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

Van het bestuur
Voor u ligt het Groentje van oktober. Ook afgelopen periode is er
weer hard gewerkt, en goed geoogst!
Dit jaar zijn er verschillende dingen opgeknapt op het complex
waaronder ook de winkel. Ik heb nu sinds april de organisatie van de
winkel overgenomen van Henny. Al werken we natuurlijk nog veel
samen.
De winkel heeft een andere indeling gekregen en er zijn ook meer
producten zichtbaar in de winkel dan alleen de plantjes en de tuinen potgrond. Er zijn transportbakjes aanwezig wanneer u plantjes
komt kopen met wel het verzoek om deze wel na gebruik terug te
brengen voor hergebruik. Dit in het kader om het milieu zoveel
mogelijk te ontlasten. Ik ben op dit moment bezig om per meststof
een kleine handleiding te maken met info over onder andere het
gebruik, de toepassing(hoeveelheid) en frequentie per
mest/voedingsstof. Zodra dit klaar is gaan we dit verstrekken via de
winkel bij uw aankopen.
Komend jaar gaan we kijken of we de winkeldeur breder kunnen
maken zodat we met pallets de winkel in kunnen rijden. In de
toekomst scheelt ons dat werk met lossen. De winkel wordt op dit
moment bemand door 5 vrijwilligers te weten Anton vd Vlist, Joop
Goudzwaard, Jan de Meer, Rik van de Ven en mijzelf. Henny
Verstraaten valt wanneer nodig in.
Namens de inkoop commissie
Edwin Brugman
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Mededelingen
Kerststukjes maken op 14 december
Dit jaar geven we aan de leden weer de gelegenheid om met elkaar
Kerststukjes te maken. Dat gaat gebeuren op zaterdag 14 december
van 14.00 uur tot 16.00 uur in ons clubgebouw. Iris Donatz heeft
zich bereid verklaard om dit organiseren. We vragen iedereen die
daaraan mee wilt doen om zich uiterlijk 1 december op te geven.
Voor het Kerstgroen etc. wordt gezorgd. De kosten bedragen € 5
per persoon. Introducees betalen € 7,50. Het aantal plaatsen is
beperkt dus geef je snel op. Vol is vol. Je aanmelden kan per e-mail
info@Debloemhof.nl of geef het even door in het clubgebouw.
Joop van Huut
Delen van kruiwagens

