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Bloemflits 

Nieuwsbrief         Februari  2022 

Vanaf medio maart willen 

we iedere zaterdag een 

lunch serveren.  

Tussen 11:45 en 13:00 

uur kan een eenvoudige 

lunch tegen lage kosten 

besteld worden mits we 

daar voldoende vrijwil-

ligers voor krijgen. Er is 

een keuze uit: soep van 

de dag, tosti’s, broodje 

kroket of broodje frikan-

del naast wat drankjes.  

Naast dat we vrijwilligers 

zoeken om deze lunch te 

bereiden zijn we altijd op 

zoek naar klanten ;). 

Voorheen was de lunch 

een moment om tussen 

het harde werken op de 

tuin elkaar te spreken of 

van elkaar te leren. We 

hopen dat we daarmee 

de binding van leden bin-

nen onze vereniging hel-

pen.  

Lijkt je het leuk om te hel-

pen met het bereiden en 

bedienen kan je je aan-

melden door een mail te 

sturen naar secreta-

ris@debloemhof.nl . 

Naast dat het leuk is om 

te doen kan het ook wor-

den ingezet als vervan-

gende werkbeurt…..  

Het is een proef voor een 

wat langere periode om 

te kijken of hier behoefte 

aan is. 

Lunch in de kantine 

Warm welkom 
Welkom aan alle nieuwe 

tuinders! Medio januari 

hebben we alle nieuwe 

tuinders mogen verwel-

komen en laten kennis 

maken met hun tuin.  

Leuk om te zien dat en-

thousiast de tuin wordt 

aangepakt. Alle tuinen 

zijn wederom bezet en 

we hebben daarnaast nog 

een aardige wachtlijst. 

Moestuinen is populair en 

dat wisten wij natuurlijk 

al. Het weer is gelukkiger 

wat droger en dat is een 

goede start van een 

schitterend seizoen. De 

eerste zaadjes zijn thuis 

misschien al weer ge-

zaaid.  

Het echte werk start me-

dio februari met het uit-

rijden van de grond- en 

meststoffen. Hopelijk 

laten de coronarichtlij-

nen het toe dat de kanti-

ne open kan blijven zo-

dat u straks gebruik kan 

maken van een heerlijke 

lunch.  Veel leesplezier 

weer met deze Bloem-

flits  
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Voor meer informatie 

www.debloemhof.nl 

ONS BESTUUR 

Agenda 
 

 26 januari 

Opening kantine 

 Medio Februari 

Uitgifte mest– en grondstoffen 

en zaden/aardappelen 

 Medio maart 

Verwachte start freeswerk 

 

 

 

Vacature(s) 

Op dit moment hebben 
we nog diverse vacatures. 
Een vereniging onderhou-
den we met elkaar. Op dit 
moment hebben we een 
vacature voor de secreta-
ris en vrijwilligers die de 
lunch verzorgen. En we 
zijn op zoek naar leden 
die het leuk vinden om de 
Bloemflits iedere maand 
op te maken. Het werk 
bestaat uit het maande-
lijks verzamelen van copy 
en het maken of verza-
melen van leuke foto’s. 
En het opmaken hiervan 
natuurlijk. Aanmelden 
hiervoor kan via secreta-
ris@debloemhof.nl 
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mailto:secretaris.bloemhof@gmail.com
mailto:secretaris.bloemhof@gmail.com


 

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

Pagina 2  Nieuwsbr ief  

Nieuws van de inkoopcommissie 
Het tuin seizoen gaat 

weer beginnen dus hierbij 

alvast enige informatie 

wat er de komende we-

ken gaat gebeuren.  

De zadenlijsten zijn inmid-

dels verstuurd en de uit-

gifte van de zaden zal 

plaatsvinden in de 1e of 2e 

week van februari. De 

pootaardappelen worden 

waarschijnlijk geleverd in 

de 1e week van maart. 

Zodra de datum van uit-

gifte definitief is ontvan-

gen de tuinders die een 

bestelling hebben ge-

plaatst een email van de 

exacte datum. 

Half februari zal de winkel 

op zaterdag weer open 

gaan en zullen er ook 

weer plantjes te koop 

zijn. De openingsdatum is 

afhankelijk van het weer, 

de openingstijd in eerste 

instantie van 09:00 tot 

10:00. Bestelling voor 

producten kunnen via de  

website worden gedaan.  

