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Van de voorzitter…. 
We hadden een prachtige zomer en dat was best wel 
nodig na alle corona perikelen. Echter werden wij ook 
nog even door een soort orkaan opgeschrikt die wel sterk 
was maar gelukkig niet te veel schade op het perceel 
veroorzaakte. Daarna hadden we toch nog een aantal 
dagen mooi nazomer weer. Maar als we nu de berichten 
mogen geloven komt er toch herfstweer op ons af. 
Het is tenslotte al bijna oktober en kunnen we dit 
verwachten. Over het algemeen kunnen we spreken van 
een goed jaar en waren de resultaten goed te noemen. Nu 
we echter minder gaan oogsten moeten we toch weer 
voldoende aandacht aan onze tuin blijven besteden om 
ook volgend voorjaar weer met een schone tuin kunnen 
beginnen. Ik denk hierbij aan het snoeien van bramen en 
andere gewassen die over het pad hangen om het pad 
weer vrij te maken. Kijken we eens naar spullen die we 
niet langer gebruiken van het perceel te verwijderen. 
Bij onze laatste bestuursvergadering hebben een aantal 
puntjes op de i gezet. 
Wij hebben als bestuur ervoor gezorgd dat we het beste 
watersysteem hebben op ons perceel en hoewel het de 
bedoeling was om de even zijde van het perceel hiermee 
de mogelijkheid te bieden om snel en gemakkelijk een 
gieter water te pakken is gebleken dat het systeem door 
allebei de zijden van het perceel met grote voldoening is 
ontvangen en hebben de heren Jaap en Franco zeer veel 
waardering ontvangen voor dit resultaat. Gemak dient de 
mens tenslotte maar het heeft ook consequenties. Het 
betekent namelijk niet dat we helemaal niets aan de sloot 
hoeven te doen. Wij raden de leden aan om op de site van 
de vereniging goed te kijken wat het bestuur besloten 
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heeft ten aanzien van de verplichte schouw die er aan 
komt en waar wij afstappen van soebatten of iemand zich 
aan deze verplichting wil houden. Zo zijn er nog een 
aantal punten waar een oplossing voor gevonden moet 
worden en dat is bijvoorbeeld het schoonhouden van de 
toiletten. Een briefje op de deur van het toilet om leden te 
vragen een of twee keer per jaar het toilet even schoon te 
maken leverde niets op. Als de hygiëne hierbij in gevaar 
komt kan uw bestuur slechts twee dingen besluiten en dat 
is de toiletten afsluiten of door een bedrijf laten schoon 
maken. Dat brengt kosten mee en zullen uiteindelijk 
lijden tot huurverhogingen. We hebben aangegeven dat 
Jaap zijn taak als onderhoudsman en lid van het bestuur 
zal moeten opgeven om gezondheidsredenen. Je hoeft 
niet echt technisch te zijn maar de wil hebben om in het 
bestuur plaats te nemen zodat we een bestuur hebben van 
vijf personen. Jaap loopt niet weg en zal met raad en 
daad altijd aanspreekbaar blijven maar de functie moet 
hij helaas opgeven. We hebben iemand bereid gevonden 
om tijdelijk de toiletten schoon te houden. U heeft op de 
site kunnen lezen wat voor viezigheid hij heeft gevonden 
op de toiletten. Kees Boer blijft dat zo niet meer doen. 
We hebben Richard Ras bereid gevonden het 
schoonhouden van het parkeerterrein op zich te nemen. 
Als u dan met uw auto te ver doorrijdt en de stenen rand 
om trekt stap dan even uit en zet de kantstenen weer even 
recht. Wij als bestuur weten hoe belangrijk vrijwilligers 
zijn voor de vereniging. Zonder vrijwilligers heb je geen 
vereniging. Dus denkt u er wel aan dat alle dingen die 
door vrijwilligers in toerbeurt kunnen worden gedaan 
{het is heel normaal dat leden een of twee keer per jaar 
min of meer vrijwillig iets voor de vereniging doen} 
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anders gerealiseerd moeten worden door mensen van 
buitenaf en dat brengt kosten mee. Het zijn geen vrolijke 
beslissingen van het bestuur maar wij willen alleen maar 
aangeven dat het heel gebruikelijk is om van leden te 
verlangen om een steentje bij te dragen om onze 
vereniging een vereniging te laten zijn We hebben 
gelukkig een aantal leden waar we altijd op kunnen 
rekenen maar in een grote groep als wij in on ze 
vereniging hebben moet het mogelijk zijn om elke klus te 
klaren. 
Wij rekenen op uw medewerking. 
Tot de volgende keer. 
Jan Grimbergen.    
 

