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geven aan enthousiaste 

nieuwe tuinders. Verheugd 

kunnen we melden dat alle 

tuinen zijn uitgegeven!       

Met het aankomend jubile-

um gaan we een uniek en 

gezellig jaar tegemoet! 

Erwin Haveman 

Het jaar 2020 is al weer een 

aantal weken oud en we 

zien dat tuinders weer hard 

aan het werk zijn in hun 

tuin. Het spitwerk wordt 

langzaamaan uitgevoerd, 

fruitbomen gesnoeid of de 

eerste bemestingen worden 

gedaan.  

De mouwen zijn weer opge-

stroopt. Het snoeihout is 

versnipperd en de werkploe-

gen hebben de houtsnipper-

paden aangevuld. Ook zijn 

we begonnen met het op-

frissen van de kantine.  

De inkoopcommissie is druk 

bezig met de bestellingen 

van de zaden, grond– en 

meststoffen. En dit alles 

kunt u teruglezen in deze 

Bloemflits. Naast het ver-

sturen van de Bloemflits zijn 

ook de rekeningen klaarge-

legd door de penningmees-

ter. 

Op zaterdag 11 januari zijn 

verschillende tuinen uitge-

De vereniging komt op stoom! 

Vacature alert: secretaris 
Door de benoeming van mij 

als voorzitter is de functie 

van secretaris vacant gewor-

den. Als bestuur  hebben we 

de taken voorlopig overge-

nomen maar het zou fijn zijn 

een gemotiveerde secretaris 

te kunnen voordragen en 

benoemen in onze eerstvol-

gende Algemene Leden Ver-

gadering. Geïnteresseerden 

worden gezocht zich te mel-

den bij mij of bij de overige 

bestuursleden. 

Rob Jansen 

Agenda 
 

 

 19 - 21 februari 

Uitlevering grond– en meststoffen 
o.v.v. de weersomstandigheden 

 

 Medio februari 

Uitlevering zadenbestellingen Garant 
en Van der Wal  

 

 Begin Maart 

Uitlevering bestelling aardappelen en 

uien Garant en Van der Wal 

 

 Betaling factuur 

Wij verzoeken u de factuur voor 1 

maart 2020 te betalen 

 

 

 

Voorzitter 

R. Jansen (Rob) 

voorzitter@debloemhof.nl 

Penningmeester 

H. Distelvelt (Henk) 

penningmeester@debloemhof.nl 

Secretaris (PLV) 

E. Haveman (Erwin) 

secretaris@debloemhof.nl 

Tuincommissie 

E. Haveman (Erwin) 

tuincommissie@debloemhof.nl 

Inkoopcommissie 

E. Brugman (Edwin) 

inkoopcommissie@debloemhof.nl 

ONS BESTUUR 



De nieuwjaarsreceptie was 

zeer gezellig en goed bezocht. 

Ook de burgemeester met 

echtgenoot was aanwezig. 

Zelfs de pers was aanwezig 

getuige het artikel in het Lei-

derdorps Weekblad.  

Geslaagde en gezellige nieuwjaarsreceptie 

De nieuwjaarsreceptie was 

zeer gezellig en goed be-

zocht. Ook de burgemeester 

met echtgenoot was aanwe-

zig, zelfs de pers was aan-

wezig getuige het artikel in 

het Leiderdorps Weekblad. 

Traditiegetrouw werd er 

teruggekeken op het afgelo-

pen jaar en een korte voor-

uitblik.  

 

onze bodem met 0,1 tot 0,15 

PH punt per jaar, om dit te 

compenseren is het advies: 

5-10 kg / 100 vierkante me-

ter indien de onderhoudsbe-

kalking twee jaar geleden is 

uitgevoerd. 

Het is belangrijk nu te bekal-

ken zodat de bodem deze 

tijdig kan opnemen. Wij le-

veren zeewierkalk welke 

gedurende het hele jaar kan 

worden gestrooid vanwege 

de zachte werking.  

De inkoopcommissie levert 

verpakkingen van 10 kg (€ 

8,50) of 5 kg (€ 5,-) 

Lavameel 

Daarbij is het van belang dat 

de bodemstructuur behou-

den. Lavameel verhoogt niet 

de ph maar levert mineralen 

zodat de bodem de voeding-

stoffen beter vast houdt. Die 

vastlegging van mineralen 

zorgt voor een makkelijk 

bewerkbare bodem. 

Wij adviseren de tuin een 

gift lavameel : 

25 kg / 100 vierkante meter 

waarbij deze wordt uitge-

strooid voor half mei 

De inkoopcommissie levert 

lavameel in de verpakking 

van 20 kg voor € 25,-. Deze 

eenheid is voldoende voor 

een tuin met grofweg 80 

vierkante meter betuinbare 

oppervlakte. 

U kunt bestellingen doorge-

ven via inkoopcommis-

sie@debloemhof.nl voor 

deze meststoffen, of andere 

bestelling. In de volgende 

editie meer over enkelvoudi-

ge meststoffen! 

Nieuws van de inkoopcommissie 

Binnenkort gaat onze winkel 

weer open op de zaterdag-

ochtend. De exacte datum 

hangt af van de levering van 

plantjes via onze leverancier. 

Meststoffen zijn essentieel 

voor een gezonde groei van 

uw planten en daarmee een 

goede oogst of bloei. Voor 

het bemesten, met uitzon-

dering van ruige mest en 

compost is het wat vroeg. 

De bodem dient eerst op 

temperatuur te komen, om 

de voeding op te nemen en 

deze niet uitspoelen.  

Kalk 

Wel is het raadzaam om in 

februari de tuin te bekalken. 

