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Bloemflits 

Nieuwsbrief         Januari  2022 

we hulp gehad van Frans, 

Jan en Lewan zodat de 

klus binnen 2 weken ge-

klaard is! Naar verwach-

ting wordt het opgesta-

pelde snoeihout in januari 

versnippert zodat de 

houtsnipperpaden daar-

mee kunnen worden aan-

gevuld. 

Medio december is ge-

start met het snoeien van 

de houtopstanden in de 

windsingel en de bos-

plantsoenen. Het snoei-

werk is ondertussen afge-

rond. 

De focus van het snoeien 

lag voornamelijk aan de 

even zijde. Twee jaar ge-

leden is de windsingel 

stevig gedund waardoor 

nieuwe struiken licht en 

ruimte krijgen om te 

groeien. Afgelopen jaar 

zijn de struiken nagelopen 

en waar nodig nog ge-

snoeid. Nu, twee jaar la-

ter, zijn alle struiken nog-

maals gedund. In vele 

delen van de windsingel 

komen nu nieuwe jonge 

struiken tot ontwikkeling.  

Vorig jaar is de oneven 

zijde stevig gedund en zijn 

dit jaar alle struiken nage-

lopen.  Met snoeihout is 

een aantal takkenwallen 

aangevuld, met het op-

bouwen van de wallen 

voorgaande jaren is een 

kleine laag takken blijven 

liggen. Om de natuur 

rond en in de takkenwal-

len te stimuleren is daar-

om een verse laag snoei-

hout aangebracht. Al het 

snoeihout van de even 

zijde, en deels de oneven 

zijde, is opgestapeld in 

het bos tussen tuin 112 

en 116.  Gelukkig hebben 

Snoeiwerkzaamheden 

Nieuwjaar! 
Wat gaat een jaar toch 

snel voorbij. De start met 

het verwelkomen van 

nieuwe leden. Het treffen 

van voorbereidingen  

voor een nieuw tuinsei-

zoen. Zo zit je midden in 

het seizoen en ga je met 

vakantie. Voor je het 

weet staan de akkers 

weer leeg en maken we 

deze weer winterklaar.  

Neem vooral eens de tijd 

om even stil te staan om 

te overzien naar de din-

gen waar het écht om 

gaat. Wees daar zuinig op 

en geniet daar met volle 

teugen van! 

Hopelijk wordt 2022 een 

jaar waar we corona ach-

ter ons kunnen laten. En 

dat we weer de ALV in de 

kantine kunnen houden.  

Laten we vooral zuinig 

zijn op onze mooie ver-

eniging waar een ieder 

heerlijk kan genieten van 

zijn/haar tuin.  Gezond 

voor lichaam en geest! 

Veel leesplezier! 
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Voor meer informatie 

www.debloemhof.nl 

ONS BESTUUR 

Agenda 
 

 8 januari 

Inleverdatum bestelformulieren 

 15 januari 

Uitnodigen aspirant tuinders 

 Medio februari 

Uitlevering grond– en mest-

stoffen 

 

 

 

Uitslag stem-
ming ALV 

Vorige maand heeft u kun-

nen stemmen en dat is 

massaal gedaan:  83 reac-

ties. In totaal 6 deels  niet 

akkoord en 3 blanco ge-

stemd. De rest gaat ak-

koord met alle voorgeno-

men keuzes.  
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Nieuws van de inkoopcommissie 
Alle tuinders die voor-

gaande jaren bij de ver-

eniging zaden hebben 

besteld hebben medio 

december de bestelfor-

mulieren zaden en mest-

stoffen ontvangen. On-

dertussen zijn de eerste 

ingevulde catalogi en for-

mulieren in onze brieven-

bus gestopt. 

 

Verschillende tuinders 

hebben opgemerkt dat 

het bestelformulier voor 

meststoffen niet digitaal 

beschikbaar is. Met het 

versturen van deze 

Bloemflits zenden we ook 

het bestelformulier toe. 

Zo kan elke tuinders deze 

uitprinten, invullen, on-

dertekenen en inleveren. 

Alleen ondertekende pa-

pieren exemplaren wor-

den verwerkt. 

 

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- 

Frezen van de tuin  

 

Verschillende tuinders 

hebben al gevraagd naar 

de mogelijkheid om de 

tuin te laten frezen door 

de vereniging.  