 
 

HET VERHUISRECHT. 
Naar aanleiding van een aantal vragen over het wisselen 
van tuinen nogmaals een uitleg over het verhuisrecht. 
Tuinen die aan het einde van het jaar vrijkomen worden 
aangeboden aan te leden. De leden hebben dan de 
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mogelijkheid om naar een vrijgekomen tuin te verhuizen. 
De tuinen die vrijkomen worden op twee manieren aan 
de leden bekend gemaakt:  

1. Via de mail. 
2.  Door een melding in het kastje links van het pad. 

Zodra de tuinen bekend gemaakt zijn kunnen de leden 
opteren voor één van de vrijgekomen tuinen. Dit kan 
alleen per mail (grimme@xs4all.nl).  
Wie het eerst komt die het eerst maalt. Het tijdstip van de 
mail bepaald de rangorde. 
Wanneer er geen e-mail is dan kan het eventueel per 
telefoon ( 0252 413657), maar dit alleen voor diegene die 
echt geen e-mail hebben . 
Voor hen die willen verhuizen geldt dus opletten 
wanneer de melding van de vrijkomende tuinen 
verschijnt en direct reageren. 
Het bestuur.  

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

Lampionnenplant( Physalis)heeft zaden die omhuld zijn 
door een oranje lampion. De lampionnetjes houden 
gedroogd hun kleur. Oogst ze op tijd voor dat d e 
herfstregens komen. Hang de stengels 2-3 weken 
onderste boven te drogen. Daarna kan je ze gebruiken in 
bloemstukken of zo ergens in een vaas. 
Onkruidbestrijding. 1 Bij droog weer schoffelen. Het 
onkruid laten liggen het droogt vanzelf uit. 2 Bij vochtig 
weer  afvoeren..3.De bodem heel oppervlakkig omleggen 
met een schop werkt ook bij vochtig weer. 4.Na een teelt 
een groenbemester zaaien. 5.De bodem bedekken met 
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bladeren en oogstresten. Peren. Een peer rijpt van binnen 
naar buiten. Wil je weten of een peer rijp is heeft erin 
knijpen niet veel zin. Wil je weten of een peer sappig is 
voel dan vlak onder de steel. Groenbemesters Eind 
september/ begin oktober kan je nog gele mosterd en 
bladrammenas zaaien. Winterrogge tot half oktober . 
Kwee Kweeperen zijn hard en moeten altijd gekookt 
worden voor ze eetbaar zijn .Wrijf het vilt laagje van de 
peer met een zachte doek. De vilt laag kan een bittere 
smaak geven aan je gerecht en ook troebelheid. De schil 
heeft de meeste smaak, kook deze dus altijd mee ook als 
het recept aan geeft dat de vruchten geschild moeten 
worden. Eetbare bloem De daglelie( Hemerocallis). Een 
vaste plant met sprietig blad en grote lelieachtige 
bloemen .De bloemen kan je vullen met roomkaas en 
rauw eten. De knoppen worden kort gekookt of in de wok 
gebakken. Chinezen eten de daglelie ingelegd in zout en 
in de VS wordt de daglelie zo vaak gegeten da ter zelfs 
een culinaire variant wordt gekweekt, die Daily Bread - 
dagelijks brood - wordt genoemd 

Puur natuur.... 
En alles puur natuur! jubelt mijn buurvrouw als ik 
thuiskom met groenten in mijn fietsmand.  
Nouououou, antwoord ik wijfelend. 
Jaja gaat zij verder, blij met 'n aanknopingspunt voor 'n 
praatje, Jaja er wordt niet met gif gespoten, je gebruikt 
toch ook geen kunstmest? Dus alles puur natuur. 
En ze begint  op te sommen welke voordelen zelf 
gekweekte groenten volgens haar hebben. De vitamines, 
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geuren en kleuren suizen om mijn oren en als ze over de 
boontjes van een tuin begint, zeg ik maar bot dat ik graag 
naar boven wil, naar huis, naar rust. Want voordat je het 
weet begint ze over haar oma of tante, dat is me nog niet 
duidelijk, die een groentetuin had en de boontjes 
daarvan....zo lekker.... 
 