Als ik van mijn tuin achter op het complex de lange weg naar
de ingang maak valt het mij op dat er erg veel kruiwagens, al
dan niet afgeladen met vuil, onbeheerd op de tuinen staan.
De kruiwagens, eigendom van onze vereniging, zijn
beschikbaar voor de leden maar het is wel de bedoeling dat
deze aan het einde van dag weer netjes bij de ingang in de
kruiwagenstalling of bij de composthopen worden teruggezet.
Het is namelijk erg vervelend dat je vuil wilt afvoeren en er is
geen kruiwagen voorhanden omdat deze ergens op andere
tuinen staan. Een oproep dus om je aan de regels te houden
en na gebruik de kruiwagens terug te plaatsen op de
aangegeven plaatsen.
Henk Distelveld
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Opzeggen van lidmaatschap
Het einde van het jaar nadert, en daarmee ook de datum om uw
opzegging tijdig door te geven. Wij adviseren u uw opzegging door
te geven uiterlijk voor 1 december 2019. Dit dient u schriftelijk aan
ons door te geven. Dat kan per email naar onze secretaris via
secretaris@debloemhof.nl of per post in onze brievenbus. Het
bestuur vind het jammer als leden ons verlaten, maar de afgelopen
jaren heeft ons geleerd dat leden niet weg gaan vanwege de
vereniging maar veelal vanwege het zware werk of een druk leven
naast de tuin.
Het is tevens mogelijk om een eventuele wens/wijziging van tuin
schriftelijk aan ons door te geven. Tuinders hebben eerste keus voor
wijzigen van tuin voor de aspirant leden. Mocht u potentiële leden
kennen dan kunnen zij meer informatie van onze vereniging
verkrijgen van het bestuur. Er is momenteel een wachtlijst, maar
nieuwe leden zijn altijd van harte welkom!
Rob Jansen
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Enquete ledentevredenheid
Bij deze editie van het Groentje onvangt u een tweetal bijlagen. De
eerste bijlage betreft onze enquete. Met deze vragenlijst willen wij
als bestuur weten wat er speelt onder onze leden.
Wat gaat bijvoorbeeld goed, en welke zaken zijn mogelijk beter in te
richten om het plezier en gemak bij onze vereniging te vergroten.
Het onderzoek is opgebouwd uit een aantal categoriën, te weten
vragen over het bestuur, de accommodatie, werkploegen, pakket
van diensten, de sfeer op ons complex en algemene zaken.
Het bestuur zal met alle ontvangen reacties onderzoeken welke
verbeteringen of aanpassingen mogelijk zijn. Wij vragen de leden
om binnen vier weken uw reactie aan ons te overhandigen. Dit is
mogelijk in de Algemene Ledenvergadering of op een later moment
in de kantine of brievenbus.
Met vriendelijke groet,
Het Bestuur
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Bestelling grond- en meststoffen
Dit jaar biedt de inkoopcommissie de mogelijkheid om als lid gronden meststoffen te bestellen. Dit jaar is hard gewerkt aan een
uitgebreid pallet aan stoffen met daarbij een uitmuntende kwaliteit.
De prijs kunnen we tevens zeer scherp aanbieden.
In de zomer is nagedacht over de wens van leden. Afgelopen jaren
is veelal compost en structuurzand (drainage zand) aangeboden. In
andere jaren is ruige mest aangeboden en ophoogzand, voorgaand
jaar was de bestelling te weinig om ophoogzand aan te bieden. Via
de netwerken van verschillende bestuursleden zijn afgelopen
maanden offertes van verschillende bedrijven opgevraagd. De
inkoopcommissie is samen met de tuincommissie op pad geweest
om de kwaliteit van de mogelijk te bestellen producten te
beoordelen.
Dit jaar wordt u de mogelijkheid geboden om ophoogzand te
bestellen. Met dit zand kunt u bestrating ophogen of een fundament
aan brengen. De minimale bestelhoeveelheid is 10m3, indien er
minder wordt besteld wordt contact opgenomen met de leden die
wel besteld hebben.
Daarbij biedt de commissie compost aan, aan de minimale
bestelhoeveelheid van 28m3 zal naar verwachting de totale
bestelling wel komen. Andere jaren is ruim meer besteld. Drainage
zand is ook beschikbaar dit jaar, de minimale bestelhoeveelheid
bedraagt 30m3.
Speciaal voor de leden is werk gemaakt van het aanbod van
meststoffen. Namelijk ruige mest en gedroogde rundveemest
(genaamd dikke fractie). Ruige mest is goed voor de bodem en
structuur maar is zwaar om te verwerken op de tuin. De droge dikke
fractie kent een zaagselstructuur en heeft min of meer hetzelfde
effect. Bij deze editie van het Groentje vindt u het bestelformulier en
het bemestingsadvies. Met dit bemestingsadvies wil het bestuur
haar leden ondersteunen met een goed advies om over te gaan tot
aankoop. De prijzen zijn als volgt:
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Grond- en meststof
Straatzand
Drainagezand
Compost
Ruige Mest
Dikke fractie

