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Bloemflits 

Nieuwsbrief         maart 2020 

wat nat, tekst en uitleg 

over de meststoffen komt 

met de volgende flits. 

U kunt dit alles teruglezen 

in deze editie van de 

Bloemflits.  

Afgelopen maand was het 

nat, veel wind maar wel 

zacht voor de tijd van het 

jaar. De eerste knoppen 

komen al uit! 

Begin februari is door de 

Inkoopcommissie hard 

gewerkt aan het uitleve-

ren van de zaden die   

ieder heeft besteld.  

Ook is er gekeken naar 

uitbreiding van het assor-

timent en nieuwe moge-

lijkheden van de winkel 

alsmede de wijze van be-

stellen.  

Het gehele bestuur heeft, 

met hulp van vrijwilligers 

van 19 tot 21 februari alle 

grond– en meststoffen 

uitgereden. Het was een 

drukte op en rond het 

complex!  

Voor het (extra) bemes-

ten van de tuinen is het 

Het voorjaar komt eraan! 

Zaaien en planten 

De winkel is vanaf heden 

weer elke zaterdagoch-

tend geopend van 09:30 

tot 11:30u.  

 

Zo is er de mogelijkheid 

om weer sla, andijvie, 

bloemkool, spitskool en 

kroten te kopen. 

Voor het bemesten is het 

nog wat vroeg en nat, 

daarover later meer. Het 

is wel een ideaal moment 

om nog kalk te strooien 

en de blauwe bessen van 

turf te voorzien. 

Mocht u al willen gaan 

zaaien, in de winkel kunt 

u speciale zaai– en stek-

grond aankopen. Voor elk 

zaadje een goede start! 

Agenda 
 

 7 maart 

Afvoeren brandbaar afval  

 

 14 maart 

Afvoeren onbrandbaar afval 

 

 6 juni 

Jubileumfeest V.T.V.  
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€0,40/m2 met een mini-

male te frezen oppervlak-

te van 25 m2 per tuin. 

U kunt zich opgeven per 

mail bij inkoopcommis-

sie@debloemhof.nl 

Een goed begin is het hal-
ve werk. Vele tuinen zijn 
gespit en wachten op 
warmer en droger weer. 
Mogelijk is er compost 
en/of mest op de tuin ge-
bracht. 

Wanneer de grond ge-
freesd wordt is deze ge-
makkelijker te bewerken. 
Ook dit voorjaar (maart) 
wordt het frezen weer 
vanuit de vereniging aan-
geboden. 

De kosten bedragen 

Gebruik van ons complex 

Frezen van uw tuin 

posteren namelijk veel 
langzamer en blijft dus 
achter in de compost. De-
ze kunt u kwijt op onze 
takkenwallen. Wanneer 
de compost voldoende is 
gecomposteerd kan een 
ieder deze weer gebrui-
ken op zijn of haar tuin 
en/of windsingel.  

 

Gebruik windsingel         
De windsingel is het 
strookje grond tussen het 

hoofdpad en de provincia-
le weg. Over de volle 
breedte van uw tuin mag 
de eerste meter gebruikt 
worden voor bessenstrui-
ken. Bomen zijn hierin 
niet toegestaan. Ook mag 
de windsingel niet ge-
bruikt worden voor op-
slag. Alleen de eerste me-
ter dient u te onderhou-
den zodat het pad goed 
toegankelijk blijft  en geen 
overlast geeft naar naast-
gelegen tuinen.  

Op het complex kennen 

we vele faciliteiten waar-

onder de composthopen, 

windsingel en takkenwal-

len.  We willen het ge-

bruik hiervan extra onder 

de aandacht brengen. 

 

Gebruik composthoop 
Het composteren van uw 
tuinafval kan op uw tuin, 
waarbij de bak meer dan 
5 meter uit de slootkant 
is geplaatst. Op het com-
plex zijn drie algemene 
composthopen welke u 
mag gebruiken. Met lint is 
aangegeven welke hoop 
gebruikt kan worden. De-
poneer uw tuinafval zover 
mogelijk achteraan en zo 
hoog mogelijk. Hierdoor 
kunnen we de compost-
hopen zo lang mogelijk 
gebruiken. Takken, bra-
menstruiken of andere 
houtachtig afval graag 
niet op de composthopen 
deponeren. Deze com-
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Het onderhoud van de 
strook buiten de eerste 
meter wordt onderhouden 
door de Vereniging. Het 
snoeien of grondbewerking 
is hier niet toegestaan. 