Kalk strooien zal de vertering 

van het organisch materiaal 

bevorderen en zo de ‘oude 

kracht’ van de bodem vrijge-

ven. Ook de grondstructuur 

wordt beter behouden als er 

regelmatig bekalkt wordt.  

Gemiddeld daalt de PH van 

“Te weinig kalk 

veroorzaakt neusrot 

bij tomaten, en 

zuurdere gronden 

bieden een betere 

omstandigheid voor de 

knolvoet schimmel(zie 

foto).” 
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Afgelopen jaar is veel ge-

beurd binnen de vereniging. 

De gehele speech vindt u op 

onze website. 

Rob Jansen 

mailto:inkoopcommissie@debloemhof.nl?subject=Bestelling
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Snoeien van (fruit)bomen 

Oproep: kunstplanten! 

Vele leden en tuinders heb-

ben op de tuin (fruit)bomen 

of struiken aangeplant welke 

in sommige gevallen vrij 

hard zijn gegroeid.  

De hoogte van deze bomen 

is gemaximaliseerd tot 2,50 

meter. 

De Keuringscommissie gaat 

hier dit seizoen extra op 

letten, ten eerste met de 

mei-keuring. 

 

Veelal lopen de bomen in het seizoen uit zodat de maxi-

male hoogte wordt overschreden.  

Afgelopen jaar zijn de desbe-

treffende tuinders hierop 

gewezen met de afspraak 

deze bomen in het juiste 

seizoen terug te snoeien. 

Voor fruitbomen is dit veelal 

januari/februari. 

Het dringende verzoek om 

de bomen dit voorjaar vol-

doende terug te snoeien. 

We hebben gelukkig leden 

die hier heel bekwaam in 

zijn! Vraag gerust even in-

dien hulp gewenst is. 

 

maar omdat echte planten 

het niet redden zijn we op 

zoek naar enkele kunstplan-

ten plaatsen.  

Wie heeft nog mooie exem-

plaren die we mogen gebrui-

ken? 

Het Bestuur 

Zoals aangekondigd willen 

we als bestuur de kantine 

wat opfrissen. 

Inmiddels hebben we al wat 

meubilair vervangen waar-

onder nieuwe archiefkasten, 

tafels en stoelen. We willen 

graag wat groen toevoegen 

Ledenbord 

Mogelijk heeft u het opgemerkt, in het bushokje 

hangt een nieuw ledenbord. Hier kunt u eenvoudig 

uw vraag en/of aanbod ophangen. Het werkt heel 

eenvoudig met magneten zodat de boodschappen 

netjes blijven hangen. Vermeld wel een datum zo-

dat we oudere vermeldingen kunnen verwijderen. 

In het publicatiebord nabij de winkel en in de kan-

tine (op de leestafel) treft u informatie vanuit de 

vereniging/bestuur. 

 

Begin van dit jaar is onze nieuwe transporter 

gebracht, een oranje variant. Met een dichte 

cabine, spiegels, verlichting, driezijdige kiepbak 

en trekhaak/oog.  

Komend voorjaar gaat deze transporter, moge-

lijk ondersteund door onze gepensioneerde  

transporter uw bestellingen voor grond– en 

meststoffen leveren. 

Heeft u hem al gespot? 



Frezen van uw tuin 

Even voorstellen... 

Feestcommissie 

Ook dit jaar biedt de in-

koopcommissie het frezen 

van tuinen aan. Na het 

spitten is de grond moei-

lijk bewerkbaar, zeker 

met de milde winters, 

waardoor het frezen een 

uitkomst biedt. Het frezen 

wordt indien de weers-

omstandigheden het toe-

laten begin maart uitge-

voerd.  

De kosten bedragen 

€0,40/m2 met een mini-

male te frezen oppervlak-

te van 25 m2 per tuin 

U kunt zich opgeven per 

mail bij inkoopcommis-

sie@debloemhof.nl 

langrijke momenten van 

afgelopen jaren welke zijn 

vastgelegd op foto’s te 

gebruiken tijdens het jubi-

leum 

 

Ieder die foto’s heeft van 

afgelopen 40 jaar wordt 

gevraagd deze in bruik-

leen aan te bieden. U 

kunt u foto aanbieden bij 

één van de bestuursle-

den. 

Afgelopen week is de 

feestcommissie bij elkaar 

gekomen onder het genot 

van wat lekkers. De com-

missie is namelijk uitgeno-

digd bij één van onze tuin-

ders, Iris. Donatz. Voor 

het aankomende jubileum 

zijn de eerste plannen 

beschreven en er wordt 

gewerkt aan een verdere 

uitwerking. 

De feestcommissie heeft 

daarbij een wens om be-

ren . U kunt dit toesturen 

aan de secretaris via secreta-

ris@debloemhof.nl 

 

Het Bestuur 

Zoals eerder vermeld kun-

nen we vele nieuwe tuinders 

verwelkomen binnen onze 

vereniging.  

Zoals we gewend zijn stellen 

nieuwe leden zich kort voor. 

Nieuwe leden kunnen voor 

de volgende Bloemflits een 

korte introductie aanleve-
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Uitlevering grond– en meststoffen 

De totale bestelling is verzonden afgelopen week 

naar onze leveranciers en wij zullen overgaan tot le-

vering vanaf woensdag 19 februari tot en met vrijdag 

21 februari.  

U ontvang een aantal dagen voor de daadwerkelijke 

levering een email van ons zodat u zich kunt voorbe-

reiden. Deze data zijn onder voorbehoud voor de dan 

geldende weersomstandigheden. 

Het verzoek om uw nummertegel schoon te maken 

zodat wij op de juiste tuin kunnen leveren. Zorg dat 

er voldoende ruimte is voor deze levering. 
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