
 

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

Bloemflits 

Nieuwsbrief         Juni 2021 

voor één de kantine uit en 

houden de hal vrij. 

Met deze stap kunnen we 

voor vele leden weer een 

moment bieden elkaar te 

ontmoeten. Laten we 

daar op gepaste manier 

gebruik van maken en 

vooral genieten van dat 

wat wel kan! 

Al tijden geen nieuwe in-

formatie rond het corona-

virus voor op de Bloem-

hof.  Ondertussen is met 

het schrijven van deze 

Bloemflits wel de pers-

conferentie geweest, wat  

betekent dat er een nieu-

we stap wordt gezet om 

de lockdown verder op te 

heffen.  

Het gehele jaar doen we 

goed ons best om door te 

kunnen tuinen. Vanaf 5 

juni mogen de sportkanti-

nes weer open en kan ook 

onze kantine weer open.. 

Gelukkig zijn velen al ge-

vaccineerd maar er blij-

ven een aantal regels ook 

in onze kantine van 

kracht, namelijk: 

- De stoelen worden an-

derhalve meter uit elkaar 

gezet, en een markering 

op de tafel aangebracht 

waar een tuinder een 

plekje kan vinden 

- We minimaliseren be-

wegingen, dat wil zeggen 

dat ieder plaats neemt 

aan tafel en de koffie 

wordt gebracht.  

- Als laatste houden we 

anderhalve meter afstand 

in acht, we lopen één 

Corona update! 

Na regen komt zonneschijn 
En dan is het al weer juni 

en denk je waar blijft de 

heerlijke lente…  

Op een paar mooie dagen 

na is het te koud en te 

nat. Het seizoen mag dan 

begonnen zijn en de tui-

nen prachtig maar ook 

kletsnat.  

Verheugd hoe optimis-

tisch een ieder blijft. Na-

tuurlijk komt na regen 

zonneschijn en het lijkt nu 

echt de goede kant op te 

gaan. Het wordt warmer 

en droger.   

Wat in het vat zit ver-

zuurd immers niet. Groei-

zaam weer is en wordt 

het ongetwijfeld.  

Veel tuin- en leesplezier. 

Blijf het onkruid ook goed 

de baas. 
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ONS BESTUUR 

Agenda 
 

 5 juni 

Opening kantine! 

 7 juni 

Spreekuur jaarverslagen ALV  

 Medio juni 

Eerste maaironde slootkant 

 17 juli 

Zomerstop werkploegen 
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Bomenbeleid 
geworden en waar het 

niet meer lukt deze terug 

te snoeien tot de gewens-

te 2 meter. Met het be-

stuur zal deze situatie per 

geval bekeken worden en 

goede afspraken gemaakt 

worden. Hierdoor wordt 

herhaaldelijk aanschrijven 

voorkomen en wordt de 

hinder niet groter. We 

rekenen op uw begrip!  

 

Fruitbomen snoeien 

Snoeien van je prachtige 

fruitboom is spannend. 

Wanneer moet dit en  

hoe om toch een mooie 

oogst te behouden. Op 

onze vereniging zijn ware 

specialisten die exact 

kunnen uitleggen hoe een 

boom groeit en hoe je de 

groei kan sturen.  

Dikwijls is het juist veel 

beter om goed te snoeien 

voor een hogere fruitpro-

ductie. Wist u dat je prui-

men juist direct na de 

oogst moet terugsnoeien?     

Bijkomend voordeel is dat 

de bomen compact blijven 

wat weer hinder voor-

komt. 

 

Hoge bomen vangen veel 

wind. Dit niet alleen ze 

nemen ook veel zon en 

vocht weg. Hinder is het  

belangrijkste afwegings-

kader waar we zo goed 

mogelijk op willen sturen. 

Natuurlijk hebben we al-

lemaal begrip voor de 

situatie en willen we 

vrienden blijven met de 

buren.  

