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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 Ben Klijsen tel. 412371 of 06429098212. 
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 april 2019 nr. inleveren voor 15 maart 
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…… 
We naderen zo langzaam het einde van 2018. Een jaar 
waarin de droogte een grote rol heeft gespeeld en zelfs nu 
de waterstanden voor de scheepvaart nog te laag blijken 
te zijn. Wij hebben nog weinig kunnen merken van water 
tekort maar wel is gebleken dat de warmte de groei van 
onze teelt heeft tegen gehouden. Toen de temperatuur 
zakte begon ook echt de groei te komen. Het schijnt dus 
dat de planten zich ook kunnen verzetten tegen hitte. 
Op de avond die onze penningmeester heeft gehouden 
(die overigens goed werd bezocht ) over water op ons 
perceel is gebleken dat wij op de tuin nog goed zitten. 
Natuurlijk bij nieuw zaaigoed en plantjes moest de gieter 
te voorschijn komen maar gewassen die vast staan gaan 
het water zelf dieper zoeken. Uiteindelijk hadden we 
allemaal toch een goede oogst en daar gaat om. 
Ondertussen hebben we de nieuwe zaad catalogus al 
weer ontvangen , kan er compost besteld worden en 
kijken we weer uit naar het volgende seizoen. 
Er waren dit jaar veel tuinen te verdelen en dat is 
allemaal weer geregeld. Tuinen verdelen is altijd weer de 
vraag of alle tuinen een nieuwe huurder krijgen want we 
kunnen niet met tuinen blijven zitten. Altijd weer jammer 
als er leden besluiten om te stoppen met tuinieren maar 
vaak zijn er andere verplichtingen of interesses die 
voorrang krijgen. Ook kan het voor sommige mensen te 
zwaar worden en besluit men te stoppen. Wij heten 
natuurlijk als bestuur de nieuwe tuinders van harte 
welkom. Als u vragen heeft over het reilen en zeilen van 
de vereniging, schroomt u niet om de oudere leden te 
vragen en voorts kunt u ook altijd bij de leden van het 
bestuur terecht. Denkt u bijvoorbeeld aan de 
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Nieuwjaarsreceptie die wordt aangeboden door het 
bestuur en een goede gelegenheid is om ongedwongen 
kennis te maken met alle andere tuinders. Maakt u daar 
gebruik van. Het is namelijk altijd goed te weten wie wie 
is. We hebben nog geen opmerkingen gehad van het 
Waterschap dus is aan te nemen dat het in orde is. Wel 
zeg ik toch nog een keer ga de planten in de sloot te lijf 
als ze klein zijn en niet de hele sloot laten dicht groeien. 
Zo gaan we op naar een succesvol 2019. 
Wij het bestuur wensen u allen met uw families Prettige 
Kerstdagen en een gelukkig en vooral gezond Nieuwjaar. 
Wij ontmoeten u graag op 5 januari vanaf 14.00 uur in de 
blokhut voor de Nieuwjaarsreceptie. 
To de volgende keer. 
. 
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Wie, wat waar en hoe. 
( Ingezonden o.a. door Henk v.d Muiden) 

Aaltjes:Aaltjes komen voor in mens, dier in de bodem en 
het water. De meercellige diertjes op aarde bestaan voor 
80-90% uit aaltjes.. In een gezonde bodem zitten per cm3 
20 tot 50 aaltjes. Het overgrote deel is voor de planten 
geen probleem, maar er zijn ook aaltjes die voor de 
planten een probleem vormen. Daar weten wij in de 
Bollenstreek genoeg van. De aaltjes veroorzaken wortel 
schade en achterblijvende groei. Een niet chemische 
bestrijdingsmethode is een combinatieteelt met 
afrikaantjes. In Brabant en Limburg zie je vaak velden of 
rijen met  afrikaantjes tussen de plantbedden staan. 
Onkruid bestrijden: schoffelen, steken en 
bestrijdingsmiddelen zijn mogelijkheden om onkruid te 
bestrijden. Gebruik een ecologisch bestrijdingsmiddelen, 
doe dat in het vroege voorjaar als je de bladeren ziet 
opkomen. Het middel wordt via het blad opgenomen, dit 
moet dus blijven zitten. Beter is het om onkruid te 
voorkomen. Het belangrijkste is dat de grond bedekt is. 
Dit kan door een mulchlaag tussen de planten 
(compost,schors, bladeren) en leg anti- worteldoek onder 
de bestrating. Asperges Enkele tuinders telen asperges. 
Daar moet je dan wel wat van afweten . Hier enige 
gegevens: wetenschappelijke naam: Asparagus 
officinalis. Zaaien in maart- april op een apart zaaibed. 
Uitplanten in het voorjaar van het volgende jaar. Oogst: 
vanaf het 4e jaar! Je moet dus wel even geduld hebben. 
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Recepten 

Hollandse bonenschotel met bacon.( 4pers.) 

1,5 kg aardappelen, geschild; 50 gr. boter +iets extra;150 
gr. baconreepjes; 1 rode en /of gele paprika, in reepjes;1 
blik tomatenblokjes (400gr); 1 pot bruine bonen( 720 gr) 
uitgelekt;150 ml melk;ovenschaal( 1,5 ltr) ingevet 

Kook de aardappelen gaar. Verhit in een pan 25 gr. boter. 
Bak de baconreepjes uit. Bak de paprika 3 min. mee. 
Voeg het blik tomatenblokjes toe en breng aan de kook. 
Draai het vuur laag en schep er de bruine bonen met evt. 
zout en peper naar smaak door. Stoof de bonenschotel6-8 
min. zachtjes. Stamp de afgegoten aardappelen met 25 gr. 
boter en de melk tot een smeuïge puree. Schep    de 
bonenschotel in de ovenschaal en dek af met de puree. 
Verdeel er nog een paar extra vlokjes boter over. Bak de 
ovenschotel in de voorverwarmde oven ( 200 o C) in 25-
30 min. lichtbruin en gaar. 

