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Agenda


1 mei

Uitgifte geënte planten


3 mei

Digitale ALV wordt rondgestuurd


11-14 mei

IJsheiligen
(lees alles hierover verder op in
deze Bloemflits)

Het voorjaar is heerlijk. De
natuur ontwaakt en de dagen worden steeds een
stukje langer. De tuinen
worden allemaal gereed
gemaakt voor een nieuw
seizoen. De eerste kleine
eendjes zijn al waargenomen. Ondanks de heerlijke
warme zon maakt de wind
het nog fris. Ook de nachten zijn nog gemeen koud.
Ik heb het te doen met de
kleine eendjes en het jonge
plantgoed. Natuurlijk worden de nachten ook weer
snel warmer en komt het

helemaal goed. De tuinen
zijn goed schoongemaakt
voor de eerste aanstaande keuring. De composthopen zijn nog maar net
opengesteld en zijn al tamelijk vol gestort. Goed
achterin hoog opstapelen

dus. Laten we het mooie
complex met elkaar netjes houden voor weer een
fantastisch seizoen. Hopelijk kunnen we snel de
kantine weer openstellen
en leuke activiteiten organiseren. Veel leesplezier!

Geënte groente, uitlevering 1 mei
Wat hebben jullie allemaal veel besteld! Onze
leverancier heeft kratten
vol met paprika's, pepers,
aubergines, komkommers
en tomaten geleverd!
Dat betekent dat zaterdag 1 mei de bestelde
planten kunnen worden
opgehaald.
Voor de mensen die geen
bestelling hebben doorgegeven, we hebben nog
een aantal planten voor
de losse verkoop. Let wel,
dit zijn enkele planten dus
geeft een eventuele bestelling nog door zodat
die indien mogelijk gele-

verd kan worden.
Komende zaterdag vindt
de verkoop op onze parkeerplaats plaats, er
wordt een looproute gemaakt, volg vooral de
aanwijzingen en wacht op
ruim 1,5 meter van elkaar.
Voor ieder die besteld
heeft staan de planten
klaar, kom dus ook verspreid over de dag. Vanwege de vele bestellingen
is het mogelijk om tussen
09:30 en 13:30 het plantgoed op te halen.

Een aantal planten zijn
niet geleverd. Dit resterende deel van de bestelling komt volgende week.
We vragen u de bestelling
aanstaande zaterdag voor
zover beschikbaar wel af
te halen, we hebben onvoldoende ruimte om al
het plantgoed op te slaan.
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Wat is ijsheiligen en wanneer is het in 2021?
Iedere tuinliefhebbers
weet dat hij of zij moet
oppassen voor de ijsheiligen die de tuin behoorlijk
kunnen beschadigen. In
2021 vallen de ijsheiligen
van dinsdag 11 mei tot
vrijdag 14 mei. Maar hoe
zit het nu met de ijsheiligen? Is het een fabel of
een natuurlijk verschijnsel
en hoe ontstaat het dan?
(*)

In de meeste landen kent
men 3 ijsheiligen, maar in
ons land kent men er 4.
Dat zijn op volgorde: Mameritus, Pankratius, Servatius en Bonifatius. De
dagen waarop deze heiligen worden geëerd vormen de laatste dagen dat
er nachtvorst mogelijk is.
Omdat nachtvorst in deze
periode een groot gevaar
vormt voor de planten in
de tuin wordt deze periode van mogelijk koud
voorjaarsweer zeer gevreesd. Vooral planten die
behoren tot de nachtschade-achtigen zoals de

aardappel en de tomaat
kunnen ernstig beschadigd worden omdat het
jonge gewas juist dan boven de grond komt. Vanwege de risico’s voor belangrijke moestuinplanten
gaat de geschiedenis van
de ijsheiligen ver terug.
Al in het jaar 1000 wordt
in geschriften in heel
West-Europa gewaar-

schuwd tegen deze gevaarlijke periode. In hoger
gelegen gebieden, zoals
de Alpen ontstak men
gedurende deze dagen
vuren in de nacht om de
planten en bomen te beschermen tegen de gevaren van nachtvorst. In de
Nederlandse boomgaarden wordt deze methode
ook vandaag nog steeds
toegepast.
De ijsheiligen zijn beslist
geen fabel en het gebeurt
nog steeds regelmatig dat
in deze periode er nachtvorst optreedt. De verkla-

