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Van het bestuur 

Voor u ligt het Groentje van augustus. Ik kijk even terug op wat er 
allemaal dit jaar al is gebeurd.  
 
Op ons complex zijn door werkploegen, onder de enthousiaste 
paraplu van onze tuincommissie, heel veel werkzaamheden verricht 
die het complex een beter aanzien hebben gegeven. Rond ons 
clubgebouw is in het voorjaar de beplanting vernieuwd en ook het 
clubgebouw zelf heeft een metamorfose ondergaan. Een flink aantal 
vrijwilligers heeft, samen met drie bestuursleden, er voor gezorgd 
dat het clubgebouw er sprankelend uit ziet. Als voorzitter ben ik er 
trots op dat wij leden hebben die dit met elkaar hebben gerealiseerd. 
Heel veel dank daarvoor.  
 
Op 12 november, veertig jaar geleden, is onze vereniging opgericht. 
Bram Wijnmalen, onze eerste voorzitter, heeft daar in die tijd heel 
veel energie in gestoken. Het bestuur heeft besloten om in het 
veertigste tuinjaar extra aandacht te besteden aan dit jubileum. Dat 
zal in de maand juni 2020 gaan gebeuren. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Joop van Huut   
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Even voorstellen 

In januari zijn wij, José en Coby, lid geworden van VTV de 
Bloemhof. De tuin die we kregen in januari was toen nog een stukje 
kale zwarte grond van 100 vierkante meter. We zijn de tuin meteen 
gaan spitten onder andere om te proberen alle wortels van de 
haagwinde eruit te halen.  
 
Daarna via Marktplaats 200 gratis stoeptegels gevonden en naar de 
tuin getransporteerd, gelukkig de grootste helft met behulp van de 
transporter van de vereniging want tuin 152 is echt wel ver weg 
hebben we proefondervindelijk ontdekt. Met een kruiwagen 8 
stoeptegels naar de tuin rijden is geen sinecure, ze zijn namelijk 
zwaarder dan je denkt, pfffff.  
Maar de paadjes zijn gelegd en dan is het een kwestie van 
beginnen..... 
Het eerste vak dat gevuld werd was met bloemenzaad en 
bloembollen en wat is dat een mooi perk geworden! De andere 
vakken zijn langzaamaan gevuld met allerlei soorten groenten, de 
ene nog mooier dan de andere.  
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En in februari hebben we een kas besteld want die heb je wel nodig 
als je niet zo groot behuisd bent. Het hele voorjaar hebben we 
potjes met zaadjes en plantjes in de vensterbank gehad van de 
woonkamer en de zolder. En eindelijk, na 3 maanden werd onze kas 
eind mei geleverd. Gelukkig hebben veel van onze "tuinburen" 
plantjes voor ons bewaard zodat de kas nu helemaal vol staat met 
komkommers, pepers en tomaten in alle soorten en maten. 
  
We zijn onervaren maar vol enthousiasme begonnen. Het een lukt 
beter dan het ander, maar we zijn eigenlijk heel tevreden voor 
beginnelingen. We hebben genoten van het "draaien" van de 
ijsbergsla en de spitskolen (de kropvorming) en inmiddels hebben 
we een gezellige, weelderige tuin met een enorme variëteit aan 
groenten en eetbare bloemen. De frambozen en bessen moeten 
nog even goed aanslaan en groter groeien. We genieten van het 
buitengevoel en zijn bijna dagelijks op onze tuin te vinden! 
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Eikenprocessierups 

Begin juni zijn de eerste twee meldingen ontvangen rondom de 
aanwezigheid van de processierupsen op ons complex. Deze kleine 
maar overlast gevende diertjes hebben het bestuur langere tijd 
bezig gehouden. Maar wat gebeurt en dan zo al achter de 
schermen? 
 
De eerste meldingen zijn  per mail ontvangen door de 
tuincommissie. De Tuincommissie is op het complex de meldingen 
nagelopen en heeft daarbij de nesten en spinsel genoteerd. Via een 
digitaal meldingssysteem is de locatie van de boom, en het nest in 
de boom, doorgegeven aan gemeente Leiderdorp. De bomen 
rondom de besmette boom zijn veelal direct nagekeken. Eind juni 
kwam er wekelijks één of zelfs meerdere meldingen binnen bij de 
Tuincommissie waarop is besloten om alle eikenbomen op ons 
complex na te kijken. 
 
