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Bestuur Volkstuindersvereniging ‘Lisse’ 
Per 1 mei  2017. 
 Voorzitter: Jan Grimbergen tuin 47 tel: 414070 
e-mail: jangrimbergen@hotmail.com 
Secretaris : Simon Veenis tuin 88 tel: 414147 
e-mail: simon@veenis.net 
Penningmeester:  Wim Grimme tuin 20 tel. 413657 
e-mail: grimme@xs4all.nl 
Technische dienst:  Jaap Grimbergen tuin 103 tel  
210179 e-mail: fam.grimbergen@casema.nl  
Website: Franco Dieters tuin 38  
e-mail: franco@volkstuindersvereninginglisse.nl   
 
 Bouwcommissie Henk den Butter tuin 87 tel: 410736 
       Jaap Grimbergen zie boven ( TD) 
Potgrond Jaap Grimbergen ( zie boven) 
Aanhanger  voorlopig Jan Grimbergen ,. zie boven 
Evenementencommissie: Jan v.d. Berg tuin 1 tel 231573         
e-mail: jnlvdberg@ziggo.nl 
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 jan 2020 nr. inleveren voor 15 
dec.2019. 
Kopij alleen als e-mail of een bijlage in Word bestand 
aanleveren. PDF –bestanden worden terug gestuurd! 
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Van de voorzitter…. 
Terwijl ik dit schrijf en naar buiten kijk kunnen we 
vaststellen dat deze tijd niet voor niets de donkere dagen 
voor Kerstmis worden genoemd. Ook de eerste 
najaarsstorm hebben we gehad maar gelukkig zonder al 
te veel schade. 
Het jaar is bijna voorbij en ons rest niets anders dan te 
wachten op het voorjaar waarna we weer uit volle macht 
aan de gang kunnen. De eerste voorpret is er al omdat de 
zaad- catalogus weer op de mat is gevallen en er kan 
weer compost besteld worden. Het uitkijken naar het 
voorjaar blijft boeien.  
Wat is er zo gebeurd de laatste tijd. Alle tuinen die vrij 
gekomen zijn door welke omstandigheden dan ook zijn 
weer verhuurd. 
Toch altijd weer een prestatie als alles weer eerlijk en 
terecht onder de aspirant leden is verdeeld. Op 10 
december hebben we weer een lezing mogen meemaken 
van Wim Grimme met als thema de drie B"s. te weten 
bodemvruchtbaarheid, bodemstructuur en bemesting. 
Vooral veel nieuwe leden hebben deze avond bezocht en 
een groot aantal vragen konden worden beantwoord en 
bleek ook al weer dat deze 3 items toch een aantal punten 
opwerpen waar men normaal niet over nadenkt. Vooral 
het gebruik van compost werd uitvoerig besproken en ik 
denk dat ook dit jaar weer ettelijke kuubs op de 
parkeerplaats komen te liggen. Wat erg jammer is dat dit 
jaar Jan van de Berg met zijn team gaat stoppen als 
evenementencommissie. Zij hebben jarenlang alle 
evenementen die er waren voorzien van koffie en waar 
nodig met een hapje en een drankje. Daarvoor onze 
hartelijke dank. Maar wie o wie zou er interesse hebben 
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om de verantwoording te nemen voor deze functie. 
Waarschijnlijk zullen er vrijwilligers zijn die een handje 
uit de mouwen willen steken en te assisteren 
Maar wij zoeken naar iemand die de verantwoording op 
zich neemt en contact houdt hierover met het bestuur. 
Het is belangrijk om de blokhut zoveel mogelijk te 
gebruiken, hierdoor wordt de blokhut verwarmd en 
gelucht enz. en dit komt de levensduur van de blokhut ten 
goede. Bovendien kunnen er ook nieuwe evenementen 
als daaraan behoefte bestaat en corresponderen met de 
reglementen van de vereniging worden toegevoegd. 
In de agenda heeft u kunnen lezen dat op 21 januari weer 
een lezing zal worden gehouden over het snoeien. Dat is 
ook zeker een item waar verschillend over wordt 
gesproken maar dat voor ons als tuinders zeer belangrijk 
is omdat het hiermee staat of valt of we het komende jaar 
ook weer fruit kunnen plukken. Ook deze avond wordt 
verzorgd door Wim Grimme. 
De avond begint om 20.00 uur maar de blokhut is op tijd 
open.  
Dan staat onze jaarlijkse Nieuwjaarsbijeenkomst weer 
vast op zaterdag 11 januari. U bent van 14.00-17.00 uur 
van harte welkom. En dit is zo`n moment om elkaar alle 
goeds te wensen voor het komende jaar. Lekker 
ongedwongen en dit is ook voor de nieuwe leden een 
mogelijkheid om met elkaar kennis te maken en te weten 
wie wie is en zeker als u nieuwe buren heeft gekregen is 
het goed om wat dingen uit te wisselen en te bespreken. 
Maakt u allen hier gebruik van. Het is reuze gezellig. 
Voor alle leden die niet op de Nieuwjaarsbijeenkomst 
aanwezig kunnen zijn wens ik iedereen namens het 
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bestuur Fijne dagen en een gelukkig en vooral gezond 
2020. 
Tot in het nieuwe jaar. 
Jan Grimbergen  
 

