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Bloemflits 

Nieuwsbrief         Juli 2021 

prachtige tuin willen la-

ten zien komende zater-

dag.  

Zowel in het Leiderdorps 

Weekblad als in de socia-

le media zullen we dit 

aankondigen.  

Deel dit vooral binnen 

jullie eigen netwerk want 

we weten immers hoe 

leuk het is om zelf aan de 

slag te kunnen. En een 

wachtlijst is niet onge-

bruikelijk bij een gezon-

de vereniging. En gebruik 

de open dag ook als mo-

ment om vieren en fami-

lie mee te nemen je ei-

gen tuin in! 

We hebben dan een 

wachtlijst maar het is al-

tijd goed om alle Leider-

dorpers ons mooie com-

plex te tonen.  

Net als vorig jaar organi-

seren we dit jaar een 

open tuindag wanneer 

onze tuinen vol met oog-

sten staan! 

Dit jaar is de open dag op 

zaterdag 3 juli van 11 tot 

14uur.   

We openen onze bekende 

deuren voor geïnteres-

seerden, maar ook de  

kandidaten op de wacht-

lijst hebben we dit jaar 

actief benadert om alvast 

kennis te maken met on-

ze leuke vereniging!  

De bezoekers worden 

begeleid door onze 

(bestuur) leden en komen 

niet op uw tuin. Natuur-

lijk is het leuk wanneer 

veel trotse tuinders hun 

Open Tuindag zaterdag 3 juli 

Prachtige oogst 
Ondanks het koude voor-

jaar gevolgd door zeer 

warme dagen en daarbij 

de nodige regen groeit 

alles bijzonder goed. 

Prachtig om te zien hoe 

de natuur reageert. Wan-

neer ik op het complex 

rijd zie ik al mooie oog-

sten.  

Ik heb de eerste aardap-

pelen al weer gezien. Na-

tuurlijk smaken onze ei-

gen aardbeien het lek-

kerst. Dat belooft weer 

een goed tuinseizoen. 

Ook met de corona gaat 

het goed. Ondanks dat 

we moeten blijven uitkij-

ken zijn alle richtlijnen 

beperkt tot de basisre-

gels. Fijn dat we ook weer 

op vakantie kunnen. Veel 

leesplezier en geniet van 

al het moois! 
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ONS BESTUUR 

Agenda 
 

 1 juli 

Zomertuinkeuring 

 3 juli 

Open tuindag 

 17 juli 

Zomersluiting winkel en zo-

merstop werkploegen 

 7 augustus 

Start werkploegen en her-

opening winkel 
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Zomer stop werkploegen  
vrijwel allemaal voorzien 
van een grasmat waarbij 
het 2- wekelijks maaien 
voldoende zal zijn om 
deze netjes te houden.  
Mocht je als tuinders 
langs een perkje lopen 
waar het vuil weelderig 
groeit, een schoffelbeurt 
tussendoor zou de werk-
ploeg na de zomerstop 
ontzettend helpen! 
 
Eenzelfde vraag voor het 
gebruik van de compost-
hoop. Onderhand een 
terugkerend onderwerp 
voor elke Bloemflits.  
 
De composthopen zijn 
vullen goed maar gebrui-
ken we tot 31 december 
2021. Dat betekent dat 
we met elkaar de hopen 
beter en hoger moeten 
vullen.  

Tuinders worden ge-
vraagd vuil zo hoog mo-
gelijk op de composthoop 
te deponeren. Mocht je 
willen helpen het com-
plex netjes te houden 
dan kan dat door de stoe-
pen rond de compost-
hoop schoon te vegen en 
het vuil op de compost-
hoop te gooien.  

De zomerstop voor de 
werkploegen staat voor 
de deur, vanaf 17 juli heb-
ben we drie weken geen 
werkploegen.  
 
