat nieuwe tuinders een tuin 
van 50 of 100 m2 willen. Niemand heeft nu interesse in een 200 
m tuin. We zullen daar als vereniging op moeten inspelen.  
 
Eind 2017 ontstond wat onrust onder de tuinders na berichten 
via de televisie en pers over verontreiniging van oppervlakte 
water door uitspoelen van de kunstgrasvelden m.n. die van 
RCL. Het college van B & W heeft het afgelopen jaar i.o.m. het 
Hoogheemraadschap een onderzoek ingesteld. Gelukkig was 
de uitslag van dit onderzoek dusdanig dat de ongerustheid 
weggenomen kon worden.  
 
De samenwerking met de Stichting Schooltuinen verloopt goed. 
We ondersteunen elkaar en gebruiken elkaars faciliteiten wat 
aan beide organisaties ten goede komt. Door de vrijwilligers van 
de schooltuinen wordt teruggekeken op een heel mooi jaar. 
I.h.k.v. de verkiezingen van de groenste gemeente van 
Nederland bereikte Leiderdorp de tweede plaats. De jury van de 
verkiezingen heeft aangegeven onder de indruk te zijn van de 
wijze waarop de vrijwilligers ervoor zorgen dat 
basisschoolleerlingen kunnen tuinieren op hun schooltuinen. De 
daarbij behorende oorkonde hebben zij in oktober in ontvangst 
mogen nemen uit handen van wethouder Gardeniers.   
Terugkijkend is er in 2018 op beide complexen het nodige 
gerealiseerd. Dit kon het bestuur niet alleen maar is dankzij de 
inzet van veel vrijwilligers tot stand gekomen.  
 
Wat gaan we dit jaar doen. In het voorjaar wordt de omgeving 
van het clubgebouw en de ingang van het complex heringericht. 
De gemeente levert de beplanting, vrijwilligers gaan alles 
planten. Ook de bestrating en de draaiplekken op het complex 
worden aangepakt en er is gisteren al begonnen met het 
snoeien van de windsingel aan de linkerkant van het complex. 
In goede samenwerking met elkaar gaan we ook dit jaar weer 
met werkploegen op de zaterdagmorgen de noodzakelijke 
werkzaamheden uitvoeren om ons complex op orde te houden.  
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Namens het bestuur wens ik u en uw gezinsleden een goed 
tuinjaar en het allerbelangrijkste, een goede gezondheid toe. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
AFZENDER  AFZENDER  AFZENDER  AFZENDER   
 
 

Terugkijken op 2018 

Zoals mogelijk tuinders is opgevallen is in het najaar 2018 
gestart met het uitvoeren van groot onderhoud op het complex. 
In de week voor Kerst zijn verschillende onderhoudsklussen 
aangepakt door inhuur van een graafmachine. Deze heeft 
ervoor gezorgd dat in een week tijd de grote zware klussen zijn 
verricht. Mogelijk hebben tuinders geprobeerd alle verschillen te 
vinden maar bij deze noemen we een aantal klussen op: 
 
Even zijde 

− Beide volle composthopen zijn uitgereden en al dan niet 
opnieuw opgebouwd met palen en planken.  

− Verschillende vrijkomende tuinen zijn opgehoogd en 
struwelen en slootkanten zijn aangevuld met de 
compost uit de gemeenschappelijke composthopen 
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Oneven zijde: 

− Er is veel werk verricht om de takkenwallen aan de 
oneven zijde weer opnieuw op te bouwen. De 
takkenwallen naast tuin 87 en 121 zijn beiden helemaal 
opnieuw opgezet. Bramen zijn verwijderd en er zijn 
nieuwe palen gedrukt. Naast beide takkenwallen zijn 
nieuwe paden aangelegd 

− De composthopen die vol waren zijn uitgereden. Een 
deel is gebruikt om de slootkant achter de paddenpoel 
aan te vullen. Er is een nieuwe composthoop 
opgebouwd. 

 
Verder is werk gemaakt van het algemene aanzicht van het 
complex van de vereniging. Langs de parkeerplaats is de oude 
beplanting verwijderd. Deze beplanting is afgevoerd naar de 
nieuwe takkenwallen. Langs het bushokje zijn de coniferen ook 
verwijderd.  
 
