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Bloemflits 

Nieuwsbrief         juni 2020 

deze tijd met de beper-
kingen goed te kunnen 
informeren. We kijken uit 
naar de eerstvolgende 
normale ALV om weer 
persoonlijk met alle leden 
te kunnen communice-
ren.  

Zoals al was aangekon-
digd in de voorgaande 
Bloemflits kan de ALV 
voorlopig geen doorgang 
vinden. Wij vinden het 
belangrijk dat onze leden 
goed geïnformeerd blij-
ven wat er allemaal ge-
beurd binnen de vereni-
ging. Ook moeten er be-
sluiten worden genomen 
om goed te kunnen be-
sturen. Veelal is het infor-
matie delen wat ook digi-
taal verstrekt kan wor-
den. In een digitaal 
“Geeltje” zullen wij de 
gebruikelijke informatie 
verstrekken.              

Ook willen wij als bestuur 
Ellen Kieftenbeld voordra-
gen als bestuurslid in de 
functie als secretaris. Vol-
gens de statuten kan dit 
alleen schriftelijk. Wij zul-
len hiervoor een stembus 
ophangen op het complex 
om dit mogelijk te maken. 
Voor de gebruikelijke 
rondvraag zullen wij een 
spreekuur houden om 
eventuele vragen te kun-
nen beantwoorden. Het 
verslag (en uitslag van de 
stemming) volgt binnen 2 
weken na sluiting van de 
stemming. Hiermee zijn 
wij ervan overtuigd u in 

Algemene Leden Vergadering (ALV) 

Voorwoord 
Hierbij alweer de Bloem-
flits van juni. Het jaar zit 
er al weer voor de helft 
op…. Een half jaar die we 
niet snel zullen vergeten. 
Het coronavirus houdt de 
wereld nog altijd in zijn 
greep. Gelukkig is de situ-
atie weer beter onder 
controle en kunnen enke-
le maatregelen wat ver-
soepeld worden. Een ALV 

in de kantine zit er voorlo-
pig nog niet in. We gaan 
deze in digitale vorm zo 
goed mogelijk verzorgen. 
Hierdoor ontvangt u toch 
alle informatie over de 
vereniging en kan het be-
stuur goed besturen. 
Hiervoor zal een digitaal 
Geeltje binnenkort ver-
schijnen. We zullen 
steeds moeten kijken 

naar de mogelijkheden, 
flexibel moeten zijn en 
begrip hebben voor de 
situatie en kunnen dit 
alleen samen doen. Sa-
men staan we sterk denkt 
ook de eik-processierups. 
In deze Bloemflits leest u 
ook wat we allemaal doen 
tegen dit vervelend dier-
tje. Het weer laat ons niet 
in de steek en de tuinen 

Agenda 
 

        20 juni 

 

Open tuinen dag op de Bloem-

hof  

 11 juli 

Vakantie werkploegen 

Winkel zomersluiting 

 15 augustus 

Start werkploegen 

Voorzitter 

R. Jansen (Rob) 

voorzitter@debloemhof.nl 

Penningmeester 

H. Distelvelt (Henk) 

penningmeester@debloemhof.nl 

Secretaris (PV) 

E. Haveman (Erwin) 

secretaris@debloemhof.nl 

Tuincommissie 

E. Haveman (Erwin) 

tuincommissie@debloemhof.nl 

Inkoopcommissie 

E. Brugman (Edwin) 

inkoopcommissie@debloemhof.nl 

 

Voor meer informatie 

www.debloemhof.nl 

ONS BESTUUR 
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Bestrijding Eikenprocessierupsen, deel 2 

Vrijwilliger  

Afgelopen week zijn de 

bomen nogmaals nageke-

ken en in samenwerking 

met de gemeente Leider-

dorp weer verschillende 

bomen voorzien van lint, 

dit keer ruim 24 bomen.  

 

De nesten zijn op 26 mei 

verwijderd, een aantal da-

gen na het doen van de 

meldingen. De Tuincom-

missie doet per boom een 

melding bij de gemeente 

met de locatie en foto van 

de boom. Ook dit keer wa-

ren het ruim 40 nesten die 

zijn weggehaald. De rupsen 

bevonden zich in het derde 

stadium dat aangeeft dat 

brandharen kunnen vrijko-

men. 

 

De verwachting is dat de 

komende weken meer nes-

ten zichtbaar worden om-

dat de rupsen snel groeien. 

De Tuincommissie en ge-

meente Leiderdorp zullen 

wekelijks alle eikenbomen 

op het complex nakijken.  