Een mooie boom is im-

mers prachtig maar ieder 

jaar wordt hij dikwijls 

steeds een stukje groter. 

We hebben daarom al-

leen laagstammige bo-

men toegestaan welke in 

de regel niet te groot 

hoeven te worden. Met 

de tuinkeuringen wordt 

hier ook op gelet. Natuur-

lijk staan er bomen op het 

complex die te hoog zijn 

Interesse in nadere uit-
leg? 
Wilt u meer informatie 
rond het snoeien van 
(fruit)bomen stuur dan 
een berichtje naar Tuin-
commissie@debloemhof.
nl. Bij voldoende animo 
organiseren we een prak-
tijkles door een van onze 
eigen specialisten.   
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Preventieve bestrijding Eikenprocessierups 

zonlicht, een rups hebben 
gevonden om zich in te 
binden. 
 
Dit jaar waren de omstan-
digheden ideaal om de 
bestrijding uit te voeren. 
In het koude voorjaar 
hadden de eikenbomen 
nog geen bladeren waar-
door de rupsen die al in 
de boom zaten naar de 
knoppen zijn gekropen. 
Minder blad betekent dat 
de rups minder be-
schutting heeft tegen de 
nevel. De rupsen waren 
nog niet te zien. 
 
 
 

Verschillende tuinders 
hebben opgemerkt dat de 
trekker wat te groot is 
voor het complex. Vanwe-
ge het grote gewicht aan 
water dat wordt meege-
nomen is de trekker rela-
tief groot. Hier en daar 

Ook dit jaar is de Eiken-
processierups preventief 
bestreden. In twee nach-
ten zijn alle eikenbomen 
behandeld met nemato-
den (aaltjes) en de vraag 
is of we de rupsen dit jaar 
zullen zien? 
 
Toepassing aaltjes 
De aaltjes worden ge-
mengd in een grote tank 
met water. Op deze tank 
zit een vernevelaar die op 
hoge druk het water met 
aaltjes tot wel 20 meter 
hoog de boom in spuit. 
De bedoeling is dat de 
aaltjes voor de zon op-
komt, ze gaan dood door 

was het bandenspoor van 
de trekker nog te vinden. 
 
Beide nachten heeft de 
tuincommissie de 
chauffeur van de trekker 
begeleid over het com-
plex.  
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Rabarber, zoet of zuur? 
gens gemakkelijk los trek-
ken. 
 
Rabarber kan wel wat 
schaduw verdragen. Voor 
een vroege oogst is ech-
ter een zonnige, warme 
standplaats aangewezen. 
Nieuwe aanplant moet 
gebeuren op grond waar 
nog nooit rabarber heeft 
gestaan.  
Rabarber is winterhard. 
De bladeren sterven wel 
af, maar kunnen voor de 
winter verwijderd wor-
den. Met andere woor-
den: het is een probleem-
loos gewas dat in elke 
tuin wel een plaatsje 
vindt! 
Vanwege de zure smaak, 
door het aanwezige 
oxaalzuur, moet er veel 
suiker en of honing aan 
de rabarber worden toe-
gevoegd. Sommige men-

sen voegen ter neutralisa-
tie van het oxaalzuur wat 
kalk (meestal calciumcar-
bonaat in de vorm van 
krijtpoeder of neerslag-
kalk) aan de rabarber toe, 
waardoor het een zachte-
re smaak krijgt. Volgens 
anderen gaat dit juist ten 
koste van de smaak. 
Oxaalzuur is een stof die 
kalk bindt waardoor het 

Het thuisland van rabar-
ber is in Centraal-Azië te 
vinden. Rond 1600 was zij 
in Engeland als groente 
bekend en tot vandaag 
zijn de Engelsen de groot-
ste rabarber-eters geble-
ven. 
Een rabarberplant wordt 
gemiddeld zo’n 20 jaar 
oud en is een must-have 
voor elke startende 
moestuinier. Van deze 
sierlijke plant eet je de 
dikke vlezige bladstelen; 
al dan niet gekookt of tot 
moes verwerkt. Rabarber 
kan heel goed als basis-
ingrediënt voor jam of 
fruitwijn gebruikt wor-
den.  
 
