
1 
 

 Com-post          21e  jaargang  no 3  juli 2022 

Bestuur Volkstuindersvereniging ‘Lisse’ 
Per 1 juli 2021 
 Voorzitter: Jan Grimbergen tuin 47 tel: 414070 
e-mail: jan.grimbergen37@gmail.com 
Secretaris : Peter Bongaerts tuin 7 
e-mail: peter.bongaerts@kpnmail.nl tel. 06 53859421 
Penningmeester:  Wim Grimme tuin 20 tel. 413657 
e-mail: grimme@xs4all.nl 
Technische dienst. Vacant voor dringende zaken 
Franco bellen tel 06 22570853, meldingen mailen 
Website: Franco Dieters tuin 38  
e-mail: franco@volkstuindersvereninginglisse.nl   
 
 Bouwcommissie Henk den Butter tuin 87 tel: 410736 
  
Potgrond Peter Bongaerts 
Aanhanger   Jan Stavleu, tuin 104, Mendeldreef 21, 
Lisse. Tel. 416015. Bellen tussen 10.00-20.00 uur 
Kopij Com-post Corrie Grimme tuin 20 tel. 413657 
e-mail: grimme@xs4all.nl 
Garant zaden: Jan Stavleu tuin 104 tel: 416015 
Louis de Haas tuin 63 tel. 411425 
Mest Kees v.d. Weiden Middenweg 22a tel. 0252 
211236 
Sloten Schoonmaken John de Rooy Hillegom tel 0252 
515517 
Kopij voor het julinummer 2022 nr. inleveren voor 15 
juni 2022. 
Kopij alleen als e-mail of een bijlage in Word bestand 
aanleveren. PDF –bestanden worden terug gestuurd! 
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Van de voorzitter…. 
Nu ik dit schrijf hoor ik op de radio dat de eerste helft 
van dit jaar de warmste is geweest ooit gemeten in 
Nederland. Het is ook goed weer om te tuinieren en de 
resultaten zullen weer goed uitpakken. Ik heb zelfs 
ontdekt dat de schokken van de tuinbonen bijzonder vol 
zaten. 
Dat is ook wel eens anders geweest. 
Op zaterdag 2 juli was de actie Fiets zoekt groen. Wij 
zijn ook benaderd om hieraan mee te doen en uiteraard 
hebben wij hieraan gevolg gegeven. 
Wij weten als geen ander hoe belangrijk groen is en het 
wordt ook genoeg onder de aandacht gebracht. Om kwart 
over 9 het hek open gedaan en toen we besloten om het 
hek maar weer te sluiten hadden we een totaal van 4 
mensen op het terrein gehad om te kijken hoe het groen 
er bij ons uitziet. Toch een beetje een schamel resultaat 
maar we hebben meegedaan. Misschien was de reden dat 
er op deze zaterdag overal acties werden aangeboden en 
omdat Fiets zoekt groen was van Hillegom tot Katwijk 
was het toch nog een hele rit om alles te kunnen zien. Het 
zij zo. 
Wat er voor onze vereniging nog te komen gaat is 
uiteraard onze Algemene Ledenvergadering en een 
barbecue. De laatste wordt waarschijnlijk 3 september en 
ook de vergadering in deze maand. Uw bestuur gaat alles 
uitwerken en de juiste gegevens zullen u worden 
meegedeeld 
Natuurlijk weer even het vingertje. Door het mooie weer 
groeien ook de sloten weer snel dicht en daarom de 
vraag, haal is een hark door de sloot. 
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Verdere activiteiten ten aanzien van lezingen ed. wachten 
we toch weer op de herfst omdat nu de aandacht ligt bij 
het tuinieren. 
we moeten vaststellen dat zelf groente telen zeer populair 
is blijkt uit het aantal aspirant leden die we hebben enorm 
is. Ook zijn hier veel jongere mensen bij en dat is alleen 
maar positief. Deze maand kwam ook weer een bericht 
over de weg die er moet komen maar daar zijn nog geen 
concrete plannen voor dus dat zal nog even duren. 
Uw bestuur wenst de mensen die nog op vakantie een 
prettige tijd toe met veel goed weer en de thuisblijvers 
dat ze veel ontspanning vinden op de tuin. 
Nog te vermelden is dat onze vereniging ook in 
september meedoet met de jaarlijkse monumentendag en 
ook hiervoor ons perceel zal openstellen. 
Rest mij nog een compliment over de parkeerplaats die er 
weer bij ligt als een plaatje. 
Tot de volgende keer. 
Jan Grimbergen. 
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Beste tuinders, 
In het weekend van 1 en 2 oktober is het jaarlijks 
terugkerende huiskamerfestival GLUREN BIJ DE 
BUREN. 
‘Huiskamers’ door heel Lisse stellen dan hun ruimte 
beschikbaar voor amateur of professionele artiesten die 
optreden voor belangstellenden. 
Dit jaar is ook onze Blokhut voor dit evenement op 
zaterdagmiddag 1 oktober opengesteld voor 
belangstellende tuinders en mensen van buitenaf. Loop 
gezellig binnen en zie het als een rustmomentje tussen 
het tuinieren door. 
Martin Witteman zingt dan bekende tophits, ballads, up 
tempo jaren 60-70 muziek.  
Smaakt het naar meer raadpleeg dan de folder die in 
september huis-aan-huis wordt bezorgd. Daar staan alle 
adressen, artiesten en tijden van optreden. 
Jan van Ginkel en Ans van Kesteren tuin 81a 
 