Mijn vorige prachtige hond Sam, daar had je veel aan. 
Die begon, zodra hij bij mij verveling of irritatie 
bemerkte, te gapen. En niet zomaar gapen hoor! Nee die 
scharnierde open tot aan zijn achterhoofd  (ongeveer) en 
blies dan uit met 'n soort van enorme  gil; en dat dan een 
aantal keren achter elkaar. Hahaha, als ik nog aan de 
gezichten van mijn respectievelijke gesprekspartners 
denk op die momenten....En dan rondde ik het gesprek 
snel af en bedankte Sam zodra we uit het zicht van de 
ander waren 😂 
Jan doet dat niet, die vindt iedereen zielig en ik ben veel 
geduldiger inmiddels, mits het niet over de groentetuin 
van de oma of tante van mijn buurvrouw gaat. 
 
Onderweg naar boven vroeg ik me toch af, hoe puur 
natuur is dat eigenlijk nog zo'n tuin? 
Of laat ik het kleiner beginnen, hoe puur natuur ben ik 
zelf nog? 
Over mezelf ben ik snel uitgeschreven. Alles wat met 
opspuiten, wegzuigen, verkleinen, vergroten of opvullen 
te maken heeft, is aan mij niet besteed. En alles wat er 
van buiten op gesmeerd of geplakt dient te worden neig 
ik ook te vermijden. Meestal doe ik het gewoon met wat 
ik van mezelf heb met aanvulling van shampoo en 
deodorant 



8 
 

 Com-post          19e jaargang  no.4     oktober   2020 
 

Redelijk puur natuur dus. 
 
En dan die tuintjes.... 
Ik heb wel eens een vrouw horen vertellen dat ze 
bleekwater in de tuin gooide om van de steeds 
terugkerende Solidago af te komen. 
Bleekwater notabene!! 
Er wordt zo tussen neus en lippen door nogal wat gif 
gestrooid. Om van 'onkruid' af te komen of van 'beessies'. 
En er wordt eigenlijk flink gemoord op die tuintjes. Alles 
waarvan we vinden dat het ons 'in de weg staat of loopt' 
moet weg.  
Het is mijn!!!! stukkie grond en daar moet alles gaan en 
zijn zoals ik dat wil. 
In mijn beleving is dat angst. Angst dat je de zaken niet 
onder controle kunt houden, angst dat de buren het niet 
netjes genoeg vinden, angst dat het gras bij de ander 
groener is en de tomaten roder. Angst dat jij je 'minder' 
voelt. Minder goed, minder mooi. Dus doffen we ons op, 
ruiken naar alles behalve viooltjes, en regeren ons stukkie 
grond met strenge hand; er moet orde zijn! 
 
En wie van die 'natuur liefhebbers' de slaplant de kans 
geeft haar prachtig blauwe bloemen tot zaad te laten 
rijpen, zal zien dat de plant die daar dan weer uit groeit 
een stuk kleiner is en ineens weten dat die 'trotse krop' 
van vorig jaar kennelijk niet zo natuurlijk was. 
En wie niet zo fanatiek schoffelt en de zichzelf gezaaide 
viooltjes vindt, zal zich verbazen of het kleine formaat 
maar ook over de toenemende kleuren en vaak ook 
geuren. 
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En ik heb wel eens een boeiend plantje in de duinen 
voorzichtig uitgegraven omdat de bloei zo sterk gelijkend 
was aan die van onze wortel en in mijn hand rook het ook 
als onze wortel en had dezelfde vorm alleen veel kleiner 
en zachtgeel van kleur. En weer terug ingegraven, jaja zo 
ben ik wel. Bedenkend dat die oranje penen in mijn tuin 
ook niet zo puur natuur zijn. 
En de bietjes en kolen, de andijvie en pastinaak, alles 
'ontwikkeld' bij zaadveredelingsbedrijven en inmiddels 
ver van hun oorsprong. Ver van hun natuur. 
Nee, dan de bonen.... daarvan kun je jaar na jaar de zaden 
oogsten en opnieuw uitzaaien en opnieuw van 
eten....Misschien dat ik daarom zo dol ben op bonen. 
Zal ik eens tegen mijn buurvrouw zeggen 😊 en dat ik 
het begrijp wat ze me zeggen wil van die boontjes van de 
tuin van haar tante of haar oma (want dat laatste, daar 
ben ik nog steeds niet achter 😉 
 
Carolina tuin 6 

Wij kunnen niet zonder !!!! 
De belangrijkste meststof voor planten is koolstof in de 
vorm van CO2. De plant neemt deze stof op bij de 
fotosynthese of wel bij de assimilatie. De CO2 samen 
met H2O en zonlicht worden door de planten omgezet in 
suiker en zuurstof. Samen met de andere  
voedingselementen die de plant opneemt uit de grond, 
waarbij schimmels buitengewoon belangrijk zijn, kan de 
plant alle andere bouwstenen maken. Laten wij hierbij 
denken aan aminozuren (eiwitten) cellulose, houtstof, 
koolhydraten enz.  



