
 

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

Bloemflits 

Nieuwsbrief         April 2022 

Wat hebben wij toch ge-
luk met dat stukje grond 
tussen de N446 en de 
voetbalvelden. Zelfs een 
prachtig kantinegebouw, 
die laatst in z'n geheel 
van een nieuwe look is 
voorzien, staat ons ter 
beschikking. En daar wil-
len wij het eens met u 
over hebben...... 
 
Al van oudsher zitten op 
zaterdagochtend, vanaf 
09:00u ongeveer, de vas-
te klanten voor een bak-
kie koffie met elkaar in 
gesprek. Tuinieren, poli-
tiek, echt alles komt op 
tafel. Het is nèt een Haag-
se Koffietent! Geweldig 
vinden we dat, echter 
alleen voor hen is het 
kantinegebouw te duur 
om te laten staan en het 
is neergezet zodat tuin-
ders elkaar daar kunnen 

ontmoeten en/of een ver-
snapering gaan halen om 
die vervolgens te lozen op 
1 van de wc's. Er moet 
een beetje leven in gebla-
zen worden en om te be-
ginnen denken wij aan 
het volgende: 
 
Een kantinegebouw die 
vanaf 09:00 uur open is 
tot 14:00 uur. 
Het aloude koffierondje 
van onze stamgasten, of 
een snelle bak daarna, en 
om 10:30u komt iemand 
de keuken bemannen om 
lunchzaken voor te berei-
den zodat er vanaf die tijd 
het volgende te verkrijgen 
is; 
- broodje kroket/
frikandel/kaas/ham à € 
1,50 per stuk 
- tosti ham-kaas/kaas à € 
1,50 per stuk 

Gezelligheid van de vereniging 

De bloesem staat op springen! 
Wat een heerlijk voorjaar! 

De lente is begonnen en 

de natuur reageert direct. 

Een prachtig wonder ei-

genlijk. Daarnaast is het al 

een geruime tijd droog 

zodat de grond goed kan 

opwarmen. Ook prima 

condities voor het frezen. 

Bijna alle tuinen zien er 

dan ook uitstekend uit en 

de eerste gewassen zijn al 

gesignaleerd. Het assorti-

ment in de winkel wordt 

steeds groter. Het tuinsei-

zoen gaat beginnen.  

Ook leest u in deze 

Bloemflits dat er weer 

geluncht kan worden. 

Laten we hopen dat april 

zoet blijft zodat de bloe-

sem niet bevriest en we 

kunnen uitkijken naar 

een goede oogst.  

En hebben we een nieu-

we datum voor de Alge-

mene Leden Vergadering 

(ALV) op maandag 09 

mei. Noteer deze alvast 

in de agenda. 

Veel leesplezier weer en 

een goede voorberei-

ding! 

Voorzitter 
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voorzitter@debloemhof.nl 

Penningmeester 

H. Distelvelt (Henk) 

penningmeester@debloemhof.nl 

Secretaris (waarnemend) 
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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 
 

 01 april 

Uiterlijke datum aanmelding 

freeswerk bij inkoopcommissie 

 Medio april 

Mogelijkheid tot bestellen 

vruchtgewassen 

 09 mei 

Algemene Ledenvergadering 

(20:00 starten) 

- melk/jus d'orange/
appelsap/soepje à € 1,00 
per stuk 
- appel/banaan € 0,50 per 
stuk 
 
De werkploegen krijgen 
per persoon 1 consump-
tiebon uitgereikt zodat zij 
die kunnen verzilveren na 
gedane arbeid. Dat maakt 
het een gezellig afsluiting 
van de ochtend met el-
kaar. Met mooi weer is 
het buiten goed vertoe-
ven op ons terras. 
Schroom niet en kom ge-
woon. 1 schaap over de 
dam en..... 
 
Vanaf zaterdag 02 april 
heten wij u van harte wel-
kom! 
 