Wie, wat , waar en hoe. 
( ingezonden o.a. door Henk v. Muiden tuin 66) 

Appels in de zon. De 1e zomerappels zijn misschien al 
plukbaar. Zo niet knip het blad weg dat de appels 
beschaduwt voor een mooiere keur en smaak. Steenfruit 
snoeien. Voor veel fruitbomen geldt de winter als 
snoeimoment, omdat er  dan geen blad aan de boom zit. 
Sommige soorten verdragen echter geen wintersnoei en 
daarom moet je deze in de zomer snoeien. Zoete kersen 
snoei je in juli et zure kersen wacht je tot midden 
augustus. Perziken en pruimen snoei je bij voorkeur na 
de  oogst  maar niet later dan  half september. Steenfruit 
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wat later rijpt mag pas weer vanaf half april worden 
gesnoeid. Snoei pruim spaarzaam een zware snoei 
verdraagt hij niet. Zure kers en perzik mogen wel flink 
gesnoeid worden. Ze dragen aan eenjarig houten snoei 
zorgt dus hier voor meer fruit .Aardappels rooien. Rooi 
aardappels bij voorkeur met een rooivork met platte 
tanden. Steek die onder de plant en wip de plant met 
aardappels in één beweging uit de  grond Zoek nadat je 
de grootste hebt gevonden de grond goed na op kleine 
aardappels. Omwille van de vruchtwisseling en om 
opslag in het komende teeljaar te voorkomen.  3 x 
Oranje boven    1. Afrikaantjes houden met hun geur 
koolwitjes weg bij de kolen. 2. Van goudsbloem wordt 
thee en hui crème gemaakt. Zet hem tussen de worteltjes, 
want hij werkt tegen wortel etende aaltjes. 3. De bloemen 
van de Oost-Indische kers zijn lekker pittig in een salade. 
Het blad kan door de soep gepureerd worden. Goede 
bodem. Begin bij de basis: de grond is immers de 
voedingsbodem voor alles wat je laat groeien. Goede 
grond valt in brokken uit elkaar, is donker en kruimelig 
(goed water doorlatend) en bevat plantenresten (humus), 
waardoor het als een spons kan werken. Als dit niet het 
geval is, spit de aarde in het bed dan eerst om en vermeng 
het met biologische compostgrond. .Mieren zijn lastig 
maar ook ingenieus .Zij sturen verkenners weg op zoek 
naar eten, die terugkomen met bewijs van eten. Bij hun 
terugkomst laten ze een spoor van feromonen achter 
zodat de achterblijvers weten dan  waar voedsel te halen 
is.. De 1e stap is om de omgeving zo schoon  mogelijk te 
houden, want mieren kunnen schade aanrichten 
(ondermijnen van terras en straatwerk). Eten waar mieren 
aan gezeten hebben kan voedselvergiftiging veroorzaken.                                
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. Giftig mierenpoeder of spray is een oplossing ( geen 
milieu vriendelijke). Een andere manier is met geur. De 
mieren hebben een hekel aan; knoflook, mint, 
rozemarijn, kaneel en nootmuskaat. Strooi of leg wat 
neer op plekken war je de beestjes signaleert. Ook 
planten zoals goudsbloem en afrikaantjes houden ze weg. 
Bekend zij ook om  koffiedrab en lavendel op de 
mierenroute te leggen. Het feromonenspoor wissen kan 
ook, volg  de colonne mieren en wis het spoor uit met 
groene zeep.                             
 
