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Bloemflits 

Nieuwsbrief         Oktober 2020 

een kleinigheid/prijs dat 

hoort bij het winnen van 

een wedstrijd. Wij gaan 

zo spoedig mogelijk con-

tact met de winnares op-

nemen om de prijs te ko-

men overhandigen.  

Iris Donatz, tuin 84, feest-

commissie  

Wat hebben we mogen 

genieten van een prachti-

ge nazomer die voort-

vloeit uit een even zo 

mooie zomer. En die zo-

mer heeft o.a. zonnebloe-

men in alle soorten en 

maten voortgebracht. 

Welke bloem(en)de mooi-

ste is/zijn dat is smaak en 

valt te betwisten. Echter 

over de hoogte van de 

bloemen is geen twijfel 

mogelijk; meten is weten! 

En dat is gebeurd!. Dege-

nen die zich opgaven om 

mee te dingen naar de 

hoogste zonnebloem zijn 

genoteerd en bewapend 

met 2 houten latten, een 

ladder en een meetlint 

zijn dit lid en haar zoon de 

tuinen langsgegaan en 

hebben gemeten. Het 

was leuk eens andermans 

tuin te bewonderen en er 

is zelfs, bij gelegenheid, 

een mooie foto gemaakt. 

Op de foto recht zie je 

goed hoe groot sommige 

exemplaren daadwerke-

lijk zijn! Wij hebben 8 me-

tingen uitgevoerd die uit-

eenlopen van 217cm tot 

en met 350cm. De bloem 

die deze hoogte wist te 

bereiken en de zwaarte-

kracht te slim af was, 

staat in de tuin van:  

M. van Aalderen, tuin 

155-157 . Van harte gefe-

liciteerd! Natuurlijk is er, 

naast eeuwige roem, ook 

Zonnebloem wedstrijd 

Herfst! 
Na een prachtige (na)
zomer is het dan ineens 
echt herfst. De tuinen 
worden winterklaar ge-
maakt en er worden al 
plannen gemaakt voor 
volgend jaar. Ook de sep-
tember-tuinkeuring heeft 
plaatsgevonden. Een paar 
fikse regenbuien doet het 
onkruid snel groeien zo-
dat een aantal tuinders 
zijn aangeschreven. Na-
tuurlijk is zo’n boodschap 

niet fijn maar we vinden 
het goed dat dit objectief 
gecontroleerd wordt zo-
dat het gehele complex 
netjes blijft. Wanneer het 
een keer niet lukt neemt 
u dan alstublieft contact 
op met het bestuur om 
gezamenlijk een passende 
oplossing te vinden.   

Het coronavirus blijft ons 
in de greep houden. De 
cijfers lopen op en de 
komst van een vaccin laat 

nog op zich wachten. De 
najaar ALV kan voorlopig 
nog niet op normale wijze 
doorgaan. De informatie 
zal daarom weer separaat 
digitaal verstrekt worden. 
Het is erg onpersoonlijk 
maar het kan niet anders.  
Volgt u de richtlijnen 
goed op zodat we elkaar 
gezond kunnen houden.    

Veel lees- en tuinplezier 
en bovenal blijf gezond! 
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Voor meer informatie 

www.debloemhof.nl 

ONS BESTUUR 

Agenda 
 

        3 oktober 

 

Sluiting winkel winterseizoen, 

bestellen van grond– en mest-

stoffen digitaal  

 1 november 

Opname onderhoud slootkan-

ten Hoogheemraadschap van 

Rijnland 

 Medio november 

Containers brandbaar en on-

brandbaar vuil 
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Snoeiwerkzaamheden winter 

Een aantal tuinders is het 
opgevallen dat in het voor-
jaar de aangevraagde kap-
vergunning is ingetrokken. 
Als de kapvergunning ver-
leent zou worden dan kon-
den we niet op tijd de bo-
men verwijderen. Vandaar 
dat is gekozen om meer tijd 
te nemen voor het aanvra-
gen van een nieuwe kap-
vergunning. Ondertussen 
zijn alle bomen aan de 
even zijde ingemeten, is 
een selectie gemaakt welke 
bomen verwijderd mogen worden en waar nieuwe 

bomen worden aange-
plant. Komende maanden 
kan dus een nieuwe kap-
vergunning worden gepu-
bliceerd in het Leiderdorp-
se Weekblad. 
 
