
 

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

Bloemflits 

Nieuwsbrief         Maart 2022 

De meeste tuinders zijn 

druk aan de slag met het 

verwerken van alle grond

– en meststoffen. Een 

korte terugblik 

Op woensdag 16 februari 

zijn we gestart. Op dins-

dag heeft verhuurbedrijf 

Gromax de shovel ge-

bracht. Woensdag om 

10:00, wat verlaat, is de 

eerste vrachtwagen uit 

Limburg gekomen om 50 

kuub dikke fractie te leve-

ren. Begin van de middag 

is de tweede vracht van 

nogmaals 50 kuub ge-

bracht. Na een dag rijden 

met twee transporters en 

een shovel is alle mest 

geleverd. 

Donderdag om acht uur in 

de ochtend kwam de eer-

ste vrachtwagen met 30 

kuub compost. Half twaalf 

de tweede 30 kuub. Begin 

van de middag is 16 kuub 

houtsnippers uitgereden. 

En dan de vrijdag storm-

dag. Vroeg in de morgen 

werd 15 kuub straatzand 

gebracht, later zijn nog 

twee ladingen drainage-

zand gebracht van elk 30 

kuub. Totaal een record 

aan bestellingen van 221 

kuub!  

Komende tijd ontvangen 

alle tuinders per email de 

Levering grond– en meststoffen 

Het seizoen begint! 
Er zijn letterlijk bergen 

verzet. Ruim 200 kuub is 

weer afgeleverd. Vele 

tuinders waarderen deze 

unieke service. Goed om 

te zien dat al veel van de 

grond- en meststoffen 

verwerkt zijn op de tui-

nen. Vele tuinen liggen er 

prachtig bij en zijn nage-

noeg helemaal klaar voor 

het nieuwe seizoen. De 

zaden zijn geleverd dus 

het voorjaar mag komen. 

Eerst werden we nog ge-

plaagd door meerdere 

sterke stormen. Veel ma-

teriaal op de tuin is licht 

en waait snel door en van 

de tuin. Met onze inspec-

tie hebben we nog veel 

materiaal opgeruimd en 

vastgelegd. Ook hebben 

we waar mogelijk open-

staande ramen van de 

kassen gedicht. Dit kan 

onnodige schade voor-

komen. Desondanks 

heeft de wind vele ruiten 

gekost.  

We zijn weer helemaal 

klaar voor het nieuwe 

tuinseizoen. Veel lees-

plezier weer met deze 

Bloemflits.  
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ONS BESTUUR 

Agenda 
 

 Begin maart 

Uitgifte zaden Van der Wal en 

pootaardappelen/pootuien 

 12 maart 

Inleveren brandbaar en on-

brandbaar grofvuil 

 28 maart 

Algemene Ledenvergadering 

(20:00 starten) 

 Eind maart 

Verwachte start freeswerk 

factuur voor levering van 

alle producten. We ver-

zoeken iedereen deze 

betaling apart van andere 

betalingen te doen met 

als omschrijving “grond– 

en meststoffen. 

Door de vele regen zijn de 

tuinen dit weekend ver-

anderd in zwembaden of 

rijstvelden. Zorg voordat 

u de producten gaat uit-

rijden over de tuin als de 

plassen zijn verdwenen 

en de grond droog is.  
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Opbouw van een eigen composthoop 
Een compostvat opstar-

ten lijkt een hele klus 

maar gaat vrij vlot als je 

enkele basisregels toe-

past. Deze tips kunnen 

ervoor zorgen dat het 

composteren vlotter en 

sneller verloopt. 

Zoek een plaats in jouw 

tuin waar het vat op een 

onverharde bodem kan 

staan (meer dan 5 meter 

uit de slootkant) en van 

enkele uren zonlicht kan 

genieten; liefst de mor-

genzon om de opwarming 

te stimuleren, zeker in 

koude periodes.  

Plaatsing op enkele be-

tontegels (5 tot 9) kan 

ook als stabiele basis, leg 

er zeker een in het mid-

den opdat de bodemplaat 

niet doorzakt en breekt 

want een vol vat kan al 

snel 100 kg wegen. Laat 

enkele centimeters ope-

ning tussen de tegels om 

een goede verluchting en 

drainage te garanderen. 