De kwaliteit van de bodem 
Een terugkerende vraag 

van leden is hoe je de 

kwaliteit van de bodem 

kan beoordelen. 

De basis van een gezonde 

bodem betekent het zoe-

ken van een balans waar-

bij bodemleven, vrucht-

baarheid en bodemstruc-

tuur optimaal zijn.  

Allereerst de bodemstruc-

tuur. De tuinen die mid-

den winter of eind van de 

winter gespit zijn verdie-

nen aanbeveling om te 

frezen van het voorjaar. 

De vereniging kan zorgen 

dat uw tuin gefreesd 

wordt als de grond het 

toe laat. Met een strenge 

vorst worden de kluiten 

vaak losser en kleiner 

maar het druilerige weer 

van de afgelopen maan-

den zijn de kluiten nog 

heel (groot).  

De structuur kan worden 

verbeterd door het toe-

voegen van drainage-

zand, compost en mest-

stoffen. Hoe meer organi-

sche stof er in de bodem 

aanwezig is hoe losser 

deze wordt, onder andere 

door het actieve bodem-

leven.  

Om bodemleven te stimu-

leren, en de structuur te 

verbeteren, is het toevoe-

gen van kalk wenselijk. 

Gemiddeld stellen we er 

met een onderhoudsbe-

kalking per 100 vierkante 

meter 15-20 kilo kalk 

wordt gestrooid. Actief 

bodemleven zorgt voor 

het afbreken van mest-

stoffen die worden vast-

gelegd in de bodem. 

Daardoor zijn deze op te 

nemen door onze planten 

en is het risico op uitspoe-

len kleiner.  

En dan een belangrijke 

pijler van de bodem, het 

actieve bodemleven. Bo-

demleven bestaat uit een 

netwerk van bacteriën, 

schimmels en allerlei dier-

tjes. Denk aan wormen, 

kevers, mieren maar ook 

de vervelende veenmol-

len. Dit bodemleven is 

vooral te voeden door het 

toevoegen van zo vers 

mogelijk plantaardig ma-

teriaal. Dit kan bijvoor-

beeld snijafval zijn van 

gewas, stro of mest. Het 

inwerken van deze mate-

rialen in de bodem levert 

daarmee een belangrijke 

voedselbron.  

Plantaardig materiaal 

voedt voornamelijk de 

diertjes in de bodem. Bac-

Ook leveren wij in de 2e 

helft van februari de 

meststoffen. Gedurende 

die dagen willen we, van-

wege de veiligheid, eigen-

lijk geen tuinders op het 

complex. De exacte da-

tum maken we later be-

kend per email. We vra-

gen van alle leden begrip 

aangezien wij in korte tijd 

veel producten moeten 

leveren waarmee we de 

kosten voor de tuinders 

laag kunnen houden. En 

er is veel besteld! 

teriën en schimmels kan 

je daarentegen op een 

andere manier laten 

groeien. Naast het toe-

voegen van plantaardig 

materiaal is Lavameel 

een goede keuze. Met de 

toediening er van komen 

sporenelementen in de 

bodem waar de bacteriën 

en schimmels zich mee 

voeden. Daarnaast leve-

ren de mineralen extra 

smaak aan de gewassen.  

De inkoopcommissie kan 

je adviseren! 

Wil je je tuin dit jaar 

(weer) laten frezen?  

De kosten bedragen 

€0,40/m2 met een mini-

male te frezen opper-

vlakte van 25 m2 per 

tuin 

U kunt zich opgeven per 

mail via inkoopcommis-

sie@debloemhof.nl tot 1 

maart. Benoem in de 

mail je tuinnummer en 

welke stukken je ge-

freesd wilt hebben  

http://www.debloemhof.nl
mailto:secretaris@debloemhof.nl?subject=Vraag%20n.a.v.%20de%20Bloemflits
mailto:inkoopcommissie@debloemhof.nl?subject=Frezen
mailto:inkoopcommissie@debloemhof.nl?subject=Frezen
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Even voorstellen: Julia Asshorn 
ervan om zijn eigen, echte 
Italiaanse tomaten te 
kweken en ikzelf word 
gewoon blij van het wer-
ken in de tuin. Je ziet snel 
resultaten van je werk en 
het herinnert mij aan de 
groentetuin van mijn 
grootouders “im schönen 
Sauerland”.  

