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Zomer in de Bloemhof
De lente was zo prachtig,
dat de zomer heel stilletjes zijn intocht heeft gemaakt. Zon maar ook van
tijd tot tijd een bui is natuurlijk ideaal voor een
goede oogst. Vanuit het
kabinet mogen vanaf 1
juli de kantines weer
open. Ook onze kantine
kan dan weer open mits
iedereen zich aan de 1,5
meter afstand houdt. U

mag best weten dat we
het eng vinden. Het coronavirus mag dan
(voorlopig) onder controle zijn maar helemaal weg
is het nog zeker niet.
In deze Bloemflits maakt
u onder andere kennis
met Ellen, onze kandidaat
secretaris, leest u dat de
Open Moestuindag druk
bezocht was en dat de

tijden van de winkel wijzigen. En kunt u lezen hoe
we de oogst goed bewaren. Veel leesplezier!

E. Haveman (Erwin)
tuincommissie@debloemhof.nl

Inkoopcommissie
E. Brugman (Edwin)
inkoopcommissie@debloemhof.nl
Voor meer informatie
www.debloemhof.nl

Agenda


11 juli

Zomerstop werkploegen


18 juli

Zomersluiting van de winkel


15 augustus

Opstart werkploegen

Open Moestuindag
Op 21 juni, de langste
dag van het jaar stonden
de deuren weer wijd
open op De Bloemhof.
De Open Moestuindag
werd druk bezocht door
vele geïnteresseerden.
Zelfs het Leiderdorps
Weekblad kwam langs en
plaatste een mooi artikel.
Aanwezige tuinders vertelden enthousiast over
hun tuin aan deze aspirant leden.
Meerdere personen hebben zich ingeschreven
naar aanleiding van deze
dag. Naast het creëren
van een gezonde wacht-

lijst is het altijd leuk om
alle Leiderdorpers onze
prachtige vereniging te
tonen. Sommige wisten
niet eens dat er in Leiderdorp een volkstuinvereniging was

Lees ook het artikel:
https://
www.leiderdorpsweekbla
d.nl/nieuws/
verenigingen/58884/
hobbytuinieren-zit-in-delift
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Goed gezaaid is meestal goed geoogst, toch?
Afgelopen weken hebben
vele tuinders groenten
geoogst, onderhand begint de aardappeloogst
maar ook die van de
boontjes, erwten en aardbeien.
Het oogsten is een delicaat werk en zeker een
activiteit van grote zorg.
Verkeerd oogsten kost
voederwaarde, smaak en
vitamine. Hoe oogst jij?
Oogstomstandigheden
Belangrijk is allereerst dat
we onderscheid maken
waarvoor het product
wordt geoogst. Is de
oogst bedoeld om dezelfde dag op te smullen
(dagvers), om komende
week van te eten (vers) of
om het over een aantal
weken of maanden
(bewaring) op te eten.
Naast de tijd tussen plukken en smullen is ook het
product dat geoogst
wordt een belangrijk
punt. Er is een indeling te
maken tussen kwetsbare
gewassen zoals sla, aardbeien en frambozen en
bewaargroente waaronder aardappels, uien en
verschillende soorten
kool.

Vrijwilliger

En dan zijn er nog een
aantal weersomstandigheden. Is het gewas bijvoorbeeld nat van de regen of dauw, wordt er
geoogst in een periode
van warmte/droogte of

juist in de vroege of late
uren op de dag.
In perioden van droogte of
warmte is het gewas vaak
wat uitgedroogd. Oogsten
in de avond of vroege ochtend is dan het meest geschikte moment. Of na een
goede regenbui! De gesneden gewassen mogen, zelfs
als ze nat zijn, niet in de
volle zon of op de wind
liggen. Leg deze vooral
donker en koel weg zoals in
een schuurtje of kratje met
(vochtige) handdoek. Als u
deze later op de fiets mee
neemt doe deze in een tas
zodat de wind het product
niet (uit)droogt. Hoe langer
het duurt voor het product
gegeten wordt, hoe sneller
het gekoeld dient te worden. Dit geldt niet voor de
bewaring.
Kwetsbare gewassen kunt
u het beste vervoeren in
een bakje / kratje dat niet
te veel schudt of beweegt.
Vaak is het moeilijk stapelbaar en goed te bewaren in

een papieren zak van de
groenteboer. Aardappels
en uien kunnen tegen een
stootje dus mogen in een
grote zak of net in de
fietstas mee.