In de Bloemflits van de 

maand mei is meer uitleg 

gegeven over de preven-

tieve bestrijding met aal-

tjes om de aanwezigheid 

van de eikenprocessie-

rups op ons complex te 

voorkomen. Op dit mo-

ment , een aantal weken 

nadat de bestrijding is 

uitgevoerd zijn er helaas 

weer verschillende nes-

ten gevonden. 

 

Een week na de tweede 

bestrijdingsronde is het 

eerste nest gevonden, in 

de eikenbomen die staan 

aan het einde van de 

even zijde. Nadat de mel-

ding is binnengekomen 

bij de Tuincommissie zijn 

alle eikenbomen op het 

complex geïnspecteerd 

en zaten er nesten in 21 

bomen.  

De nestjes waren relatief 

klein en de rupsen zaten 

nog in het eerste stadi-

um. Een dag later zijn de 

nesten gezogen en waren 

het er ruim 50. 

 

Jeukende rupsen | Belangrijk om te weten 
 
Het is belangrijk dat we voorzichtig en veilig kun-
nen tuinieren op ons complex. Om de kans op 
overlast te voorkomen kunt u het volgende zelf 
doen: 
• Was groente goed alvorens u deze naar huis 

meeneemt, de nesten zijn vroegtijdig weg-
gehaald waardoor er nauwelijks brandha-
ren vrijgekomen zijn en de verspreiding mi-
nimaal is.  

• Als u last heeft van jeukende armen, gebruik 
stroken tape die u over de arm plakt en met 
de haren mee van de arm af haalt. Zo blij-
ven de haartjes plakken aan het tape. 

• Werk en verblijf minimaal onder de eikenbo-
men en schoffel zo min mogelijk tenzij het 
regent (dan waaien brandharen niet op) 

• Indien u als tuinder een nest waarneemt in 
de boom, meldt dit direct via tuincommis-
sie@debloemhof.nl 

Werkploegen weer gestart 
Afgelopen weken heb-
bende werkploegen de 
nodige onderhoudsklus-
sen gedaan waaronder 
het schoffelen van de per-
ken en plantsoenen, vrij-
maken van takkenwallen 
schoon maken van ber-
gingen en opstallen. 
De werkploegen zullen 

tot opening van de kantine 
verzamelen op de parkeer-
plaats. 
 
Het gereedschap dat is ge-
bruikt wordt bij de gereed-
schapsberging gezet zodat 
deze na de werkbeurt ge-
reinigd kunnen worden. 
 

Met het ontvangen van 
de Bloemflits sturen wij u 
ook de nieuwe indeling 
van de werkploegen. De 
laatste werkploeg voor de 
zomervakantie is op 11 
juli, waarop de werkploe-
gen weer zullen starten 
op  15 augustus.  
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Bemesten en beregenen 
Als het goed is zijn alle 

gewassen goed aan de 

groei, maar water uit de 

wolken lijkt er voorlopig 

niet in te zitten. Daarom 

zijn velen begonnen met 

het sproeien in de tuin. 

Belangrijk is wel om bere-

genen van gewassen op 

de goede manier te doen, 

en eventueel gewassen 

opnieuw te bemesten 

omdat er nutriënten zijn 

vastgelegd in het gewas 

of uitgespoeld.  

Gedurende droge perio-

des in het voorjaar en de 

zomer kan de groei van 

gewassen stil vallen door 

een tekort aan water.  

Vlug water geven zodat er 

voor de plant voldoende 

water is is van groot be-

lang. Hoeveel water een 

plant nodig heeft hangt 

bijvoorbeeld af van de 

grondsoort (hoeveel wa-

ter kan deze bergen), om-

vang van de plant en ge-

was en wat de komende 

weersomstandigheden 

zijn.  
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Tijdstip 
Bij kieming is het belang-

rijk dat het zaadje niet 

uitdroogt en vaak vocht 

nodig heeft om door te 

breken. Vruchtgroenten 

hebben vanaf de bloei 

water nodig voor een goe-

de vruchtzetting en blad-

gewassen juist gedurende 

de hele teeltduur.  

Kolen hebben bijvoor-

beeld bij het maken van 

de kool veel vocht nodig, 

maar als het gewas nat de 

nacht in gaat is de kans 

groot dat de kool gaat 

rotten.  

Het ideale tijdstip ligt in 

de ochtend tot een uur of 

08:00 uur maar kan ook 

tussen 16:00 uur en 20:00 

uur in het voorjaar en 

18:00 tot 22:00 uur in de 

zomer.  