Aardappels kunnen ook boven de grond ontstaan!!! 
Onlangs kwam ik iets bijzonders tegen bij de aardappelen 
bij de stichting “Kom in mijn tuin”. 
Bij de kindertuinen waren aardappelen gepoot en deze 
waren prima opgekomen. Een stevige wind echter had 
een aantal stengels neer geslagen en deze waren geknakt 
en ruim voor de helft afgebroken. De sap toevoer van uit 
de wortels was ernstig belemmerd. In de oksels van de 
bladeren waar normaal de okselknoppen zitten  
ontstonden nu kleine aardappelen. Op deze manier 
zorgde de plaant toch nog voor nakomelingen.  
Normaal groeien de aardappelen aan ondergrondse 
stengels. De uiteinden van deze stengels ook wel 
stolonen genoemd zwellen op en vormen een 
stengelknol. Door de slechte verbinding tussen stengel en 
de bijwortels  werden er onvoldoende voedingsstoffen 
naar de stolonen gestuurd waardoor er geen of bijna geen 
aardappelen gevormd kunnen worden. Dit is de reden dat 
het nu boven de grond gebeurde.  
Op onderstaande foto zijn de bovengrondse aardappelen 
te zien.  
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Zoals men ziet de natuur staat voor niets, ze zoekt altijd 
een oplossing. 
Wim Grimme. 
 
Informatie avond dinsdag 18 oktober 2022. 
Het bestuur organiseert deze informatie avond met als 
onderwerp: 
Het water in de grond, het water in de plant en het water 
in de lucht. 
Het water staat deze avond dus centraal. Wij gaan kijken 
hoe het water in de grond zich gedraagt en proberen een 
oplossing te vinden om het water langer vast te kunnen 
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houden. Wanneer de grond het water langer vast kan 
houden betekent dit voor ons minder water geven. Maar 
wij kijken ook naar de water stromen die zich in de grond 
voordoen.  
Dat planten water nodig hebben is algemeen bekend 
maar waar hebben zij dat nu allemaal voor nodig. Wij 
zullen het zien. Kan de planten zich beschermen tegen 
uitdroging. Wij zullen het zien. 
Wat zijn de gevolgen voor een plant wanneer deze vaak 
slap hangt? Wellicht weten wij het aan het einde van 
deze avond. 
Water in de lucht. Waar zit dat water dan en wat is de 
functie van dit water. Maakt het water daar deel uit van 
een kringloop? Het antwoord op deze vraag is gewoon 
Ja. 
Welke invloed heeft het water in de lucht op het 
opwarmen van de aarde? 
Wij gaan proberen hier een antwoord op te geven. 
De avond wordt gegeven in onze blokhut en begint om 
20.00 uur. 
 
