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Bestuur Volkstuindersvereniging ‘Lisse’ 
Per 1 juli 2021 
 Voorzitter: Jan Grimbergen tuin 47 tel: 414070 
e-mail: jan.grimbergen37@gmail.com 
Secretaris : Waarnemend 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 januari 2022 nr. inleveren voor 15 
december 2021. 
Kopij alleen als e-mail of een bijlage in Word bestand 
aanleveren. PDF –bestanden worden terug gestuurd! 
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Van de voorzitter…. 
Na een wat koude en waterige zomer hebben we toch nog 
een redelijke nazomer gehad. Over het algemeen is er 
toch nog een goede maar zeer verschillende oogst 
gescoord. Dit hebben wij opgemaakt uit de uitspraken 
van onze leden.  
Maar goed dit seizoen loopt alweer langzaam op zijn 
einde en kunnen we ons weer gaan voorbereiden op het 
verzorgen van onze tuin voor de winterperiode. Ondanks 
de versoepelingen die nu gelden kunnen we nu zo 
langzaam uit gaan kijken naar activiteiten die ons 
anderhalf jaar niet mogelijk zijn geweest. Ik denk hierbij 
aan een Algemene Ledenvergadering die ons in staat 
stelt  weer eens de belangen van onze vereniging de 
revue te laten passeren. Uw bestuur heeft er een gepland 
en als er geen beperkingen zijn van onze regering zou het 
dit jaar kunnen gebeuren. In deze Compost vindt u al de 
uitnodiging voor deze vergadering. 
Verder heeft u kunnen lezen in de Weekendkrant dat uw 
bestuur heeft gereageerd op de 
voorgenomen toekomstvisie van de Gemeente Lisse. 
Toen ons bepaalde signalen ter ore kwamen over de 
toekomstplannen van de gemeente hebben wij gemeend 
te moeten reageren door middel van gesprek met Mevr. 
Langeveld om onze zorgen kenbaar te maken. Dit was 
nodig om aan te geven wat de betekenis van onze 
vereniging is voor de toekomst. Door dat het jaar koud en 
nat begon hebben de boeren in de poelpolder later 
gemaaid en door dit initiatief is gebleken dat er een groot 
aantal weidevogels is gespot. 
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Dit geeft aan hoe belangrijk dit gebied is niet alleen 
hiervoor maar ook de interesse die er is voor zelf groente 
telen en liefst zo biologisch mogelijk. Het bestuur heeft 
een flink aantal aspirant leden en dat geeft aan dat het 
leeft onder ook veelal jonge mensen met kinderen. Wij 
blijven de ontwikkelingen natuurlijk volgen en zullen ons 
melden bij de gemeente als dit nodig is. Reageren als de 
besluiten al genomen zijn is als mosterd na de maaltijd. 
Wat ons steeds opvalt is dat er mensen zijn die naar 
achteren moeten lopen naar hun tuin vaak de laatste 
kruiwagens pakken als die er al zijn bij de blokhut 
waardoor de gehele voorraad bij het hek staat en er bijna 
niemand door kan. Als u toch loopt neem eens een 
kruiwagen mee. Kleine moeite groot gemak. Verder zijn 
er nu weinig zaken te regelen want we sluiten een 
seizoen af en bereiden de volgende voor. Maar we hopen 
dat we dit jaar eindelijk weer eens een ALV kunnen 
houden. Dat is nodig. 
Wel een belangrijk bericht van Jan Stavleu en Louis de 
Haas. Deze beide heren verzorgen ieder jaar de 
gezamenlijke inkopen van de Garant Zaden. Dat 
betekend hoe groter de order hoe groter de kortingen. In 
verband met de wet op de privacy moet uw toestemming 
geven om uw adres te gebruiken voor het bezorgen van 
een zaadcatalogus van Garant Zaden. Als u een 
exemplaar wilt ontvangen dan kunt u uw adres 
doorgeven aan de heer Jan Stavleu op e-mail adres: 
                    j.r.stavleu@ziggo.nl 
Hiermee bent u verzekerd van de aankoop van zaden, 
aardappels en uien voor het volgende seizoen. 
Tot de volgende keer, 
Jan Grimbergen. 
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Op onze tuin zijn regels waar de aardappels mogen 
staan 
Aardappel regels en 6 jaren teeltplan, 
Op onze tuin zijn regels waar de aardappels mogen, 
i.v.m. ziektes wisselt de plek steeds. We delen daarvoor 
onze beteelbare tuin in drieën. 1 stuk aan de slootkant, 1 
in het midden en 1 stuk aan het pad. Omdat ik nooit kan 
onthouden waar de aardappels mogen dat jaar heb ik iets 
bedacht zodat iedereen lang van te voren plannen kan 
maken.  
Deel het jaartal door 3. 
Is het antwoord  getal X . 33333333… dan is dat jaar de 
plek bij de sloot. 
Is het antwoord  getal X . 66666666….dan is dat jaar de 
plek in het midden. 
Is het getal X een heel getal dan is de plek aan het pad. 
Bijvoorbeeld: 
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Om het voor mezelf nog makkelijker te maken heb ik er 
ook een 6-jarige wisselteelt aan toegevoegd. Volgens de 
teeltwisseling van Velt ( een ecologische tuinvereniging) 
zijn er dan 6 teelten op je tuin: kolen,   bladgroente,   
vrucht,   wortel/ui,   aardappel en  erwten/ bonen.   
Elke teelt volgt elkaar gunstig op en komt pas na 6 jaar 
weer op dezelfde plek. Omdat elke teelt een bepaalde 
hoeveelheid mest nodig heeft heb ik dat er ook bij gezet. 
Ik had de tuin al in 3 stukken verdeeld. (sloot, midden, 
pad) Om 6 stukken te krijgen verdeel ik de tuin ook nog 
in oost en west kant. In het schema doe ik dat met hulp 
van een even of oneven jaar.  
Als ik dit volg kan ik per jaar berekenen waar de 
aardappels moeten staan op onze VVL tuin,  
hoeveel mest elk stuk dat jaar nodig heeft en waar de 
gewassen komen te staan.  