Hoeveelheid 
Te weinig water zorgt 
voor onvoldoende infiltra-
tie of buffer voor de plant, 
maar te veel voor rotten-
de vruchten en gebarsten 
wortels of kolen. Per be-

regening is het belangrijk 
de bovenste 20 centime-
ter van de grond vochtig 
te maken, en niet dage-
lijks een beetje maar op 
één dag wat meer te 
sproeien.  
 
Elke dag eventjes gieten 
maakt de planten zwak en 
levert een oppervlakkig 
wortelstelsel op.  In on-
derstaande tabel is te zien 
wat de verdamping bij 
verschillende omstandig-
heden ongeveer is, en 
hoeveel er dan gesproeid 
kan worden.  

Neem in dat geval het 
aantal dagen vanaf de 
laatste gietbeurt, met per 
dag een verdamping be-
paalt aan de hand van de 
omstandigheden, en tel 
die bij elkaar op.  
Andersom kan ook wor-
den bepaalt als  
het de komende dagen 
relatief droog is om te 
berekenen hoeveel water 
er gegeven kan worden.  

Periode Omstandigheid Verdamping per dag/m2 

Voorjaar Zonnig, 20-25 graden, windstil 3-5 mm 

Voorjaar Zonnig, 20-25 graden, windkracht 3-5 4-6 mm 

Voorjaar Bewolkt, windkracht 1-5 0,5 – 1 mm 

Zomer Zonnig, 25-30 graden, windstil 4-6 mm 

Zomer Zonnig, 25-30 graden, windkracht 3-5 6-8 mm 

Zomer Zonnig, 30+ graden en windkracht 1-5 8-10 mm 

http://www.debloemhof.nl
mailto:secretaris@debloemhof.nl?subject=Vraag%20n.a.v.%20de%20Bloemflits


 

Raadpleeg voor meer informatie onze website; www.debloemhof.nl of stuur uw vraag naar secretaris@debloemhof.nl 

Drukte voorbij in de winkel 

Zoals u gezien heeft vindt 

de verkoop weer in de win-

kel plaats. De openingstijd 

van de winkel is op dit mo-

ment van 09:30 tot 11:30. 

Wij vragen u om minimaal 

1,5 meter afstand te hou-

den en mensen te laten 

passeren die niet bij de 

winkel hoeven te zijn.  

Aangepaste openingstij-

den 

Vanaf 27 juni wordt de 

openingstijd verkort van 

09:30 tot 10:30 zijn. De 

winkel is na 11 juli gesloten 

voor de verkoop van plant-

jes en zal weer openen me-

dio augustus afhankelijk 

van het weer en groeisei-

zoen. Potgrond, tuinaarde 

en meststoffen zijn op ie-

der moment via de site te 

bestellen.  

 

Velen tuinders hebben 

afgelopen tijd de winkel 

gevonden. Het belooft 

dus een rijke oogst te 

worden als we zien wat er 

gekocht is! Belangrijk blijft 

om halverwege het groei-

seizoen, medio juni-juli 

nog éénmaal bij te be-

mesten. Dit kan met uni-

versele meststof maar 

ook met de samengestel-

de meststoffen. 

 

Tuinders hebben vele be-

stellingen meegekregen in 

bakjes, kratjes en trays. 

Onderhand zijn deze bijna 

allemaal  weg. Helaas 

brengt niet ieder de bak-

jes en kratjes terug. Hier-

bij dus nogmaals het ver-

zoek deze terug te bren-

gen naar de winkel.  
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Toiletten per  1 juni weer open 

Ook op de Bloemhof kun-
nen we een maatregel 
versoepelen. Per 1 juni 
gaan onze toiletten weer 
open. Nabij de toiletten 
staat desinfecterend mid-
del zodat u zelf het toilet 
(deurklink, spoelknop, 
toilet en kraan) kunt reini-
gen voor eigen gebruik. 
Ook worden de toiletten 
weer frequent schoonge-
maakt door de sanitair 
ploeg. Wanneer we dit 
samen goed doen kunnen 
we de toiletten open hou-
den. De overige maatre-
gelen blijven wel van 

Waar kan je zitten? 