Tips en Trucs
Sommige tuinders wassen
producten op de tuin, met
sloot- en/of regenwater.
Het is niet aan te raden
producten te wassen op
de tuin, neem deze mee
naar huis en was deze
zodra deze gegeten
wordt. Het schoonboenen
van groente, het wassen
of het snijden, zorgt voor
beschadigingen aan de
huid waardoor deze gaat
rotten. Laat de groente
voor bewaring altijd een
beetje bedekt met grond
of zand die daaraan blijft

plakken. Aardappels en
uien koel, droog en donker bewaren, kolen kunnen op de kop aan de
stengel worden opgehangen. Knollen en wortels
kunnen prima worden
bewaard in wat vochtig
zand.
Zodoende een aantal belangrijke tips om de oogst
vers thuis te krijgen! Het
kost wat extra, maar zonde als onderweg de oogst
beschadigd. Voor meer
informatie, neem contact
op met de tuincommissie
voor advies en raad.
.

Openingstijden Winkel
De eerste helft van het jaar zit er bijna op en ik denk dat we veel mensen aan
plantjes hebben kunnen helpen. In de 2e helft van dit jaar zal het assortiment
minder zijn en gaan we vooral over op de wintergroente en wat bijmesten.
De winkel is nog 2 weken open, namelijk op 4 juli en 11 juli waarbij de openingstijden zijn gewijzigd naar zaterdag van 09:30 tot 10:30 uur.
De winkel zal eind augustus weer open gaan en de exacte datum volgt nog. U
kunt tijdens de sluiting van de winkel nog wel meststoffen, potgrond en tuinaarde bestellen via onze website
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Kantine vanaf 1 juli weer open

Onderhand staat de tuin
bij velen vol en staat de
vakantie voor de deur.
Om eventuele overlast te
voorkomen naar andere
tuinders gaat de keuringscommissie in de eerste
week van juli weer op
pad. Zodat alle tuinen
schoon de vakantie in
gaan waardoor u als tuinder bij terugkomst geen
wildernis hoeft te doorkruisen.

tuin door in de groenstrook groente aan te
planten. Dit zijn de grotere gewassen zoals pompoenen en courgettes
waar de tuin zelf snel te
klein voor is. Helaas is het
niet mogelijk om de
groenstrook als moestuin
te gaan gebruiken en mag
daar alleen klein-fruit
worden geteeld waaronder verschillende soorten
bessen.

De tuinkeuringscommissie zal ook kijken naar het
vrijhouden van de 1e meter van de slootkant, bomenhoogte van maximaal
2,5 meter en het gebruik
van de windsingel. Elk
jaar zien meer tuinders
uitbreiding van de volks-

Dus mocht u nog snel de
schoffel door de tuin halen of wat snoeien dan
kan dat aankomende
week het ideale moment
zijn. Zodat de leden van
de keuringscommissie
met een blij gezicht naar
huis gaan.

Vanaf 1 juli mag de kantine weer open.
Ook willen wij het toegangshek per 1 juli weer
sluiten op de gebruikelijke tijden. Zal best wennen zijn, maar zo houden
we ongenodigde gasten
buiten de deur.
Belangrijk dat u zich
houdt aan de RIVM richtlijnen. Houdt voldoende

afstand in de kantine en
blijf thuis indien u klachten heeft. Wanneer we
ons allen hieraan houden
zijn de versoepelingen
verantwoord. Het blijft
immers uw eigen verantwoordelijkheid! Het bestuur is niet aansprakelijk
voor het niet opvolgen
van de maatregelen in de
kantine.

Stapelen of storten?
Onze gewassen groeien
letterlijk als kool. Maar
daarmee ook het onkruid
en het gras van de plantsoenen. Met het vele
maaien en schoffelende
tuinders vullen de composthopen dan ook erg
snel.
Aan de even en oneven
zijde is één composthoop
afgedekt, is een tweede
hoop onderhand vol en is
de derde opengesteld.
Speciaal daarvoor is aan
de oneven zijde een nieuwe gebouwd!

mogelijk achterin de composthoop te deponeren
en zo hoog mogelijk. Dat
voorkomt op een later
moment veel tilwerk om
het vuil nog te kunnen
storten.
Om de composthopen
maar gelijk te gebruiken
zijn de plantsoenen en
perken ook weer gemaaid, dit gebeurt meestal twee keer per maand.
Met bosmaaiers en grasmaaier is het gras aardig
gekort zodat we dit kunnen gebruiken als picknick veld. Geniet er van!