10 
 

 Com-post          19e jaargang  no.4     oktober   2020 
 

Planten slaan door dit mechanisme koolstof op in de 
plant. Denk hierbij aan de bladeren, stengel en stam.  
De koolstof blijft niet overal even lang opgeslagen. 
Bladeren verteren veel sneller dan bijvoorbeeld de stam. 
Maar wij treffen ook de resten van planten aan in 
bijvoorbeeld veen of in kolen. 
Een ding is in ieder geval duidelijk eens komt de koolstof 
in de vorm van CO2 weer vrij. 
Dit geld evenzo voor mens en dier ook hier komt CO2 
vrij. Bij iedere ademtocht produceren wij o.a. CO2 en 
waterdamp. Denk nog maar eens aan vroeger, in de tijd 
dat er nog geen dubbel glas was, even tegen een koude 
ruit blazen en de uitgeademde waterdamp kwam als 
waterdruppeltjes tevoorschijn op de ruit. 
Ook het lichaam van mens en dier zal eens verteren en bij 
dat proces komt weer koolstof vrij. 
Zo ontstaat er een cirkel beweging van koolstof die wij 
kennen als de koolstofkringloop. 
De koolstof wordt opgenomen, gebruikt en komt weer 
vrij. 
Deze kringloop mag niet verstoord worden. Wij kunnen 
niet leven zonder planten. Denk nog maar eens aan de 
acht beslist noodzakelijke aminozuren die wij nodig 
hebben en die alleen door planten gemaakt kunnen 
worden. 
Planten kunnen weer niet zonder CO2. Wij zullen er dus 
op een verantwoordelijke manier mee moeten omgaan. 
Een van die manieren is om er voor te zorgen dat er 
voldoende planten ( bomen) zijn die het teveel aanwezige 
CO2 kunnen opnemen en voor langere tijd kunnen 
vastleggen in de vorm van het hout in hun stammen. 
Bomen kunnen honderden jaren oud worden en al die tijd 
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blijft de koolstof gebonden en komt niet vrij voor zover 
dit als hout aanwezig is. Stoken wij dit hout nu niet op 
maar gebruiken dit weer dan blijft de koolstof nog langer 
gebonden. 
Bijkomend voordeel is dat bij het proces van opname 
door planten ook steeds weer zuurstof vrijkomt. Zuurstof 
die weer nodig is voor de verbanding van de koolstof en 
dit dan niet in de vorm van een gezellin vuurtje. Elk 
levend wezen heeft voor de lichaamsverrichtingen 
brandstof nodig in de vorm van suikers en om de energie 
vrij te laten komen is weer zuurstof nodig. Suiker plus 
zuurstof geeft energie, CO2 en water. En zo is de kring 
weer rond.  
De conclusie kan niet anders zijn dan dat wij beslist niet 
zonder CO2 kunnen. 
Wim Grimme oud-tuinbouwdocent 
 

Recepten 
Sole Marie ( vegetarische zeetong) 4pers. 

8 jonge bladeren van de smeerwortel; 2 eieren; scheutje         
( soja) room; paneermeel; olie of bakboter; peper en zout; 
kruiden naar smaak. Klop de eieren met de room  tot een 
beslag. Kruid met peper, zout en tuinkruiden. Wentel de 
gewassen smeerworteldoor het beslag en vervolgens door 
het paneermeel. Verhit een beetje boter of olie ineen pan 
en bak hierin de bladeren aan beide zijden op hoog vuur. 
Dien onmiddellijk op. 