Afgelopen maand is ook 
gewerkt aan onze perken 
en plantsoenen. Een aan-
tal perken worden ko-
mend jaar opgeknapt en 
voorzien van nieuwe be-
planting en grasmat. Maar 
op een aantal plekken kon 
al worden gewerkt aan 
een nieuwe stap, namelijk 

Ook dit jaar doen we mee met 

de landelijke open tuindag. En 

zullen we  geïnteresseerde in 

kleine groepjes  rondleiden  

 

OPEN TUIN  | 20 JUNI 

de mooie plekken op ons com-
plex toegankelijk maken voor 
onze tuinders. In dit geval 
door het maken van een echte 
koffiecorner, mits je koffie zelf  
mee neemt natuurlijk. Zoek 
deze vooral op, met elkaar, en 
houdt in ieder geval 1,5 meter 
afstand. Maar geniet van de 
mooie natuur! 

kracht. De kantine blijft nog 
dicht en we houden voldoen-
de afstand van elkaar.   
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Even voorstellen, Fleur & Charlotte 

moestuin (25m2) gehad in 
Leiden, maar door stages in 
het buitenland kwam het 
er daarna niet meer van. 
Dit jaar wilde ik weer gaan 
beginnen en vandaar dat ik 
me aan had gemeld voor 
de open dag. Zo hebben 
Fleur en ik elkaar inder-
daad leren kennen. 
 
Wat is jullie opgevallen bij 
de Bloemhof of jullie eer-
ste ervaring als nieuw lid? 

Fleur: Dat iedereen hier zo 
professioneel bezig is. En ik 
vind iedereen heel vriende-
lijk en behulpzaam.  

Wie zijn jullie? 

Ik ben Fleur Daniels en 
woon sinds oktober in 
Leiderdorp en ik ben 
Charlotte Wesseling, ik 
woon een stukje verder 
fietsen, in Leiden. 
 
Hoe zijn jullie in contact 
gekomen met de Bloem-
hof? 

Fleur: Ik heb hiervoor in 
Rotterdam een kleine tuin 
gehad en was in Leider-
dorp ook op zoek naar 
zoiets. Via internet kwam 
ik bij de Bloemhof. Op de 
open dag heb ik Charlotte 
leren kennen, want zij 
had ook interesse in een 
tuin. Een tuin van 100m2 
vonden we allebei wel erg 
groot, daarom werken we 
nu samen op tuin 130.  
Charlotte: Ik heb kort in 
Leiderdorp gewoond en 
op mijn hardlooproute 
kwam ik altijd langs de 
Bloemhof. Ik heb tijdens 
mijn studie een jaar een 
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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! 

Aardbeien rabarber jam zelf maken 
Voor de jam  
 500 gr rabarber 
 500 gr aardbeien 
 75 ml water 
 1 citroen, sap 
 1 kg geleisuiker 
 
Verder nodig  
 4 gesteriliseerde 

jampoten met een 
inhoud van 250 ml 

 
Bereiding 
Was de rabarber en ver-
wijder de uiteinden. Snijd 
de rabarber in stukken 

Charlotte: Inderdaad! Alle 
tuinen zijn een stuk groter 
dan ik gewend ben en ik 
vind het ongelofelijk hoe 
sommige mensen makke-
lijk meer dan 100m2 netjes 
bijhouden. 
 

Wat gaan  jullie verbou-
wen en wat is je verwach-
ting? 

Fleur: Er is al een hoop ge-
zaaid, maar het blijft altijd 
een verrassing wat er ge-
oogst kan worden ;-) Maar 
de pompoen, courgette, 

bonen, aardappels en 
aardbeien lijken het goed 
te gaan doen! En binnen-
kort kunnen we een hoop 
frambozen en kruisbessen 
oogsten.  
Charlotte: De vorige eige-
naren hadden pioenrozen 
en een enorme hortensia 
achtergelaten dus ik hoop 
naast de groenten en fruit 
misschien een paar mooie 
bloemen voor op de vaas. 
 

Wat is je oogst tot nog 
toe? 

Fleur: Van de spinazie en 
rabarber hebben we al 
kunnen eten! 

van 2 centimeter.  
Was de aardbeien snel on-
der koud, stromend water 
en dep ze voorzichtig droog 
met een brandschone 
theedoek. Haal de kroon-
tjes van de aardbeien met 
een mesje en snijd ze door-
midden. 
 
Doe de rabarber samen 
met het water en citroen-
sap in een pan met dikke 
bodem. Breng aan de kook 
en laat 8 minuten op laag 
vuur koken. Voeg de aard-

beien en de suiker toe aan 
de rabarber en breng weer 
aan de kook. Laat nog eens 
10 minuten doorkoken en 
roer af en toe met een pol-
lepel door. Schep het 
schuim dat boven komt drij-
ven er met een schuim-
spaan af. 
 
Vul de potten met een klei-
ne soeplepel tot aan de 
rand. Sluit de potten goed 
af met de schroefdeksel en 
zet ze op hun kop. Laat 
afkoelen en bewaar de 

potten op een droge, don-
kere plek. 
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