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gegeven.  

 

Het bestuur verzoekt alle 

andere leden alsnog een 

reactie te geven op de 

voorgenomen besluiten 

voor 5 december 2021  

Omdat de Algemene Le-

denvergadering (ALV) die 

gepland stond op 23 no-

vember niet door kon 

gaan, zijn een aantal 

voorgenomen besluiten 

digitaal verstrekt, om zo 

toch te kunnen stemmen. 

Op deze manier kunnen 

we toch met elkaar be-

sluiten nemen. We heb-

ben iedereen gevraagd 

om te reageren met een 

grote respons als resul-

taat. Maar nog niet alle 

reacties zijn binnen.  

Inmiddels hebben 72 

tuinders een reactie ge-

stuurd. Hiervan hebben 

2 leden blanco gestemd, 

5 leden  aangegeven 

deels, of volledig, tegen 

het geadviseerde besluit 

van het bestuur te stem-

men. Alle andere leden 

(65) hebben akkoord 

Tussenstand besluitpunten ALV 

Voorwoord 
U bent gewend aan 

meestal een positief voor-

woord, echter dat wordt 

dit keer niet eenvoudig. 

Met een toenemend aan-

tal besmettingen, oplo-

pende ziekenhuisopna-

mes en daardoor nieuwe 

beperkende maatregelen 

door dat stomme Corona-

virus worden we allemaal 

beperkt. We dachten dat 

we na de vaccinaties dit 

hoofdstuk konden sluiten. 

Het is helaas iets anders 

en we moeten er maar 

het beste ervan maken. 

Natuurlijk wel jammer dat 

onze ALV niet door kon 

gaan. Het zou zoveel 

prettiger zijn om de be-

sluiten met elkaar te kun-

nen bespreken. Ook de 

receptie voor onze vrijwil-

ligers valt in duigen. Maar 

even aankijken of de 

Nieuwjaarsreceptie door 

kan gaan…maar ook hier-

voor wordt gevreesd. Net 

als bij de ALV kijken we 

naar de mogelijkheden 

hoe het wel kan. Ondanks 

dat we het graag anders 

zien rekenen we op ie-

ders begrip. Wat goed om 

te zien dat er maar liefst 

40 m3 vuil van het com-

plex is verdwenen en dat 

de Inkoopcommissie al 

weer druk is met de za-

denlijsten en bestelfor-

mulieren voor de grond- 

en meststoffen. We gaan 

ons alweer voorbereiden 

op een schitterend tuin-

seizoen!  Doe voorzichtig 

en let allemaal goed op 

elkaar! 

Veel leesplezier weer met 

deze Bloemflits.  
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ONS BESTUUR 

Agenda 

 

 5 december 

Laatste mogelijkheid om te 

stemmen voor de besluit-

punten ALV 

 8 januari 

Uiterste inleverdatum za-

denlijsten.  

Vergeet niet om gelijk de 

meststoffen te bestellen ! 
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Uitgifte bestelformulieren 
soorten. De tuinders die 

afgelopen jaar een bestel-

ling bij Van der Wal of 

Garant hebben gedaan bij 

de inkoopcommissie ont-

vangen per post de nieu-

we catalogi en bestelfor-

mulieren. Deze worden 

uiterlijk medio december 

in de bus gedaan. 

 

Met de verzending van de 

zaadcatalogi sturen wij 

leden ook de bestelfor-

mulieren voor zand, 

grond en meststoffen toe. 

Mits we als vereniging dit 

voorjaar beschikken over 

voldoende transportcapa-

citeit (lees twee transpor-

ters) kan de Inkoopcom-

missie het vervoer van de 

bestelde goederen naar 

uw tuin organiseren. Ook 

is de inkoopcommissie in 

gesprek met leveranciers 

voor een scherpe inkoop 

voor haar leden. Afgelo-

pen jaar konden tuinders 

apart houtsnippers be-

stellen. Voor dit jaar is het 

opnieuw mogelijk om 

houtsnippers te bestellen. 

