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Zoals gebruikelijk hebben 
we ook dit jaar de be-
schikking over een twee-
tal containers om grofvuil 
af te voeren van ons com-
plex. Door het jaar heen 
verzamelen we met el-
kaar diverse spullen die 
eind van het jaar niet 
meer voldoen. Reden ge-
noeg om dit jaar dan 
weer de schuur en tuin op 
te schonen. 
 
Dit keer hebben we de 
containers op: 
 Zaterdag 7 novem-

ber, brandbaar 
 Zaterdag 14 no-

vember, onbrand-
baar 

 
Voor vele tuinders blijft 

het een gok wat brand-
baar en niet brandbaar 
vuil is.  
 
Het onbrandbare vuil be-
treft stenen, ijzer en me-
taal en glas. Het glas mag 
jaarrond in de speciale 
glasbak die in de kruiwa-
genbak staat en willen we 
niet in de container. Bij 
het uitsorteren van ons 
vuil levert glas een extra 
risico op verwondingen.  
De rest is allemaal brand-
baar van plastic tot hout, 
van golfplaten tot regen-
ton. Voor de tuinders die 
dit jaar hun lidmaatschap 
helaas opzeggen is het 
handig al het grofvuil ko-
mende week dus aan te 
bieden. 

Afvoermogelijkheden grofvuil 

Wat geweldig een eigen Volkstuin! 
Afgelopen jaar worden 

we in de greep gehouden 

van het coronavirus. Je 

hoort eigenlijk niets an-

ders. Naast dat het ge-

vaarlijk is beheerst het 

ons sociale leven. We 

kunnen helaas heel veel 

niet maar we kunnen wel 

heerlijk genieten van onze 

volkstuin. Dat is toch ge-

weldig en je blijft hier-

door gezond! 

De ALV kan helaas nog 

niet doorgaan en zullen 

de informatie weer in de 

3e week van november 

digitaal aanleveren. Ook 

zullen we dan weer een 

spreekuur houden met 

het bestuur voor eventue-

le vragen. Dat is op maan-

dag 23 november van 

19.30—20.30 uur in de 

kantine.  Het is helaas niet 

anders. Veel leesplezier 

en blijf gezond! 
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ONS BESTUUR 

Agenda 
 

        7 november 

 

container brandbaar grofvuil  

 14 november 

Container onbrandbaar grofvuil 

 Medio december 

Start snoeiseizoen 

 

De winkel is gesloten dit najaar 

maar grond– en meststoffen 

kunt u jaarrond bestellen via de 

website. 

 

Elk jaar het vuil opha-
len is een hele klus. 
Dat betekent dat we 
graag het vuil alle-
maal op eenzelfde 
manier aangeboden 
willen hebben. Hier-
bij een paar tips: 
 Biedt grofvuil 7 

dagen voor de 
ophaaldag aan 

 Zorg dat het 
brandbare vuil 
gescheiden 
blijft van het 
onbrandbare d 

 Maak grote 
objecten waar 
mogelijk plat 
of klein 

 Leg het afval 
binnen een 
halve meter 
langs uw tuin 

Afval tips 
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Op weg naar extensief onderhoud 

Nu is het tijd om een aantal 
andere plantsoenen op-
nieuw in te richten. Het 
betreft het plantsoen links 
en rechts van de stuw aan 
de even zijde. Maar ook 
het plantsoen tussen tuin 
85 en 87 en tuin 123 en 
125. Afgelopen week zijn 
een aantal struiken ge-
snoeid en onkruiden ver-
wijderd.  
Dit weekend op 30 en 31 
oktober werden de com-
posthopen leeg gemaakt 
en uitgereden in de plant-
soenen. Na het egaliseren 
wordt het gras ingezaaid 
zodat het volgend jaar ge-
maaid wordt. Met de gras-
maaier dus! We vragen 
tuinders de plantsoenen 
komende week niet te be-
treden buiten de gemaakte 
snipperpaden. 

Zoals eerder gemeld kost 
het uitrijden van de com-
posthopen geld. In de eer-
dere Bloemflitsen is meer-
maals aandacht geweest 
voor het juist gebruiken 
van composthopen en 
takkenwallen. Per jaar is 
er één composthoop over. 

Het vele groen op onze 
vereniging levert jaarlijks 
relatief veel onderhoud 
op. Perken die ge-
schoffeld moeten wor-
den, gras dat gemaaid 
moet worden en struiken 
die regelmatig gesnoeid 
moeten worden. Om de 
onderhoudslast (voor on-
ze werkploeg, maaiploeg 
en snoeiploeg) te vermin-
deren werken we met 
elkaar naar een onder-
houdsarm complex. 
 