We hebben veel ideeën 
en wensen maar nog wei-
nig ervaring. We hopen 
dat we door de vereni-
ging, de mede-tuinders en 
zeker ook van onze fou-
ten veel gaan leren. Zo 
heeft elk gezinslid ook zijn 
eigen wensen: ik ga een 
kruidenspiraal bouwen en 

wil wat bloemen hebben, 
Emelie wil wortels plan-
ten, Elias aardbeien en 
mais en Massimo heeft 
het alleen over de perfec-
te tomaten voor zijn 
bruschetta. Er komen ze-
ker ook  nog andere 
groentes en fruitsoorten 
in onze tuin maar ook wat 
rust-plekjes, bomen, vo-
gelhuisjes, een insecten-
hotel en bessenstruiken. 

Hallo, we zijn de nieuwe 
huurders van tuin 106. 
Ons gezin bestaat uit mijn 
man Massimo, onze kin-
deren Emelie (8) en Elias 
(6) en ikzelf: Julia.  

We wonen in de voorhof 
in Leiderdorp en tijdens 
onze wandelingen in de 
Bloemerd hebben we al 
lang van buitenaf de tui-
nen bewonderd. We kwa-
men bij de volkstuinver-
eniging de Bloemhof om-
dat we het leuk vinden 
om met onze handen be-
zig te zijn, vooral aan de 
buiten lucht en samen 
met de kinderen. Ook 
droomt Massimo al jaren 

Nee, niet alles hoeft in 
ons eerste jaar: plezier 
staat voorop, dus klein 
beginnen en langzaam 
uitbreiden. We zijn vaak 
op zondag te vinden in 
onze tuin. Kom langs voor 
een bezoekje en kennis-
making. We ruilen graag 
een warme kop koffie 
voor tips en ervaringen.  

Tot ziens! 

en dit stuur ik dan weer 
op naar de Tuincommis-
sie. Op basis van onze 
waarnemingen gaat Erwin 
er verder mee aan de 
slag.  
 
Het is een leuke manier 
van inzet voor de vereni-
ging. Je leert het complex 
goed kennen, ziet hoe 
iedereen op een andere 
(eigen) manier tuiniert en 
je spreekt af en toe wat 
mensen die je anders 
nooit spreekt.  
Wat elk jaar weer opvalt 
is dat elke tuin prima op 
orde is bij de eerste keu-
ring, bij de tweede keu-
ring zien we wie het wat 

Samen met 2 collega tuin-
ders heb ik (Merel) het 
afgelopen jaar de tuinen 
gekeurd.  
 
Samen met Jan en Charles 
zijn we 4 keer alle tuinen 
langs gegaan. We contro-
leren globaal of de tuinen 
geen achterstallig onder-
houd hebben en of ieder-
een zich aan het regele-
ment houdt: bijvoorbeeld 
of bomen niet te hoog 
zijn, geen compost binnen 
5 meter van het water 
wordt opgeslagen, aard-
appelen op de juiste plek 
volgens het schema zijn 
geplant en vele andere 
zaken. We noteren alles 

Keuringsrapportage 
moeilijker lijkt te vinden 
alles bij te houden en bij 
de derde gaan we alweer 
naar het einde van het 
seizoen toe. Bij de 4e keu-
ring zijn de meeste tuinen 
weer keurig opgeruimd 
en hebben velen de schop 
alweer in de grond gesto-
ken om de grond in te  
spitten.  
 
Dit jaar krijgen we ver-
sterking van tuincollega 
Marga, waardoor we 
weer een complete keu-
ringscommissie hebben 
en we weer vol goede 
moed en zin aan een 
nieuw jaar beginnen. Tot 
op de tuin! 

Bomenbesluit 

Afgelopen jaar is werk 

gemaakt van (te) hoge 

bomen op de tuinen of 

bomen die in de groen-

strook/windsingel zijn 

gepland.  

Afgelopen maanden 

heeft het bestuur per 

tuin de situatie bekeken 

en daarbij gekeken of 

een boom gesnoeid of 

verwijderd kan worden. 

Binnenkort ontvangen 

alle tuinders hiervan be-

richt hoe we hier mee 

om gaan. 

http://www.debloemhof.nl
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Even voorstellen: Marije Salome 
nen ze meteen bij onze 
tuin in praktijk brengen. 

