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Bloemflits 

Nieuwsbrief         mei 2020 

eventuele alternatieve 
ALV.  

Ook zal Ellen zich dan na-
der voorstellen aan u.  

In april wordt statutair 
altijd onze Algemene Le-
denvergadering (ALV) ge-
houden. Hierin legt het 
bestuur verantwoording 
af aan haar leden en geeft 
aan wat zij het komend 
jaar gaat doen.  

Door alle maatregelen is 
de ALV van dit voorjaar 
uitgesteld. De verwach-
ting is dat dit tenminste 
duurt tot het najaar. We 
zullen op korte termijn 
aangeven hoe we hier-
mee om gaan.   

We willen tenslotte trans-
parant zijn en sommige 
besluiten willen we laten 
vaststellen. Zo willen wij 
een nieuwe secretaris 
voordragen zodat ons 
bestuur weer compleet is. 

Verheugd kunnen we al 
verklappen dat onze kan-
didaat secretaris Ellen 
Kieftenbeld is.  

In een aparte mail zullen 
wij u informeren over een 

Besturen in Corona periode 

Fijn dat we kunnen blijven genieten! 
De situatie met betrek-
king tot het coronavirus 
duurt voort. Het kabinet 
heeft alle maatregelen 
verlengd en blijven dus 
ook voor ons gelden. We 
zullen ons moeten voor-
bereiden dat het voorlo-
pig zo blijft. U leest hier 
meer over in deze Bloem-
flits. Blijft u zich vooral 

houden aan de regels zo-
dat we kunnen blijven 
genieten van onze tuin
(vereniging).  

Speciale dank aan het 
voltallig bestuur dat in 
deze tijd zich extra hier-
voor blijft inzetten. 

Alleen samen komen we 

deze periode door!  

Agenda 
 

         2 mei 

 

Laatste mogelijkheid  om 

geënte vruchtgewassen te 

bestellen  

 9 mei 

Start  werkploegen 

 

Evenementen zijn  

voorlopig afgelast  

(zie pagina 3) 
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Henny is afgelopen week 
benoemd tot Lid in de 
Orde van Oranje-Nassau 
voor zijn bijzondere bij-
drage die hij heeft gele-
verd aan onze vereniging 
en nog steeds levert aan 
de schooltuinen. Henny, 
van harte gefeliciteerd 
met deze onderscheiding. 
De bloemen zijn onder-
weg. We mogen trouwens 
gewoon Henny blijven 
zeggen   

 

Wat fijn dat we voor klus-
sen kunnen rekenen op 
de expertise van onze le-
den. Piet Sierat, de man 
met de brommer,  heeft 
de CV berging omgeto-
verd tot een heus schoon-
maakkantoor. Geheel af-
getimmerd en met goede 
verlichting heeft de 
schoonmaakbrigade een 
mooie kast gekregen voor 
alle schoonmaakspullen.  

Piet, ontzettend bedankt!                           

Bestrijding Eikenprocessierupsen 

Vrijwilliger van de maand 

brandharen los en kunnen 

deze ernstige klachten bij 

onze tuinders veroorzaken.  

Preventieve bestrijding                              

Donderdagnacht, 23 april, 

is de preventieve bestrij-

ding gestart. Hierbij zijn 

nematoden (aaltjes) in de 

bomen gespoten. De nevel 

waarin de aaltjes zitten 

worden over de bladeren 

en takken gespoten. Dit 

moet in de nacht gebeu-

ren omdat deze aaltjes 

dood gaan bij daglicht. 

Komende weken zullen de 

aaltjes de rupsen opeten 

en is daarmee de overlast 

Afgelopen week is in de 

nachtelijke uren een nog-

al uniek apparaat ons 

complex over gereden. 

Maar wat heeft dit appa-

raat gedaan? 

Aanleiding                              

Afgelopen jaar is de over-

last van de eikenproces-

sierups op ons complex 

toegenomen. Reden hier-

voor was dat de preven-

tieve bestrijding die elk 

voorjaar werd uitgevoerd 

afgelopen jaar niet is uit-

gevoerd. In de maand 

april komen de rupsen 

eitjes uit, in de toppen 

van de bomen, waar de 

rupsen langzaam aan 

groeien door het eten van 

de bladeren. Later als de 

rupsen bijna volgroeid 

zijn gaan deze in proces-

sie, bij elkaar kruipend 

onder een grote tak. Na 

het vervellen laten de 

komend jaar hopelijk niet 

aan de orde. 

Zondagnacht 23 april is de 

bestrijding in samenwer-

king met de tuincommissie 

afgerond. De unit is bege-

leidt over het complex en 

in de vroege ochtend om 2 

uur is de machine ver-

trokken. 