Eind juni is het contact met gemeente Leiderdorp verder 
opgeschaald. Het digitaal melden is effectief maar het bedrijf Van 
Ginkel had het dermate druk dat het niet mogelijk was direct te 
komen. De laatste week van juni is na het vele contact met de 
gemeente en Van Ginkel zelf een inventarisatie uitgevoerd of de 
plekken bereikbaar waren om de rupsen te verwijderen. Na ruim 6 
weken na de eerste melding zijn de meeste nesten dan ook 
verwijderd. 
 
Mogelijk heeft u tussentijds de berichten op de website en onze 
publicatieborden gelezen. Of zelfs het landelijk nieuws. En dacht u, 
kan het niet sneller? Een aantal gemeenten hebben een contract 
met Van Ginkel om ieder voorjaar alle eikenbomen preventief te 
behandelen. Helaas is dat niet altijd afdoende en was het opruimen 
van nesten in alle gemeenten veel werk. Daardoor duurde het even 
voordat de nesten op ons complex waren opgeruimd. Vanwege het 
intensieve contact met de gemeente en het bedrijf zijn de nesten op 
ons complex met spoed verwijderd. Eind dit jaar, tijdens de jaarlijkse 
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evaluatie met gemeente Leiderdorp zullen wij terugblikken op deze 
periode. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Het Bestuur 
 
 
Terugblik en vooruitblik 

Onderhand begint de zomer, helaas niet met stabiel zomer weer. 
Het hete of tropische weer veelal van korte duur afgewisseld met 
koeler Hollands zomerweer. Toch is er ondanks het wisselende 
weer veel werk verzet op ons complex. 
Het meest in het oog springende werk is het voorzien van de 
opstallen van een nieuwe verflaag. Het bestuur heeft doordeweeks 
in vijf avonden al het houtwerk geschuurd. Daaropvolgend is op 
zaterdagochtend gestart met een groep van ruim 10 tuinders met 
het afnemen van het houtwerk. De zondagochtend is eenzelfde 
grote groep gestart met het schilderen van de eerste laag groene 
verf, waarna eind van de dag de eerste kozijnen wit zijn geschilderd. 
Maandag is eveneens geverfd, dit keer een tweede laag verf 
aangebracht. De rest van de week is het schilderwerk afgerond en 
zijn sloten en klinken weer vastgemaakt. En het resultaat mag er 
zijn! 
 
Naast het schilderwerk hebben de werkploegen wekelijks ons 
complex onderhouden. Van het schoffelen van de paden en 
plantsoenen tot snoeien van overhangend groen en het verwijderen 
van slootvuil. Daar waar de vereniging geen taakstelling heeft om 
het slootvuil te verwijderen heeft het Hoogheemraadschap van 
Rijnland dit gedaan. De winkel heeft een nieuwe indeling om het 
werkgemak en de toegankelijkheid verder te verbeteren, en is de 
berging van de transporter opgeruimd en opnieuw ingedeeld. 
Zaterdag 22 juni hebben we onze deuren geopend in de vorm van 
een Open Moestuindag. Hiervoor hebben we ruim 350 leden flyers 
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uitgedeeld. Ook is er een stukje opgenomen in het Leiderdorps 
Weekblad en ruim aandacht op sociale media. We hebben namelijk 
geen wachtlijst en zelfs enkele tuinen direct beschikbaar. We 
hebben ongeveer 15 belangstellenden mogen ontvangen welke 
door het bestuur zijn rondgeleid over ons mooie complex. Ze kregen 
uitleg, een informatiefolder en een potje met een paar plantjes mee 
naar huis. Altijd leuk om onze vereniging onder de aandacht te 
brengen. Verheugd dan ook dat we 9 aanmeldingen hebben mogen 
ontvangen. Inmiddels zijn er al 3 tuinen direct vergeven. De overige 
kunnen we waarschijnlijk in januari gelukkig maken.   
 
In het najaar wordt mogelijk een start gemaakt met het opnieuw 
bestraten van ons toegangspad. Door het vele zware materiaal, 
mollengangen en hoosbuien is de bestrating nl. gezakt. Als toegang 
van ons complex is het afronden van dit werk de kers op de taart.  
Daarbij wordt komend najaar gewerkt aan het uitbreiden van de 
kruiwagen berging, en voorzien van een nieuwe dak. Er worden 
nieuwe composthopen aangelegd en een start gemaakt met 
snoeiwerkzaamheden. Zodoende is ons complex voor de komende 
jaren up to date en kunnen we er met elkaar lang van genieten! 
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Tuinkeuringen en acties 

Begin juli is de tweede keuring van het seizoen geweest. Tijdens 
deze keuring is gelet op het algemeen beeld van de tuinen en 
groenstroken, maar ook de slootkanten. Het beeld van het complex 
is over het algemeen goed. Een aantal tuinders zullen een aparte 
aanschrijving ontvangen in het geval zaken niet in orde zijn conform 
onze reglementen.  
 