2021 : 
3 

= 
673.6666666667 

X .666 Aardappels in 
het midden 

2022 : 
3 

= 674.- heel 
getal 
(X.--) 

Aardappels aan 
het pad 

2023 : 
3 

= 
674.33333333333 

X .333 Aardappels bij 
de sloot 

2024 : 
3 

= 
674.66666666667 

X .666 Aardappels in 
het midden 

2025 : 
3 

= 675.- heel 
getal  
(X.--) 

Aardappels aan 
het pad 

2026 : 
3 

= 
675.33333333333 

X .333 Aardappels bij 
de sloot 
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 Voorbeeld 2021  
 2021 is een oneven jaar.  2021 gedeeld door 3 is  X.6666  

 pad     

kolen 
 veel mest 

p 
wortel/ui 

 weinig mest 

aardappels  gemiddeld mest a 
blad 

 veel mest 

erwten/bonen 
 weinig mest 

d 
vrucht 

 veel mest 

sloot     
Hieronder staan 6 vakken voor 6 jaren en dat kan steeds 
herhaald worden.  
Groetjes van Leontine van tuin 78 
 
 Elk even jaar waarbij het jaartal : 3 = ”heel getal” is 
2022 is een even jaar. 2022 :3 = X.- ( een “heel getal”) 
Pad                                                                                               
Blad                                             p             aardappels 
Veel mest                                                   gemiddeld mest 
Erwten/ bonen                          a              vrucht                    
Weinig mest                                              veel mest 
Kolen                                           d             wortel/ ui 
Veel mest                                                    weinig mest 
Sloot                                                                                            
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Elk oneven jaar waarbij het jaartal: 3 = X.333 is 
2023 is een oneven jaar. 2023 :3 = X.333 
Pad                                                                                               
 vrucht                                        p               erwten/ bonen 
Veel mest                                                  weinig  mest 
Kolen                                          a             wortel/ ui 
Veel mest                                                   weinig mest 
Blad                                           d             aardappels 
Veel mest                                                gemiddeld mest 
Sloot                                                                                            
 