Prijs per eenheid
€ 17.50
€ 25,€ 22,50
€ 10,€ 25,-

Eenheid:
½ m3
½ m3
¾ m3
½ m3
1 m3

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van het bemestingsadvies,
of de bestelling en leveringsvoorwaarden dan kunt u contact
opnemen met de tuincommissie via tuincommissie@debloemhof.nl
Graag ontvangen wij uw bestelling voor zaterdag 14 december.
Levering geschiedt medio februari, rekening houdend met het weer.
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Activiteiten Tuincommissie
Naast de update van de winkel dit jaar is hard gewerkt aan de
laatste details van de vereniging. Hierbij geven we u een kort
overzicht van de verschillende ontwikkelingen.
Composthopen
In de nazomer zijn alle composthopen aan de beiden zijden
uitgereden. Tuinders die nog wat van deze grond willen gebruiken
kunnen dat ophalen aan de oneven zijde, helemaal aan de
achterzijde van het complex. De grond die is uitgereden aan de
evenzijde is ingezaaid en nieuwe graszode ontwikkeld snel! De
onevenzijde waar de slootkant is aangevuld is geschoffeld en wordt
komende weken als het droog is ook ingezaaid.
Beplanting en bestrating
Daarbij zijn de borders rond de kantine opnieuw beplant met niet
eetbare laurier en plantenbakken met lavendel. Deze beplanting
bloeit op verschillende tijden in het jaar en levert een voedselbron
voor bijen en hommels. Afgelopen weken is ook gewerkt aan het
opknappen van het toegangspad. De graafmachine die onze sloot
aan de achterzijde van de tuinen heeft geschoond heeft het pad
kapot gereden welke opnieuw is bestraat. Het toegangspad op ons
complex wordt de komende periode ook aangepakt.
Workshop
In een eerdere editie van het Groentje is aandacht geweest voor het
aanbieden van workshops. Bij minimaal 10 aanmeldingen zou
worden gewerkt aan invulling van dit definitieve programma. Er zijn
verschillende aanmeldingen binnen gekomen waaronder enkele
voor alle workshops maar ook een aantal aanmeldingen voor losse
bijeenkomsten. Totaal redden we het dan niet om voor alle
workshops 10 aanmeldingen te krijgen. Hierbij nog een oproep om
je aan te melden via tuincommissie@debloemhof.nl
Het programma ziet er (onder voorbehoud) als volgt uit:
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1.
2.
3.
4.

Grondbewerking en meststoffen
Zaaien en Planten
Beregenen en gewasbeschermingsmiddelen
Oogsten en Groenbemesters

Grofvuil
Ook dit jaar helpt het bestuur in samenwerking met de
gemeente de mogelijkheid om grofvuil af te voeren
aankomend najaar. Tuinders kunnen maximaal 14 dagen van
tevoren het grofvuil langs het pad deponeren.
Gelieve brandbaar en onbrandbaar vuil gescheiden te houden! De
werkploegen zullen het
grofvuil wat langs het fietspad ligt opruimen.
Dit najaar zullen de containers op de volgende data beschikbaar
zijn:
- 09 november, ophalen van brandbaar vuil (alles
behalve steen, puin, staal)
- 16 november, ophalen van onbrandbaar vuil
Belangrijk: afgelopen jaren zijn verschillende opstallen door
tuinders afgebroken. Deze opstallen bevatte in sommige
gevallen asbest, voornamelijk in het dak. Heeft u nog asbest
op uw tuin? Geef dit dan door zodat het asbest in het
voorjaar kan worden verzameld en in één keer afgevoerd
worden naar de gemeente.
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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.

23 november 2019
7-dec
14-dec
Berg C.N.
Schraverus E.S.L.          
Wal v.d. H.
Kool J.W.
Kok de T.
Weverling, J.
Meissner R.

30 november 2019
14-dec
21-dec
Scheepsma W.
P. Leget
Erkens C.
Knotter I
Hondebrink H.J.
Kopmels C.B.M.
Wernars, R.

7 december 2019
28-dec
21-dec
Visser A.
Jansen I.
Albada van R.
Derks, M.
Leahy E.
Vogelesang H.W.L.
Wielen van der S.

14 december 2019
28-dec
4-jan
Iterson van C.J.
Boere C.
Post van der L.P.J.
Rijsbergen, J.C.
Vons, R.
Roos M.
Doesburg van T.

21 december 2019
4-jan
11-jan
Vegt P.
Oort C.
Sleman, A.
Haastrecht, van T
Noorman A.
Poels J.P.

11 januari 2020
25-jan
1-feb
Esman M.
Meurs van M.J.M.
Kooy van der J.
Sodderland E.
Permanand R.
Smit M.J.C.

18 januari 2020
8-feb
1-feb
Velzen W. Van
Bloois T. de
Stout D.
Swier S.
Jongma S.
Wee van V.
Idouri E.H.

25 januari 2020
8-feb
15-feb
Oldenkamp M.
Velders H.
Donatz-van Leeuwen I.
Broek, A.
Duineveld J.
Linden van der H.
Borst C.