 Dit jaar wordt het straatwerk op het complex opnieuw 
aangelegd. Daarbij worden een aantal onderhoudsklussen 
verder aangepakt waaronder: 

− Nieuwe beplanting aanbrengen rondom het bushokje en 
de parkeerplaats 

− Opknappen van het bushokje en kruiwagenberging 

− Snoeien van de struwelen en bosschages aan de 
oneven zijde van het complex 

− Beveiligingssystemen aanbrengen om ons complex in 
de gaten te houden in de nachtelijke uren 

− Uitvoeren van het schilderwerk van de kantine, bushokje 
en gereedschapsberging. 
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Een belangrijke oproep aan alle leden. Deze zomer is het 
noodzakelijk om onze gebouwen te gaan schilderen. Dat 
kunnen we niet enkele tuinders alleen laten doen. De 
bedoeling is om dit jaar tuinders te vragen ons te helpen. 
Samen met de werkploeg en enthousiaste vrijwilligers 
willen we een nieuwe verflaag aanbrengen. Vele handen 
maken licht werk! Meld je aan via 
tuincommissie@debloemhof.nl! 
 
De verwachting is dat het schilderwerk in de vroege zomer 
wordt uitgevoerd. Daarover komt de tuincommissie later terug 
met een datum.  
 
 

Werken aan beleid 

Naast de verschillende onderhoudsklussen is er het afgelopen 
jaar vanuit het bestuur meer aandacht geweest voor het 
functioneren van werkploegen en de tuinkeuringscommissie.  
 
Wat betreft de werkploegen is de tendens van minder 
deelnemende tuinders doorbroken. Verschillende tuinders zijn 
afgelopen jaar aangeschreven. De laatste maanden van 2018 
zijn vrijwel alle tuinders op komen dagen als ze ingepland 
waren voor een werkbeurt.  Daar is het bestuur uiteraard blij 
mee! Het bestuur ziet de werkploegen als een belangrijk 
moment om met elkaar te spreken, tuinders die bijvoorbeeld 
verder weg zitten op het complex of alleen in de avonduren op 
hun tuin komen. Voor het nieuwe jaar wordt opnieuw werk van 
gemaakt. Het beleid dat wordt gevoerd is dat tuinders die 
verhinderd zijn zich afmelden via de tuincommissie via 
tuincommissie@debloemhof.nl. Dit kan en mag niet meer via de 
werkploegleiders vanwege de ingevoerde privacy wet. Daarbij 
levert dit minder werk op voor de werkploegleiders zelf. 
Tuinders die zich niet afmelden dienen de werkbeurt tweemaal 
in te halen.  
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Half januari is een evaluatie moment gehouden met de 
tuinkeuringscommissie. Bepaalde grijze gebieden in de 
reglementen zijn genoteerd en het bestuur zal een passende 
terugkoppeling en taakstelling aan de commissie meegeven 
voor het nieuwe jaar. Komend jaar wordt naast de staat van de 
tuin ook gelet op het verwijderen van de wilde bramen uit de 
windsingel annex groenstrook. (De strook grond tussen het pad 
en de provinciale weg). Elke tuinder dient dit zelf te doen. 
Tevens wordt gelet op het onderhoud van de graskant aan de 
achterzijde van de tuin. Tuinders dienen de graskant van 1 
meter breed vrij te houden van obstakels, beplanting anders 
dan gras en overhangende takken of materialen. De veiligheid 
van de vrijwilligers die de graskant maaien mag onder geen 
voorwaarden in het gevaar komen. Daarbij dient het gras dat 
over het beton heen hangt te worden afgestoken en 
afgevoerd. Watertapplaatsen waar gras overheen groeit 
dienen ook vrij toegankelijk te blijven. 
 
Begin dit jaar heeft het bestuur met verschillende tuinders 
gesprekken gevoerd. Dit betrof veelal het aanhoren en luisteren 
naar tuinders wat de reden was dat hij of zij meerdere malen op 
de keuringslijst voorkwamen in 2018. Mogelijk zijn daar 
oorzaken voor. Het bestuur probeert deze tuinders te helpen 
komend jaar de tuin op orde te hebben zodat ieder plezier heeft 
op ons mooie complex. 
 