 
Elk even jaar waarbij het jaartal: 3 = X.666 is 
2024 is een even jaar. 2024 :3 = X.666 
Pad                                                                                               
Wortel/ ui                                  p             Kolen 
Weinig mest                                             veel mest 
Blad                                            a            aardappels 
Veel mest                                               gemiddeld mest 
Vrucht                                                      erwten bonen 
Veel mest                                  d             weinig mest 
Sloot                                                                                            
 
Elk oneven jaar waarbij het jaartal: 3 = X. is 
Pad                                                                                               
Aardappels                              p              blad 
Gemiddeld mest                                    veel mest 
Vrucht                                      a             erwten./Bonen 
Veel mest                                                 weinig mest 
Wortels/ ui                             d               kolen  
Weinig mest                                          veel mest 
Sloot                                                                                            
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Elk even jaar waarbij het jaartal: 3 = X.333 is 
Pad                                                                                               
 Erwten/ bonen                        p             vrucht 
Weinig mest                                            
Wortel/ ui                                 a           kolen 
Weinig mest                                            veel mest 
Aardappels                               d          blad 
Gemiddeld mest                                    veel mest 
Sloot                                                                                            
 
Elk oneven jaar waarbij het jaartal: 3 = X.666 is 
Pad                                                                                               
Kolen                                         p              wortel/ui 
Veel mest                                                 weinig mest 
Aardappels                               a              blad  
Gemiddeld mest                                    veel mest 
Erwten/ bonen                         d                   vrucht 
Weinig mest                                           veel mest 
Sloot                                                                                            
 
 

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

Bloembollen. De meeste bloembollen kunnen het beste 
geplant worden als de herfst al wat gevorderd is, maar er 
zijn ook soorten die juist vroeg in de herfst moet planten. 
Dat zijn bollen die snel uitdrogen. Hoe korter ze bij d e 
handelaar in de koelcel liggen en  hoe eerder na het op  
rooien weer in de grond hoe beter het is. Voorbeelden 
van deze bollen zijn sneeuwklokjes, lenteklokjes, 
tuincyclamen, narcissen en bosanemonen. appel en peer. 
Als je appels en peren lang wilt bewaren: 1. Pluk bij 