Daarnaast wordt komend 
najaar het struweel aan 
de oneven zijde aange-
pakt. Dit wordt veelal uit-
gedund en verder terug 
gesnoeid zodat de strui-
ken meer lucht en ruimte 
krijgen om te ontwikke-
len. Het bos in de Ruige-

Het najaar laat qua weer 
van zich horen en lang-
zaam komt de winter er 
ook aan. Dat betekent dat 
snoeiwerkzaamheden in 
beeld komen. De werk-
ploegen zullen de komen-
de één á twee maanden 
nog wat algemeen onder-
houd uitvoeren. Daarna 
wordt de kettingzaag ge-
pakt, de veiligheidsmid-
delen aangetrokken en 
komt het echte werk op 
gang! 
 

 

Onderhoud graskant 

Naast snoeiwerkzaamhe-
den wordt ook het onder-
houd aan de slootkanten 
uitgevoerd. Begin sep-
tember heeft de werk-
ploeg het riet uit de pad-
denpoel verwijderd, maar 
ook in de dwarssloot 
daarnaast. Dan rest de 
slootkant achter onze 
tuinen nog. 
 
Voor het najaar ver-
zoeken wij alle tuinders 
om het gras wat over de 

betonnen rand heen hangt 
te verwijderen. Dat kan 
door het af te knippen, af 
te steken met de schep of 
met een mes. In de foto 
hiernaast is te zien hoe de 
graskant eruit zou moeten 
zien dit najaar. 
Het gras dat over de beton-
nen rand heen zorgt ervoor 
dat vuil en waterplanten 
blijven hangen en in de 
winter zullen verrotten. 
Het rottende afval in de 
sloot zinkt naar de bodem 

en zorgt dat de waterkwa-
liteit verslechtert. 
Op 1 november zal het 
Hoogheemraadschap van 
Rijnland controleren of 
wij als vereniging onze 
kant van de sloot hebben 
gereinigd. De sloot zelf, 
en de oever aan de ande-
re zijde, zal het Hoog-
heemraadschap zelf op-
schonen. Dat betekent 
dus naast de controle van 
de tuinkeuringscommissie 
een extra controle ;) 

 

Met de winterperiode komt ook de snoeiperiode 
voor fruitbomen.  Afgelopen jaar hebben diverse 
tuinders een bericht ontvangen om de bomen dit 
najaar terug te snoeien.  
 
Het bestuur geeft hierbij aan dat de grens van 2 me-
ter in de winter gesteld wordt, zodat de bomen in 
het seizoen kunnen uitgroeien tot 2,5 meter.  
Het advies is om goed te kijken naar uw eigen (fruit)
boom en tijdig te snoeien. 

Hoogte eigen bomen 

hoek wordt ook gesnoeid 
om ruimte te maken voor 
de nieuwe aanplant.  
Op basis van het beleid 
van gemeente Leiderdorp 
dienen we per verwijder-
de boom een boom te 
herplanten. Voor de 
groenstrook wordt geko-
zen voor bomen met een 
spitse en smalle vorm 
met een vooral open bla-
derdak. In plantsoenen 
en bossen gaan we een 
divers bestand van bo-
men terug planten.  
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Preioogst of misoogst? 
Bij vele tuinders is te zien 
dat de winterprei niet de 
groei heeft gemaakt zoals 
verwacht.  
De prei blijft laag, de bla-
deren verschrompelen en 
de schacht van de prei 
wordt zacht en rot. Moge-
lijk dat dit eerder dit jaar 
met andere ui-achtigen 
zoals de uien, knoflook, 
(knol)selderij en sjalotten 
is gebeurd. 
Mogelijk ligt dat aan de 
larven van de preimineer-
vlieg. De preimineer-
vlieg (Napomyza gym-
nostoma) is een recente 
invasieve exoot en kwam 
pas begin deze eeuw aan 
uit Oost-Europa. Doordat 
dit beestje zo nieuw is, 
wordt de schade door 
veel tuiniers nog niet met-
een herkend of zelfs ver-
ward met die van de prei-
mot. De schade door deze 
mineervlieg is echter veel 
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groter. De larven vreten 
bijna het hele groeisei-
zoen door, in winterprei 
vreten ze zelfs door zo-
lang het niet te hard 
vriest. 
Typisch bij ui zijn de krul-
lende vergroeiingen, bij 
prei vallen de langgerekte 
bruine gangen op. Je vindt 
onderaan de beschadigde 