Spitskool- brieschotel ( 4 pers.) 

1 spitskool; 1 kg aardappelen; 250 gr. brie; 4 tomaten, 
oregano; gemberwortel; basilicum, sesamzaad. 

Snijd de spitskool fijn en roerbak hem in een wok. Kook 
de aardappelen en maak er puree van. Snijd de tomaten 
en de brie in plakjes. Verwarm de oven op 200 o  C. Doe 
en laag spitskool in en ingevette ovenschaal, leg er de 
helft van de brie op en weer een laag spitskool. Leg de 
tomaat erop en bestrooi met de kruiden. Schep hierop de 
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aardappel puree en strijk glad. Hierop de rest van de brie 
en sesamzaadjes. Zet de schaal 30 min. in de oven 

Aardappel en venkel ( 4 pers.) 

800 gr. kruimige aardappelen; 2 venkelknollen, in dunne 
plakken; 2 tenen knoflook, geperst; 1 beker slagroom ( 
250 ml); 50 gr. Parmezaanse kaas, geraspt; ovenschaal , 
ingevet. 

Verwarm de oven voor op 200o  C. Schil de aardappelen 
en snijd ze in dunne plakjes. Verdeel  de aardappel en 
venkel in lagen over de ovenschaal. Begin en eindig met 
aardappel en  bestrooi de lagen telkens met peper en zout 
naar smaak. Verdeel de knoflook tussen de lagen. Schenk 
de slagroom erover en bestrooi met de kaas. Dek af met 
aluminium folie.. Bak in de oven in ca. 45 min. gaar. 
Verwijder de laatste 10 min. de folie voor een knapperig 
korstje. Lekker met gebakken kabeljauw. 

Terugblik 13 november 2018. 
Op deze avond waren een aantal leden bij elkaar om van 
gedachte te wisselen over hoe om te gaan met de droogte. 
Duidelijk werd het dat met meer aandacht voor de grond 
en deze in optimale conditie te brengen al een belangrijk 
deel van het probleem opgelost kon worden. 
Belangrijk was dat de grond een groot water vasthoudend 
vermogen zou krijgen. Hoe dat mogelijk is werd op deze 
avond uit de doeken gedaan. 
Een tweede punt van aandacht was de achteruitgang van 
het bruikbare organisch materiaal in de grond. Ook 
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hiervoor werden mogelijkheden aan  gedragen omdat te 
voorkomen. 
Een derde punt was het belang van de mycorrhiza. Alle 
planten leven in een mutualistische symbiose met 
schimmels. Het belang hiervan in het kader van de 
mogelijkheid om vocht uit de grond op te nemen werd 
toegelicht. 
Ten vierde ging het over de teeltmethoden die gebruikt 
kunnen worden om planten te telen waarbij men op een 
verantwoordelijke manier met water om gaat.  Er werd 
duidelijk uiteengezet hoe wij dit kunnen realiseren. 
Kortom de aanwezigen gingen naar huis met voldoende 
tips om de komende jaren de warme droge zomers met 
een gerust hart tegemoet te kunnen zien. 

 

 
UITNODIGING  
Het bestuur nodigt hierbij alle leden en aspirant-leden uit 
voor de Nieuwjaarsborrel te houden in de blokhut op 
zaterdag 5 januari 2019 van 14 tot 17 uur. Een mooie 
gelegenheid om elkaar een gelukkig en gezond 
Nieuwjaar te wensen. Gewoon lekker ongedwongen met 
elkaar van gedachten te wisselen en ook om kennis te 
maken met onze nieuwe leden.  
Het Bestuur 
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               Teeltmethoden en bemesting. 
 
Op dinsdagavond 26 februari 2019 wordt er een 
informatieve avond gegeven over teeltmethoden en 
bemesting. 
Met welke teeltmethoden kunnen wij een eventuele droge 
periode het hoofd bieden. 
Heeft de manier van bemesten invloed op het 
waterbehoudendvermogen van de grond. 
Het blijkt dat wij wel degelijk maatregelen kunnen 
nemen om er voor te zorgen dat wij met minder water 
geven toekunnen.  
Kunnen wij dit ook waarmaken in het kader van de 
duurzaamheid. 
Wij zullen het meemaken op 26 februari 2019 in ons 
clubgebouw. Aanvang om 20.00 uur. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Een voorspoedig 2019  
 
        met veel tuin plezier  
 
        en een goede oogst! 
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Agenda 2019 
 
28 dec.2018 Oliebollenkaarten . Rotterdams en verplicht 
gespeeld. Kosten €5.00 pp Opgeven bij Jan v.d. Berg tel. 
0252 231573 e-mail:jnlvdberg@ziggo.nl 
 
5 jan. 2019 Nieuwjaarsreceptie 14.00-17.00 uur 
 
7 jan. kaartavond.  
 
4  febr. kaartavond 
 
16 febr. wandeling Boom en Co om 14.00 u De groene 
Bol  Landgoed keukenhof 
 
26 febr. Teeltmethoden en bemesting. 20.00 uur 
 
4 mrt. kaartavond 
 
30 mrt. Wandeling Boom en Co zie verder 16/2 
 
1 april kaartavond 
 
24 april Alg. leden vergadering 20.00 uur 
 
6 mei kaartavond 
 
11 mei wandeling Boom en Co 
 
6 juli  wandeling Boom en Co 