Afgelopen jaar zijn daar-
voor de eerste stappen 
gezet. Onder andere door 
aan de even zijde een 
strakke grasmat aan te 
leggen. Dit gras wordt 
gemaaid met de gras-
maaier in plaats van een 
bosmaaier.  

Onderhoud van de slootkant 

Velen hebben het vast al 
opgemerkt, toch? De 
slootkant achter de tui-
nen is afgelopen afgesto-
ken. De werkploeg heeft 
in een ochtend tijd aan de 
oneven zijde, met wat 
materiaal, vele meters 
graskant afgestoken. 
Daarbij is geconstateerd 
dat verschillende sloot-
kanten wat extra onder-
houd verdienen. 
 
Allereerst zijn bij verschil-
lende tuinen de elemen-
ten van de beschoeiing 
verzakt geraakt. De palen 

van de beschoeiing zijn te 
kort en bezwijken onder de 
druk van de grond. Op 
sommige plekken is het 
beton onder het water ver-
dwenen! Het bestuur is in 
samenwerking met de ge-
meenten de mogelijkheden 
aan het verkennen en on-
derzoeken om problemen 
te verhelpen. Tot die tijd is 
het van belang het gras zo 
goed mogelijk te onder-
houden. Gras houdt de 
grond vast waardoor de 
druk op het beton vermin-
derd.  
 

Ten tweede is bij sommi-
ge slootkanten de toe-
gang wat verminderd. De 
eerste meter van de 
slootkant moet vrij zijn 
van obstakels, beplanting 
anders dan gras en opstal-
len. Onze werkploeg heeft 
gelukkig nog geen zwem-
vest nodig gehad. Als het 
weer het toe laat kunnen 
tuinders hun eigen sloot-
kant eens inspecteren of 
deze toegankelijk is. Zo-
doende kunnen de werk-
ploegen veilig en verant-
woord aan de slag komen-
de weken. 

Door bij de start van het 
seizoen het vuil achterin 
zo hoog mogelijk op te 
stapelen is er aan het ein-
de van het jaar nog vol-
doende plaats. Laten we 
daar met elkaar extra op 
letten komend seizoen. 

 

Gras groeit op vele plekken, 
ook onze tuin en tussen de 
voegen van de tegels. 
 
Wist je dat gras groeit bij een 
temperatuur van 8 graden 
Celsius? Om gras in te zaaien 
is dus een temperatuur van 8 
graden nodig. Voorheen was 
vooral het voorjaar geschikt 
maar door de warme winters  
is dat veranderd. Gras zaai je 
het beste tussen september 
en november. 
 
En hoe hard groeit bamboe 
eigenlijk? Nou soms wel tot 
een meter per week! 

Gras groeit 
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Uitreiking 
Zoals in de vorige Bloem-

flits vermeld is, hebben 

we de winnares van de 

Zonnebloemwedstrijd in 

het zonnetje kunnen 

zetten en een leuke atten-

tie overhandigd. Zij vond 

het enig om te zien hoe 

zo’n klein pitje een reus 

van een bloem werd. 

“Verbazingwekkend hoe  
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zo’n plant het kan winnen 

van de zwaartekracht”! 

 

Vacature snoeiploeg 
Met de vorige Bloemflit-
sen zijn diverse oproepen 
gedaan. Maar dat zijn nog 
niet alle oproepen. Dit 
keer zoeken we weer ech-
te aanpakkers!  
 
Elke winter worden de 
groenstrook, de plantsoe-
nen en de bossen ge-
snoeid. Naast het dunnen 
van het struweel worden 
ook zieke planten en bo-
men verwijderd. Bomen 
die de komende jaren 
kunnen groeien worden 
opgeschoren. Dat bete-
kent dat de onderste tak-
ken verwijderd worden. 
Daardoor kan er meer 

licht onder de bomen 
door wat ten goede komt 
aan onze gewassen. Ko-
mend jaar wordt voorna-
melijk het struweel en het 
bos aan de oneven zijde 
gesnoeid. 
 
Het snoeien vindt plaats 
naar gelang het weer het 
toelaat en zal begin de-
cember waarschijnlijk 
starten. Met de ketting-
zaag, takkenschaar en 
handzaag wordt er ge-
snoeid. Wij zoeken aan-
pakkers die deze winter 
waar mogelijk willen hel-
pen met snoeien en het 
opstapelen van de takken 

op centrale punten. Op 
deze centrale punten 
worden de takken ver-
snipperd eind januari. De 
snippers gebruiken we 
om onze paden te voor-
zien van een nieuwe laag. 
Een echte kringloop dus!  
 
Ben jij een aanpakker en 
in voor het echte werk?! 
Meldt je aan per mail via 
tuincommis-
sie@debloemhof.nl! Wij 
vragen je om je beschik-
baarheid aan te geven. 
Partners zijn ook zeker 
welkom! 