Snijd de stelen niet af, 
maar pak de steel aan de 
onderkant vast. Met een 
lichte draaibeweging naar 
buiten kan je hem vervol-

de opname belemmert. 
In grote hoeveelheden is 
het zelfs giftig maar dan 
moet men wel heel veel 
(zo'n tien kilo) eten. Aan-
geraden wordt om de 
rabarber vóór 21 juni te 
oogsten. Na die tijd 
neemt het oxaalzuur in 
de plant teveel toe.  

Lekker koken.., panna cotta  
Haal de karnemelk alvast 

uit de koelkast. Snijd de 

rabarber in stukjes van 3 

cm. Doe in een oven-

schaal en voeg 2 eetlepels 

suiker, rasp en sap van de 

mandarijn, plus gember-

rasp toe. Hussel en zet 15 

tot 20 minuten in de oven 

tot de rabarber zacht is, 

maar nog niet pruttig. 

Weeg 125 gram af. En 

pureer dat met de staaf-

mixer. Laat de rest afkoe-

len. Doe slagroom en 75 

gram suiker in een steel-

plan en breng al roerend 

aan de kook. Knijp de ge-

Ingrediënten:  

- 500 gr. rabarber,  

- 250 ml slagroom,  

- 250 ml karnemelk,  

- 75 gr suiker, 

- 2 eetlepels extra suiker, 

- 3 blaadjes gelatine, 

- 1 mandarijn (of ½ si-

naasappel). Optie: 2 cm 

gemberwortel. 

 

Bereidingswijze: De oven 

voorverwarmen op 200 

gr. Celsius. Leg de gelati-

ne in een bak koud water. 

latineblaadjes uit en roer 

van het vuur af erdoor tot 

ze opgelost zijn. Roer ook 

de rabarberpuree en de 

karnemelk erdoor. Spoel 4 

vormpjes uit met koud 

water of neem 4 mooie 

glazen of kommetjes. Giet 

het mengsel erin.  

Laat even op kamertem-

peratuur komen en zet 

dan minstens 2 tot 3 uur in 

de koelkast om op te stij-

ven.  

Serveer zo of stort (houd 

de vormpjes eerst in warm 

water) op borden. Garneer 

met de rest van de rabarber. 

 

Eet smakelijk!  
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Het gras is groener aan de overkant! 
Onze plantsoenen wor-

den langzaamaan groen, 

het nieuwe gras groeit 

met de regen gestaag 

door. En hoe nu verder? 

De meeste plantsoenen 

zijn afgelopen tweejaar 

opgehoogd met de grond 

uit de gezamenlijke com-

posthopen. Met deze 

grond is een nieuwe teelt-

laag gemaakt welke is 

afgevlakt. Zo kan in het 

vervolg gemakkelijk ge-

maaid worden. 

In het voorjaar is het gras 

ingezaaid. Dit is extra ste-

vig gras dat tegen een 

stootje kan. Helaas is 

door het koude voorjaar 

het onkruid harder ge-

groeid dan het gras. Afge-

lopen week is het gras 

voor het eerste gemaaid. 

Hoe vaker gemaaid wordt 

komende maanden hoe 

meer gras overblijft en 

hoe minder onkruid zal 

blijven bestaan. Dat gaat 

nog even duren maar dan 

hebben we prachtige 

grasmatten in de plant-

soenen. Na de langste 

dag wordt ook de gras-

kant langs de sloot ge-

maaid. Op dit moment is 

de slootkant te nat en 

zacht om veilig in te kun-

nen werken.  