Een tweede informatie avond wordt gegeven op 22 
november 2022.  
Op deze avond gaan wij in op de bemesting van de 
grond. Welke meststoffen zijn er nodig en welke functie 
hebben deze voor de planten. Een belangrijke vraag voor 
deze avond is welke invloed heeft de bemesting op het 
bodemleven. Realiseren wij ons voldoende dat wij 
afhankelijk zijn van het bodemleven voor een gezond 
product met een hoge voedingswaarde. 
Deze avond wordt ook gegeven in de blokhut en begint 
ook om 20.00 uur. 
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Wie deze avonden wil bijwonen dienen zich aan te 
melden bij grimme@xs4all.nl. Deze aanmelding is er 
voor om te kijken of wij het in onze blokhut kunnen 
houden of dat wij moeten uitwijken naar een andere 
locatie. 
Opgeven voor de avond van 18 oktober voor 10 
oktober en voor de avond van 22 november voor 14 
november. 
 
 

 
 
BBQ! 
Dit jaar organiseren we weer onze jaarlijkse BBQ. Terug 
van weggeweest gaan we op 3 september als iedereen 
weer terug is van vakantie gezellig samen een hapje en 
een drankje nuttigen. 
 
Deelname is mogelijk wanneer je je opgeeft via de mail 
aan Franco en na overmaken van €15,00 p.p. op de 
rekening van onze vereniging onder vermelding van je 
tuinnummer. Kinderen van 6 tot 12 jaar betalen €5. Heb 
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je speciale wensen voor wat betreft het eten, geeft dat bij 
de aanmelding per mail meteen aan ons door. 
franco@volkstuindersvereniginglisse.nl 
 
IBAN: NL70 RABO 0191 8184 29 
 
DEELNAME IS PAS GELDIG NA HET 
OVERMAKEN VAN HET GELD!!! 
 
Beste tuinders, 
Elkaar goed en tijdig informeren is belangrijk, maar 
wordt steeds belangrijker. Dagelijks checken we onze 
telefoon op het laatste nieuws en gebruiken we apps om 
op de hoogte te blijven van het wel en wee van onze 
familie-/vriendenkring. 
Ook de Volkstuinders Vereniging is een gemeenschap 
die informatie wil en moet delen. 
Op dit moment gebruiken we daar extern onze website en 
de facebookpagina voor, voor interne communicatie 
gebruiken we de Com-Post en de mail. 
Dat laatste medium zullen we zo vaak als nodig is blijven 
gebruiken. Over de toekomst van de Com-Post in huidige 
vorm hebben we als bestuur gesproken en gaat de 
gedachte op om deze eventueel te digitaliseren en per 
mail te versturen. Ook op de laatste algemene 
ledenvergadering is de suggestie voor een digitale 
nieuwsbrief geopperd.  
Het digitaliseren kent voor- en nadelen: 
Voordelen: 

- Geen drukwerk en (nauwelijks) bezorgwerk    
meer. 
- Goedkoper 
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- Sneller 
- Meer van deze tijd 

Nadelen: 
- Niet ieder lid van onze vereniging heeft een 
mailadres, dus we zullen altijd enkele exemplaren 
moet drukken/printen en deze leden op het zelfde 
moment van dezelfde info  moeten voorzien. 
(mededelingenborden op het complex een aantal 
exemplaren in de blokhut) 
- Er verandert iets, jarenlang was de huidige 
Com-Post een vertrouwd gegeven. 

Het idee wat leeft ziet er ongeveer als volgt uit: 
Elke 2 of 3 maanden (vaste datum, van tevoren 
gecommuniceerd) een nieuwsbrief (vast format) laten 
verschijnen, met de onderwerpen: 

o Woordje voorzitter 
o Agenda (welke activiteiten staan er te 

wachten) 
o Vanuit het bestuur (wat speelt er in 

de bestuursvergaderingen) 
o Input vanuit de leden 

Deze verschijnt dus ook op papier voor degenen die dat 
willen. 
Mogelijk lassen we een overgangsfase in, waarin we 
beide informatiemiddelen naast elkaar gebruiken. De 
papieren versie zou dan meer algemene info geven. 
Voordat we deze stap zetten zijn we echter nieuwsgierig 
wat onze leden hiervan vinden. Vandaar dat we bij deze 
een aantal vragen stellen/ stellingen poneren die 
betrekking hebben op deze verandering. Uw deelname 
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wordt zeer gewaardeerd. Op basis van de antwoorden die 
we van u krijgen neemt het bestuur een besluit. 
De ingevulde formulieren graag voor 15 augustus 
inleveren. Dit kan op de volgende manieren: 