ring hiervoor is eigenlijk
relatief simpel. In deze
periode heeft de zon al
behoorlijk veel kracht en
kan deze de aarde overdag goed opwarmen.
Maar als de omstandigheden zo zijn dat de nacht
zeer helder is, dan kan de
uitstraling zo groot worden dat nachtvorst mogelijk wordt.
Het is beslist niet zo dat
er in het verleden gedurende de ijsheiligen altijd
koude nachten zijn geweest. Wel is het duidelijk
dat rond deze tijd de kans
op de juiste atmosferische toestand behoorlijk
groot is. De laatste 30 jaar
lijkt het erop dat ook de
laatste dag van nachtvorst
in ons land steeds vroeger
valt. Dat is wellicht mede
een gevolg van de klimaatverandering.
Het heeft uiteraard veel
te doen met de weersomstandigheden in deze periode of er sprake zal zijn
van een echt koude periode. Een verstandige tuinier neemt geen risico’s
en houdt het weer goed
in de gaten.
Natuurlijk is het mogelijk
om de ijsheiligen te bestrijden met geduld en
pas na deze risicoperiode
te beginnen met zaaien.
Heb jij dat geduld niet
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dan is het verstandig
om je zaailingen tot na
de ijsheiligen te beschermen met een afdakje of een zeil gedurende de nacht. De uitstraling zal altijd naar
boven plaatsvinden en
dit dien je dan te voorkomen. Overigens is er
ook een stelregel voor
snoeien die te maken
heeft met ijsheiligen. Je
mag al zo’n 5 tot 6 weken voor ijsheiligen
beginnen met snoeien.

Tuin winkel

(*) Gebaseerd op artikel op
internet:
www.tijdvoorjetuin.nl

Ineke tuin 103-105

Winkel aanbod
Naast de geënte planten
blijven we uiteraard ook
de sla, andijvie en kool
plantjes leveren en we
gaan ook weer proberen
om afrikaantjes en chrysanten in te kopen.
We leveren bonenstokken ( tonkin stokken ) van
2,7 m lengte.
In de loop van het seizoen
is het aan te raden om de
plantjes niet alleen water
te geven maar ook de
juiste voedingsstoffen.
We hebben vorig jaar een
bemestingswijzer gemaakt waarop u kunt zien
welke planten welke voedingstoffen nodig hebben
en ook de hoeveelheid en
de frequentie.
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Verslag van een ploegleider op 9 april 2021
Drie jaar geleden ben ik,
Peter Vegt door het bestuur van onze vereniging
gevraagd of ik lid wilde
worden van de groep
werkploegleiders die op
zaterdagochtend de
werkzaamheden van de
werkploegen coördineert.
Sinds 4 jaar ben ik lid van
onze mooie vereniging en
ik vond het een eer om
als werkploegleider aangesteld te worden.
Ik heb er dus niet lang

over na hoeven denken
om ja te zeggen tegen dit
verzoek.
De werkzaamheden van
werkploegleider bestaan
uit het registreren van de
aanwezige leden die zijn
ingedeeld op de zaterdag
dat ik als werkploegleider
mag optreden. Daarna
wordt het tuingereedschap uit de berging gehaald en kan er gestart
worden met het uitvoeren van de tuinklussen

die het bestuur volgens
een meerjarenplan heeft
bedacht.

landen als je niet uitkijkt en
dat is in april best erg fris.
Het samen bezig zijn met
leden van onze vereniging
Deze werkzaamheden
worden met mij bespro- om het tuinencomplex zo
ken door Erwin en daarna mooi mogelijk te houden,
vind ik fijn.
gaan wij aan de slag.
De afgelopen 4 jaar heb ik
De afgelopen zaterdag
hebben wij, de heren Rijs- op deze zaterdagochtenden
bergen, Van der Meer en een heel aantal leden leren
ondergetekende zich be- kennen, wat het voor mij,
als lid zijn van onze verenizig gehouden met het
verwijderen van de wilde ging nog leuker heeft gebramen ter hoogte van de maakt, zeker in de huidige
Corana tijd en de kantine
tuinen 115, 117 en 119
vooral ter hoogte van de gesloten is. Het geeft mij
ook een goed gevoel iets
slootkant.
terug te kunnen doen voor
Zoals jullie weten is dit
onze vereniging waar ik
geen eenvoudige klas,
heel veel plezier aan beleef.
want de wortels van dit
Ik wens jullie allemaal een
onkruid, want dat zijn
prachtig, succesvol en gedeze wilde bramen echt,
zellig volkstuinseizoen toe.
zitten vaak heel vast in de
Hartelijke groeten, Peter
grond. En aan de slootVegt
kant bestaat het gevaar
dat je er ook in kunt be-

Vak van glassnijder echt is voor u?
Velen van ons hebben
een kas op de tuin staan.
Vaak met veel glas erin.

gemaakt. Hij doet dit
werk al jaren als vrijwilliger voor onze verenging.

Glas dat door storm, vandalisme en soms door
eigen fout kan breken.
Hiervoor bieden we als
tuinvereniging tegen een
zeer gunstig tarief een
glasverzekering aan voor
uw kas.

In zijn werkende leven
was hij schilder en

Indien uw glas gebroken
is meldt u dit per mail aan
de secretaris en wordt
deze zo spoedig mogelijk
door Toon van de Werf

plaatste hij wel eens een
ruitje, maar het echte
vak leerde hij van Bram.
Helaas is Bram niet meer
onder ons. Toon redt het
prima alléén, maar bij

grote dakramen is het
handig als hij een extra
paar handen heeft. Dan is
het zetten namelijk net
iets lastiger. Daarom zoeken we op termijn een
tweede glaszetter.
Als je interesse hebt om
het te willen leren en een
paar keer per jaar er op
uit wilt, dan lijdt Toon u
graag op voor de toekomst.
Enthousiast geworden,
mail dan naar secretaris@debloemhof.nl

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

V olume 2, I ssue 5

Nieuwsbrief

Pagina 4

Even voorstellen, Edwin tuin 78
al een tuin kon krijgen; ik
“woon” op nummer 78.