Op 15 januari werden we 
heel vriendelijk ontvan-
gen door het bestuur en 
kregen we onze tuin voor 
het eerst te zien. Dat was 
best spannend, we waren 
wel eens langs geweest, 
maar hadden natuurlijk 
geen idee welke tuin we 
zouden krijgen. Zou er 
een kas op staan of een 
schuur(tje)? Uiteindelijk 
bleek het het eerste te 
zijn, dus we kunnen al 
vroeg beginnen. 

Mijn vader was vroeger 
ook altijd met zijn moes-
tuin bezig en ik heb wel 

geholpen en het één en 
ander opgestoken, maar 
om het zelf te doen is 
toch heel anders. Geluk-
kig hebben we aardige 
buren ontmoet, die al de 
nodige adviezen hebben 
gegeven. Van al die ken-
nis die bij de vereniging 
rondloopt gaan we zeker 
gebruik maken! 

Voor nu zijn we in elk ge-
val druk aan het spitten 
en begint de tuin er al 
netjes uit te zien. We ho-
pen jullie regelmatig te-
gen te komen en uiter-
aard mogen jullie ons al-
tijd om hulp vragen als je 
eens een handje nodig 
hebt om bijvoorbeeld een 

Sinds half januari zijn wij 
de trotse tuinders van 
tuin 71. Wij, dat zijn Marit 
(7), Anna (10), Marije en 
Roy. We hebben nog niet 
eerder een volkstuin ge-
had, maar wel op een 
klein stukje van onze ach-
tertuin het één en ander 
verbouwd. Dat vonden de 
meiden geweldig: aard-
beien, wortels, komkom-
mer en tomaten die je 
helemaal zelf hebt ge-
kweekt. Nu willen we het 
in het groot proberen en 
daar hebben we heel veel 
zin in. Daarnaast gaat An-
na dit jaar bij de school-
tuinen aan de slag (en 
Marije gaat helpen), dus 
de opgedane kennis kun-

glasplaat te verplaatsen. 

Groetjes, 

Marit, Anna, Marije en 
Roy 

gram gesneden uien, 2 
groentebouillon ta-
bletten, 3 eetlepels grove 
Zaanse mosterd, 1 liter 
kokend water, 12,5 gram 
verse bieslook. 
 
Bereidingswijze: Schil de 
knolselderij en snij deze in 
blokjes. Snijd de knoflook 
fijn. Verhit de olie in de 
pan met dikke bodem en 
bak de knolselderij, 

In de Bloemflits van afge-
lopen december stond 
een beschrijving van knol-
selderij. Misschien heb je 
dit nog in je tuin staan; 
anders zijn ze volop te 
koop in de winkel. Hier-
van is de volgende heerlij-
ke soep te maken. 
 
Benodigdheden: 1 knol-
selderij, 1 teen knoflook, 
2 eetlepels olijfolie, 150 

Knolselderijsoep met mosterd 

knoflook en ui 3 minuten. 
Roer regelmatig. Voeg de 
bouillon tabletten, ko-
kend water en mosterd 
toe. Breng aan de kook en 
laat 15 minuten op laag 
vuur koken met de deksel 
op de pan.  
 
Snijd ondertussen de 
bieslook fijn. Neem de 
pan van het vuur en pu-
reer de soep met de 

staafmixer. Bestrooi de 
soep met de bieslook.  

door de tuin op te delen 
in kleinere percelen.  De 
tuin kan bijvoorbeeld in 
zes vakken worden inge-
deeld; koolgewassen, 
bladgroenten, vrucht-
groenten, wortelgroen-
ten, aardappelen en peul-
gewassen.  De bemesting 
kan daarmee per gewas-

Een veel gestelde vraag 
van onze leden is hoe je 
de moestuin zo in kan 
delen dat gewassen el-
kaar niet “bijten” en elk 
jaar een andere plek in de 
tuin krijgen. 
 
De zogenaamde vrucht-
wisseling is te bereiken 

Vruchtwisseling en aardappelen 

groep worden uitgevoerd. 
Koolgewassen hebben 
veel mest en kalk nodig, 
bladgroenten niet. Aard-
appelen vragen veel mest 
aangevuld met kalium en 
wortelgroenten alleen 
wat kalium. De peulge-
wassen  hebben dan weer 

een lage voedingsbe-
hoefte.  
Dit jaar dienen de aardap-
pelen op de achterste 
30% ,van het deel van de 
tuin dat wordt beteeld, te 
worden geplant. Aardap-
pelen die met de meikeu-
ring verkeerd staan moe-
ten worden verwijderd. 
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