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Bloemflits 

Nieuwsbrief         april 2020 

richtlijn van het RIVM vol-

gen en hopen dat alles 

weer snel normaal wordt. 

Geniet van uw tuin en de 

lentezon!  

Afgelopen maand over-

schaduwde het Coronavi-

rus het heerlijke lentezon-

netje. Heel de wereld 

kampt met dit vervelende 

virus. De strenge maatre-

gelen hiervoor bereikte 

ook De Bloemhof. De kan-

tine hebben we vroegtij-

dig gesloten. Ook hebben 

we het toegangshek open 

gehouden en de winkel-

verkoop naar buiten ver-

plaatst. Vanaf zaterdag 28 

maart hebben we ook alle 

toiletten moeten sluiten. 

Daarnaast de dringende 

oproep om minimaal 1,5 

meter afstand van elkaar 

te houden. Dit allemaal 

voor ieders gezondheid 

en om in deze bizarre tijd 

toch even heerlijk te ont-

spannen en genieten van 

de tuin. We blijven de 

Ondanks Corona toch lente! 

Uitstel ALV en jubileumfeest 
Door het coronafeest zijn 

we genoodzaakt om de 

Algemene ledenvergade-

ring en het jubileumfeest 

uit te stellen. We plannen 

een nieuwe datum wan-

neer de omstandigheden 

dit weer toelaten.  

We rekenen op uw begrip 

hiervoor. 

Wel gaat de zonnebloem-

wedstrijd  van start. Vanaf  

4 april kan ieder lid één 

zonnebloemzaadje afha-

len bij de winkel.  Al uw 

kennis kunt u in de prak-

tijk brengen. 

Eind september zal een 

jury de zonnebloem ko-

men opmeten en u raad 

het al de hoogste plant 

wint!  

Agenda 
 

         4 april  

 

Laatste mogelijkheid  om 

aardbeien te bestellen  

 

 13 april 

Afgeslankte werkploegen 

 

 Medio april 

Bestellen paprika’s/ kom-

kommers enz. 
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dag half stok gehangen op 

ons complex en bij de 

schooltuinen uit eerbe-

toon voor Bram. In het 

Leiderdorps Weekblad 

plaatsen we samen met 

de schooltuinen een ad-

vertentie.  

 

We wensen zijn familie en 

alle nabestaanden heel 

veel kracht en sterkte toe. 

De rouwkaart is als apar-

te bijlage met deze  

bloemflits bijgevoegd. 

Op maandag 23 maart is 

Bram Wijnmaalen, oprich-

ter en erelid van onze ver-

eniging, overleden. We 

verliezen in hem een fijne 

collega tuinder, vrijwilli-

ger, oprichter en erelid. 

De vereniging was als zijn 

kind waar hij alles voor 

over had. Ook stond hij 

altijd voor iedereen klaar. 

Bram heeft veel betekend 

voor de vereniging en vele 

leden.  

 

Op zaterdag 28 maart 

heeft de vlag de gehele 

Digitale winkel 

Overlijden Bram Wijnmaalen 

heeft afgelopen weken bui-

ten plaats gevonden om 

voldoende afstand te kun-

nen bewaren. 

Per week bekijken we of de 

winkel open gaat. Het nl. 

niet zeker of onze leveran-

ciers ons kunnen beleve-

ren.  

 

Daarbij verzoeken wij om 

niet naar de winkel te ko-

men als dat niet nodig is.   

 

U kunt namelijk alle pro-

ducten anders dan plant-

jes bestellen via onze 

website (zie kader). Wij 

komen deze gratis op uw 

tuin afleveren.   

U kunt het bijna niet ge-

mist hebben, om tegen 

gereduceerd tarief een 

tray met 18 aardbeien-

plantjes te kopen in onze 

winkel 

Op = Op                              

Er zijn onderhand ruim 

100 trays besteld . Er is 

keuze uit drie soorten, 

namelijk de doordrager 

Ostara, maar ook de    

enkel dragende soorten 

Elsanta (vroeg)  en ja, Ko-

rona (midden).  

Er is nog een beperkte 

voorraad vanwege het 

grote succes, u kunt nog 

tot uiterlijk 3 april bestel-

len via  inkoopcommi-

sie@debloemhof.nl.   

