
1 
 

 Com-post          21e  jaargang  no 4  oktober 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…. 
 
Jaarverslag van de voorzitter. 
Zoals vorig jaar was uw bestuur genoodzaakt om uit te 
wijken naar een andere locatie omdat we nog steeds 
voorzichtig moeten zijn tegen het nog steeds aanwezige 
corona. We moeten er nog steeds (zonder te willen 
doemdenken) gepast mee omgaan, maar het is nog steeds 
aanwezig. Voor de ouderen en risicogroepen zijn de 
uitnodigingen voor een prik alweer binnen. 
Hoe was het afgelopen jaar?. We zijn dit jaar bijzonder 
aan onze trekken gekomen met wekenlang prachtig 
zomerweer dat om te tuinieren een zege was maar in 
andere bedrijfstakken ook weer voor enorme problemen 
hebben gezorgd. We behoeven deze zaken niet te gaan 
benoemen want we zijn door de media iedere dag 
uitvoerig op de hoogte gehouden van de landelijke 
situatie. Wij zijn op ons perceel niet in de problemen 
geweest. Momenteel is de voorraad water weer wat 
aangepast door flinke buien die zijn gevallen, 
Wat de oogst betreft zal iedereen het me eens zijn dat 
uien, bonen en aardappels bijzonder succesvol waren 
maar ook de andere gewassen zijn zeer goed geweest. 
We moeten ons wel realiseren dat dit toch te maken heeft 
met klimaatverandering. Ook dit probleem is ons vaak 
genoeg voor gehouden ook de toestand in de wereld kan 
ons ook niet echt gelukkig maken en door alle 
prijsverhogingen die hier aan ten gronde liggen zijn veel 
mensen in geldzorgen gekomen. Maar als wij lekker aan 
het tuinieren zijn vergeten we deze narigheid. 
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De komende oktobermaand is een belangrijke. Mensen 
die om welke reden dan ook hun tuin moeten of willen 
opzeggen is de eerste van de maand de laatste datum. 
Verder komt het Waterschap de sloten controleren met de 
verplichte schouw en moeten de leden er rekening mee 
houden dat wanneer dit niet goed is uitgevoerd en 
schoongemaakt moeten worden de rekening helaas bij het 
lid terecht komt. Het is ook de maand waarin we onze 
tuin kunnen nalopen om te zien of er spullen zijn die bij 
een eventuele najaarsstorm (we hebben ze toch nog toe 
niet gehad maar ze kunnen komen) los licht en kan 
wegvliegen en bovendien langs het pad overhangende 
gewassen zoals bramen enz. te verwijderen of te snoeien.  
Ik heb begrepen dat er afgelopen vrijdag behoorlijk veel 
mensen ons perceel hebben bezocht en dat geeft aan dat 
mensen toch benieuwd waren wat er achter dat hek zoal 
gebeurt en dat is ook te vinden in het aantal aspirant 
leden dat iedere week toeneemt. Ikzelf kon er niet bij zijn 
vanwege andere verplichtingen. 
Wij krijgen binnenkort te maken met nieuwe leden die 
het geluk hebben om een tuin te bemachtigen. Maak een 
praatje met deze mensen en als ze vragen hebben omdat 
ze dit voor de eerste keer doen geef ze advies als oude rot 
in deze fantastische hobby. 
Ik wens u een rustige winter toe en vanavond een goede 
vergadering. 
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Jaarverslag secretaris over het jaar 2021 – 2022 
 
Na de vorige algemene ledenvergadering van 2 november 
2021 tot nu heeft het bestuur 6 bestuursvergaderingen 
belegd. 
Corona was deels nog aanwezig, vandaar dat we geen 
nieuwjaarsreceptie hebben kunnen houden, maar 
gaandeweg 2022 is de coronapandemie meer naar de 
achtergrond verdwenen en hebben we onze bestuurstaken 
volledig kunnen oppakken, met dien verstande dat we 
natuurlijk met een te klein team hebben moeten 
functioneren. Zoals bekend zijn de taken verdeeld, maar 
dat is natuurlijk verre van ideaal. Gelukkig heeft Bernd 
Lehmann zich bereid verklaard om deel te gaan nemen 
aan dit bestuur (waarover straks meer), maar het kan 
helemaal geen kwaad als zich enkele mensen melden om 
met name bepaalde uitvoerende taken op zich te nemen. 
Een korte terugblik op het afgelopen jaar: 
Er hebben zich geen grote schokkende gebeurtenissen 
voorgedaan. Eigenlijk in grote lijnen een herhaling van 
andere jaren: 