Tomaten mousse met rauwe ham. (4pers.) 
 8 vleestomaten ontveld en ontdaan van zaad;1/2 ui, 
gesnipperd; enkele takjes rozemarijn;   olijfolie; 2gelatine 
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blaadjes;5 dl room, 8 plakjes rauwe ham; 4 sneetjes 
geroosterd brood; enkele blaadjes rucola en een handvol 
basilicum. .Stoof de ui, de gesneden tomaten en de 
rozemarijn in olijfolie 1 uur op zacht vuur,. Roer af en 
toe. Pureer de tomaten met de basilicumblaadjes. Week 
de gelatineblaadjes in koud water, knijp uit en roer door 
de tomaten.  Laat afkoelen tot het mengsel nog net 
vloeibaar is. Duw de tomaten door een fijne zeef voor 
extra smeuïg resultaat.  Klop de room stijf en spatel het 
door de tomatenpuree. Zet de mousse 1 uur in de koelkast 
om verder op te stijven. Maak met een ijsschep bolletjes 
mousse, leg ze op de rauwe ham en wikkel ze erin. Leg 
de mousse op de toast en maak af met enkele blaadjes 
rucola en basilicum. 
 

Salade met geroosterde venkel, bonen, peulen en 
geitenkaas. ( 4pers.) 

150 gr. Zuurdesembrood; 80 gr. Walnoten, grof gehakt; 2 
venkelknollen;200gr, heren bonen; 100 gr. Peultjes; 150 
gr erwtjes; handvol basilicum blaadjes; 200 gr. verse 
geitenkaas; 3 el witte wijnazijn; olijfolie; 1 tl suiker; 
peper en zout..  
Scheur het brood in kleine stukjes en meng met 2 el 
olijfolie. Kruid met zout. Leg ze op een met bakpapier 
beklede bakplaat en zet 10 .min. in de oven op 200 0 C. 
Schep halverwege om en bestrooi met de walnoten. Snijd 
de venkelknollen in de lengte in dunne plakken. Doe ze 
in een kom en hussel ze met een scheutje olijfolie. Kruid 
met peper en zout en gril in de grillpan 2 minuten aan 
elke kant. Snijd het harde stukje van de boontjes en 
halveer ze. Blancheer ze samen met de peultjes en de 
erwtjes 5 min. In licht gezouten water. Giet af. Meng er 
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de witte wijnazijn , een scheutje olijfolie en de suiker 
door en kruid met peper en zout .Schep de croutons met 
de noten door de bonen. Verdeel, samen met de gegrilde 
venkel over de borden. Brokkel er de geitenkaas over en 
maak af met de basilicumblaadjes.. 
 