Dat betekent ook dat het 
onderhoud van het com-
plex tijdelijk op een lager 
pitje komt. Het gras in de 
plantsoenen wordt elke 
twee weken gemaaid, 
overhangende takken 
worden verwijderd en de 
perken langs de parkeer-
plaats worden bijgehou-
den. We vragen alle tuin-
ders om ons een handje 
te helpen in deze periode. 
 
De twee werkploegen in 
juli zullen de laatste snip-
perpaden en perken 
schoffelen zodat deze 
schoon zijn van onkruid 
en vuil. De perken zijn 
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Recept - Snijbiet taart 

Bereiding 
Bladerdeeg op aanrecht 
laten ontdooien. Snij de 
Snijbiet intussen in reep-
jes en kort roerbakken tot 
het geslonken is. 
 
Vorm invetten (een gewo-
ne ovenschaal volstaat). 
Bladerdeeg op elkaar leg-
gen en uitrollen tot een 
lap waarmee je de vorm 
kunt bekleden. 
 
Roer in een kom de eie-
ren los met een beetje 
nootmuskaat, peper en 
zout. 
 
Voeg de slagroom toe en 

daarna de geitenkaas er-
door brokkelen. Als laatste 
roer je de snijbiet erdoor. 
 
Giet alles in de  vorm en 
zet de schaal in de oven. 
Ongeveer 20 minuten bak-
ken op 200 graden. 
 
 
Dan de noten bovenop 
verdelen en nog eens 15 
minuten op 200 graden 
bakken. 

Ingrediënten 
(taartvorm 24 cm) 
450 gr. snijbiet 
- 5 plakjes bladerdeeg 
- 5 eieren 
- 125 ml slagroom 
-200 gr. verse geitenkaas 
-nootmuskaat, peper en 
zout 
-100 gr. amandelnoten 

Tuinkeuring 

Met de natte zomer van 

de laatste week groeit 

de natuur hard, dat be-

tekent tussen de buien 

door goed schoffelen 

en overhangende tak-

ken goed opbinden.  

Met het schrijven van 

de Bloemflits is de tuin-

keuring van juli bijna 

gedaan, namelijk op 1 

juli worden alle tuinen 

bekeken. 

Mogelijk ontvangt u 

daarvan een bericht. 

Ontvangt u begin juli 

geen bericht dan is uw 

tuin in topconditie! 

Winkelsluiting 

De eerste helft van het 

jaar zit er alweer op. Er is 

weer veel verkocht maar 

vanaf 17 juli tot eind au-

gustus is de winkel geslo-

ten.  

De meeste tuinen staan 

vol dus wordt het aanbod 

in de winkel de komende 

weken ook een stuk min-

der. Na de zomervakantie 

zal er weer winterplant-

jes worden ingekocht 

zoals boerenkool , bloem-

kool en natuurlijk sla en 

andijvie. Zorg dus vooral 

dat uw tuin weer wat 

ruimte heeft, bijvoor-

beeld na het rooien van 

de uien en aardappels en 

tuinbonen. 

De Inkoopcommissie 

wenst iedereen een 

prachtige zomer toe! 
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ken en licht gerookt van 
smaak. 
Stampede: Dit vroeg rij-
pende ras met grote knol-
len heeft een uitstekende 
structuur en smaak. 
 
Hoe kweek je aardpeer? 
Je kunt de knol van de 
aardpeer overal planten.  
De planten kunnen name-
lijk tot 3 meter hoog wor-
den en veel schaduw wer-
pen. Plant de knollen op 
15 cm diepte en op 30 cm 
afstand van elkaar. Aan-
gezien de aardpeer zich 
gemakkelijk uitbreidt 
(woekert) wordt het cre-
ëren van een diepe af-
scheiding aanbevolen. 
Snoei de stengels in het 
najaar tot 15 cm boven 
de grond wanneer het 

plantgedeelte begint af te 
sterven. De wortels zullen 
zonder problemen de win-
ter doorkomen.  
 
