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Bloemflits 

Nieuwsbrief         November  2021 

Met een goede bemesting 

en bewerking duurt dat 

maximaal 3 maanden.  

De boodschap is vooral 

om niet te spitten als de 

bodem te nat is, de struc-

tuur van de bodem raakt 

beschadigd en dat heeft 

effect op de oogst van 

volgend jaar. Valt de 

grond bij het spitten niet 

van de schep af dan is de 

grond te nat.  Het is be-

langrijk om na het spitten 

de grond tijd heeft om 

opnieuw te zetten. Na de 

winter is frezen of harken 

een prima bewerking mits 

de grond goed gespit is.  

 

De voorbereiding en de 

verzorging van de grond is 

voorwaarde voor een 

goede oogst volgend jaar. 

Eigenlijk begint het tuin-

seizoen namelijk in het 

najaar met een bewer-

king. Het zorgt voor de 

verbetering van de door-

laatbaarheid, de zuurstof-

voorziening of toevoeging 

van organisatie materiaal 

bijvoorbeeld. Grond die 

jaarlijks goed verzorgd 

wordt kan, in het voorjaar 

kort voor het planten, of 

bij zwaardere gronden 

voor de winter, bewerkt 

worden. Er is een verschil 

in grondsoorten over het 

complex, de tuinen aan 

de oneven zijden liggen 

op wat zwaardere grond 

dan tuinen aan de even 

zijde. Grofweg kan ge-

steld worden dat de tui-

nen vrijwel allemaal voor 

de winter bewerkt zou-

den moeten worden.  

Spitten wordt vrij alge-

meen beschouwd als de 

beste grondbewerking 

voor zwaardere gronden. 

Het zorgt voor het onder-

werken van oogstresten 

en onkruiden maar ook 

het doorlaten van water. 

Het nadeel is dat de bo-

dem verstoord wordt en 

tijd nodig heeft om op-

nieuw op te bouwen.  

Grondbewerking voor/na de winter 

Najaar 
De natuur kleurt prachtig. 

Ieder seizoen blijft toch 

mooi. De wintertijd is 

zelfs alweer in gegaan.  

Zoals aangekondigd hou-

den we weer een fysieke 

najaar-ALV. Dat vinden 

we best spannend met 

alle corona maatregelen 

nog vers in onze gedach-

te.  

We zullen ons strikt moe-

ten houden aan de richt-

lijnen en vragen uw be-

grip hiervoor. Een echte 

ALV is nodig omdat we als 

bestuur veel willen voor-

leggen aan onze leden ter 

besluitvorming.  

De uitnodiging met bijbe-

horende documenten 

hiervoor ontvangt u sepa-

raat. Wanneer u onver-

hoopt verhinderd bent 

kunt u uw mening ook 

per e-mail doorgeven. 

Een vereniging kan ten-

slotte alleen bloeien met 

actieve leden. 

Veel leesplezier weer en 

succes met uw tuin win-

terklaar maken! Hopelijk 

zien we elkaar snel bij de 

Algemene Ledenverga-

dering. 
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Voor meer informatie 

www.debloemhof.nl 

ONS BESTUUR 

Agenda 
 

 13 november 

Ophalen brandbaar vuil 

 20 november 

Ophalen onbrandbaar vuil 

 22 november 

Algemene Ledenvergadering, 

Bloemerd 2A, Leiderdorp. Aan-

vang 19:30 
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Mogelijkheden afvoer grofvuil 
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 heb-

ben we de containers op: 

 Zaterdag 13 no-

vember brandbaar 

 Zaterdag 20 no-

vember, onbrand-

baar 

Voor vele tuinders blijft 

het een gok wat brand-

baar en niet brandbaar 

vuil is.  Het onbrandbare 

vuil betreft stenen, ijzer 

en metaal en glas. Het 

glas mag jaarrond in de 

speciale glasbak die in de 

kruiwagenbak staat en 

willen we niet in de con-

tainer. Als de glasbak vol 

is vragen we tuinders het 

zelf weg te brengen naar 

de gemeentewerf. Bij het 

uitsorteren van ons vuil 

levert glas een extra risico 

op verwondingen. De rest 

is allemaal brandbaar van 

plastic tot hout, van golf-

platen tot regenton. Voor 

de tuinders die dit jaar 

hun lidmaatschap helaas 

opzeggen is het handig al 

het grofvuil komende 

week dus aan te bieden. 