- Schouw en baggeren van de sloten blijft 
een aandachtspunt 
- De steeds maar groeiende wachtlijst, 
klinkt leuk, maar we moeten steeds vaker mensen 
teleurstellen met een lange wachttijd. 
- Gelukkig hebben we tuin 30 afgelopen 
jaar omgetoverd in een tiental kleine tuintjes 
zodat een vrij grote en enthousiaste groep 
aspirant-tuinders met tuinieren is kunnen 
beginnen, zij het op beperkte schaal. 
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- Door een aantal wisselingen en 
verhuizingen hebben we 4 nieuwe leden kunnen 
begroeten , waardoor in totaal 7 tuinen van 
huurder gewisseld zijn. Het ging niet altijd geheel 
zonder slag of stoot, waarbij de prijs van de over 
te nemen zaken steeds vaker een struikelblok 
vormt waardoor potentiele huurders afhaken. 
Daarom een voorstel tot aanpassing van het HHR. 
- De parkeerplaats heeft dit jaar wel een 
enorme opknapbeurt gehad. 
 

Tot slot een paar zorgen: 
- Er staan ons enkele grote financiële 
uitdagingen te wachten (beschoeiing, de grote 
hoeveelheid zakkende tuinen, kap en aanplant 
bomen bij de parkeerplaats om er maar een paar 
te noemen. 
- De onverkwikkelijkheden van punt 13, 
waar we straks uitgebreid bij stil zullen staan. 
Hopelijk gaan die niet een constante factor in 
onze vereniging worden en gaan we allemaal met 
heel enthousiasme en plezier het nieuwe 
tuinseizoen in. 

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

Courgette of pompoen giftig! Een pompoen of 
courgette kan uit eigen tuin giftig zijn als deze bitter 
smaat.je kunt deze dan b eter niet op eten Een eetbare 
pompoen of courgette smaakt neutraal tot lichtzoet . 
Pompoen en courgettes  die in de winkel of op de markt 
te koop zijn ,zijn veilig om te eten.. Bij eigen kweek  is er 
meestal evenmin sprake  van giftigheid , zeker als je 
nieuwe zaden gebruikt. Problemen kunnen zich voordoen 
als je de zaden oogst en het seizoen erna opnieuw 
gebruikt.. De oorzaak is vaak dat erin de tuin (of een tuin 
vlakbij) sierpompoenen worden geteeld en deze zijn wel 
giftig. Bijen kunnen voor kruisbestuiving zorgen. De 
planten die dan het volgende teeltseizoen uit deze 
bestuiving voorkomen, kunnen wel giftige vruchten 
dragen, niet te onderscheiden van de ongevaarlijke 
exemplaren. Dus voor pompoenen en courgettes 
altijd nieuwe zaden kopen.                          
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Frambozenplanten vervangen Als frambozenplanten 
beginnen weg te kwijnen na een jaar of 8 in de moestuin 
gestaan te hebben is het tijd voor een nieuwe plek. Plant 
bij voorkeur nieuw plantmateriaal aan.   Kies een luwe , 
zonnige plek met vochtige grond. Een laag mulch rond 
de  wortels stelt de struik op prijs. Zolang het niet vriest 
kan je in de winter prima verplanten. Verjongingskuur. 
Vaste planten die te groot worden gaan minderrijk 
bloeien of worden kaal in het midden.  Geef ze  dan een 
verjongingskuur: haal ze uit de grond, splits ze op door te 
scheuren en  herplant de mooiste exemplaren. De beste 
tijd hier voor is het najaar. Egels. Wil je egels in je tuin 
zorg dan voor veel groen in de tuin en voor een paar 
rommelige hoekjes Zorg ook dat er een  opening naar de 
buren in de heg of schutting zit. Gebruik geen 
rechthoekig schapengaas, daar kunnen egels inklem 
raken.. Kippengaas of ruitvormig gaas als afscheiding 
kan wel. Maak dan ook een aantal egelpoortjes ( 15x 15 
cm). Laat wat bladeren en takken in de tuin liggen, 
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hieronder kunnen ze een nest maken. De winterslaap 
begint oktober/november en duurt tot april/mei. Egels 
zijn vleeseters. Favoriet zijn slakkenkevers en wormen. 
Ze kunnen wel 40 slakken per  nacht eten. Gebruik dus 
geen gif!. Bijvoeren kan met kattenbrokjes maar geef 
geen melk daar krijgen de egels diarree van. 
 