Paddenpoel 

Afgelopen jaar is ook 

gewerkt aan de pad-

denpoel, er is een hek 

om de weide gemaakt 

die eind juni gemaaid 

zal worden. Dit hoge 

gras wordt mogelijk 

gehooid zodat het ge-

schikt is om te voeren 

aan paarden en vee.  

Het doel van dit beheer 

is verschralen van de 

grond om kruiden kans 

te geven te ontwikke-

len. 

Wedstijd grootste courgette! 

er voor de winnaar een 
presentje en eervolle ver-
melding met foto in de 
Bloemflits! 

Kortom mensen, laat je 
uitdagen. Wij zijn heel 
benieuwd en kijken er 
naar uit. Succes gewenst 
en laat van je horen! Wij 
kijken er naar uit! 

Namens de Activiteiten-
commissie, Iris Donatz. 

Seizoen 2020 zijn wij ge-
start met de vraag om 
deel te nemen aan een 
opkweekwedstrijd met 
als resultaat de hoogste 
zonnebloem. Dat hebben 
we geweten en wat een 
mooie bloemen sierden 
ons complex! De gelukki-
ge winnaar, mevrouw Van 
Aalderen, heeft daarvoor 
een prijsje ontvangen. 

Seizoen 2021 willen wij 
graag weer iets moois 
opkweken en wel te ver-
staan de grootste /
zwaarste courgette. Ie-
dereen doet mee en wie 
denkt dat diens courgette 
gewogen moet worden, 
laat het ons weten en we 
wegen het! Natuurlijk is 

Tuinkeuringen 

we in onze reglemen-
ten staan dat alle bomen 
laagstammig moeten zijn 
en daarmee niet hoger 
zijn dan ca. 2 meter. Zo 
kan deze in het jaar tot 
maximaal 2,5 meter hoog 
uitgroeien. 

Goed terugsnoeien in het 
voorjaar is dan nodig wat 
we reeds meerdere ma-
len hebben gecommuni-
ceerd. Een geslaagde keu-
ring en de tuinen liggen 
er prachtig bij! 

Begin mei is de keurings-
commissie op pad ge-
gaan. Onder leiding van 
Merel, samen met Char-
les en Jan zijn alle tuinen 
nagelopen. Het keurings-
rapport was kort en be-
knopt en een vijftal tuin-
ders is gevraagd wat extra 
aandacht aan de tuin te 
spenderen.  

Daarnaast hebben diverse 
tuinders een bericht ge-
had van de secretaris 
over de hoogte van bo-
men. De fruitbomen 
groeien hard op ons com-
plex, en helaas betekent 
deze groei ook dat hij 
voor een andere tuinder 
overlast kan veroorzaken. 
Graag. Daarom hebben 
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Helaas komt het nog voor 

dat er troep wordt achterge-

laten op het complex. On-

danks de vier vuilcontainers 

per jaar.  

Laten we het met elkaar zo 

netjes houden. Ruim uw 

afval zelf op. Compost zon-

der plastic en takken op de 

composthoop en houtach-

tige takken op de takken-

wal 

Zo blijft het complex net-

jes. We zoeken ook de ei-

genaar van deze spullen? 

Prei, een divers gewas 
 
Prei vraagt een vochthou-
dende, humusrijke grond 
met goede structuur. Van 
nature hoort zij thuis op 
fosfor en rijke grond. Prei 
heeft veel lucht en water 
nodig. Natte gronden zijn 
niet geschikt, gezien de 
kans op schimmelziekten 
en aantasting door 
rottingsbacteriën. Op 
natte gronden kweek je 
prei het beste op ver-
hoogde bedden.  
 