 
 

In het verleden waren er 
veelal houtsnippers be-
schikbaar voor alle leden. 
Deze werden met regel-
maat gestort in de stort-
plaats. De houtsnippers 
werden toen niet gebruikt 
en was afval. 
 
Tegenwoordig worden de 
houtsnippers in energie-
centrales gestookt.  Met 
de verbranding komt 
warmte vrij. Warmte is 
dan beschikbaar om hui-
zen mee te verwarmen. 
 
De snippers komen daar-
door niet meer beschik-
baar voor onze leden. De 
snippers die we zelf win-
nen hebben we dan ook 
hard nodig om de paden 
mee te onderhouden. 

Snippers? 

Vrijwilliger van de maand 
Een vereniging heeft vrij-
willigers nodig om goed 
te kunnen functioneren. 
De Bloemhof heeft geluk-
kig ook veel vrijwilligers 
en daarnaast nog heel 
veel leden die altijd klaar-
staan en willen helpen. 
Dat wordt zeer gewaar-
deerd en het is altijd leuk 
om een van de vrijwil-
ligers in het zonnetje te  

zetten. Deze maand is 
Frits Robbers “Vrijwilliger 
van de Maand”. Frits ver-
zorgd altijd dat de Bloem-
flits wordt uitgeprint en 
wordt opgehangen in het 
publicatiebord en in de 
kantine. Zo kan een ieder 
het laatste nieuws volgen. 
Frits fantastisch dat je dit 
maandelijks trouw  doet!   

Werkbeurten 
Om ons complex in goede 

staat te houden is onder-

houd nodig. Dit doen we 

als vereniging samen.  

Ieder lid wordt geacht 

circa 3 keer per jaar op 

een zaterdagochtend sa-

men met een ervaren 

werkploegleider op pad 

te gaan. Het kan voor ko-

men dat dit een keer niet 

uitkomt. Verplaatsen is in 

overleg altijd mogelijk en 

de zwaarte wordt door de 

werkploegleider altijd 

afgestemd. Naast een 

prachtig complex levert is 

het een moment om tuin-

ders te leren kennen. Een 

echt verenigingsgevoel!  

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


 

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

Herfstsalade met gebakken paddenstoelen 
Bereiding 
Rooster het brood in een 
pan of broodrooster kro-
kant en snijd in stukken. 
Snijd de paddenstoelen 
en champignons in plak-
jes en voeg toe aan een 
pan met wat olie of boter. 
Voeg ook een scheutje 
balsamicoazijn toe en bak 
ze ca. 5 minuten. 

Ingrediënten 
200 gr champignons en/
of paddenstoelen 
2 sneetjes brood 
50 gr roquefort kaas of 
gorgonzola 
scheut balsamicoazijn 
75 gr rucola melange 
Handje cranberries 
Olie of boter om mee te 
bakken 
 

Verdeel ondertussen de 

sla over 2 borden of kom-

men. Steek het brood er 

tussen. Schep de gebak-

ken champignons en pad-

denstoelen er op. Kruimel 

wat roquefort of gorgon-

zola er over. Bestrooi de 

herfstsalade met wat 

cranberries. Zowel lauw-

warm als koud lekker. 
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Even voorstellen, Mandy Campfens 
Ik ben Mandy en tuinier 
met mijn vader en opa 
Dave, dochter en neefje 
op tuin 97 en 99. 

Hoe is het afgelopen jaar 
gegaan? 

Afgelopen jaar is goed 
gegaan. We hebben voor-
al veel kunnen leren het 
eerste jaar!  

 

Wat ga je volgend jaar 
weer zaaien of juist hele-
maal niet? 

Bloemkool , uien, 
knoflook, bietjes , sperzie-
bonen, komkommers , 
mosterdzaad en aardap-
pelen. En dit keer op tijd 
beginnen met de water-
meloen!  Geen gember 

dit jaar ( dit was geen 
succes) .   

Heb je leuke plannen 
voor volgend seizoen? 

Wie weet een tomaten-
tunnel. Alles beter be-
schermen. Verder veel 
onkruid bestrijden en 
genieten.  

 

Het boekjaar is bijna 
ten einde. Dat bete-
kent ook dit voorjaar 
controle van de financi-
ën.  
 
We zoeken 2 leden van 
de kascontrolecommis-
sie. Een lid wordt voor 
2 jaar aangesteld zodat 
we een vervanger voor 
Ineke Jansen mogen 
introduceren. Daar-
naast willen we graag 
een reserve lid. Aan-
melden kan per email 
via secreta-
ris@debloemhof.nl 
 

Kascontrole 
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