9 
 

 Com-post          20e  jaargang  no 4   oktober   2021 
 

droog weer,2. Berg het fruit na het plukken niet meteen 
op, maar laat het eerst een nachtje drogen 3.Controleer de 
oogst door een paar appels door te snijden. Bewaar alleen 
gave exemplaren.4.bewaar alleen bewaar rassen. Rijpe 
vruchten produceren ethyleen. Een gas dat de rijping van 
ander fruit versnelt. Snel rijpende rassen kunnen zo ook 
de rest van het fruit snel laten rijpen.5.Leg appels en 
peren zo weg dat zij elkaar niet kunnen raken. Een enkele 
laag in een kistje dus.  2-jarige. In de vroege zomer 
gezaaide  2-jarige planten kan je nu hun juiste plek 
geven. Ook spontane zaailingen van 2-jarige kunnen nu 
verhuizen naar een plek waar je ze wel wilt hebben 
Slakken: Slakken kruipen rond eind oktober weer onder 
de grond. Ook huisjes slakken overwinteren daar. Tot die 
tijd moeten zij hun buik vol eten om de winter te  
overleven. De tuinen zijn tegenwoordig wat slordiger dan 
vroeger , er is dus genoeg voor ze te vinden. Slakken, 
vooral huisjesslakken, eten gewoonlijk dood plantaardig 
materiaal. Vroeger zag je ze niet in moestuinen omdat de   
groente toen bitter smaakte en daar konden de slakken 
niet tegen. Tegenwoordig zijn de moestuinplantjes veel 
zoeter omdat de afweerstoffen eruit zijn. De slakken eten 
ze dan ook graag .Het gevolg is dat er slakken korrels 
gestrooid worden. Een gruwelijke dood voor de slakken. 
Een dier vriendelijke oplossing is om ze elke ochtend  te 
verzamelen en 100 meter. buiten de tuin weer vrijlaten . 
houd dit een week vol en ze zijn weg. 10.0 meter is nodig 
omdat ze anders  het spoor terug naar de tuin  kunnen 
vinden. De grond blijft op deze manier ook vruchtbaar, 
want korrels doden behalve  slakken ook andere dieren 
bijv. wormen en die heb je nodig in de tuin. Veel slakken 
worden 3-4 jaar oud. 
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Elke medaille heeft twee kanten. 
De Japanse duizendknoop (Fallopia japonica) werd 
tussen 1829 en 1841 door Franz von Siebold vanuit Japan 
ingevoerd. Het was toen der tijd een bezienswaardigheid. 
Op diverse landgoederen werd hij ter verfraaiing 
aangeplant. 
Naast de echte Japanse duizendknoop komt nog veel 
vaker de Bastaard duizendknoop voor (Fallopia x 
bohemica ). Dit is een kruising tussen de Fallopia 
Japonica en de Fallopia sachalinensis).Deze Bastaard 
duizendknoop werd pas in1983 in Tsjechië ontdekt. Deze 
Bastaard komt veel vaker voor dan de echte Fallopia 
japonica. Een verschil tussen de Japanse duizendknoop 
en de Bastaard duizendknoop is o.a. te zien in de 
bloemen. De bloemen van de Japanse duizendknoop 
hebben alleen functionele vrouwelijke bloemen en de 
Bastaard duizendknoop is tweeslachtig. 
Door velen worden ze verwenst door anderen bewondert. 
Tijdens mijn wandelingen door Nederland ben ik 
regelmatig mensen tegen gekomen die vol bewondering 
deze planten bekeken. 
Ze zijn prima eetbaar in jonge staat. De scheuten van 
zo’n 25 tot 30 cm lang kunnen als rabarber worden 
gekookt en zij smaken ook naar rabarber. Op internet 
vindt je diverse recepten voor de duizend knoop. 
De duizendknopen zijn familie van de rabarber en de 
boekweit. 
Naast hun eetbaarheid zijn ook de in de plant maar vooral 
in de wortels aanwezige antioxidanten ( ontsteking 
remmende stoffen) van belang. In de  traditionele 
geneeskunst van China worden ze veel gebruikt. 
Onderzoek naar de werkzame stoffen, trans- en cis 
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resveratrol  op diverse universiteiten kunnen goede 
resultaten opleveren in de toekomst. Op dierlijke cellen 
bleek dat deze stof een antitumorale werking te zien te 
geven. Zelfs kankercellen ( niet van alle soorten kanker) 
moesten het opgeven tegen deze stof.  Naast resveratrol 
komt er in de wortels nog de stof emodine voor.  
Mogelijk dat deze stoffen in de toekomst een 
geneesmiddel tegen kanker kunnen op leveren net zo als 
de Taxus  nu Taxol op levert. 
In de fytotherapie wordt gebruik gemaakt van resveratrol.  
Ook rabarber wortels en in mindere mate de bladstelen 
bevatten deze stof. Resveratrol is verder te vinden bij 
rode druiven, pruimen. 
De bladeren van de rabarber kunnen niet gegeten worden, 
deze bevatten te veel oxaalzuur en giftige glycosiden.  
Terug naar de Japanse- en de bastaard duizendknoop. 
Bekijk de bloeiwijze en de bloemen maar eens goed. Ze 
zijn echt de moeite waard om ze nader te bekijken. 
Zo blijkt het gezegde dat een medaille twee kanten heeft 
ook hier van toepassing te zijn. 
Wim Grimme. 
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Mineralen en spoorelementen 
Doordat er ruim een eeuw kunstmest gebruikt wordt, 
zitten er veel minder mineralen en spoorelementen in de 
grond, in onze voeding en in mest.  
Mensen kunnen door mineraal/sporengebrek een 
hongergevoel houden en ook ziek worden, heel veel 
soorten ziektes. Is je grond arm aan mineralen dan groeit 
er veel heermoes, deze plant haalt mineralen naar boven. 
( van heermoes kan je ook thee maken) 
De natuur is heel ingenieus en geeft ons nog een 
oplossing door lava te spugen uit vulkanen. Dat lava 
kunnen wij gebruiken voor onze tuin. Lavameel en 
lavagruis zijn gemalen lava, er zitten veel mineralen en 
spoorelementen in.  
Siliciumdioxide   Si02   40-45%, Aluminiumoxide   Al203 
  11-15%,  Calciumoxide   Ca0   10-15% IJzeroxide   
Fe203   10-12%,  Magnesiumoxide   Mg0   2,9-7,1%,  
Koolstofdioxide   CO2   1%, Titaandioxide   Ti02   2-3%,  
Fosforpentoxide   P205   0,4-0,8%,  Zwaveldioxide   S03   
0,06-0,07%,  Chloor   Cl   0,1% Kaliumoxide   K20   2,9-
5,0%,  Natriumoxide   Na02   4%,  Koper   CU   28-
50mg/kg. Nickel   Ni   60-71mg/kg. Chroom   Cr   
ca.115mg/kg.  Zink   Zn   50-60mg/kg.  Borium   B   13-
17mg/kg. Kobalt   CO   28-32mg/kg.  Selenium   Se   
ca.20mg/kg. 
Bovendien is lavameel goed voor de grondsamenstelling, 
tegen schimmels en je kan het gebruiken tegen beestjes. 
De planten worden er sterker van en de grond minder 
zuur. 
Op de moestuin wordt 200-400 g per  m2  geadviseerd. 
Voor onze tuinen komt dat neer op 54 kilo per tuin!  Er 
zijn zakken lavagruis te koop van 7,5 kilo en lavapoeder 
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van 20kg. De grond neemt langzaam op wat er nodig is 
dus meer mag ook. 
Op internet is er heel veel te vinden over lavameel, een 
echte aanrader. 
Groeten van Leontine tuin 78 
 