Leg de bodemplaat op 

deze fundering (of ge-

woon op de grond) en zet 

de romp vast in de gleuf. 

Zorg dat de luchtgaten in 

de bodem vrij zijn, zeker 

als je een bestaand vat 

gebruikt. 

Begin met een eerst laag 

van grof materiaal: snoei-

hout, houtsnippers of tak-

jes met een minimum-

lengte van 10 cm. Hierna 

kan het materiaal dat je 

wenst te composteren in 

het vat. Zorg voor een 

evenwicht van groen en 

bruin materiaal (zie tips 

en weetjes onderaan). 

Verlucht je vat minstens 

een keer per week. Ge-

bruik daarvoor de ver-

luchtingsstok. Steek hem 

zo diep mogelijk in het 

materiaal op verschillen-

de plaatsen, draai hem 

een kwartslag en trek 

hem er uit. 

Hierdoor vermeng je het 

groene en bruine materi-

aal en krijg je een schou-

weffect (beluchting) dat 

nodig is om de composte-

ring op gang te houden. 

Na enkele maanden is je 

vat vol en kan het com-

posteren in de eindfase 

treden. Dan ledig je het 

vat en wordt het verse 

materiaal van het gedeel-

telijk gecomposteerde 

materiaal gescheiden. 

Laat het half gecompos-

teerde materiaal even op 

een beschutte en droge 

plaats verder rijpen. Na 

enkele maanden kun je 

deze compost in jouw 

tuin of bloembakken ge-

bruiken. 

Start je vat opnieuw zoals 

bij het begin, met de rest 

van het verse materiaal 

en voeg geregeld nieuwe 

afval toe. Je bent weer 

vertrokken. Je kan ook als 

het vat vol is alles in het 

vat laten zitten en via de 

schuif het reeds verteer-

de materiaal (wat com-

post geworden is) gebrui-

ken. Dit duurt dan wel 

een flink aantal maanden 

voor het zover is. 

Groen materiaal bestaat 

uit afval van groenten, 

fruit, bloemen, kleine 

hoeveelheden gras, on-

kruid (zonder grond), 

theezakjes, koffiegruis 

met filter… Om het aantal 

ratten op het complex te 

verminderen verzoeken 

wij alle tuinders geen 

huis– en tuinafval mee te 

nemen van thuis. 

Bruin materiaal is snoei-

hout, houtsnippers, stro, 

gedroogde bladeren, …      

Wat hoort niet thuis in 

het vat: tuinhout, dierlijke 

afval, vlees, grond, vet, 

olie, as, houtskool, me-

taal, plastiek en andere 

onverteerbare materialen 

omdat deze het compos-

teerproces blokkeren. 

Voor het ophalen van het 
grofvuil worden, mede in 
een aantal voorwaarden 
gesteld: 

 Bindt het grofvuil 
zoveel mogelijk bij 
elkaar, met maxi-
male lengte van 2 
meter 

 Grofvuil dient ge-
scheiden te zijn in 
brandbaar en on-

Het volgende “feest” 
staat voor de deur, het 
ophalen van grofvuil. 

Zaterdag 12 maart wordt 
het grofvuil ingezameld. 
Om het afval beter gesor-
teerd te kunnen inleveren 
wordt al het vuil in één 
keer opgehaald. Dat bete-
kent twee containers op 
één dag te vullen. Voor-
heen kwamen beide con-
tainer in aparte weken. 

Inzamelen grofvuil 
sen) en chemisch 
afval worden niet 
afgevoerd 

Met de herziening van het 
milieuplan wordt ook na-
gedacht over het vermin-
deren van onze afvalstro-
men. 

brandbaar, dat be-
tekent bijvoorbeeld 
dat de steel ge-
scheiden van de 
stalen hark wordt 
aangeboden 

 Het grofvuil ligt 
voor aan de tuin 
langs het fietspad 

 Zakken met 
grond/tuinafval en 
glas 
(kassen/glazen/fles
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Hoe zit het met ons milieuplan? 
Recent heb ik deelgeno-
men aan een bijeenkomst 
waar het milieuplan van 
onze vereniging is bespro-
ken. Tijdens het voorbe-
reiden van deze bijeen-
komst heb ik het milieu-
plan gelezen. Dat was 
voor mij de eerste keer.  
Sinds 5 jaar ben ik lid van 
onze vereniging en bij het 
bestuderen van het mili-
euplan heb ik veel ge-
leerd. 
 