plantendelen bruine 
larfjes of cocons die enke-
le millimeters lang zijn. 
Door de vraatschade zul-
len bacteriën en schim-
mels de planten aantas-
ten en zo blijft er van je 
uien of prei al gauw niet 

veel meer over. 
Maar ook de preimot is 
afgelopen weken weer 
actief geworden. De lar-
ven van dit ongedierte 
zijn vaak wat grijs en wit-
achtig en vreten dikke 
gangen door de planten 
heen. Deze larven zorgen 
voor dermate grote 
vraatschade dat de prei 
wegrot. Regenwater 
loopt de prei in en de 
gangen zorgen ervoor 
dat de sapstroom stopt.  
 
Voor beide plagen zijn 
chemische middelen be-
schikbaar, zonder deze 
middelen kunt u schade 
verminderen (niet voor-
komen). Vooral achterge-
bleven planten midden 
winter verwijderen, een 
ruime vruchtwisseling 
hanteren en eventueel 
afdekken van planten 
met insectengaas.   

Vacature schoonmaak 
Op onze tuinvereniging 
hebben we 2 schoon-
maakbrigades te weten 
voor de sanitair en keu-
ken/kantine. In deze laat-
ste is de schoonmaak van 
de kantine toegevoegd 
en gaat Sandra Dool ons 
verlaten.  

Wie lijkt het leuk om de 
enthousiaste kantine & 
keukenbrigade te komen 
versterken. De tijdsbeste-
ding is ongeveer gelijk 
aan de invulling van de 
werkbeurten.  

Je kan bij deelname vrij-
stelling genieten van de 
werkbeurten.  

We kunnen 2 personen 
(ook mannen) goed ge-
bruiken. Meld je aan bij 
een van de bestuursle-
den.  

Afgelopen zaterdag was 

de laatste keer dit jaar 

dat de winkel op zater-

dagochtend open was. 

Wel kan er via de site 

potgrond , tuinaarde en 

meststoffen besteld wor-

den.  

We hebben dit jaar wat 

nieuwe dingen uit gepro-

beerd zoals de aardbeien-

plantjes , specifieke mest-

stoffen voor bepaalde 

gewassen  en afrikaan-

tjes. We gaan dit volgend 

jaar verder uitbreiden en 

uiteraard zijn ideeën van 

onze leden zeer welkom. 

Begin december zullen de 

zaad catalogussen weer 

verstuurd. Daarnaast  

dank voor diegene die 

geholpen hebben met de 

winkel in 2020 

Wintersluiting  

de afzet weer makkelij-
ker. 

Het blijft dus belangrijk 
dat we allemaal, als de 
hopen leeg zijn, ons vuil 
aan de achterzijde depo-
neren en zoveel mogelijk 
bovenop stapelen    

Composthopen 
Op het complex hebben 
we maar liefst 8 grote 
composthopen. Deze wa-
ren vorig jaar nagenoeg 
allemaal leeg.  