Projectmatig onderhoud bij de volkstuindersvereniging 
Lisse. 
In  de komende jaren komt er behoorlijk wat onderhoud 
op ons af. Denk even aan de deur van de werkschuur, de 
parkeerplaatsen ons clubgebouw. 
Dit onderhoud zal op projectmatige basis plaatsvinden. 
Het zal worden aangestuurd door Franco Dieters. Wij 
vertrouwen erop dat wanneer er een beroep gedaan wordt 
om te komen helpen en zo de kosten binnen de perken 
blijven er voldoende leden zich hier voor aanmelden. 
In het verleden is dit steeds prima verlopen. 
Toen de vereniging besloot om een clubgebouw neer te 
zetten is men vergeten dat de afschrijving gereserveerd 
had moeten worden. Er wordt elk jaar 10% van de 
waarde welke op de balans staat afgeschreven. Dat is op 
dit moment zo’n 850 euro. Willen wij over een aantal 
jaren een nieuw gebouw neerzetten dan moet er 
behoorlijk worden gereserveerd worden. De hoogte van 
de huidige contributie is niet voldoende om dit te 
realiseren.  
Dit is de reden om het clubgebouw zo te onderhouden dat 
het nog een behoorlijk aantal jaren mee kan. De hoeken 
van het gebouw laten hier en daar tekenen zien van 
ouderdom. 
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Om het nog eens duidelijk te stellen, wanneer de vraag 
komt om met onderhoud te helpen en zo kosten te 
besparen rekenen op jullie onze leden. 
Het bestuur. 
 