Ten eerste heb ik geleerd 
dat onze vereniging een 
milieuplan heeft.  
Het ligt zeker aan mijzelf 
dat ik waarschijnlijk de 
informatie die ik over on-
ze vereniging heb gekre-
gen toen ik lid werd, niet 
of in ieder geval niet goed 
heb gelezen. Maar ben ik 
vol enthousiasme begon-
nen in mijn tuin. Ten 
tweede heb ik veel ge-
leerd over de afval ver-

werking op ons mooie 
complex.  
In het milieuplan staat te 
lezen dat het groenafval 
door iedere tuinder op de 
eigen tuin moet worden 
gecomposteerd of mee 
naar huis moet worden 
genomen. In het huidige 
milieuplan wordt geen 
melding gemaakt van de 
composthopen op ons 
complex. Persoonlijk ben 
ik erg blij met de moge-
lijkheid om mijn groenaf-
val naar de compostho-
pen te kunnen brengen.  
Maar omdat ik het milieu-
plan niet goed had gele-
zen, breng ik al mijn 
groenafval naar de com-
posthoop en dat is niet 
volgens de regels. In het 
milieuplan staat dat aard-
appelloof, tomatenloof en 
koolstronken niet op de 
composthoop mag wor-
den gestort. Sorry, ik ben 
dus al 5 jaar fout bezig 

want mijn tomatenloof 
heb ik wel op de com-
posthoop gestort. Het 
was leerzaam voor mij om 
deel te nemen aan de 
discussie over het milieu-
plan en ik ga mijn leven 
zeker beteren. 
 
De discussie die gevoerd 
is over het milieuplan was 
ook heel interessant. Het 
is goed dat wij als vereni-
ging ook nadenken hoe 
wij een steentje kunnen 
bijdragen aan het verbe-
teren of behouden van 
het milieu. Onze kleinkin-
deren moeten tenslotte 
dezelfde mogelijkheden 
hebben zoals wij, zoals 
het kunnen genieten van 
een volkstuin. 
Een van de doelstellingen 
die tijdens de discussie 
naar voren kwam luidde: 
Alles wat een tuinder 
meeneemt naar het volks-
tuincomplex moet in prin-

cipe ook weer door deze 
tuinder van het complex 
worden verwijderd. Nu 
wordt nog heel veel afval 
door de vrijwilligers van 
onze vereniging verwij-
derd. 
 
Met vriendelijke groeten, 
Peter Vegt 
Tuin 49 en 51. 

Afgelopen jaar is ge-

werkt, samen met een 

groep tuinders (als repre-

sentatieve doorsnede 

van alle leden) aan de 

herziening van het tuire-

glement. 

Ondertussen werken we 

ook aan het modernise-

ren en updaten van het 

huishoudelijk reglement 

en het milieuplan. Het 

bestuur werkt een voor-

stel uit voor de algemene 

ledenvergadering. 

Verkapt hout? 
haardhout beschikbaar is 
voor tuinders. Geïnteres-
seerden kunnen interesse 
kenbaar maken aan de 
Tuincommissie inclusief 
vermelding van de ge-
wenste hoeveelheid.  

Met het schrijven van de-
ze Bloemflits worden de 
voorbereidingen ge-
troffen voor het verwijde-
ren van meerdere bomen.  

De takken en stammetjes 
zullen worden verhakseld 
zodat we voldoende hout-
snippers hebben om alle 
paden aan te vullen. De 
boomstammen blijven 
achter. Dit hout wordt 
gezaagd tot haardhout. 

In het verleden konden 
veel tuinders het haard-
hout gebruiken in de ka-
chel. Mogelijk dat, tegen 
een geringe vergoeding, 

Nieuws uit onze winkel! 
kelen tot meststoffen. 
Ook hebben we nog stei-
gerbuizen liggen, paalan-
kers en noppenfo-
lie/windbreekgaas bij-
voorbeeld. 