Komend jaar wordt gewerkt aan de uitwerking van het beleid 
van de tuincommissie. Daarover later meer! 
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Nieuwe tuinders in ons 

midden! 

Afgelopen jaar zijn verschillende tuinders vertrokken. Dit om 
verschillende redenen waaronder verhuizing, verminderde 
gezondheid en/of ouderdom of omdat hij of zij te weinig tijd had 
voor het onderhoud van de tuin.  Op 1 januari 2019 was er 
totaal 2.000 m2 tuin vrij om opnieuw uit te geven. 
 
Naast de verschillende aanmeldingen en de wachtlijst heeft het 
bestuur in november een oproep in het Leiderdorpse Weekblad 
geplaatst. Met succes, er zijn weer nieuwe aanmeldingen 
ontvangen. Later is het bericht gedeeld via de Facebook pagina 
van Leiderdorp. Daar zijn ook nieuwe aanmeldingen uit voort 
gekomen. 
 
In januari heeft de tuincommissie in samenwerking met het hele 
bestuur alle aspirant tuinders ontvangen en tekst en uitleg 
gegeven over ons complex. Hoe gaan we bijvoorbeeld om met 
takkenwallen (alle takken altijd op de laagste plekken en niet 
vooraan!) of de composthopen (zo ver mogelijk naar achter 
en naar boven toe opwerpen!). Totaal is onderhand 1.500 
vierkante meter tuin opnieuw verhuurt. Er worden nog 
gesprekken gevoerd met een aantal aspirant tuinders! 
 
In de komende algemene ledenvergadering krijgen nieuwe 
leden de kans zich voor te stellen. Wij nodigen alle nieuwe 
tuinders uit kennis te maken met alle tuinders. Dat betekent dat 
iedereen verwacht wordt aankomende ALV! 
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Vraag maar raak! 

Vele tuinders stellen ons als bestuur vragen. Natuurlijk terecht! 
Als bestuur proberen we deze vragen in deze rubriek te 
beantwoorden:  
 
Wanneer is de kantine open? 
De kantine is doordeweeks vrijwel dagelijks geopend tussen 
09:00 en 09:45. Daar kan elke tuinder (op eigen kosten) koffie 
of thee drinken. Op de zaterdagen dat de werkploegen aan de 
slag zijn is de kantine veelal tussen 08:30 en 13:00 uur open. 
Rond 12.00 uur kunnen tuinders (ook op eigen kosten) genieten 
van soep of een broodjes. 
 
Hoeveel werkbeurten doen tuinders per jaar? 
Afgelopen jaar is de capaciteit van de werkploeg verhoogd. 
Tuinders werden veelal 4 á 5 maal per jaar ingepland voor een 
zaterdagochtend. In 2019 wordt de capaciteit verlaagd vanwege 
de grote inzet van de werkploegen in 2018. Tuinders zijn 
gemiddeld 4 maal per jaar aan de beurt in 2019 
 
Kunnen tuinders copy aanleveren voor het Groentje? 
Jazeker! Elke tuinder mag zoveel copy aanleveren als hij of zij 
wilt. Nieuwe tuinders kunnen zich op deze manier voorstellen of 
tuinders kunnen uitleg geven over een bepaalde teelt, teeltwijze 
of vrucht. Copy mag worden aangeleverd via 
secretaris@debloemhof.nl . De vormgever van het Groentje zal 
zorgdragen voor de selectie van samenhangende artikelen per 
uitgave. 
 
Mogelijk de volgende uitgave meer vragen van leden ;)  
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Van de inkoopcommissie 

Bestellijsten 
De bestellijsten van de zaden, pootaardappelen, uien en 
sjalotten zijn op 25 januari ingestuurd naar Garant Zaden en 
Zaadhandel Van der Wal. De zaden verwacht ik in de week van 
4 februari te ontvangen. Op zaterdag 9 februari vindt de 
uitreiking van de zaden plaats. De pootaardappelen, uien en 
sjalotten verwacht ik in de week van 4 maart. Op zaterdag 11 
maart vindt de uitreiking van de pootaardappelen, pootuien en 
sjalotten plaats. U krijgt van mij een berichtje wat U moet 
betalen.   
 