Komend half jaar zal de Tuincommissie en de Keuringscommissie 
de nadruk leggen op een viertal zaken. Dit betreft zaken die over het 
algemeen voor alle tuinders geldt, waaronder 
 

1. Verwijderen van overhangend groen over paden en 
fietspad, in veel gevallen is door het groeizame weer het 
gewas in de groenstroken langs het fietspad uit de kluiten 
gegroeid. Er komen bij de Tuincommissie meldingen binnen 
dat tuinders zich bezeren aan deze gewassen of hinder 
ondervinden. Tuinders wordt gevraagd het fietspad vrij te 
houden van overhangend groen. De Tuincommissie zal in 
onveilige situaties overhangend groen verwijderen, niet 
afbreken maar vakkundig snoeien. 
 

2. Verwijderen van overhangend gras over de beschoeiing, 
wat de doorstroom van het slootwater remt. Begin juli is het 
Hoogheemraadschap langs geweest en heeft daarbij 
gevraagd het gras dat aan de achterzijde van tuin over de 
betonnen beschoeiing hangt, en hinder veroorzaakt, te 
verwijderen. De Tuincommissie vraagt de tuinders om dit 
gras af te knippen c.q. af te steken en te verwijderen. 
 

3. Te hoge (fruit)bomen, leveren veelal schaduw op bij 
aangrenzende tuinders. De betreffende tuinders zijn hiervan 
eerder per mail op de hoogte gebracht. De grens van 2,5 
meter maximale hoogte wordt nu als leidraad gebruikt. 
Tuinders die bomen hebben die hoger zijn dan deze maat 
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wordt gevraagd de bomen voor 1 januari 2020 terug te 
snoeien zodat deze niet binnen één jaar boven deze grens 
groeien. 
 

4. Vrijhouden van de nummertegel, is noodzakelijk om de 
tuinen herkenbaar te houden. Dit is noodzakelijk om een 
goede administratie te voeren voor de uitgifte van tuinen, 
aanschrijven van keuringen maar ook het leveren van 
goederen en grondstoffen. De gehele betonnen tegel dient 
niet te zijn bedekt met planten of zand en grond bijvoorbeeld. 
Tegels die zijn weggezakt dienen te worden opgehoogd door 
de tuinder zelf. 

 
 

Workshops 

In de Algemene Ledenvergadering van onze vereniging afgelopen 
voorjaar is uitgesproken dat er wordt gewerkt aan een programma 
van workshops. In toenemende vraag, mede door vele nieuwe 
tuinders die graag willen leren, heeft het bestuur aangegeven met 
de wens van het delen van kennis aan de slag te gaan.  
Er is nagedacht over de workshops en dat biedt het volgende 
programma op. Dit programma is in concept en wordt komende 
periode, bij voldoende animo verder uitgewerkt. Er is gekozen deze 
activiteiten te plannen in het najaar (op een doordeweekse avond of 
zaterdagmiddag) , wanneer de werkzaamheden op de tuin minder 
worden en het weer ook minder aantrekkelijk kan zijn. 
Naar verwachting duren de workshops tussen één en twee uur. In 
deze workshop krijgt u als tuinder theorie over verschillende 
onderwerpen, mogelijk gaan we daarbij “in het veld” op onderzoek 
uit. Achteraf is mogelijkheid voor een gezellig moment van 
nabespreken. 
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Het programma ziet er (onder voorbehoud) als volgt uit: 
 

1. Grondbewerking en meststoffen 
2. Zaaien en Planten 
3. Beregenen en gewasbeschermingsmiddelen 
4. Oogsten en Groenbemesters 

 
Bij voldoende animo zal het bestuur met dit programma verder aan 
de slag gaan en zorgen voor een gedetailleerder document. 
Tuinders kunnen zich aanmelden per mail via: 
tuincommissie@debloemhof.nl 
 
Bij meer dan 10 aanmeldingen zal de het bestuur het programma 
verder vorm geven. 
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Enquête 
 
Zoals eerder aangekondigd zullen we alle leden vragen een enquête 
in te vullen. Op dit moment wordt deze voorbereid. We willen als 
bestuur namelijk zo goed mogelijk de leden vertegenwoordigen in 
het dagelijks en meerjarig beleid. 
Belangrijk blijft dat zoveel mogelijk leden op dat moment hun stem 
laten horen. Deze enquete zou daarmee een representatief beeld 
moeten geven van de algemene denkbeelden die tuinders over 
onze vereniging hebben.  
 

