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Bloemflits 

Nieuwsbrief         September  2021 

We willen iedereen die 
heeft geholpen om de dag 
tot een succes te maken. 
Denk hierbij  aan de cate-
ring, de bouwers en de 
bediening. Bedankt alle-
maal voor de prachtige 
middag!  
 
Op pagina 4 meer.. 

Gisteren, maandag, 30 
augustus was de feestelij-
ke onthulling, van de 
Bram Wijnmaalenbrug.  
 
We zijn als bestuur ont-
zettend trots op de ge-
slaagde naamgeving bij-
eenkomst. De opkomst 
van tuinders en oud tuin-
ders was groot. Ook de 
familie Wijnmaalen was in 
grote getalen aanwezig.  
 
We hadden verschillende 
sprekers. Naast ons ere- 
lid Joop van Huut die een 
mooi verhaal vertelde 
over de oprichting en de 
onderhandeling van de 
huur van de tuin in cen-

ten, had ook ons burge-
meester een mooi woord 
over de totstandkoming 
van officiële door de ge-
meente erkende brug-
naam. Zeer trots waren 
we dat de onze burge-
meester samen met de 
weduwe van Bram de 
brugnaam onthulden.  

Onthulling Brugnaam 

Prachtige vereniging 
Het lijkt eigenlijk zo ge-
woon. Iedereen draagt 
zijn steentje bij en doet 
tevreden zijn werkbeur-
ten. De vrijwilligers doen 
daar nog een extra steen-
tje bij. Het bestuur kan 
hierdoor fijn besturen en 
een ieder kan gewoon 
heerlijk genieten van zijn 
of haar moestuin. Het kan 
ook anders en dat wordt 
wel eens vergeten hoe 
goed we het maar heb-
ben.  

Laten we hier vooral zui-
nig op zijn. Wanneer er 
een vraag of klacht is ga 
hier dan niet mee lopen 
maar meldt het aan het 
bestuur zodat het opge-
lost kan worden.  Denk 
om het toegangshek te 
sluiten want er worden 
nog steeds oogsten ver-
mist. Het weer hebben 
we gelukkig niet in de 
hand dus klagen over het 
weer zal blijven. 

 

We mogen best trots zijn 
op onze prachtige ver-
eniging! 

Voorzitter 

R. Jansen (Rob) 

voorzitter@debloemhof.nl 

Penningmeester 

H. Distelvelt (Henk) 

penningmeester@debloemhof.nl 

Secretaris (kandidaat) 

E. Kieftenbeld (Ellen) 

secretaris@debloemhof.nl 

Tuincommissie 

E. Haveman (Erwin) 

tuincommissie@debloemhof.nl 

Inkoopcommissie 

E. Brugman (Edwin) 

inkoopcommissie@debloemhof.nl 

 

Voor meer informatie 

www.debloemhof.nl 

ONS BESTUUR 

Agenda 
 

 4 september 

Lunch in de kantine 14-16 uur 

 

Winkel open: 

Iedere zaterdag is onze winkel 

weer geopend van 9.30 –11.30 

uur. 
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Vooraankondiging ALV 

De verruimingen van de 

Coronamaatregelen heb-

ben een sprong gemaakt 

afgelopen maande, mo-

gelijk zal de overheid eind 

september de 1,5 meter 

regel soepeler gaan han-

teren. We hebben er dan 

ook vertrouwen in dat de 

ALV deze herfst door kan 

gaan. De geplande datum 

is dan ook maandag 25 

oktober. We laten u de 

volgende Bloemflits we-

ten of dit ook echt door 

kan gaan, maar je kan de 

datum alvast in je agenda 

zetten! 

Moois uit eigen tuin  

Greet stuurde deze prachtige foto’s naar de redac-

tie. Ondanks het slechte weer was ze zeer tevreden 

met haar uien oogst. Door het relatief koele en 

vochtige weer zijn de uien hard gegroeid, helaas 

hadden sommige tuinders geen uienoogst wegens 

teveel water.  

Greet heeft de uien opgehangen en wat gepeld, een 

hele efficiënte manier om uien te bewaren. Het kan 

ook door ze naast elkaar in een krat te leggen, leg er 

wel een krant onder voor het geval een ui begint te 

rotten 

Heeft u ook iets waar u trots op bent. Wij horen het 

graag:) 

Herziening tuinreglement 
Naar aanleiding van de 
laatste fysieke Algemene 
Ledenvergadering (ALV) 
zou het tuinreglement 
aangepast moeten wor-
den. Toen is besloten met 
meerderheid van stem-
men dat honden helaas 
niet meer welkom zijn op 
het complex. Voor het 
bestuur is dat reden ge-
weest om het volledige 
reglement onder de loep 
te nemen. 
 

Afgelopen jaar is gewerkt 
aan een herziening van 
het Tuinreglement. De 
input en wijziging zijn op-
gesteld naar aanleiding 
van de terugkoppeling 
van de keuringscommis-

sie. Sommige delen van 
het reglement zijn moei-
lijk te toetsen omdat deze 
wat globaal zijn opge-
steld. Daarnaast heeft het 
bestuur afgelopen jaren 
kosten moeten maken 
voor de uitgifte van tui-
nen aan nieuwe tuinders.  
 
Op sommige tuinen zijn 
bijvoorbeeld dikke beton-
nen fundamenten ge-
stort, stonden hoge grote 
bomen met grote wortel-
kluiten. Op sommige tui-
nen stonden opstallen die 
niet veilig meer waren om 
toe te staan. 
Al met al voldoende mo-
gelijkheden om het regle-
ment wat aan te scher-

pen. Vanwege de corona 
crisis heeft dit op een 
laag pitje gestaan. We 
willen als bestuur immers 
alle leden de kans geven 
om mee te denken met 
de herziening van dit spe-
cifieke beleid.  
 