Ruige mest, Drainage/structuur- en opvulzand. 
Ruige mest wordt helaas niet geleverd. Er is te weinig vraag 
hiernaar. Dat geldt ook voor het opvulzand. De leden die zowel 
de ruige mest als het opvulzand hebben besteld zijn hiervan in 
kennis gesteld. Compost en drainage zand wordt wel geleverd. 
Zodra het weer toelaat wordt het geleverd. U wordt door mij per 
mail hiervan in kennis gesteld.  Compost bedraagt, net als 
verleden jaar € 30 per kar ¾ kuub. Structuurzand bedraagt € 25 
per kar ½ kuub. Thans € 1 duurder. In de mail wordt melding 
gemaakt ter zake hoe U dient te betalen.  
 
Spitten en frezen 
Spitten en frezen gaat gebeuren als de compost en drainage 
geleverd zijn. Het lijkt me verstandig dat u van tevoren de 
compost en het zand op de tuin heeft opgebracht. 
 
Prijslijsten 
De prijslijsten van de plantjes, meststoffen en andere goederen 
worden in het volgende Groentje gepubliceerd. Alle prijzen zijn 
bij de Inkoopcommissie nog niet bekend. De prijzen van de 
tuinaarde, potgrond, kalk, lavameel en DCM-groente/fruitmest 
zijn bekend 
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3 zakken tuinaarde     € 06,-  
1 zak tuinaarde     € 02,50 
3 zakken potgrond     € 10,- 
1 zak postgrond     € 03,60 
1 baal van 20 kg DCM-kalk    € 12,50  
1 baal lavameel van 20 kg    € 20,-  
1 baal van 20 DCM-groente/fruitmest  € 37,-   

 
DCM-groente/fruitmest, DCM-kalk wordt ook in kleine 
verpakkingen verkocht. Deze prijzen worden later bekend 
gemaakt.   
 
De prijzen van Bloedmeel, Beendermeel en Vinasse en 
Patentkali zijn nog niet bekend. Plantjes zoals sla, andijvie, en 
koolplanten verwacht ik dat ik deze eind februari of begin maart 
kan verkopen. Alle plantjes worden dit jaar duurder. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Henny Verstraaten 
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Werkploegen 

Werkploegen van januari t/m maart 2019 op zaterdag van 
10:00-12:00 uur. Kijk de vrijdagavond ervoor op de website voor 
eventuele annuleringen! In geval van nood afmelden via 
tuincommissie@debloemhof.nl. 
 
 

 

26-1-2019 2-2-2019 9-2-2019 

Brugman E. Berg C.N. Velzen, van W. 

   

Dekker den B.C. Jansen C. Jongma S. 

Cheretis E. Duineveld J. 
(imker) 

Roos M. 

Donatz-van 
Leeuwen I. 

Auton L. Bloois T. de 

Prang E. Albada van R. Kooy van der J. 

Dam J. van Mink P. Eirich C. 

Boere C. Kieftenbeld E. Gelderen M. van  

Afajjay F. Keppel M. Gravekamp F. 

16-2-2019 23-2-2019 2-3-2019 

Iterson van C.J. Scheepsma W. Brugman E. 

   

Meissner R. Walen N. Poels J.P. 

Jonge de B.W.H. Burg van der 
W.F.G. 

Leahy E.  

Jansen I. Oldenkamp M. Harmes P. 

Kopmels C.B.M. Dekkers P. Parqui J. 

Jansen R. Wal v.d. H. Robbers F.J. 

Wee van V. Oort C. Visser A. 

Demirdas K. Lier H. Vegt P. 
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9-3-2019 16-3-2019 23-3-2019 

Berg C.N. Velzen, van W. Iterson van C.J. 

   

Vogelesang 
H.W.L. 

Schraverus-
Velden ten E.S.L. 

Soesoe* 

Rietveld W. Linden van der W. Swier S.  

Sodderland E. Tas P.J.M. / Floris 
Fransen 

Aalderen van M. 

Permanand R. Klingers R. Borst J.N. 

Smit M.J.C. Esman M.  Duineveld J. 

Idouri E.H. Meer van der M.  

Vliet van W.J. Meurs van M.J.M.  
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J.C. de Meer 
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