De kantinecommissie 
Henny / Rob / Iris 
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Freeswerk is (bijna) afgerond 
Door het drogende weer 
konden de meeste tuinen 
worden gefreesd.  
Het is duidelijk te merken 
wat de kwaliteit van de 
bodem is als we gaan fre-
zen. Voor het beste resul-
taat is het gewenst dat de 
grond vlak is gespit en in 
kleine delen. Grote blok-
ken zorgen ervoor dat de 
frees niet voldoende diep 
de grond in gaat op alle 

plekken. Ook tuinen waar 
een niet de volledige 
diepte van één spade is 
gespit blijven lang nat 
waardoor het resultaat 
van frezen tegen kan val-
len.  
 
Komende week worden 
de laatste tuinen ge-
freesd! En uiteraard 
stuurt de penningmeester 
een factuur per email. 

Rectificatie 

In de Bloemflits van 

maart is een artikel opge-

nomen over het opbou-

wen van een eigen com-

posthoop. Helaas is de 

naam van Frits Robbers 

weggevallen die dit arti-

kel heeft ingestuurd. 

Het verhaal van de bodem 

Een simpele uitleg wat er 
in de bovengrond plaats 
vind.  
Regenwormen spelen een 
cruciale rol bij het verbe-
teren en verrijken van de 
bodem. Samen zijn regen-
wormen en microben de 
grote spijsverteringsfer-
mentoren. Ze werken sa-
men in een gedeelde ver-
snippering/vertering. 
Door hun tunnelnetwer-
ken creëren ze luchtkana-
len, optimaliseren ze de 
beluchting en zorgen ze 
voor gangen voor het be-
wateren van de bo-
dem. Door water en lucht 
door de grond te laten 
stromen, bevorderen ze 
de beworteling.  
De wormen (pendelaars 
die verticale gangen van 
wel 3 meter diep graven) 
trekken bladeren (de be-
dekking, mulch, compost) 
naar beneden in hun gan-
gen en verteren die tot de 
meest voedzame grond 
die er is. Er bestaan 3 
groepen wormen de pen-
delaars dus, strooisellaag-
bewoners (oppervlakte) 
en wormen die in de bo-
verste 30cm  voorkomen 

Het verhaal van een bo-
dem vol leven voor ge-
zonde en weerbare plan-
ten begint bij de 
grond niet spitten. 

Als we ons net zo klein 
kunnen maken als een 
bacterie en afdalen in de 
bodem komen we terecht 
in een microscopisch uni-
versum van complexe 
levende organismen waar 
maar weinig mensen ooit 
aan denken. Alleen al in 
één theelepel aarde kun-
nen meer dan 100.000 
bacteriecellen zitten. De-
ze bacteriecellen bestaan 
in complexe roofdier-
prooi-relaties met talloze 
andere organismen. 
Dit voedselweb in de bo-
vengrond vormt de basis 
voor een vruchtbare, ge-
zonde bodem , voor ge-
zonde planten en uitein-
delijk voor een gezonde 
planeet.  

de bodembewoners. Die 
verticale gangen zorgen 
ook voor de afvoer van 
regenwater, bieden ruim-
te voor wortelgroei en 
zijn bekleed met een slij-
merige laag die voor bin-
ding van de grond zorgen. 
Plantenwortels groeien 
daardoor graag in wor-
mengangen. 

Als alles met elkaar sa-
menwerkt ontstaat na 
verloop van tijd een losse, 
vochtige en vruchtbare 
structuur van +- 15cm dik 
waarin alle activiteiten 
plaatsvind. 
 
En als je als bacterie zo 
door de grond wandelt 
wordt er plotseling een 
spade naast je in de grond 
gestoken, je wordt opge-
tild, de warme onder-
grond maakt plaats voor 
ijzige koude en scherp 
zonlicht je sterft ter plek-

ke en als laatste maakt 
een frees een einde aan 
alles wat deze behande-
ling mogelijk heeft over-
leeft. De bodem is de ver-
liezer en heeft weer lange 
tijd nodig om te herstel-
len. De moraal van dit 
verhaal: Stop met spitten 
en frezen, pas de metho-
de van bodem bedekking 
(mulch) toe. Het kan met 
compost, bladeren, stro, 
hennepstro, houtsnip-
pers, kleingemaakte ge-
wasresten en je wordt na 
verloop van tijd beloond 
met een prachtige losse 
voedzame grond en stevi-
ge, gezonde en weerbare 
planten en je rug is je er 
dankbaar voor. 
 