Met een mogelijk ALV in 
het vooruitzicht willen we 
de herziening voorberei-
den. Komende maand 
zullen we een gemengde 
groep van tuinders bena-
deren om input te geven 
op de voorgestelde wijzi-
gingen. Deze tuinders 
ontvangen daar per mail 
bericht over.   
 

Uiteraard mogen alle an-

dere leden zich ook aan-
melden om mee te den-
ken. Kortom, wil je ons 
voorzien van een kritische 
blik of juist meedenken 
met de wijzigingen van 
het tuinreglement dan 
ben je van harte welkom. 
Je kunt je aanmelden per 
mail via secreta-
ris@debloemhof.nl. Op-
geven kan tot 15 septem-
ber  

 

 

Opzegging tuin 
We hopen natuurlijk dat 

iedereen het naar 

zijn/haar zin heeft op de 

tuin.  We weten ook dat 

tuinieren lichamelijk 

zwaar is en arbeidsinten-

sief. Het kan zijn dat er 

tuinders zijn die willen 

opzeggen of door ge-

zondheid genoodzaakt 

worden één of alle tuinen 

op te zeggen. Omdat We 

willen graag tijdig zien 

welke tuinen vrij komen 

om gepland actie te on-

dernemen voordat we de 

tuin uitgeven aan onze 

aspirant leden op de 

wachtlijst. We willen ie-

dereen die van plan is  

(gedeeltelijk) te stoppen 

dit uiterlijk al voor 1 no-

vember te doen per mail 

aan de secretaris. Dit kan 

via onderstaande link: 

secreta-

ris@debloemhof.nl 

http://www.debloemhof.nl
mailto:secretaris@debloemhof.nl?subject=Vraag%20n.a.v.%20de%20Bloemflits
mailto:secretaris@debloemhof.nl
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Knoflook poten 
deren van allergische re-
acties. 
Knoflook wordt uit 
‘teentjes’ opgekweekt. 
Speciale kweek-knoflook 
kan je als plantgoed ko-
pen bij een kweker of 
tuincentrum. Maar je kan 
er ook voor kiezen om 
een biologische bol 
knoflook te kopen bij de 
winkel of supermarkt. Het 
is belangrijk dat het om 
biologische knoflook gaat; 
behandelde knoflook zal 
namelijk niet uitlopen. 
Hoe groter de teen, hoe 
groter de geoogste bol. 
Kies daarom de grootste 
tenen van de bol uit. 
Plant de tenen met het 
puntje omhoog zo’n 5 cm 
diep en 15 cm van elkaar. 
Knoflook kan je het beste 
vanaf september tot en 
met half november plan-
ten. 
Knoflookplanten stellen 

maar weinig eisen aan 
de grond, zolang deze 
maar goed doorlatend 
en niet pas bemest is. 
Knoflookplanten hou-
den namelijk niet van 
natte voeten en verse 
mest. 
Teentjes die in de vroe-
ge herfst geplant worden 
zullen meteen wortelen. 
Vaak nog voor de winter, 
komt er een groene spriet 
te voorschijn. Zo overwin-
teren de jonge planten. 
Bij strenge vorst is het 
afdekken met wat stro 
vaak handig om zo de 
planten door de winter 
heen te helpen. 
Tussen juni en augustus 
kan je de in de herfst ge-
plante bollen oogsten 
wanneer 2/3 van het loof 
dor en geel is geworden. 
Om de bollen lang goed 
te houden kan je het bes-
te de bollen eerst laten 

Knoflook is één van die 
planten is je gemakkelijk 
na de zomer in je tuin kan 
planten. Het geeft je een 
zonnig en Zuid-Europees 
gevoel. Niet gek na die 
nattigheid van de afgelo-
pen weken! 
Knoflook is een bolgewas 
uit de lookfamilie en een 
echte smaakmaker in veel 
gerechten. Rond de 
herfstperiode raken de 
bakken van de moestuin 
aardig leeg, dus knoflook 
kweken kan dan prima! 
Het enige wat je hoeft te 
doen is planten en wach-
ten.  
Knoflook heeft een hele 
hoge voedingswaarde. Zo 
zit er bijvoorbeeld allicine 
in; een stof die weerstand 
verhogend werkt en 
schimmels en infecties 
tegen gaat. Knoflook zit 
vol met vitaminen en 
helpt zelfs bij het vermin-

drogen. Doe dit door de 
bollen met loof en al op 
te hangen; bijvoorbeeld 
aan een waslijn in de kas 
of in je tuinhuisje. Knip na 
het drogen de wortels en 
het verdorde blad af en 
bewaar de bollen op een 
droge en luchtige plaats. 
Selecteer de mooiste bol-
len om een maand later 
opnieuw uit te planten en 
gebruik de rest om een 
winter lang van de smaak 
te genieten. 

Aioli  -  zelf maken 
Stamp in een vijzel de 

knoflook met het zout tot 

een pasta. Meng er de 

eierdooiers en een flinke 

scheut citroensap door en 

klop met een garde drup-

pelsgewijs er wat olie 

door. 

Als de massa begint te 

binden scheutje na 

scheutje verder olie toe-

voegen en klop tot een 

dikke mayonaise. Breng 

op smaak met peper, zout 

en eventueel nog wat 

citroensap. 

Aioli is heerlijk om bij ta-

pas te gebruiken; kleine 

hapjes uit de Spaanse 

keuken.  

Ingrediënten: 

3 teentjes gepelde 

knoflook  

1 theelepel grof zeezout 

2 eierdooiers (op kamer-

temperatuur), 

wat citroensap   

250 ml extra vierge olijf-

olie.  
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Bram Wijnmaalenbrug onthulling in Beeld 
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