Uitplanten kan als de 
plantjes zo dik als een 
potlood zijn. Steek de 
plantjes los en maak ron-
de, loodrechte plantgaten 
met de steel van een hark 
of een stok. Plaats de 
plantjes er zodanig in dat 
het loof dwars op de rijen 
komt te staan. Hierdoor 
drogen de bladeren na 
een natte periode vlug-
ger, wat het risico op 

schimmelinfecties ver-
kleint. Het inkorten van 
loof of wortels heeft wei-
nig zin. Probeer de plant-
gaten niet met aarde te-
rug dicht te maken. Pak 
een gieter en giet met 
volle straal tegen de wand 
van het plantgat aan. Zo 
kunnen de planten zich 
vastzetten in het beetje 
aarde dat dan rond hun 
wortels spoelt. Bij het uit-
planten mijd je erg natte 
of erg droge grond. 
 
Teeltzorgen 
Je moet de bodem on-
kruidvrij houden door te 
hakken of te wieden. De 
wind heeft dan vrij spel, 
waardoor het gewas vlug-
ger opdroogt. Tegelijk 
breng je zo lucht in de 
grond, wat voor prei erg 
belangrijk is. 
 
Prei wordt gemakkelijk 
door insecten en schim-

Vele tuinders stellen de 
vraag hoe krijg je die dik-
ke prei? Tja, dat vergt 
geduld en veel zorg maar 
hierbij wat handvaten 
voor een goede oogst! 
De prei is een tweejarige 
plant die als eenjarige 
gekweekt wordt. Van de 
prei eten we voorname-
lijk de dikke witte 
schacht. Om die wit en 
extra mals te krijgen wor-
den ze ondergronds ge-
teeld.  
 
De zomerprei kan in janu-
ari / februari binnen ge-
zaaid worden en gaat 
vanaf eind maart tot eind 
mei naar buiten. De win-
terprei wordt in april bin-
nen gezaaid en kan vanaf 
juni t/m begin augustus 
buiten in de grond gezet 
worden. Winterprei 
groeit gemakkelijker bij 
lage temperatuur dan de 
zomerprei. 

mels aangetast. Preimot 
en preivlieg zijn de twee 
meest voorkomende be-
lagers. De enige echt 
doeltreffende maatregel 
is de prei helemaal onder 
het insectengaas te stop-
pen. Dat geldt zowel ten 
behoeve van de bestrij-
ding van de preimot als 
de preivlieg. 
 
Wat betreft bemesting 
kan een extra gift univer-
sele DCM meststof wor-
den toegepast. Deze is in 
de winkel verkrijgbaar. 

Even voorstellen... 
aan kennis en ervaring.  
 

Ik heb niet stilgezeten 
maar moet ook eerlijk 
toegeven dat ik hulp heb 
gekregen van mijn vrien-
din Victoria en kennis 
Bouke.  

 

Vanwege een stoppende 
tuinder hebben wij in de 
loop van het voorjaar de 
tuin kunnen overnemen. 
En ben direct hard aan de 
slag gegaan nadat de ver-
eniging deze voor me 
heeft gefreesd. Wat staat 
er nu in? Pyrus communis 

Mijn naam is Nico, 34 
lentes jong, mijn 
lievelingsgroente is spina-
zie en  favoriete vervoer-
smiddel: mijn skateboard.  
Je ziet mij dus vaak voor-
bij skaten. 

Ik vind het heerlijk om 
naar mijn tuintje op num-
mer 124 te rijden, 
onderweg even spieken 
hoe de andere tuintjes 
eruit zien en af en toe 
een groet.  

Ik word altijd vriendelijk 
onthaald door buurman 
Frits en buurvrouw Hen-
ka, twee doorgewinterde 
tuiniers en een goudmijn 

(ik spreek hem aan met 
peer), appelboom, vijgen-
boom, verschillende bloe-
men, framboos en braam, 
courgette, tomaat, aardap-
pel, ui, prei, wortel, mais, 
knolselderij, aardbeien en 
kruiden.  

Nog niks geoogst daar is 
het nog een beetje te 
vroeg voor maar al wel de 
eerste veenmol gevangen! 

 

Groeten en tot snel!  
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