Zaai eens wat anders. 
Door de jaren heen is er een gewoonte ontstaan om 
steeds de zelfde groenten op de tuin te verbouwen. Daar 
is op zich niets mis mee maar je kunt ook eens wat 
anders zaaien. 
Probeer eens Nieuw-Zeelandse spinazie (Tetragonia 
tetradonioides.) 
De zaaitijd is april tot in mei. De zaden voorweken 
ongeveer 24 uur. Water temperatuur bij aanvang zo warm 
dat je nog wel je elleboog er in kan stoppen. 
Het worden reuze planten. Zodra ze groot genoeg zijn 
kan er geoogst worden. De sappige stengels boven een 
blad afsnijden. 
De jonge blaadjes kunnen als sla gegeten worden. Verder 
prima in een stamppot of als spinazie klaar gemaakt. 
Oogsten kan je tot in de herfst. 
Een ander maar deze keer een oude groente is de Brave 
Hendrik. ( Chenopodium  bonus henricus.) 
 De forse meerjarige planten geven pijlpuntig blad, die 
als spinazie gegeten kan worden. De hoogte van de plant 
kan zo’n 60 cm worden. De jonge scheuten kunnen 
wanneer zij boven de grond komen ( het tweede of derde 
jaar) aangeaard worden en als asperges worden gegeten.  
Het eerste jaar na zaaien de bladeren als spinazie. 
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Nog een leuk gewas is de boomspinazie. 
(Chenopodium giganteum). 
Aan de Latijnse naam kun je zien dat de boomspinazie  
een direct familie lid is van de Brave hendrik. 
Het is de grote broer van dat die oude groente maar het is 
ook familie van de aardbeispinazie en van de Quinoa. 
De plant wordt tussen de 1 en 1,5 meter hoog met groene 
bladeren met een rozerode vlek er in. Het jonge blad is in 
salades te gebruiken en geven hier een kleurtje aan. Je 
kan het ook klaarmaken als gewone spinazie maar dan 
wel kort koken.  
De Quinoa of ook wel rijstmelde. ( Chenopodiun 
quinoa.) 
Ook hier is duidelijk de familierelatie met de Brave 
hendrik en de boomspinazie te zien. 
Ze komen alle drie uit de Amaranten familie. Een aantal 
snijbloemen uit deze familie zijn ook zeer de moeite 
waard om de zaaien. Zoals de Amaranthus tricolor 
soorten en de Amaranthus cruentus. 
Onder de Amaranthus tref je ook soorten aan die gegeten 
worden.  
Je kan dan denken aan de Amaranthus tricolor of de A. 
giganteus. Ook bekend als Grote Groenbladige 
amarantblad.  
Deze amarant is een geliefde groente in China en in 
Suriname. Het frisse grote blad wordt in salades en 
geroerbakt gegeten. Een andere amarant is het 
Amarantblad ‘White Leaf’. Ook deze amarant is een 
geliefkoosde groente in Suriname. 
Terug naar de Quinoa. De Quinoa is een oud 
voedselgewas uit Zuid-Amerika. 
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Het jonge blad kan als spinazie gegeten worden. De 
zaden zijn als een soort graan te eten. De plant vraag een 
warme groeiplaats. Je kunt ze hier wel degelijk telen 
zeker voor het blad. Ik heb ze zelf op de sortimentstuin 
van de Tuinbouw School in Lisse gehad in 1989. 
Als laatste deze keer de tuinmelde. ( Atriplex 
hortensis). 
De tuinmelde wordt een stevige plant. Koop je gemengde 
tuinmelde ‘Best Colours’ dan krijg je planten met 
verschillende keuren blad ( geel, groen en rood). 
De jonge blaadjes van de melde zijn eetbaar. Je kunt het 
gebruiken als gewone spinazie of je kunt het wokken. 
Let er wel op bij het zaaien dat de kieming zeer 
onregelmatig verloopt. Het ene zaadje kiemt veel sneller 
dan de ander. Je zult dus gedurende een hele tijd jonge 
planten op het zaaibed aantreffen. Laat het zaaibed dus 
met rust en plant de gekiemde zaden zodra het plantje te 
handteren is over. 
Wim Grimme. 
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Er kan weer compost besteld worden!!!! 
Voor een goede groei van onze gewassen is voldoende 
actieve humus in onze grond van levensbelang. 
Door de teelt van onze gewassen wordt elk jaar humus 
aan de grond onttrokken. Dit moet worden aangevuld.  
Breng daarom elk jaar opnieuw compost aan op de tuin. 
Het bodemleven speelt in de vruchtbaarheid van onze 
tuingrond een belangrijke rol. Om dit bodemleven te 
verbeteren is voldoende humus in de grond noodzakelijk. 
Ook dit is een goede reden om elk jaar compost op de 
tuin aan te brengen. 
Naast het aanbrengen van compost is het voor het 
bodemleven belangrijk dat geen kerende grondbewerking 
wordt toegepast. 
Voor een verantwoorde bemesting komen koemestkorrels 
in aanmerking. Liever geen verse stalmest gebruiken. 
Oude verteerde stalmest ruikt naar bosgrond niet naar 
stalmest. Zolang stalmest naar mest ruikt is het omzetten 
van de mest nog lang niet voltooid en wordt wanneer 
men deze gebruikt stikstof aan de grond onttrokken . 
Deze voedingsstof is dan niet beschikbaar voor onze 
planten. De groei zal dan achterblijven. 
Wees verstandig gebruik compost en strooi in het 
voorjaar war bloedmeelkorrels. De bloedmeelkorrels 
bevatten stikstof en door het gebruik van bloedmeel blijft 
er voldoende stikstof voor onze gewassen aanwezig. 
De bestellijst voor de compost staat achter in deze Com-
post. 
Wim Grimme. 
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BESTELLIJST COMPOST 
Wilt u ook dit jaar weer compost ? 
 
Prijs blijft hetzelfde, namelijk € 8,-- per kuub 
(wij hanteren 10 kruiwagens 
is een kuub). 
 
Bestellijst inleveren in de brievenbus bij de 
schuur of bij ondergetekende 
vóór 1 december a.u.b. 
 
NAAM 
 
TUIN NR. 
 
TEL. NR. 
 
Ik wil graag ………. kuub compost (niet meer 
dan 3 kuub per tuin a.u.b.) 
 
Wim Grimme 
Heereweg 133 
2161 BA Lisse 
Tel. Nr. 413657. 
 
 
 