Recept. 
Pompoencrumble met spinazie en noten ( 4 pp) 
 
400 gr. pompoen  geschild, 1 sjalot, 200 r. verse spinazie 
of rucola, 120 gr. gemengde noten, 2 el. 
zonnebloempitten, 3 el. olijfolie, peper en zout 
Snijd de pompoen in brunoise en snipper de sjalot. Fruit 
de sjalot even op zacht vuur en voeg de pompoenblokjes 
toe Laat 5 min. sudderen. Voeg de spinazie toe en laat 
een paar minuten stoven. Breng op smaak met peper en 
zout. Hak de noten en meng ze met de pitten. Verdeel de 
groenten over 4 vuurvaste potjes, bedek ze met het 
notenmengsel en bak 10. min in een voorverwarmde 

oven op 180 o  Dien warm op. 
 
Woordzoeker  
Zoek de volgende 46 woorden: 
schoffel, mest, paardenbloem, heermoes, groente, bessen, 
komkommer, tomaten, water, regen, slak, oorwurm, ui, 
mineralen, humus, wortel, biet, kersenboom, hark, 
kabouters, tuinslang, vitD, plezier, gezelligheid, hek, 
graszaad, wind, storm, temperatuur, aardappelen, 
asperge, boerenkool, vitaal, koolmees, mus, torenvalk, 
specht, plant, boom, jam, hek, kas, zon, zaden, tijm, mug. 
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Het bestuur van de Volkstuinders Vereniging Lisse 
nodigt U hierbij van harte uit voor het bijwonen van 
de Algemene Leden Vergadering.   
Datum: 2 november 2021 
Locatie:  ’t Poelhuys, Vivaldistraat 4, 2162 AA 
Lisse 
Aanvang:  20:00 uur 
 
AGENDA 
1.  Opening door de voorzitter 
2.  Ingekomen stukken 
3.  Notulen ALV 2019, gepubliceerd in Com-Post van 
april 2020 
4.  Jaarverslag van de voorzitter 
5.  Jaarverslag van de secretaris 
6.  Jaarverslag van de penningmeester: 

a. financieel verslag over 2019  
b. financieel verslag over 2020 
c. verslag van de kascontrolecommissie 
over 2019 
d. verslag van de kascontrolecommissie 
over 2020 
c. verkiezing van een 
kascontrolecommissie 2021 
d. begroting voor 2021 en 2022. 

- Voorstel contributie 2022: Hele tuin € 140,00, 
halve tuin € 77,50. 

- Voorstel post sleutelgeld overhevelen naar 
algemene middelen 
7.  Jaarverslag van de technische dienst 
8.  Jaarverslag van de sitebeheerder 
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9.  Pauze: 

In de pauze kunt U schriftelijke vragen indienen. Deze 
worden behandeld bij  punt 12 van de agenda. 
10.  Samenstelling bestuur:  

 Dhr. Simon Veenis, secretaris en Dhr. Jaap 
Grimbergen, technische dienst,  zijn aftredend en 
niet herkiesbaar. 

 Invulling van de vacatures volgens artikel 10, lid 
e van het      Huishoudelijk Reglement:  

- Het bestuur draagt dhr. Peter Bongaerts voor als   
secretaris 
`- De portefeuille van  technische dienst    blijft 
vooralsnog onbezet. 

11.  Omgevingsvisie van de gemeente Lisse 
12.  Beantwoording van vragen. 
13.  Sluiting door de voorzitter. 
 
 

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.  
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De enige juiste conclusie is bestel compost en breng dit 
op je tuin aan.  
Zie voor het bestellen het biljet hier onder in deze Com-
post. 
 
 
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 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!!!!!! 
 
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. 