Oogsten 
Vanaf de eerste nacht-
vorst tot in het einde van 
de winter kun je de knol-
len oogsten. Oogst er niet 
te veel per keer. Na enke-
le dagen drogen de knol-
len al uit. 
Als je geen aardperen 
meer wilt hebben, moet je 
de knollen heel zorgvuldig 
rooien, anders lopen ze 
gegarandeerd weer uit. 

De aardpeer wordt zowel 
in de siertuin als in de 
moestuin gekweekt en is 
verwant aan de zonne-
bloem. 
 
Deze heerlijke vergeten 
groente vereist bijna geen 
verzorging en is op arme 
grond bijzonder produc-
tief. Daarnaast hebben 
vrijwel alle aardpeer-
soorten weinig last van 
ziekten en plagen. Rond 
september krijgen de 
planten prachtig bloeien-
de bloemen die veel van 
de zonnebloem weg heb-
ben. 
 
Aanbevolen rassen 
Fuseau: Deze lange, vrij 
zachte knollen zijn ge-
makkelijk schoon te ma-

 

Even voorstellen -  Linda Verhoeven 
lang over na te denken en 
is nu zo mogelijk nog en-
thousiaster dan ik. 

Na een half jaar op de 
wachtlijst kregen we in 
januari de beschikking 
over tuin 31 en voelde 
ons erg rijk. Beiden heb-
ben we geen enkele 
volkstuinervaring, op er-
varing van het verbouwen 
van wat groente in mijn 
eigen tuin na, dus na wat 
lezen en wat advies te 
hebben gekregen van an-
dere tuinders zijn we 
maar gewoon begonnen. 
Ervan uitgaande dat we 
vanzelf wel zouden gaan 
merken wat wel en niet 
goed werkt. 

Blijkt dat ik het veel leu-
ker vind dan gedacht. 

Al enige tijd liep ik rond 
met het idee om met een 
volkstuin te beginnen 
maar wilde daar liever 
nog mee wachten tot ik 
meer tijd zou hebben. 
Toen ik vorig jaar door 
Corona daadwerkelijk 
meer tijd tot mijn be-
schikking had heb ik Mar-
loes gevraagd of ze het 
leuk zou vinden mee te 
doen. Ze hoefde er niet 

Met wat beginnersfouten 
aan het begin, zoals 
boomsnippers bestellen 
voor de paadjes vóórdat 
de compost er was… den-
ken dat alles wel in de vol-
le grond kan… gaat het 
eigenlijk heel erg goed. 
Met tips van deskundigen 
op de tuin, filmpjes van 
Ini’s Moestuin en de face-
bookgroep ‘Moestuin’ ko-
men we een heel eind. De 
eerste opbrengst was de 
spinazie. Eindeloos pluk-
ken. En ondertussen is er 
nog veel meer in aan-
tocht; de courgettes doen 
het goed, de sla (inclusief 
een slakje of 5), bonen, 
maar ook het fruit komt er 
aan: veel peren, appels, 
bessen en bramen. De 
bloemen laten nog even 

op zich wachten. Kan niet 
wachten tot die ook uit 
komen.  

Een klein gevecht met 
heermoes die gek genoeg 
maar de helft van de tuin 
‘regeert’. Gelukkig trekken 
de gewassen zich daar 
niets van aan.  

Waar we tegenaan lopen 
is veel onkruid en dat we 
soms niet weten of iets 
onkruid is of wellicht een 
opkomende bloem die we 
hebben gezaaid. Ook 
groeien de aubergineplan-
ten niet goed. 

Maar eigenlijk is zo’n eer-
ste jaar 1 groot feest! We 
leren een hoop, zien ein-
delijk hoe bepaalde ge-
wassen groeien! 

Vergeten groente, de aardpeer Voeten vegen! 

Sinds afgelopen najaar is 

de veegborstel naast het 

bushokje verwijderd.  

Er is een nieuwe borstel 

met extra steunen. De 

oude borstel liet veel 

staaldraden los die in de 

groenstrook terecht 

kwamen en met het 

schoonmaken van de 

schoenen spetterde vuil 

tegen het houtwerk aan. 
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