- In een van de groene brievenbussen, op de 
parkeerplaats of bij de blokhut. 
- Jacob van Ruysdaelplein 34, 2162 BH Lisse 
(adres secretariaat). 
- Scan of foto naar: 
peter.bongaerts@kpnmail.nl.  

 
De vragen en stellingen staan na de agenda op blz. 14, 15 en 
16 achterin de Com-Post zodat zij er makkelijk uit te halen 
zijn! 

 
 
 

 
 

Koolrabi 
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activiteiten agenda 2022: 

 
Datum Tijd  Activiteit 
16 augustus 20.00 Bestuursvergadering 

(voorbereiden alg. 
ledenvergadering) 

3 september 16.00 - 
20.00 

Barbecue 

6 september 20.00 Bestuursvergadering 
10 en 11 
september 

 Open Monumentendag 

17 september  Vervangen/repareren 
schuurdeuren  (klusgroep) 

23 september 11.00 – 
16.00 

Fiets zoekt Boer. 

27 september 20.00 Algemene Ledenvergadering 
8 oktober  Rand puin parkeerplaats 

verwijderen (klusgroep) 
18 oktober  20.00 Informatieavond: Het water in de 

grond, het water in de plant en 
het water in de lucht. 

1 en 2 
oktober 

 Gluren bij de buren 

2 november 20.00 Bestuursvergadering 
   
22 november 20.00 Informatieavond: Bemesting 
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Vragen en stellingen m.b.t. het (eventueel) invoeren 
van de digitale nieuwsbrief. 
1: Ik ben tevreden over de manier waarop ik momenteel 
door de vereniging geïnformeerd wordt. (Mail en 
Compost) 
 0 Zeer tevreden 
 0 Tevreden 

0 Ontevreden 
2. De papieren Compost mag wat mij betreft nog jaren 
voortbestaan: 
 0 Mee eens 
 0 Mee oneens 
 0 Geen mening 
3. Ik zie de voordelen van een 2 of 3 maandelijkse 
digitale Nieuwsbrief: 
 0 Zeer zeker 

0 Nauwelijks 
0 Zeker niet 

4. Ik zou de overstap naar een digitale Nieuwsbrief 
toejuichen: 

0 Zeker 
0 Zeker niet 
0 Weet het nog niet 

5. Als we besluiten over te stappen op de digitale versie, 
vind ik het belangrijk dat we gedurende bijvoorbeeld een 
jaar, nog de papieren versie van Compost in stand 
houden voor bijvoorbeeld de algemene zaken: 

0 Mee eens 
0 Mee oneens 
0 Weet het nog niet/Geen mening. 
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6. Dit wil ik het bestuur in deze discussie nog meegeven: 
______________________________________________
____________________________________ 
 
______________________________________________
____________________________________ 
 
______________________________________________
____________________________________ 
 
______________________________________________
____________________________________ 
 
______________________________________________
____________________________________ 
 
______________________________________________
____________________________________ 
 
 
Tot slot, ik heb mijn mailadres nog niet eerder 
doorgegeven, maar doe dat bij deze, of mijn mailadres is 
veranderd: 
Naam: 
______________________________________________
_______________________________ 
 
Tuinnummer: ________________ 
 
E-
mailadres:_____________________________________
______________________________ 
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Dank, dat u de moeite hebt genomen om deze 
vragen/stellingen te beantwoorden. We informeren u 
z.s.m. over het resultaat van deze poll. Levert u de 
ingevulde formulieren graag voor 15 augustus in. 
Met vriendelijke groet, 
 
Het Bestuur 
 
 
 
 