Frits Robbers. 
 

Begin mei gaat de keu-

ringscommissie op pad. 

Onder leiding van Me-

rel, samen met Charles, 

Marja en Jan worden 

alle tuinen grondig geïn-

specteerd.  

Afgelopen jaar hebben 

diverse tuinders meer-

maals bericht gehad van 

de secretaris over de 

hoogte van bomen. 

Goed terugsnoeien in het 

voorjaar is dan nodig wat 

we reeds meerdere ma-

len hebben gecommuni-

ceerd.  

Met de keuring in mei 

wordt gekeken of alle bo-

men op de tuin, waar 

geen maatwerk voor is 

verleend, maximaal 2 me-

ter hoog zijn.  

Bomenmeetlat 
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Geheim van de potgrond (deel 1) 
en houdt veel water vast. 

Turf is , net als steenkool 

en aardolie, een eindige 

grondstof die niet vervan-

gen kan worden. Turf be-

staat uit gecomposteerde 

plantenresten in veen-

moerassen en wordt afge-

graven na drooglegging. 

De opbouw van een me-

ter dik pakket aan veen 

duurt duizenden jaren en 

herbergt een grote hoe-

veelheid vastgelegde 

CO2. 

Ondertussen wordt de 

kwaliteit van vervangers 

van potgrond steeds be-

ter. Dit gaat om potgrond 

waarin geen/minder turf 

is gemengd maar juist 

kokosvezels. Kokosvezel is 

een restproduct en geen 

eindige grondstof. Het 

heeft de eigenschap dat 

planten er beter in worte-

len dan in turf vanwege 

de neutrale ph (turf is 

juist zuur). Potgrond op 

basis van kokosvezel is 

wel een stuk duurder.  

Potgrond is een vruchtba-

re mengeling van allerlei  

grondstoffen. De basis 

van potgrond is tuinturf, 

maar waar komt pot-

grond vandaan? 

Potgrond is niet hetzelfde 

als tuinaarde. De samen-

stelling en structuur is 

anders. Turf is het hoofd-

bestanddeel van pot-

grond, relatief goedkoop 

Tuinaarde is verteerd bio-

logisch materiaal ge-

mengd met wat zand en 

(dierlijke) mest. Er zit veel 

minder lucht tussen de 

gronddeeltjes en gebruik 

je vooral om bedden te 

verhogen, gazons te egali-

seren of het verbeteren 

van de kwaliteit van de 

teeltgrond.  

 

Puzzelaar 
Naast de sla, andijvie en 

kool plantjes leveren we 

weer vruchtgewassen 

(geënt en niet-geënt). 

Alle leden ontvangen 

voor 1 mei een digitale 

oproep om deze vrucht-

gewassen te bestellen.  

We leveren ook weer bo-

nenstokken van 2,7 m 

lengte. Voor ieder die 

begin mei de eerste bo-

nenstokken zet hebben 

we grote partijen stokken 

gekocht. 

We hebben vorig jaar een 

bemestingswijzer ge-

maakt waarop u kunt zien 

welke planten welke voe-

dingstoffen nodig hebben 

en ook de hoeveelheid. 

Deze bemestingswijzer 

kan worden opgevraagd 

bij de winkel. 

http://www.debloemhof.nl
mailto:secretaris@debloemhof.nl?subject=Vraag%20n.a.v.%20de%20Bloemflits


 

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

Who’s next? 

Pagina 4  Nieuwsbr ief  

Even voorstellen: Nico Sakkee 
gedurende 23 jaar op tuin 

18  en 20 en nu een 

nieuw begin op tuin 99. 

Sinds mei vorig jaar ben ik 

met pensioen na 45 jaar 

werkzaam geweest te zijn 

in de medische research 

bij TNO en Batavia Biosci-

ences. 

Wat mij direct opviel tij-

dens het rondje over het 

complex en uitleg over de 

gang van zaken door Er-

win was dat er veel din-

gen wel zeer professio-

neel zijn aangepakt door 

de vereniging. Wat een 

luxe dat ik niet zelf hoef 

te slepen met zakken 

grond maar dat die op de 

tuin worden afgeleverd. 