   Mag ik even UW AANDACHT? 

Er wordt veel (tuin-afval) over de sloot gegooid wordt, 
‘voor de dieren’.  

Waarschijnlijk wel heel goed en lief bedoeld, maar niet 
alle gewassen zijn goed voor koeien en schapen.  

Veel planten bevatten namelijk stoffen die giftig zijn 
voor schapen en runderen. (trouwens ook voor paarden 
en geiten) 

Deze dieren zijn gevoelig voor diverse kruiden en giftige 
planten. 

Deze giftige planten kunnen gezondheidsklachten bij 
runderen en schapen veroorzaken en er dus voor zorgen 
dat de dieren ziek worden en soms doodgaan.  

GIFTIGE PLANTEN voor vee zijn o.a. 

Heermoes, Boterbloem, gevlekte scheerling, Boekweit, 
Rode klaver, Nachtschade (afval van tomaat, 
komkommer, courget, pompoen), Vingerhoedskruid,  
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herik, hondspeterselie, scherpe boterbloem, 
Jacobskruiskruid, St. Janskruid, stinkende gouwe, 
veldzuring,  

waterscheerling, wolfsmelk, slootafval,  

Planten afval van peulvruchten worden slecht verteerd of 
zijn volledig gevaarlijk voor de gezondheid van de 
dieren. 

Gooi je tuin vuil/afval niet over de sloot maar voer het 
af! 

NAMENS DE DIEREN HARTELIJK DANK.  

Monique van Mil  Tuin 71 
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De 2 volgende stukken staan ook in Com-post juli 2022. 
Hier een herhaling omdat de 2 avonden nog moeten 
komen. 
 
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 
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. 
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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. 
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. 

activiteiten agenda 2022: 
 
Datum Tijd  Activiteit 
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. 
Waar? Het Poelhuis 

 2 november 20.00 Bestuursvergadering 
   
22 november 20.00 Informatieavond: Bemesting 

Waar? Het Poelhuis. 
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DENK AAN DE COMPOST !!                        
NU BESTELLEN !! 
Het seizoen op de tuin nadert haar einde. De gewassen 
zijn merendeels geoogst een de rest kan worden 
opgeruimd en afgevoerd. Met het oogsten en het afvoeren 
wordt organisch materiaal van de tuin verwijderd. Dit 
materiaal komt dus niet meer ten goede aan de planten in 
het komende jaar. Dit is de reden om elk jaar opnieuw 
organische stof aan de grond toe te voegen zodat het 
gehalte  aan organische stof niet achteruit gaat.  
De enige juiste conclusie is bestel compost en breng dit 
op je tuin aan.  
Zie voor het bestellen het biljet hier onder  
 
Prijs wordt € 9,-- per kuub (wij hanteren 10 kruiwagens 
is een kuub). 
 
Bestellijst inleveren bij ondergetekende. Het geld bij de 
bestellijst bij ondergetekende in de brievenbus doen of 
het bedrag overmaken op NL70RABO0191818429 t.n.v 
Volkstuindersvereniging Lisse vóór 15 december a.u.b. 
De brievenbus bij de schuur kan hiervoor NIET gebruikt 
worden!!!!!! 
 
Bestellijst z.o.z. 
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Bestellijst. 
 
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. 
 
 
 
 