Daar werden we nog enthousiaster; wat een
heerlijke sfeer, mooie
tuinen en aardige mensen! Ik liet mezelf op de
wachtlijst zetten en was
blij verrast toen ik dit jaar

Aan de slootkant maakte
ik een houten wandje om
de aarde daar tegen te
houden.

Een goede vriend hielp
me de boel om te spitten,
met onze zoon van 23
jaar zette ik er in een
weekend een tuinkas op.
Alleen dat al was genieten. Het weekend daarop
hielp onze dochter van 21
met het zaaien van de
eerste groenten in potjes
(zij heeft echt groene vingers).

Mijn vrouw en ik snoeiden samen de fruitbomen
aan het begin van het

perceel, het was een wild
geheel geworden waar de
hele dunne ondersteunende stokjes nog tussen
staken. Die deden niets
meer en alle draadjes zaten zo ongeveer in de takken vergroeid. We hebben ze bevrijd.
Stukje bij beetje wordt
het wat. Een regenton via
Marktplaats, hier en daar
wat stoeptegels gescoord
en oude gordijnrails doen
het goed in de kas om
met draadjes eraan tomatenplanten omhoog te
leiden.
Ik hou van rommelen en
uitdenken hoe dingen
beter kunnen. Ik denk dat

ik hier mijn hart kan ophalen.
We hebben heel weinig
kennis van tuinieren op
deze manier en beginnen
maar gewoon bij het begin. Ik heb aardappels
gepoot, ook aardbeien,
sla en tomaten geplant. In
de kas staat van alles in
potjes en ook ben ik blij
verrast dat ik zoveel stekjes van diverse buren
kreeg!
Ik ben blij met alle tips, ik
heb er al aardig wat gekregen en ik hoop het
allemaal te onthouden.

Na

Nieuwsgierig geworden
door de enthousiaste verhalen die onze “3-deurenverder buurman” Jan
Borst al jaren vertelt, ondersteund door de heerlijke aardbeien, komkommers en sperziebonen die
we met enige regelmaat
kregen, bezochten mijn
vrouw Karin en ik, Edwin
Oldenhof, 53 jaar, vorige
zomer de open dag van
de tuinvereniging.

Oud Hollandse spreekwoord uit de tuin
Kent u ze nog van vroeger, de rebus..
Tuinders hebben al eeuwen lang de
mooiste spreekwoorden.
Los de rebus op en u bent weer wat
oud Hollandse wijsheid rijker!
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Combinatie teelt
Combinatie teelt wordt
ter bescherming van gewassen toegepast. Sommige gewassen kunnen
goed samen gekweekt
worden, andere niet.
Houdt ook bij combinatieteelt je teeltplan goed
aan.

len en ui-achtigen of afrikaantjes tegen wortelvlieg, tuinkers en radijs
tegen aardvlo, doorgeschoten radijs en kool
tegen koolwitjes, peterselie en tomaat tegen witte
vlieg. Verder is een veel
toegepaste combinatie
bladgewassen met bonen.

Bepaalde combinaties
hebben een ziekte werende werking, zoals worte-

Hieronder een overzicht.
Met name de combinatie
van rode biet met ui was

destijds een eye-opener
voor mij!

Ineke Jansen, tuin 101103

soort

goed te combineren met

niet goed te combineren met

aardappelen

bonen, mais, erwten

komkommer, courgette, tomaten, erwten,
framboos, zonnebloem, selderie

aardbeien

bonen, spinazie, uien, sla

kool

afrikaantjes
bieslook

peterselie, prei, bonen,, tomaten, aardappel,
fruit, rozen
wortelen, aardbeien

erwten, bonen

bloemkool

selderie (tegen roest(

bonen

aardappel, komkommer, witte kool, bloemkool,
tuinkruiden, bonenkruid (tegen luis), aardbei

erwten, uien, knoflook, venkel

erwten

wortelen, radijs, komkommer, mais, sla

uien, aardappel, look, tomaten

kervel

radijs, sla (kropt dan beter)

koolsoorten (geen rode kool)

dille, salie, uien, bieten, bonen, selderie, tijm
(beschermt tegen het koolwitje)
alle tuinkruiden

aardbeien, tomaat, mosterdzaad

Tomaten

peterselie

aardappel, erwten, bonen, komkommer, courgette, dille, pompoen, meloen
prei, tomaat

radijs

erwten, sla, wortelen, uien

komkommer

rode bieten

uien, koolrabi, koolsoorten

bonen

sla

wortelen, radijs, aardbei

Peterselie

spinazie

aardbei, ui, radijs, wortelen, prei

tomaten

uien, peterselie, asperge, koolsoorten, wortelen
wortelen, aardbei, sla, tomaat, radijs

mais, aardappel, venkel, komkommer, erwten
bonen, erwten

alle ui-gewassen, erwten, sla, tuinkruiden,
tomaten, radijs

dille

rode kool
mais

uien
wortelen

tomaten

sla
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