De tuin is omgespit en ligt 

er weer keurig gefreesd 

bij, nu is het zaak om op 

tijd te zaaien en poten. Bij 

gemis van een kasje ga ik 

op een verhoogd teeltbed 

een folietunnel bouwen 

en dan komt er ook nog 

een folie kweekkas voor 

een paar tomaten plan-

ten. Maar nu eerst de 

aardappelpoters er in en 

dan de tuinbonen en 

Het was een warm wel-

kom toen ik in februari in 

de kantine kon tekenen 

voor mijn nieuwe tuin, 

zoveel bekende gezich-

ten. Het is dus niet alleen 

een nieuwe kennismaking 

maar na een afwezigheid 

van 7 jaar ook een weer-

zien met vele medetuin-

ders. Want ik, Nico Sak-

kee, pak met veel enthou-

siasme een grote hobby 

op waar ik door omstan-

digheden in 2015 mee 

moest stoppen. Toen sa-

men met Gert Hogervorst 

dan….., ik heb natuurlijk 

weer veel te veel zaad 

gekocht maar ja het is ook 

allemaal zo leuk. Gelukkig 

kan ik nog steeds plantjes 

kopen in de winkel zodat 

de folietunnel al direct in 

gebruik kan worden geno-

men.  

Ik wens iedereen een heel 

leuk en groeizaam tuin-

jaar toe en wellicht spre-

ken we elkaar op de tuin 

of in de kantine. 

Met vriendelijke groet, 

Nico Sakkee 

eigen plekje te hebben 

om aan te bouwen! 

Dit jaar hoop ik de wit-

vlieg van de boerenkool 

te verjagen met veel salie 

en bieslook ernaast, maar 

als iemand nog andere 

goede tips heeft ben ik 

heel benieuwd! Thuis heb 

ik al een aantal pogingen 

gedaan om paprika en 

pepers te verbouwen, 

maar dat is nog niet hele-

Hallo! Ik ben Bouke (tuin 

110), getrouwd met 

Guusje en vader van Tije 

(7) en Vos (4). In 2021 

ben ik gestart als mede-

tuinder van Nico (tuin 

124). Zo kon ik alvast ken-

nismaken met een aantal 

leden en verschillende 

stijlen van tuinieren. Het 

leuke aan deze vereniging 

vind ik dat iedereen wil 

helpen met goede advie-

zen, maar het ook prima 

is dat iedereen het anders 

doet! 

Nu beide kinderen naar 

school gaan heb ik tijd 

voor een eigen tuin. Ik 

heb een ruwe diamant  

gekregen. Hij moest even 

opgepoetst, maar voel me 

nu super rijk met dit 

mooie stukje grond met 

kas en opnieuw vriendelij-

ke buren. Heerlijk om een 

maal gelukt. Dit jaar begin 

ik iets later met zaaien en 

heb ik voor het eerst een 

kas tot mijn beschikking. 

Mijn 3e poging om mooie 

wortelen te telen doe ik 

met verschraalde en op-

gehoogde grond. We 

gaan het zien! Ik wens 

iedereen een goed sei-

zoen! 

Groeten, Bouke 

Ondertussen is dit de der-

de editie van dit jaar en 

hebben meerdere tuin-

ders zich voor kunnen 

stellen. Ben jij dit jaar ook 

gestart met een eigen 

moestuin op ons com-

plex?  

Stel je voor en lever een 

leuke introductie aan 

voor de volgende Bloem-

flits! Een leuke foto en 

200-300 woorden is snel 

gemaakt. 

Maar ook steeds meer 

andere tuinders leveren 

leuke en interessante co-

py aan voor een volgende 

editie. We zijn als bestuur 

blij met deze input, im-

mers maakt het delen van 

kennis ons allemaal slim-

mer. En uiteraard een 

goede reden voor gesprek 

met elkaar. Wat lever jij 

de volgende keer aan? 

Even voorstellen: Bouke Jaarsma 
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