De week voordat de con-

tainer beschikbaar zoeken 

tuinders naar bruikbare 

materialen tussen het 

Vuil ophalen een hele klus 

 

Elk jaar het vuil ophalen is 

een hele klus. Dat bete-

kent dat we graag het vuil 

allemaal op eenzelfde ma-

nier aangeboden willen 

hebben. Hierbij een paar 

tips: 

 Biedt grofvuil 7 da-

gen voor de ophaal-

dag aan 

 Zorg dat het brand-

bare vuil gescheiden 

blijft van het on-

brandbare 

 Maak grote objec-

ten waar mogelijk 

plat of klein 

 Bindt stokken en 

pvc buizen samen 

tot bundels. 

 Leg het afval binnen 

een halve meter 

langs uw tuin neer.  

Pastinaak 
De pastinaak kwam in de 
Middeleeuwen naar West
-Europa, maar was al be-
kend bij de oude Grieken.  

Vóór de introductie van 
de aardappel was het een 
belangrijk volksvoedsel.  

Pastinaak komt ook in het 
wild voor en bloeit als 
tweejarige plant van juli 
tot september met een 60 
tot 90 cm lange stengel in 
een geelachtig scherm.  

Je kan de plant in ber-
men, uiterwaarden, dij-
ken en ook op open plek-
ken in de duinen vinden. 
 
Pastinaak is een circa 20 
cm lang wortelgewas met 
een zoete anijsachtige 
smaak en een crème-

witte kleur. Door de leng-
te van de wortel is de 
groente niet geschikt voor 
teelt op kleigronden! Of 
wil je het toch proberen  

De pastinaak wordt door-
gaans in de tweede helft 
van april gezaaid, maar 
kan pas in november ge-
oogst worden.  

Later oogsten - in decem-
ber of zelfs januari - is ook 
mogelijk, omdat de wor-
tel in de grond niet dood 
vriest. Pastinaak is niet 
zozeer vitaminerijk als 
wel mineraalrijk.  

Verse pastinaak voelt ste-
vig aan en blijft in de koel-
kast in een plastic zak met 
gaatjes een paar dagen 
goed.  

Schil ze met een dunschil-
ler, snijd ze in reepjes, 
blokjes of plakjes en kook 
of stoof ze in ± 20 minu-
ten gaar. Pastinaak is ge-
schikt in soepen, stamp-
potten en stoofschotels.  
 

afval dat is aangeboden 

langs het pad. Het materi-

aal dat tuinders opnieuw 

willen gebruiken vinden 

we veelal een jaar later bij 

een andere tuin aangebo-

den terug. Om vervuiling 

van het complex te voor-

komen en te zorgen dat 

vuil wordt afgevoerd ver-

zoeken we tuinders om 

geen materialen uit het 

aangeboden vuil mee te 

nemen. 

Aan het eind van het sei-
zoen is er weer een be-
langrijke mijlpaal. Name-
lijk het doorgeven van 
opzeggingen maar ook 
wensen om van tuin te 
verhuizen.  
Wanneer u overweegt uw 
tuin op te zeggen dient u 
dit tijdig (uiterlijk 1 de-
cember) te doen. Dit kan 
door een mail te sturen 
naar secreta-
ris@debloemhof.nl .  
U dient uw tuin dan 
schoon en zwart op te 
leveren aan het einde van 
het jaar. Op 1 december 
ontvangen alle tuinders 
van de tuincommissie 
bericht over het opleve-
ren. 

Einde seizoen 
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Oogsten en bewaren in november 
samen met de dressing 
door de witte kool. Breng 
op smaak met peper en 
eventueel zout. Schep de 
salade op een schaal en 
bestrooi met de cranber-
ry’s. Erg lekker bij een 
glas witte wijn!  