Vacature alert 

De vereniging groeit en bloeit en dat zorgt voor verschuivingen 
binnen de huidige groep van vrijwilligers. Voorgaand jaar is gezocht 
naar nieuwe vrijwilligers om onze werkploegen aan te sturen en dat 
was met succes. Daarbij hebben tuinders zich in grote getalen 
aangemeld voor het verven en schilderen maar ook voor de 
glaszettersploeg en schoonmaakploeg. Maar er zijn meer vacatures: 
 
Deelname aan de keuringscommissie 
Drie tot vier maal per jaar verzorgt de keuringscommissie het 
objectief keuren van alle tuinen op ons complex. Veelal gaat de 
commissie op een doordeweekse avond op pad omstreeks 19:30 
uur. Onder leiding van de voorzitter van de keuringscommissie, 
welke de administratie verzorgt, wordt de keuring uitgevoerd.  
Voor deze commissie worden 2 tuinders gezocht om de bestaande 
ploeg te versterken. Dus ben jij objectief, enthousiast hebt oog voor 
verschillende manieren van tuinieren dan vragen we jou om je aan 
te melden!  
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Deelname aan de feestcommissie 
Dit jaar is de vereniging 30 jaar oud en dat betekent een echt feest! 
Voor dit  feest vraagt het bestuur haar leden mee te denken wat 
betreft activiteiten en faciliteiten en het organiseren van het feest. 
Daarom wordt gezocht naar echte organisatietijgers met een 
creatieve geest. Ben jij dat? Meld je dan snel aan! 
 
U kunt zich voor één of meerdere van bovenstaande functies 
melden bij onze secretaris, per post in de brievenbus of per mail via 
secretaris@debloemhof.nl 
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Compost en behelpen 

Eind 2018 zijn op ons complex verschillende grote klussen 
opgeknapt waaronder de houtwallen en nieuwe composthopen. 
Oude composthopen die voldoende verteerd waren zijn leeggereden 
waarbij het systeem in oude staat werd hersteld, namelijk één volle 
hoop, gevolgd door een te vullen hoop en gevolgd door een lege 
hoop. 
 
Gemiddeld duurt het verteren van dermate grote hoeveelheden 
plantaardig materiaal ruim anderhalf jaar. In het najaar worden de 
composthopen uitgereden waardoor deze minimaal 2 jaar blijft 
liggen. Zodoende blijft er nog één composthoop over om te vullen 
het jaar erop. Als deze vol is wordt de derde hoop in het jaar 
leeggereden.  
 
Aan de even zijde hebben de tuinders hard hun best gedaan om de 
ene composthoop die open is te vullen tot aan de hemel. Deze zal 
de komende weken verder verteren en inzakken waardoor er weer 
vuil bij kan worden gestort. Vanaf eind dit jaar gaat een nieuwe 
composthoop open en wordt de hoop die nu verteerd leeggereden. 
Aan de oneven zijde is één composthoop ook gevuld en is er één 
composthoop afgedekt om te verteren. Onderhand wordt het vuil 
voor, naast en achter de composthoop gestort. Zelfs op de plek daar 
waar geen houtwerk voor een composthoop is gemaakt wordt het 
vuil neergestort. Het lint dat door de Tuincommissie als afzetting is 
aangebracht is daarbij verwijderd.  
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Het is een vervelende kwestie dat de composthopen bestemd voor 
dit jaar zo snel gevuld zijn geraakt, het is in eerdere edities uitgelegd 
dat tuinders het vuil zo hoog en ver mogelijk naar achter dienen te 
storten. Dit jaar hebben vele tuinders hier minimaal gehoor aan 
gegeven waardoor de stortplaatsen snel gevuld zijn geraakt. De 
Tuincommissie werkt aan een oplossing. 
 

E-alert 

Als bestuur vinden we het belangrijk om alle leden zo goed mogelijk 
te informeren. Veelal gebeurt dit via het Groentje en gelukkig 
natuurlijk ook via persoonlijk contact. Ook hebben we een 
informatiebord en straks weer een prikbord. Soms kan het handig 
zijn om iedereen snel te informeren per e-mail. We zullen dit doen 
vanuit de BCC zodat ieders privacy gewaarborgd blijft.   
 
 
 
Fijne vakantie!  