Opening winkel     

De verkoop van de winkel 
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Meststoffen wijzer  

Afgelopen weken heeft de 

inkoopcommissie gewerkt 

aan een meststoffenwijzer 

(zie bijlage). Voor vele ge-

wassen is uitgewerkt welke 

meststof u wanneer kunt 

gebruiken met daarbij de 

juiste dosering. De winkel 

biedt hiervoor vijf soorten 

van samengestelde mest-

stoffen zodat u niet zelf 

hoeft te wegen en men-

gen.  Advies nodig:  stel je 

vraag via tuincommis-

sie@debloemhof.nl 

“Bestelling plaatsten” 

Op onze website vindt u 
tegenwoordig het 
bestelformulier onder het 
tabblad “kantine en 
winkel” en het kopje 
“prijslijst”.  
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Werkploegen 

Gefreesd of niets te frezen? 

Tot aan 13 april zijn de 

werkploegen door het 

coronavirus opgeschort. 

“Helaas” gaat de natuur 

ongestoord verder en het 

onkruid ook in onze per-

ken en plantsoenen.  

Daarom vragen we van 

alle tuinders om zelf een 

helpende hand te bieden. 

Van alle tuinders wordt 

gevraagd om de bramen 

in de groenstrook te ver-

wijderen. 

Het samen werken is niet 

verantwoord in deze situ-

atie, maar mogelijk willen 

tuinders individueel on-

derhoudsklussen uitvoe-

ren. 

Bijvoorbeeld het schoffe-

len van een plantsoen of 

perk. 

Mocht u zich hiervoor in 

willen zetten dan kunt u 

zich melden via tuincom-

missie@debloemhof.nl 

frezen. Donderdag 20 

maart zijn de eerste tui-

Afgelopen weken is het 

weer wat opgeknapt. De 

regen is weggetrokken, en 

de zon is gaan schijnen 

met soms een straffe 

wind.  

Toch zijn de tuinen afgelo-

pen maand goed ge-

droogd waardoor, iets 

later dan gedacht, kon 

worden gestart met het 
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Gebruik van de composthoop 

Mei-keuring! 

Ondanks de coronacrisis 

gaat de mei-keuring ge-

woon door.  

Dit keer niet met de gehele 

keuringscommissie om vol-

doende afstand te kunnen 

houden.  

We rekenen erop dat alle 

tuinen er tiptop bij liggen. 

Eind april / begin mei zal 

de eerste keuring plaats-

vinden.  

Afgelopen zomer is hard 

gewerkt aan het opknap-

pen van de compostho-

pen. Dat is gelukt! 

Elk jaar is er één compost-

hoop beschikbaar om uw 

tuinafval te deponeren. 

Aan de even zijde is deze 

vanaf de achterzijde ge-

wagen niet meer mogelijk 

is.  

De gevulde vakken wor-

den leeggereden op een 

later moment. De grond 

wordt gebruikt om plant-

soenen en perken op te 

knappen en voorzien van 

nieuw gras/beplanting 

vuld en goed op hoogte.  

Helaas is aan de oneven 

kant het gehele vak volge-

stort met een laag groen-

afval. Dat betekent dat 

komend jaar de leden aan 

die zijde het vuil steeds 

hoger moeten storten en 

het storten met een krui-

nen gefreesd en zaterdag 

28 maart de laatste. Ruim 

30 tuinen zijn weer keurig 

gefreesd! 

Het is dan ook nu tijd om 

te gaan zaaien en planten, 

en een aantal weken later 

te gaan bemesten. 

Geld overmaken 

Door alle omstandighe-

den maken we steeds 

meer geld over. Vanaf 10 

euro is dit mogelijk. Ver-

meld bij uw overmaking 

duidelijk uw tuinnummer 

en waarvoor de betaling 

is.  

Bedragen onder de 10 

euro kunt u contant afre-

kenen. Dit voorkomt on-

nodige kosten en admi-

nistratie.  

Bedankt voor uw mede-

werking! 

Raadsel 

Raadsel: 

Raadsel van vandaag: 
waar staat dit schuurtje? 
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