 
 

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

Sinds een paar jaar ie er een nieuwe plaag onze kant 
opgekomen, die uien en prei aantast. De 
preimineervlieg. De larven van deze vlieg vreten zich 
door het blad en laten daarin lange roodbruinen gangen 
achter. Bij uien kruipt het blad ook op. Later zijn de 
poppen van enkele mm groot zichtbaar in de bladeren. Er 
is geen bestrijding mogelijk. Je kan hoogstens de uien en 
prei onder insectengaas telen. Dat houdt ook de uienvlieg 
en preimot weg. Voorkiemen. Vanaf half maart tot half 
april mogen vroege aardappels de grond in. Om ze een 
voorsprong te geven kiem je ze voor. Zo hebben zij bij 
het poten al kiemen van een cm. Leg de poters begin 
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februari in het licht. Geef ze een warm plekje ( 18 
graden). Zodra de poters kiemen, leg je ze wat kouder. ( 
tussen 6-10 graden is ideaal). Appel en peer snoeien. Er 
zijn een heleboel regels voor het snoeien van fruitbomen. 
De belangrijkste zijn: snoei zo dat de bomen een open 
kroon hebben. Snoei schurende takken weg en zorg voor 
genoeg licht en lucht in het gewas. Verjong het 
vruchthoud regelmatig en de boom beloont je met een 
mooie opbrengst. Opruimen. Soms voel je in februari al 
de lente en krijg je de tuinkriebels¨Bladeren aanharken, 
afgestorven plantendelen afknippen en alles weer netjes 
schoffelen. Het advies van Vogelbescherming Nederland 
is: wacht daar nog even mee. Afgevallen bladeren 
huisvesten veel insecten, een bron van voedsel voor 
vogels. Uitgebloeide planten  bieden zaden en veel 
struiken dragen nog bessen. Misschien gaat het toch weer 
vriezen en dan hebben de vogels deze voedselbronnen 
hard nodig. Vroege boontjes Tuinbonen zijn de  1e  
gewassen die je kunt zaaien. Eind januari of begin 
februari zaai je ze al in de platte bak. Vanaf begin maart 
mogen ze de volle grond in. Vroeg zaaien kan betekenen 
dat je de besmetting met de bonenluis voor bent. 
Aardhommelweetjes De aardhommel behoort tot de 
familie van de bijen en gebruikt graag een leeg 
muizennest in de grond als nestplaats. Het zwarte lijf 
heeft een gele band achter de kop, een gele band op het 
achterlijf en een wit achter werkje. Aardhommels zijn de 
1e hommels van het jaar, die soms op zonnige dagen in 
februari al vliegen. Ze zijn dol op smeerwortel en long 
kruid. Houtas. As van de houtkachel is prima mest. Wel 
onbehandeld hout dan gebruiken. Er zitten veel 
mineralen en kalk in. Verzamel tijdens het stookseizoen 
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de as en gebruik de as pas aan het begin van het teelt 
seizoen In februari kan je dan een dun laagje op het 
gazon strooien, in maart zijn de bessenstruiken en 
fruitbomen aan de beurt. Strooi je de as in januari dan 
spoelen de voedingsstoffen weg voordat de planten er 
wat aan hebben. Gooi de as ook niet op de composthoop. 
Het vertraagt de compostering. Teeltwissel. Maak in 
januari een overzicht van de moestuin, zodat je volgend 
jaar kan nagaan waar wat stond. Teeltwissel is een 
belangrijk iets om ziektes uit de tuin te houden.  
 