In de februari editie ko-

men we hier uiteraard op 

terug en zullen het nut 

en effect van frezen on-

der de aandacht bren-

gen! 

Groot onderhoud composthopen 
Een jaarlijks terugkerende 
activiteit is het onderhou-
den van de compostho-
pen. Afgelopen jaren wa-
ren de hopen goed gevuld 
maar om een nieuwe 
hoop voor dit jaar te ope-
nen was het noodzakelijk 
deze eerst op te knappen. 

Aan beide zijden van het 
complex is één compost-
hoop gevuld. De middel-
ste was leeg en de derde 
was gevuld met verteerde 
compost. Aan de achter-
kant van ons complex aan 
de oneven zijde waren de 
twee composthopen vol-
ledig gevuld. Het hout-

werk van diverse com-
posthopen was in slechte 
staat en het bestuur heeft 
voorbereidingen ge-
troffen om onderhoud en 
aanpassingen van de 
composthopen in één 
keer te doen.  

Woensdagmiddag 22 de-
cember heeft loonbedrijf 
Van der Poel uit Oud Ade 
een graafmachine ge-
bracht. Met deze graaf-
machine is de grond afge-
graven en het houtwerk 
van de lege compostho-
pen verwijderd. Alle, nog 
te vullen, composthopen 
zijn voorzien van nieuwe 
palen. Er is gekozen voor 
tweedehands hardhouten 
palen. Naast het recyclen 
van materialen (t.b.v. 
duurzaamheid) gaan de 
hardhoutenpalen moge-
lijk meer dan tien jaar 
mee. De voorheen be-
staande geïmpregneerde 
palen zijn na een jaar of 
vier verrot. Dat scheelt de 
vereniging komende jaren 
onderhoudskosten. 

Alle lege composthopen 
zijn groter gemaakt, ruim 
een meter naar achter 
uitgebreid zodat we in de 
zomer het vuil minder 
hoog hoeven op te gooi-
en. Komende maand wor-
den de planken gemon-
teerd zodat we nieuwe 
composthopen kunnen 
maken! Uiteraard is het 
van belang dat we met 
elkaar zo weinig mogelijk 
vuil produceren zodat we 
de altijd ruimte hebben 
om vuil te kunnen stor-
ten. Takken op de takken-
wal en niet op de com-
posthoop! 

gen bij de Inkoopcommis- 

sie via: inkoopcommis- 

sie@debloemhof.nl 

 

Met het naderen van het 

voorjaar wordt het bekal-

ken van de tuin belang-

rijk. Na het spitten van de 

tuin is een onderhoudsbe-

kalking geen overbodige 

luxe.  

De voorraad kalk van de 

inkoopcommissie is op dit 

moment beperkt dus als u 

verzekert wilt zijn van het 

witte poeder is het raad-

zaam deze tijdig te bestel-

En de afgegraven grond? 
Die is gebracht naar de 
tuinen 113, 115 en 117. 
Deze tuinen lagen derma-
te laag dat met de piek-
buien van afgelopen twee 
jaar tuinders veel oogst 
verloren hebben zien 
gaan. Sommige delen van 
deze tuin zijn ruim een 
halve meter opgehoogd 
waardoor wateroverlast 
tot het verleden behoort. 

Vrijdagmiddag 24 decem-
ber is de graafmachine 
opgehaald en konden we 
genieten van een warme 
kerstavond! 

len. Binnenkort wordt de 

voorraad uiteraard weer 

aangevuld. 
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Snoeien van (klein)fruit 
Zwarte bessen 
Een volgroeide struik kan 
elk moment tussen oogst 
en eind winter worden 
gesnoeid. Het doel is zo-
veel mogelijk hout ouder 
dan drie jaar te verwijde-
ren. Toppen van takken is 
niet aan te raden. Verwij-
der laag hangende tak-
ken. Zorg dat grofweg 8-
12 van de sterkste takken 
behouden blijft, met daar-
bij een aantal jonge 
scheuten van één jaar 
oud en verschillende tak-
ken van meer dan 2 jaar. 