Wanneer er toch begin-

nende nesten worden 

waargenomen wordt u ver-

zocht dit direct te melden 

bij de Tuincommissie. Zij 

onderhouden nauw con-

tact met de gemeente 

hiervoor om deze alsnog te 

laten verwijderen.  

“Nematoden of aaltjes” 

De keuze voor nematoden 
voorkomt inzet van 
chemische middelen en is 
daarmee biologisch. Onze 
vogels eten vele rupsen 
maar vaak net niet 
genoeg. 

Henny Verstraaten is af-
gelopen week benoemd 
tot Lid in de Orde van 
Oranje-Nassau voor zijn 
bijzondere bijdrage die hij 
heeft geleverd aan onze 
vereniging en nog steeds 
levert aan de schooltui-
nen. Henny, van harte 
gefeliciteerd met deze 
onderscheiding. De bloe-
men zijn onderweg.  
 
………We mogen trouwens 
gewoon Henny blijven 
zeggen ………...   

Koninklijke onderscheiding 
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Werkploegen 

Geld kan van nature rollen 

Afgelopen weken hebben 

verschillende tuinders het 

onderhoud van het com-

plex uitgevoerd. Onder-

hand groeit de natuur zo 

hard, en zijn de maatrege-

len niet verder verzwaard, 

dat de werkploegen lang-

zaamaan weer opstarten. 

De werkploegleiders krij-

gen vooraf belangrijke 

instructies mee om de 

veiligheid te waarborgen.  

De werkploegen verzame-

len uiterlijk 10 uur op de 

parkeerplaats voor de 

kantine, met minimaal 1,5 

meter afstand vanwaar 

we starten. 

Wij verzoeken leden 
winkelaankopen binnen 
een week te voldoen.  
Door het combineren van 
meerdere betalingen in-
een is het ingewikkeld te 
achterhalen hoe deze be-
dragen tot stand zijn ge-
komen. 
 
 Voor de winkelverkopen 
zijn we nu begonnen met 
het verstrekken van een 
bonnetje bij aankopen op 

Met deze cornonacrisis 
hebben alle vrijwilligers 
een forse kluif aan het in 
goede banen leiden van 
de richtlijnen.  Het 
bestuur heeft eerder 
besloten dat alle 
betalingen onder de 10 
euro contant worden 
afgerekend in de winkel. 
De bedragen daarboven 
mogen contant of op 
rekening.  
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Voorlopig geen evenementen 

Mei-keuring 
 
Op 1 mei zal de eerste 

keuring van het jaar 

worden uitgevoerd. De 

commissie zal in zeer 

klein comité aan de slag 

gaan om te zorgen dat 

het complex er verzorgd 

en netjes uit blijven zien. 

Ons 40-jarig jubileum zou 
in juni 2020 plaatsvinden. 
Hiervoor zijn eerder de 
voorbereidingen al opge-
start door een enthousi-
aste groep leden. Deze 
kan (voorlopig) niet door-
gaan. Mogelijk zullen we 

verstrekken aan toe-
komstige leden lijkt wel 
mogelijk te zijn. Dat is 
tenslotte ook belangrijk 
voor een gezonde ver-
eniging en het verwelko-
men van nieuwe en en-
thousiaste tuinders   

deze moeten uitstellen 
tot het volgende jubile-
um. 

We zullen onderzoeken of 
we de Open Tuindag ver-
antwoord kunnen laten 
door gaan. Informatie 

rekening ! 

Om onze penningmees-

ter Henk te ontlasten 

doet het bestuur een 

dringende oproep aan 

alle leden om de factu-

ren tijdig te betalen en 

aankopen binnen een 

week te voldoen. Ver-

meld daarbij uw naam, 

tuinnummer en  bestelde 

producten. 

Het is mogelijk om mest-
stoffen en diverse plan-
ten te bestellen via onze 
site. 
 
Vanaf 9 mei zullen er  

tomaten-, paprika-, cour-

gette- en peperplanten te 

koop zijn. Deze kunt u 

bestellen via het bestel-

formulier vruchtgewas-

sen. 

Geënte planten staan in 

een ander formulier, de 

uiterste datum om deze 

te bestellen is 2 mei.  

Onder het menu “Kantine 
en winkel” staan de be-
stellijsten DCM mest-
stoffen, meststoffen en 

OP = OP 

geënte vruchtgewas 
Zo staat uw bestelling 

zaterdag (indien moge-

lijk) klaar, van de specia-

le bestelling krijgt u een 

bericht wanneer deze 

geleverd zijn. 