1 februari 2020
15-feb
22-feb
Berg C.N.
Nonkes J.
Walen N.
Koet H.A.
Lange M.
Pronk S.
Osman, M.

8 februari 2020
22-feb
29-feb
Scheepsma W.
Dekker den B.C.
Haas, R.
Graaf, de C.
Fransen, F.
Joester F.
Vliet van W.J.
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15 februari 2020
29-feb
7-mrt
Visser A.
Vermaak, F.
Aalderen van M.
Kieftenbeld E.
Chaudron, C.
Gravekamp F.

22 februari 2020
7-mrt
14-mrt
Iterson van C.J.
Gravekamp F.
Dekkers P.
Boot I.
Auton L.
Berends M.

29 februari 2020
14-mrt
21-mrt
Vegt P.
Leeuwen van CH.J.
Burg van der W.F.G.
Noordermeer J.A.
Lier H.
Gelderen M. van
Werf van der T.

7 maart 2020
21-mrt
28-mrt
Vegt P.
Meer van der M.
Van de Meij, R.
Eirich C.
Jonge de B.W.H.
Schotsman, G.
Harmes P.

14 maart 2020
28-mrt
4-apr
Esman M.
Molen, van der M.
Cramer J.
Wijfje, P.
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Nestkastbeheer Bloemhof 2019
Al sinds 2007 houden Ronald en ik de nestkasten bij op het
volkstuinencomplex. De 41 kasten in de windsingel worden elk
jaar in het najaar door ons schoongemaakt en zo nodig
vervangen of hersteld. Ook dit jaar zijn we weer druk bezig
geweest met de schoonmaak en herstelwerkzaamheden.
Tijdens die schoonmaak kunnen we meteen bekijken of er een
nest in de kast heeft gezeten, deze volledig is uitgekomen en of
er eieren dan wel jongen zijn achter gebleven. Dit jaar zijn maar
weinig eitjes gevonden.
Van elk jaar houden we bij hoeveel nesten zijn uitgekomen en
dit jaar waren de resultaten vrij goed. Er waren 17
koolmeeskasten bezet, 10 pimpelmeeskasten, 1 winterkoning
en in een spreeuwenkast heeft een ringmus gebroed. In één
nestkast hebben we een volwassen dode koolmees gevonden,
die nog op een begin van een nest lag. Mogelijk heeft hij toch
iets binnen gekregen van de buxusmot bestrijding. De
buxusmot was in Leiderdorp ineens massaal aanwezig. Het
betrof kast nr 32 en die ligt dicht bij de woonwijk. Zeker weten
doen we het natuurlijk nooit. Mezen doen zich namelijk tegoed
aan deze lekkere rupsen en voeren hier ook hun jongen mee.
Dat alles brengt ons op een zeer mooi resultaat van 29 nesten
en 12 lege kasten. Deze gegevens hebben we via de
vogelwerkgroep Koudekerk/Hazerswoude e.o door gegeven
aan de Vereniging SOVON Vogelonderzoek Nederland
(kortweg SOVON). Zij doen daar onderzoek naar broedsucces
van nestkastbroeders.
De kasten die de tuinders zelf hebben hangen worden niet door
ons schoongemaakt en tellen niet mee met het broedresultaat.
Zo’n kast hoort u zelf schoon te houden anders krijgt u volgend
jaar geen nest. Dat tuinders ook zelf kasten op het complex
ophangen, is eigenlijk wel jammer want dat geeft aan SOVON
een vertekend beeld. Maar dat wordt voor ons een onbegonnen
werk.
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De eikenprocessierups heeft dit jaar zijn intrede in de Bloemhof
gedaan en wij hebben diverse nesten van deze rups bij de
nestkasten gevonden. Ook deze rupsen worden door de mezen
gegeten. Verder hebben we in een paar kasten de zeldzame
Beervinder gevonden, dit is een mooie witte nachtvlinder. Elk
jaar vinden we een paar van deze vlinders, helaas dood.
Opvallend was het dat het met de oorwurmen dit jaar reuze
mee viel. Waarschijnlijk komt dat door de droge zomer.
Al met al zijn we zeer tevreden met het broedresultaat van
2019.
De resultaten van de afgelopen 4 jaar zien er als volgt uit:
2016: 39 nestkasten, 25 bezet en 14 leeg
2017: 32 nestkasten, 19 bezet en 13 leeg
2018: 40 nestkasten, 26 bezet en 14 leeg
2019: 41 nestkasten, 29 bezet en 12 leeg