Rode bessen/kruisbessen 
In tegenstelling tot zwarte 
bessen worden geen hele 
takken weggehaald, tenzij 
deze dood of kapot zijn. 
Rode bessen worden zo 
laat mogelijk in de winter 
gesnoeid. Elke winter 
wordt de nieuwe groei 
van het jaar gekort. Deze 
net gegroeide scheuten 
worden terug gesnoeid 
tot de zogenaamde ge-

steltakken. Zorg voor 8-10 
gesteltakken 
(hoofdtakken) waar de 
scheuten tot op één of 
twee knoppen worden 
terug gesnoeid. 

Kruisbessen 
De kruisbes draagt vrucht 
aan eenjarige en meerja-
rige takken. De snoeitijd is 
eind van de winter. Ver-
wijder oudere minder 
productieve takken, na 
het uitdunnen worden 
een 8-10 hoofdtakken 
behouden. Alle scheuten 
op deze hoofdtakken 
worden terug gesnoeid 
tot 8 centimeter. De 
hoofdtakken kunnen wor-
den getopt.   

Bosbessen 
En voor de meeste een 
lekkere en kostbare bes, 
de bosbes. Jaarlijks wor-
den oudere takken tot net 
boven de grond gesnoeid 
om ontwikkeling van 
nieuwe scheuten te ont-

De winterperiode is uit-
stekend geschikt om fruit-
struiken en bomen te 
snoeien. Hierbij een paar 
basisprincipes voor het 
snoeien van rode/zwarte 
bessen, bosbessen en 
frambozen/bramen. 

Een juiste manier van 
snoeien verhoogt de op-
brengst. De snoei moet 
zijn afgestemd op de 
groeikracht. Een belang-
rijk principe bij de snoei 
van houtig kleinfruit is dat 
het fruit veelal groeit op 
hout dat minstens een 
jaar oud is.  

De winter is de tijd om de 
vorm te ontwikkelen en 
verbeteren. Voer de win-
tersnoei zo laat mogelijk 
uit. Slecht geplaatste tak-
ken, onvruchtbaar hout, 
oud hout of kapotte tak-
ken worden verwijderd. 

  

wikkelen. Verwijder 
scheuten die naar de 
grond groeien en dun het 
aantal overblijven takken 
uit. Dun niet-productief 
hout mag worden wegge-
knipt.  

Deze verkorte uitleg le-
vert misschien meer vra-
gen op dan antwoorden. 
Uiteraard zijn er diverse 
tuinders binnen onze ver-
eniging die iedereen van 
raad en advies kunnen 
voorzien, immers zij zijn 
onze experts na alle jaren. 
Raadpleeg elkaar vooral 
of probeer wat uit! 

die zijn of haar steentje 

wilt bijdragen, alleen met 

elkaar behouden we onze 

vereniging! 

Op dit moment zoeken 
we nog twee werkploeg-
leiders. En heb je een leuk 
verhaal, foto of informa-
tie die voor anderen 
nuttig kan zijn om te de-
len via de Bloemflits? 
 
Geef je op of stuur je in-
spiratie per mail aan de 
secretaris via secreta-
ris@debloemhof.nl.  

Afgelopen najaar hebben 

we een dringende oproep 

gedaan aan jullie allen om 

als vrijwilliger de vereni-

ging te onderhouden en 

te laten groeien. 

Naar aanleiding van die 

oproep hebben diverse 

mensen zich aangemeld. 

Onder andere de maai-

ploeg, glaszettersploeg, 

snoeiploeg, kascontrole-

commissie en keurings-

commissie zijn op volle 

sterkte. Dank aan ieder 

We zoeken nog... 
tijdig op de hoogte. Voor-
alsnog gaat het bestuur er 
vanuit dat de receptie 
geen doorgang gaat vin-
den. 
 
Naast het missen van de 
receptie, en meerdere 
Algemene Leden Verga-
deringen, is ondertussen 
ook de kantine gesloten. 
Het vraagt van ons allen 
veel om het gevoel van 
vereniging te onderhou-
den. Laten we omkijken 
naar elkaar! 

Een bekend moment voor 
(oud) leden van de ver-
eniging, de nieuwjaarsre-
ceptie. Vanwege de huidi-
ge Coronamaatregelen 
blijft het lastig om dit mo-
ment van samenkomst te 
organiseren voor het 
nieuwe jaar.  
 
Mogelijk dat na 14 januari 
de maatregelen (deels) 
worden ingetrokken. Als 
wij het veilig en verant-
woord vinden dan bren-
gen we iedereen daarvan 

Nieuwjaarsreceptie 2022 
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