Steeds meer leden beta-
len per bank. Elke over-
schrijving kost de vereni-
ging geld. Hierbij dan ook 
het verzoek om alle beta-
lingen onder € 10,- cash 
te voldoen. We onder-
zoeken de mogelijkheden 
van een pin apparaat. 
Graag bij alle overschrij-
vingen per bank vermel-
den wat is gekocht en het  
tuinnummer. 

Vanaf zaterdag 26 februari 
is de winkel weer geopend 
op zaterdagmorgen tussen 
09:30 en 11:30 uur. 

De verkoop van de plant-
jes is weer begonnen en 
naarmate het weer beter 
wordt zal het assortiment 
ook toenemen. Momen-
teel hebben we sla, andij-
vie, broccoli, bloemkool, 
spitskool en bietjes. De 
plantjes kan je direct mee-
nemen vanuit de winkel 
zonder te bestellen. Vanaf 
nu hangt er ook een prijs-
lijst in de winkel met alles 
wat we kunnen aanbieden 
in de winkel. Van tuinarti-
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Even voorstellen: Marije Salome 
jaar) zijn we aan de slag 
gegaan, dit moet ons toch 
ook wel lukken? Handige 
filmpjes op internet, boe-
ken over moestuinen (in 
vele varianten) en fijne 
tips van de buurmannen 
en –vrouwen nemen we 
allemaal ter harte (zet 
nou niet al die sla in één 
keer). We zijn beginners, 
maar we hebben er veel 
zin in! 
Het spitten is een vak 
apart, maar het werken in 
de buitenlucht is heerlijk. 
Kennis gemaakt met de 
veenmol, we dachten aan 

een harige muissoort… 
Niets is minder waar, oog 
in oog met een krekelach-
tig wezen met grote grij-
pers, op zoek naar jonge 
wortels…we leren iedere 
dag. 
Ons minischuurtje is in-
middels ingericht met de 
eerste tuinbenodigdhe-
den en de zaden zijn bin-
nen. We zijn natuurlijk 
enorm benieuwd hoe de 
tuin erbij staat aanko-
mende zomer. Verschil-
lende soorten groente, 
veel bloemen en geurige  

Blij verrast waren we toe 
we begin januari tuin 69 
toebedeeld kregen! Bijna 
drie keer groter dan onze 
tuin thuis, dus we voelde 
ons gelijk grootgrondbe-
zitter, met uitzicht over 
de weilanden!  
 
Na een mooi onthaal door 
het bestuur zijn we 
(Arnoud en Mirjam) gelijk 
aan de slag gegaan, want 
er moet gespit worden. 
Met de schooltuinen van 
onze dochters nog in onze 
gedachten (Fieke en Mau-
ra zijn inmiddels 13 en 11 

 
kruiden, hopelijk wordt  
het een mooi kleurenpak-
ket! Tot ziens op de tuin! 

 

En om te puzzelen 

maart de agenda met bij-

behorende stukken.  

Eventuele gewenste spe-

cifieke agendapunten 

kunt u doorgeven via se-

cretaris@debloemhof.nl 

aan het bestuur voor vrij-

dag 11 maart.  

Al 2 jaar konden we geen 

normale ALV plannen ge-

zien de pandemie. Zoals 

het er nu uitziet kunnen 

we onze voorjaars ALV 

weer fysiek plannen in 

onze kantine. Deze staat 

gepland voor maandag 28 

maart 2022. Hiervoor 

ontvangen jullie medio 

Algemene ledenvergadering 
helpen zoeken we nog: 

Koks: (iedere zaterdag 

van 11:45 – 13:00u); 

Schoonmaker: voor de 

toiletten (eens per maand 

volgens schoonmaakroos-

ter); 

Secretaris: voor het dage-

lijks bestuur 

Wie biedt wat extra han-

den voor onze vereni-

ging? Met meerdere 

Bloemflitsen hebben we 

een oproep gedaan, im-

mers een vereniging ben 

je met elkaar! 

Ondanks dat afgelopen 

najaar vele tuinders heb-

ben aangeboden te  

Openstaande vacatures 
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