 

Gebruik takkenwallen   
Takken, bramenstruiken en 
houtig afval kunt u kwijt op 
onze takkenwallen. Graag 
deze zo aanvullen dat de 
lage plekken als eerste 
worden aangevuld.  Bouw-
hout mag niet op de tak-
kenwal maar dient u zelf af 
te voeren. 

“Ledenbord al gezien? 

In het bushokje hangt 
een nieuw magneet-
bord. U kunt hierop 
uw boodschappen 
kwijt. Leuk om te zien 
dat hij al goed 
gebruikt wordt.” 

Het toegangspad heeft 

zwaar geleden van het 

uitrijden van alle grond en 

meststoffen.   

De bestrating die dit na-

jaar nieuw is aangebracht 

is uit elkaar gereden en 

moet opnieuw worden 

gelegd. De herstelwerk-

zaamheden zijn ingepland 

door de Tuincommissie.  

Bij de uitvoering kunt u 

overlast ervaren. Wij re-

kenen op uw begrip.   

Bestrating 
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Werkploegen 

Jubileumfeest 

Onderhand is er ook weer 

een minder leuke invul-

ling van de Bloemflits, 

namelijk het nieuwe roos-

ter van de werkploegen. 

Het nieuwe rooster kunt 

u raadplegen op de web-

site of ons publicatie-

bord.  

De werkploegen hebben 

afgelopen najaar hard 

gewerkt. Het snoeiwerk 

aan de even zijde is nage-

noeg afgerond, plantsoe-

nen en bergingen zijn op-

geschoond. Na alle wind 

en regen zijn ook telkens 

weer de dakgoten schoon 

gehouden. 

De werkploeg gaat ko-

mende weken aan de slag 

met het onderhoud aan 

snipperpaden en plant-

soenen en zal vanaf 

maart het onkruid in de 

perken te lijf gaan. Er 

staan geen grote en zwa-

re klussen op het pro-

gramma.  

 

kaar gekomen . Tal van 

leuke ideeën worden ver-

der uitgewerkt. Op 6 

maart is de tweede bij-

eenkomst om de oogst op 

te halen. 

Heeft u nog leuke ideeën 

en/of foto’s?  

 

Spreek Edwin eens aan! 

Deze zomer  gaan we het 

40 jarig jubileum van de 

Vereniging vieren met 

elkaar! Dit jubileum zal op 

6 juni zijn. 

Afgelopen maand is de 

Feestcommissie bestaan-

de uit Corine Chaudron, 

Iris Donatz, Sabine Jansen 

en Edwin Brugman bij el-
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Afvoeren grofvuil 

Uitlevering aardappelen en uien 

Afgelopen weken hebben tuinders de weg naar de 

kantine gevonden om de bestelde zaden op te halen. 

Er liggen nog een aantal pakketjes, gelieve deze snel 

op te halen. Pootuien langer dan twee weken in een 

dichte doos zorgt voor afname van de kwaliteit! 

De uitgifte van de pootaardappelen zal plaats vinden 

rond 7 maart. Daarover ontvang u nog een digitaal 

bericht. Er bestaat ook nog de mogelijkheid om nog 

via de vereniging gele en/of  rode pootuien te kopen.  

 

U mag dit jaar alleen op de voorste 30% van de 

tuin aardappelen telen! 

Ook dit jaar biedt de Ver-

eniging in samenwerking 

met de gemeente de mo-

gelijkheid om grofvuil af 

te voeren. Tuinders kun-

nen maximaal 14 dagen 

van tevoren het grofvuil 

langs het hoofdpad aan-

bieden.  

- 7 maart, ophalen van 

brandbaar vuil (alles be-

halve steen, puin, staal) 

 

- 14 maart, ophalen van 

onbrandbaar vuil 

 

Gelieve brandbaar en 

onbrandbaar vuil ge-

scheiden te houden!  

De werkploegen zullen 

het grofvuil wat langs het 

hoofdpad ligt opruimen. 

De containers zijn de vol-

gende data beschikbaar: 
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