 

De winkel blijft voorlopig op 

de parkeerplaats en is geo-

pend van 09:30 tot 11:30u. 

Voor de wedstrijd zijn er nog 

steeds zonnebloem zaden af 

te halen in de winkel. 
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Ook deze tuinders stellen zich 
voor: 

Even voorstellen, Elise Verberg 

Vorig jaar heb ik onver-
wachts drie maanden lang 
een moestuin aan de Was-
senaarseweg onderhou-
den. Alleen had ik toen 
geen idee of wat opkwam 
goed spul of onkruid was 
en dat was raar tuinieren. 
Nu kan ik dat wel onder-
scheiden omdat ik het zelf 
gezaaid heb. Op zoek naar 
ook zoiets voor mezelf ben 
ik als Leiderdorpse uitein-
delijk in mijn eigen dorp 
beland: lekker dichtbij! 

Wat is je opgevallen bij de 
Bloemhof of je eerste er-
varing als nieuw lid? 

Ik had eigenlijk geen ver-
wachtingen of ideeën wat 
te verwachten maar wat is 
het allemaal goed georga-
niseerd! En dan de men-
sen….mijn BGF (best gar-
den friend) Ray, in wiens 
kas mijn materialen moch-
ten staan toen ik vooral 
bezig was met spitten, de 
andere buren Coby en José 
en collega-starter Esther 

met tips en tijd voor een 
praatje. En Erwin, Edwin 
en Rob van het bestuur 
die altijd wel een ant-
woord hebben als ik ’t 
weer eens niet weet. 
Maar ook tips om bij Frits 
snoeivragen te stellen, of 
bij wie ik goede netten 
kan halen en dan Renée 
‘van de oneven kant’ die 
over haar ecologische er-
varingen vertelde. Leuk al 
die mensen met eenzelfde 
hobby. 

Wat ga je verbouwen en 
wat is je verwachting? 

Op mijn tuin hoop ik rijk 
te kunnen oogsten aan 
tomaten, pepers, aubergi-
ne en paprika want daar 
ben ik verzot op. Ik kook 
graag in de stijl van Otto-
lenghi dus ook courgette, 
pompoen, rode kool, 
bloemkool en uien en 
knoflook staan in de 
grond. Ik ga proberen een 
artisjok op te kweken en 
ook een meloenzaadje zit  

Wie ben je? 

Ik ben Elise Verberg (55) 
en sinds 11 januari 2020 
de blije bewoner van tuin 
150. Mijn man Jan "doet 
niet mee" (zijn woorden), 
maar is ook heel vaak op 
de tuin te vinden en helpt 
deze dagen met het ma-
ken van een opbergkast. 
Zoals Erwin bij de intro-
ductie tegen Jan zei: “je 
gaat of echt nooit komen 
of veel vaker dan je nu 
denkt!” 

Van een kale vlakte tot 
een tuin in wording; in 
deze rare corona-dagen 
vind ik de tuin een hele 
fijne plek om bij te ko-
men, op te ruimen, plant-
jes te zien groeien en de 
vogels altijd harder dan 
het geluid van de auto’s 
te horen kwetteren. Met 
het thuiswerken is de tuin 
een welkome afwisseling. 

Hoe ben je in contact 
gekomen met de Bloem-
hof? 

 

in een pot. Bovendien 
staan er aalbessen en an-
dere fruitboompjes. En dan 
bloemen….ik zeg steeds 
dat als het met de groen-
ten niks word ik altijd op 
alleen bloemen kan over-
gaan! Ik ga me laten ver-
rassen en leren van dit eer-
ste jaar. 

Wat is je oogst tot nog 
toe? 

Gisteravond de eerste 
oogst uit de minikas gege-
ten: Lollo Rosso-sla. Super 
lekker. Smaakt naar meer. 
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“Stel jezelf voor!” 

Afgelopen jaar zijn 
diversie (nieuwe) tuinders 
gestart, vol enthousiasme 
en plezier. 

Lever onderstaande 
vragen met jouw 
antwoorden per mail aan 
bij de secretaris en stel 
jezelf voor! 

Padje af... 
Afgelopen weken is het 

complex druk bezocht 

door vele tuinders. Vele 

tuinders komen op de 

fiets en parkeren deze 

voor de tuin. Hierdoor is 

het soms lastig bestelde 

goederen met de 

transporter te brengen of 

om tussen elkaar 1,5 me-

ter afstand te houden. 

Het bestuur verzoekt tuin-

ders om de fiets zoveel 

mogelijk van het pad af te 

plaatsen 
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