 

Recepten 
Zoete bataatsoep ( zoete aardappelsoep) 4 pers. 
3 teentjes knoflook; 1 ui;2 tl gerasp[te verse gember; 
olijfolie; 500 gr. zoete aardappelen; 1 ltr bouillon;200ml 
kokosmelk; sap van 2 limoenen 
Verhit ene scheutje olijfolie in een pan en fruit daarin de 
gehakte ui, knoflook en gember. Schil de aardappels en 
snijd in blokken. Doe de aardappels  nu ook in de pan en 
bak ze even aan. Doe de bouillon erbij, breng deze aan de 
kook en laat 15 min. zachtjes doorkoken. Pureer de soep 
en voeg de kokosmelk en het limoensap toe. Laat nu nog 
10 min. koken  . Breng de aardappelsoep op smaak met 
zout en flink wat peper.( of. wat sambal) 
Romige witlofsoep. ( 4 pers) 
50 gr. boter of vloeibaar bakproduct;1 gesnipperde ui;1 
fijn gehakt teentje knoflook;1 kg witlof;1 aardappel in 
stukjes; 1 tl paprikapoeder; 1ltr kippenbouillon; 100 gr. 
rauwe ham; 200 ml kookroom; ½ bosje bieslook of 3 
lente uitjes gehakt. 
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Verhit de boter in een soeppan en fruit hierin de ui en 
knoflook zonder te kleuren. Leg 1 stronkje witlof apart 
en snij de rest in stukken. Voeg de gesneden witlof en de 
aardappel   met de paprikapoeder bij de ui  en bak 3-4 
min mee. Giet de bouillon erbij en kook zachtjes 15 min. 
Rooster de ham onder de ovengril of in de grillpan 
krokant. Pureer de soep. Snijd het stronkje witlof in 
smalle reepjes. Verwarm deze met de kokroom en meng 
door de soep. Breng de soep op smaak met zout en peper. 
Serveer de soep bestrooid met bieslook en leg de ham 
erin. Lekker met geroosterd brood 
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Het snoeien van fruitbomen en struiken.. 
Op 21 januari 2020 wordt er in onze blokhut een avond 
georganiseerd over  de productiesnoei van fruitbomen. 
Vele van ons hebben appels, peren, kersen of pruimen op 
de tuin staan. Hoe kunnen deze op een verantwoorde 
manier gesnoeid worden is een veel gehoorde vraag. 
Deze avond kunt u het antwoord krijgen. Wij gaan kijken 
wat er nodig is aan kennis om een boom goed te kunnen 
snoeien. Wel moeten wij goed begrijpen dat het hier om 
productiesnoei gaat. U krijgt b.v. de vraag wilt u grote 
appels of kleinere appels hebben. Het antwoord hangt 
samen met de manier van snoeien. 
Komen dus dinsdag 21 januari 2020. Aanvang 20.00 uur. 
Het bestuur. 
 
 
 
Terugblik 10 december 2019. 
Een avond waarop de drie B’s centraal stonden. 
Bodemvruchtbaarheid, Bodemstructuur en Bemesting 
werden deze avond uit de doeken gedaan. Geen 
eenvoudige kost maar noodzakelijk om hiervan kennis te 
hebben indien wij een goede oogst willen hebben. 
Duidelijk  werd dat compost bij alles een grote rol speelt.  
In onze huidige tijd van stikstofcrisis en de problemen 
rond om de CO2 is het echt nodig voldoende kennis te 
hebben van de drie B’s. 
De aanwezigen hebben er in ieder geval aan kunnen 
ruiken en er komende ongetwijfeld nog meer avonden 
met dit of aanverwante onderwerpen. 
Het bestuur. 
 



9 
 

 Com-post          19e jaargang  no.1      januari   2020 
 

Stilte 
De stilte der natuur heeft veel geluiden 
en is toch vol rust voor ziel en zinnen 
die druppelt zacht en aangenaam naar binnen 
tot in ons hart een zilv’ren toon gaat luiden 
gelijk met haar. Als we dan weer beginnen 
te denken aan werelddingen en ze te duiden 
merken we dat een kracht ,als die van kruiden 
in ons gekomen is en ons kalm doet minnen 
 
   Henrïette  Roland Holst 
   Overl.1952 
 
Agenda 
 
 
11 jan. 2020 Nieuwjaarsbijeenkomst 14.00-17.00 uur 
 
21 jan. 2020 Snoeien 20.00 uur 
 
 
 

Voor iedereen een gelukkig 2020 
met heel veel tuinplezier!  

 
 
 
 
 