Nu kunnen de vogels de nestkasten weer als slaapplaats
gebruiken in de (mogelijk koude) wintermaanden.
Ronald en Margot
Tuin 50.
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Even voorstellen…..
Hallo allemaal,
Mijn naam is Lewan Marquenie ben 63 jaar.
Ik werk bij een sloopbedrijf (Stip Sloopwerken) en ben
daar diamant betonboorder / zager.
Sins een paar maanden heb ik een tuin nr 156 in beheer.
Ik had een stukje in het Leiderdorps Weekblad gelezen
over Volkstuinvereniging de Bloemhof. De tijd dat de open
dag is georganiseerd, ben gaan kijken en was direct
verkocht.
Inmiddels heb ik sla, andijvie en rode bieten geoogst en
dat was erg lekker. Ik zal de komende periode nog veel
willen/moeten leren maar dat komt vanzelf. Ik zal dus de
komende periode aan ieder van alles wat vragen.
Komende tijd wil ik mij focussen op de aankoop van een
glazen broeikas maar haast heb ik nog niet. De winter is
lang en het nieuwe tuinseizoen nog wat ver weg. Op dit
moment ben ik te druk met mijn werk.
Maar als iemand iets weet houd ik me aanbevolen! Ik ga
proberen nog meer tijd in mijn tuin te steken want ik vind
het ontzettend leuk om te doen.
Ik wens iedereen veel tuin plezier.
Met vriendelijke groet Lewan Marquenie
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Gevulde Patisson uit de oven.
Het najaar is weer begonnen en de eerst pompoenen en
patissons heb ik al weer kunnen oogsten. Patisson is niet een
groente die we veel zien in de winkels en daarom besloten om
deze overheerlijke pompoenachtige maar zelf te gaan kweken
in de tuin. De afgelopen
2 jaar is dat rescendo
gegaan, mooi weer af en
toe een buitje (dit jaar
beter dan in 2018) en nu
dus een enorme oogst
van witte vliegende
schotels.
Dit soort gerechtjes
maak ik altijd op de
vrijdagmiddag, lekker
makkelijk en je kunt ze
voorbereiden en een half uur voordat je aan tafel gaat de
voorverwarmde oven in schuiven. Eet smakelijk.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ingredienten
4 kleine patisson
2 rode uien
400 gram rundergehakt
2 tenen knoflook
2 rode paprika
2 groene paprika
300 gram rijst
4 takjes basilicum
olijfolie
peper en zout
4 takjes tijm
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Instructies
1. Verwarm de over voor op 200 graden.
2. Snijd van de patisson het dakje af en leg dit apart, hol de
pattison met een lepel goed uit.
3. Snipper de ui en snij de paprika in stukjes, snijd de
basilicum fijn. Strooi wat peper en zout aan de
binnenkant van de patisson en breng het gehakt ook op
smaak met peper en zout.
4. Doe olijfolie in de koekenpan en pers hierboven de
knoflookteentjes uit, fruit die aan en voeg hierbij het
gehakt. Bak met een vork rul. Haal het gehakt uit de pan
en leg even apart in een schaal of pan.
5. Doe vervolgens de ui en de paprika in de koekenpan en
bak dit met wat olijfolie licht aan. Roer het mengsel
vervolgens door het gehakt en voeg hierbij het
fijngesneden basilicum.
6. Vul de uitgeholde pattisons met het gehaktmengsel, doe
de 'deksel' op de patissons en zet ze in een ovenschaal.
Giet een klein laagje water in de ovenschaal (ongeveer
2 cm.) en zet de schaal in de oven en laat het geheel in
ongeveer 30 minuten goed doorwarmen. Heb je nog
gehaktmengsel over warm dit dan aan het einde van de
oeventijd nog even op in de pan en serveer naast de
patisson.
7. Kook de rijst ondertussen volgens de gebruiksaanwijzing
op de verpakking en serveer per persoon 1 patisson
samen met de rijst.
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