Alle tuinen worden inten-
sief gebruikt waardoor 
veel vuil beschikbaar 
kwam. Als bestuur gaan 
we daarom snel een 
groot aantal hopen leeg-
rijden. Belangrijk dat u 
geen afval op de oude 
composteerde hopen de-
poneert. Dit maakt het 
leegrijden dan helaas niet 
meer mogelijk. Laat even-
tueel het vuil op uw eigen 
tuin indrogen. Dit vermin-
dert het volume en maakt 
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Recept voor gevulde pompoen 
rassen met dit gerecht! 
Dit recept is voor 4 perso-
nen.  

Ingrediënten 

• 4 kleine pompoenen 
of 1 grote pompoen; 

• 1 ui; 

• 150 gram zilvervlies-
rijst; 

• 50 gram rozijnen; 

• 300 milliliter water; 

• 4 takjes tijm; 

• 150 gram gorgonzola. 
 

Je kunt voor dit recept 
één grote pompoen ge-
bruiken, maar het is leu-
ker als je 4 kleine pom-
poenen gebruikt zodat 
iedereen zijn eigen gevul-
de pompoen heeft. 
Verwarm de oven voor op 
180 graden. Snijd de bo-
venkant van de pom-

Pompoen is een herfst-
groente bij uitstek. Pom-
poenen zijn niet alleen 
hartstikke leuk als herfst-
achtige decoratie in je 
huis, maar pompoenen 
zijn ook hartstikke lekker 
om te eten! Je kunt met 
pompoen allerlei heerlijke 
gerechten maken, en bo-
vendien is pompoen ook 
nog eens hartstikke ge-
zond. 

Deze gevulde pompoen is 
niet alleen heel erg lek-
ker, maar hij ziet er ook 
nog eens heel leuk uit. 
Krijg je eters? Dan zul je 
ze zeker aangenaam ver-

poen(en) en bewaar deze. 
Deze gebruik je later als 
deksel. Verwijder met 
een lepel de pitjes en 
draadjes aan de binnen-
kant van de pompoen. 
Snipper de ui en verwarm 
in een soeppan wat olijf-
olie waar je de ui in bakt. 
Voeg vervolgens de rijst, 
de rozijnen en het water 
toe. Breng het geheel aan 
de kook en laat op laag 
vuur in ongeveer 8 minu-
ten gaar worden. Snijd 
ondertussen alvast de 

gorgonzola in kleine stuk-
jes. Haal de blaadjes van 
de takjes tijm af en schep 
deze door de rijst. Voeg 
als laatste de kaas toe. 
Vul de pompoen(en) met 
het rijstmengsel, zet de 
deksel erop en plaats in 
de oven. Na ongeveer 45 
minuten is de pompoen 
zacht en gaar! 
Je eet de rijst uit de pom-
poen (tenzij je één grote 
pompoen voor 4 perso-
nen hebt) en schraapt 
daarbij de binnenkant van 
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Even voorstellen 
Mijn naam is Esther Mol 

en ben ondertussen bijna 

een jaar lid van de  ver-

eniging. 

 

Een vriend van mij had 

een tuin in de Merenwijk. 

Ik hielp hem een beetje. 

Op een gegeven moment 

is hij met zijn tuin ge-

stopt, maar aan mijn 

wroetbehoefte was nog 

niet voldoende voldaan. 

 

Na de open dag, zomer 

2019,  heb ik mij inge-

schreven en per 11 janua-

ri 2020 werd mij kavel 

156 toegewezen. Ik be-

vind mij daar in heel ple-

zierig gezelschap van be-

ginnende en gevorderde 

tuiniers. 

 

Nu het einde nadert (van 

het tuinjaar dan) kan ik 

zeggen dat het eerste 

jaar goed is bevallen. 

Wat mij verbaast is de 

snelheid waarmee alles 

groeit. En dan bedoel ik 

niet alleen het geplande 

groen. 

 

Trots is een groot woord 

(Ik heb alleen maar tlc en 

mest gegeven), maar het 

was leuk om door eigen 

werk groenten en ook al 

een paar frambozen en 

aalbes mee naar huis te 

hebben kunnen nemen 

(appels en peer waren 

voor de vogels). 

 

Plannen voor volgend 

jaar? Doorgaan!  
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