Het verzoek aan tuinders
om het vuil dan ook zover
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Even voorstellen, Astrid & Joop Weverling
Wie zijn jullie?
Wij zijn Astrid en Joop
Weverling en wonen in de
Leyhof in Leiderdorp. De
Bloemhof is voor ons ideaal gelegen. Een paar minuten fietsen en we kunnen genieten van alles
wat wil groeien op ons
grond. Dit is het tweede
jaar dat wij lid zijn en dus
nog volop aan het leren
Daarbij houden wij voorlopig maar in ons achterhoofd dat je het meeste
leert van je mislukkingen.

Hoe zijn jullie in contact
gekomen met de Bloemhof?
Het leek ons al een tijdje
leuk om eigen groenten
te kweken. Al een aantal
jaar kopen en eten we
bewust biologische
groente. We wisten dat
het onderhouden van een
tuin de nodige tijd zou
kosten en met opgroeiende kinderen en werk
schatten we in dat we
niet genoeg tijd in een

moestuin konden steken.
Nu de kinderen ouder
worden en wij ze niet
meer overal heen hoeven
te brengen hebben we
meer tijd. Via kennissen
hoorden wij dat er tuinen
beschikbaar zouden komen en hebben de knoop
doorgehakt. Tot nu toe
geen spijt. Wij hebben nu
100m2 en ook vandaag
kwamen we erachter dat
dit voor nu groot genoeg
is. Nu het afgelopen week
lekker geregend heeft
groeien niet alleen de
gewenste planten ook het
onkruid
Wat is jullie opgevallen
bij de Bloemhof of jullie
eerste ervaring als nieuw
lid?
Het leuke is dat iedereen
bereid is om je te helpen
en advies te geven zonder
dit op te dringen. Je kan
lekker jezelf zijn op de
tuin. Het valt ons ook op
dat iedereen serieus bezig
is met het kweken en verzorgen van alle planten.

De tuinen zien er in alle
verscheidenheid mooi en
verzorgd uit.
Wat gaan jullie verbouwen en wat is je verwachting?
De eerste oogst dit jaar
waren raapstelen. Hier
hebben wij (en ook diverse vrienden) in het voorjaar heerlijk van gegeten.
Daarnaast hebben we al
een aantal keren snijbiet
geoogst. Heerlijke beginners groente. Naast deze
groente hebben we al
een aantal keren aardbeien kunnen oogsten en de
eerste frambozen.
Vandaag hebben we de
vroege aardappels (Solist)
geoogst. Deze stonden er
al een tijdje treurig bij.
Wij hadden dan ook geen
hoge verwachtingen. Des
te leuker is het om dan te
ontdekken dat het onder
de grond beter is gegaan
dan verwacht en we toch
aardig wat kilo’s op de
fiets mee naar huis konden nemen. Over een

tijdje hopen we de latere
aardappels (Alouette) te
oogsten. Deze staan er in
elk geval mooier bij.
Toen we de tuin overnamen stond er nog een
oude kas. Na wat hulp en
nieuwe ruiten bleek deze
vorig jaar zeer geschikt
om tomaten te kweken.
Eigengemaakte tomatensaus is veel lekkerder dan
uit een pak. Dit jaar hebben we verschillende
soorten staan en zal blijken of de oogst vorige
jaar beginnersgeluk was.
We hebben wortelen,
bietjes, andijvie, broccoli,
rode, witte kool, uien,
prei, tuinbonen, courgette, flowersprouts en
artisjokken gezaaid.
Als experiment hebben
we verder nog schorseneren gezaaid. Dit schijnt
een redelijk lastige groente te zijn. Persoonlijk vinden we dat juist een uitdaging om deze groente
te telen en zo meer te
leren over vergeten
groente.

Even voorstellen, Ellen Kieftenbeld ( secretaris)
Begin van dit voorjaar
heb ik mezelf kandidaat
gesteld voor de functie
van secretaris voor de
vereniging.
Sinds 2 jaar tuin ik op de
tuinen 74 & 76. Met veel
vallen en op staan hebben we inmiddels een

energie en rol van betemooi “tuintje”. Vol met
groente, fruit en vaste plan- kenis te mogen zijn voor
deze mooie vereniging.
ten
Onderhand heb ik al een
Ik hoop in de ALV van het
najaar officieel gekozen te paar “opleidingsdagen”
kunnen worden tot secreta- gevolgd!
ris en samen met het
zittende bestuur, komende
tuinseizoenen met veel
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