Voor diegene die op vakantie gaan wensen we natuurlijk een heel 
fijne tijd toe. Laat uw tuin netjes achter en laat deze goed 
onderhouden. Hiermee voorkomen we overlast en kunt u na uw 
vakantie weer heerlijk tuinieren. 
 



Werkploegroosters 

In dit Groentje is een nieuw rooster gemaakt voor de 
werkploegen. De werkploegen zijn in de zomer tot het weekend 
van 10 augustus niet actief geweest. Indien u niet kunt op de 
ingeroosterde data dan vragen wij u dit door te geven via 
tuincommissie@debloemhof.nl. 
 

10 augustus 2019  17 augustus 2019 
24-aug 31-aug  31-aug 7-sep 

Berg C.N.  Scheepsma W. 
Kok de T.    Leeuwen van CH.J. 
Jongma S.    Lier H.   
Duineveld J.  Vogelesang H.W.L. 
Gelderen M. van   Noordermeer J.A. 
Meissner R.  Post van der L.P.J. 
Meer van der M.  Wal v.d. H. 
       

24 augustus 2019  31 augustus 2019 
7-sep 14-sep  14-sep 21-sep 

Velzen W. Van  Iterson van C.J. 
Molen, van der M.  Tas. P.   
Auton L.    Schotsman, G. 
Berends M.  Stout D.   
Albada van R.  Noorman A. 
Kopmels C.B.M.  Idouri E. 
Dekker den B.C.  Demirdas K. 
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7 september 2019  14 september 2019 
21-sep 28-sep  28-sep 5-okt 

Vegt P.  Visser A. 
Chaudron, C.  Fransen, F.   
Smit M.J.C.    Borst C.   
Erkens C.    Wee van V. 
Bloois T. de  Sleman A.   
Boot I.    Weverling, J. 
Sleman, A.    Prang E.   
     
21 september 2019  28 september 2019 

5-okt 12-okt  12-okt 19-okt 
Esman M.  Oldenkamp M. 

Osman, M.    Poels J.P.   
Eirich C.    Aalderen van M. 
Doesburg van T.  Vermaak, F. 
Dekkers P.    Meurs van M.J.M. 
Wielen van der S.  Burg van der W.F.G. 
Pronk S.    Velders H.   
     

5 oktober 2019  12 oktober 2019 
19-okt 26-okt  26-okt 2-nov 

Berg C.N.  Scheepsma W. 
Walen N.    Wernars R.   
Schraverus E.S.L.  Jansen I.   
Kieftenbeld E.  Sodderland E. 
Linden van der H.  Jonge de B.W.H. 
Rijsbergen, J.C.  Idouri E.H.   
Hondebrink H.J.  Boere C.   
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19 oktober 2019  26 oktober 2019 

2-nov 9-nov  9-nov 16-nov 
Velzen W. Van  Iterson van C.J. 

Swier S.     Joester F. 
Wernars, R.  Koet H.A.   
Leahy E.     Broek, A.  
Donatz I.  Lange M.   
Vliet van W.J.  Roos M.   
Graaf, de C.  Kool J.W.   
     

2 november 2019  9 november 2019 
16-nov 23-nov  23-nov 30-nov 

Vegt P.  Visser A. 
Haastrecht, van T  Oort C.   
Permanand R.  Leget, P.   
Cheretis E.  Kooy van der J. 
Wijfje, P.    Soesoe*   
Haas, R.    Nonkes J.   
Derks, M.  Van de Meij, R. 
         
16 november 2019    

30-nov 7-dec    
Esman M.    

Harmes P.      
Cramer J.      
Vons, R.      
Wielen S.      
Jansen I.      
Jongma S.      

 
 
 



 
 

BESTUUR 
 
Voorzitter 
J.H.M. van Huut, tel. 071 - 589 50 32 
voorzitter@debloemhof.nl  
 
Secretaris 
E. Brugman 
secretaris@debloemhof.nl 
 
Penningmeester 
H. Distelvelt, tel. 06 - 28 53 05 00 
penningmeester@debloemhof.nl 
 
Tuincommissie 
E. Haveman 
tuincommissie@debloemhof.nl 
 
Inkoopcommissie 
S.H. Verstraaten, tel. 06 - 22 24 56 07 
winkel@debloemhof.nl 
   
Ereleden 
J.H.M. van Huut 
S.H. Verstraaten 
A.J. Wijnmaalen 
 
Leden van verdienste 
W. Kanbier 
J.C. de Meer 
   
Redactie 
S.H. Verstraaten, tel. 06 - 22 24 56 07 
shverstraaten@gmail.com 
 
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 

C
o
lo

fo
n
 



 
 

 