De bestelhoeveelheid is ¾ 

kuub in plaats van een 

kuub. Daarbij is de prijs 5 

euro per kuub duurder 

geworden, de houtsnip-

pers worden anders ge-

bruikt als brandstof voor 

energiecentrales.  

 

Als het totaal aantal be-

stellingen één vracht kan 

vullen dan kan levering 

plaatsvinden. Anders lo-

pen de vervoerskosten 

per ¾ kuub te ver op. De 

compost van afgelopen 

jaar was afgelopen jaar 

van uitstekende kwaliteit. 

Net als voorgaand jaar is 

een monster gebracht van 

een fijne soort compost, 

dubbel gezeefd. Voor alle 

producten geldt een mini-

male totale bestelhoe-

Met het schrijven van 

deze Bloemflits zijn de 

zaadcatalogi weer ont-

vangen. Ook dit jaar van 

firma Van der Wal en Ga-

rant zaden. Afgelopen 

jaar hebben vele tuinders, 

ruim 65, via de vereniging 

zaden besteld. Naast een 

kleine extra verdienste 

voor de vereniging kun-

nen tuinders hoogwaardi-

ge zaden en plantgoed 

tegen scherpe prijzen 

aankopen. De zaden zijn 

van hoge kwaliteit en er is 

een ruime keuze aan 

veelheid. Als er onvol-

doende van een product 

wordt besteld dan stijgen 

de prijzen waardoor we 

deze niet tegen een 

scherp tarief kunnen aan-

bieden. Vandaar dat beta-

ling geschiedt na leve-

ring. U hoeft op voorhand 

geen betaling te doen. 

Mocht een product niet 

geleverd kunnen worden 

dan krijgen de tuinders 

daar zo snel mogelijk be-

richt van en kunnen een 

keuze maken uit een an-

der product.  

Afgelopen jaar geen za-

den en plantgoed bij de 

vereniging besteld maar 

wilt u dat dit jaar wel 

doen? We hebben nog 

diverse catalogi extra be-

steld, u kunt deze opvra-

gen bij de Inkoopcommis-

sie via: inkoopcommis-

sie@debloemhof.nl 

 

Snert met knolselderij uit eigen tuin 
selderij fijne bladstelen. 

Knol- en snijselderij over-

leven milde winters, maar 

vormen in het tweede 

jaar een bloemstengel en 

sterven daarna af. Er 

moet dus ieder jaar op-

nieuw worden gezaaid. 

 

Zaaien doe je half maart 

tot begin april, respectie-

velijk eind mei tot half 

juni uitgeplant met een 

plantafstand van 50 cm 

tussen de rijen en 40 cm 

Knolselderij is een variant 

van selderij die net boven 

de grond een knol vormt 

met een diameter van 

zo'n 10 cm. Hoewel knol-

selderij voor de knol 

wordt geteeld, kunnen de 

bladeren ook worden ge-

geten.  

Selderijplanten lijken in 

het jonge stadium veel op 

elkaar. Op oudere leeftijd 

zijn ze te herkennen door 

de knol en de bij bleeksel-

derij brede of bij snij-

in de rij. De oogst vindt 

plaats van eind oktober 

tot half november. Selde-

rij moet met voldoende 

aandacht verzorgd wor-

den tijdens de groeiperio-

de en verkiest verder 

warmte en heeft 80 á 240 

dagen nodig om te groei-

en. Knolselderij kan wor-

den aangetast door 

schimmels en schurft. 

Ook kan hartrot optreden 

door aantasting van een 

bacterie of zuigende in-

secten. De voet van de 

hartbladeren begint dan 

te rotten, waarna ook de 

knol wordt aangetast. 

Afdekken met insecten-

gaas vermindert de pro-

blemen.  
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Winterwerkzaamheden 
Ondertussen wordt het 

weer natter en kouder, 

dat betekent dat ons 

complex wordt voorbe-

reid op de winterperiode 

(of eigenlijk het voorjaar).  