Zuurkool 

Benodigdheden: 5 kilo 
witte kool, 10 gram zout 
per kilo kool, 10 laurier-
blaadjes, 15 jeneverbes-
sen, 20 zwarte peperkor-
rels, 500 ml karnemelk, 
scheut witte wijn. 
Bereidingswijze: Snijd de 
kool in hele fijne reepjes. 

Bewaar de buitenste bla-
den om als dekblad te 
gebruiken. Doe de kool 
over in een grote schaal. 
Voeg het zout en de krui-
den toe. Kneed dan de 
kool met de handen goed 
door elkaar. Er zal lang-
zaam aan wat vocht losla-
ten. Giet er de karnemelk 
bij. Meng nog even goed 
door elkaar. Doe de kool 
over in een zuurkoolpot 
of in goed schoonge-
maakte andere potten. 
Leg dan een gewicht op 
de kool. Bij de zuurkool-
potten zitten gewichten. 
Bij glazen potten is de 
eenvoudigst manier om 

De maand november is 
vooral een maand om 
met kool aan de gang te 
gaan. Boerenkool, rode 
kool, witte kool. Allemaal 
even lekker! In deze 
Bloemflits wordt aan-
dacht besteed aan de ver-
werking van witte kool. 
Eén recept om de kool 
direct op te kunnen eten 
en één recept om van 
witte kool zuurkool te 
maken.  

Witte kool met bleeksel-
derij en cranberry’s  

Benodigdheden: 600 g 
gesneden witte kool, 3 
stengels bleekselderij, 80 
g verse cranberry's, 1 ci-
troen, 2 el grove mosterd 
en 6 el olijfolie. 

 
Bereidingswijze: Rasp de 
gele schil van de citroen 
en pers de vrucht uit. 
Klop een dressing van de 
mosterd, het citroenrasp 
en -sap en de olijfolie. 
Snijd de bleekselderij in 
dunne boogjes en meng 

de kool af te dekken met 
de achtergehouden bla-
deren. Sluit de pot niet af, 
maar leg het deksel er 
losjes op. Bij zuurkool 
moeten de gassen wel uit 
de pot kunnen, maar mo-
gen er geen bacteriën in 
komen. Zet de pot 6 we-
ken op kamertempera-
tuur weg. Check af en toe 
of de kool nog onder 
staat. Zo niet, voeg dan 
een beetje gekookt water 
toe. De zuurkool is houd-
baar tot het volgende 
jaar. Tot er weer nieuwe 
kolen zijn en er weer 
nieuwe zuurkool gemaakt 
kan worden.  

mee! We zetten de moge-

lijkheden nog één keer 

voor u op een rij: 

De glaszettersploeg (op 
afroep) en elk kwartaal 
afvoeren van glas met de 
aanhanger naar de ge-
meentewerf 
De keuringscommissie (4 
maal per jaar de tuinen 
keuren) 
De maaiploeg, (4 maal 
per jaar de slootkanten 

Een groot deel van de 

vereniging draait door 

onze vrijwilligers. Bijvoor-

beeld vrijwilligers die het 

sanitair wekelijks schoon 

maken en glasschade ver-

helpen.  

Afgelopen week deden 

we een oproep per mail 

en dit heeft al tot wat 

aanmeldingen geleid. 

Daar zijn we heel blij 

maaien) 
De snoeiploeg (in decem-
ber/januari helpen met 
het stapelen van snoei-
hout en snipperen van 
takken) 
De kascontrolecommissie  
(een maal per jaar vooraf-
gaand aan de ALV in het 
voorjaar)  
De redactie van de 
Bloemflits (maandelijks 
verzamelen van copy en 

Vrijwilligers gezocht  
opmaken tot Bloemflits) 
Secretaris functie (als on-
derdeel van het dagelijks 
bestuur) 
 
Kortom, we hebben nog 
diverse plekken ondersteu-
ning nodig van vrijwilligers.  
Ben je goed in een van deze 
taken of lijkt het je leuk?  
 
Je kan je per mail aanmel-
den bij de secretaris via 
secretaris@debloemhof.nl.  
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