 

Vanaf begin oktober heb-

ben de werkploegen vele 

bramen verwijderd. Ge-

lukkig hebben een aantal 

tuinders geholpen door 

de bramen uit de wind-

singel voor eigen tuin te 

verwijderen. De bramen 

worden in de groenstro-

ken verzameld op een 

berg die later worden 

afgevoerd. Als de wortels 

van de uitgetrokken bra-

men de grond raken wor-

telen deze opnieuw. Om 

dat te voorkomen voeren 

we de bramen af. Na drie 

jaren grondig verwijderen 

van alle bramen is het 

jaarlijks minder werk om 

de laatste bramen te ver-

wijderen. Na het verwij-

deren van de laatste bra-

men starten de snoei-

werkzaamheden. 

Afgelopen jaar is aan de 

oneven zijde van het 

complex minimaal ge-

snoeid, hier en daar zijn 

grote struiken gedund. 

Het meeste werk is ge-

daan aan de even zijde, 

de werkzaamheden tot 

aan het bos bestonden 

uit het dunnen van het 

struweel in de windsingel 

en verwijderen van over-

hangende takken. In het 

bos aan de oneven zijde 

is vooral de voorste 

strook struiken uitgedund 

en tot aan de padden-

poel.  

Dit najaar wordt het stru-

weel over de volledige 

lengte (tot aan het bos 

aan de oneven zijde) uit-

gedund. Het achterste 

deel struweel tegen de 

Leysloot aan wordt ko-

mend najaar grondig ge-

snoeid. Door dit snoei-

Oproep vrijwilligers 

Vorige maand hebben alle 
leden een email ontvan-
gen met een oproep om 
vrijwilliger te worden van 
onze vereniging. Diverse 
tuinders hebben zich aan-
gemeld!  
 
De vrijwilligers die komen 
helpen met de maai- en 
snoeiwerkzaamheden ont-
vangen voor 15 december 
een email. Heb je nog niet 
gereageerd  op de email , 
maar wil je ons wel hel-
pen, dan kan je je altijd 
opgeven via  secreta-
ris@debloemhof.nl 

Afvoermogelijkheden 
Ook dit jaar zijn de grof-

vuilcontainers weer ge-

weest. Totaal is voor ruim 

30 kuub aan grofvuil van 

ons complex verdwenen. 

Maar waar komt dit grof-

vuil allemaal vandaan? 

Volkstuinders staan soms 

bekend als verzamelaars, 

alles wat thuis niet ge-

bruikt wordt maar nog 

wel gebruikt kan worden 

wordt verzameld op de 

tuin. En wat vuil is voor 

een ander en in de contai-

ners terecht komt, wordt 

door anderen als waarde-

vol gezien en weer uit de 

container gehaald. De 

eerste container was de 

container voor het brand-

bare materiaal. Eigenlijk 

alles dat geen glas, staal 

of puin is mag met de 

brandbare container mee. 

Zo zijn er stoelen, planken 

en balken maar ook veel 

pvc-buizen afgevoerd. 

Tuinders die helaas het 

lidmaatschap hebben op-

gezegd maar al vele jaren 

een volkstuin hebben bie-

den grofvuil aan om de 

container mee te vullen. 

We hopen als bestuur dat 

elk jaar kleinere contai-

ners besteld kunnen wor-

den. Dit om kosten te 

besparen en een lagere 

milieubelasting te heb-

ben.  De tweede contai-

ner bevatte dit keer uit-

zonderlijk veel staal. Het 

staal is onder op de con-

tainer gestapeld en het 

puin daar bovenop. Het 

puin zorgt ervoor dat het 

staal goed in de container 

blijft liggen tijdens ver-

voer. Maandagvroeg om 

07:00 uur werd de contai-

ner opgehaald. De vracht-

wagen had even kracht 

nodig om de container op 

te tillen! 

werk zal de kwaliteit van 

de bomen en struiken 

verbeteren. 

Een aantal tuinders heeft 

gemerkt dat de eerste 

snoeiwerkzaamheden 

eigenlijk al gestart zijn. 

De Wit Groenvoorziening 

is twee weken geleden 

hard aan het werk ge-

weest om alle bomen op 

het complex te snoeien. 

De onderste takken zijn 

verwijderd om meer zon-

licht op onze tuinen te 

krijgen.  


