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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 0642909212. 
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…. 
Het jaar is bijna weer voorbij wat betreft het tuinieren. In 
ieder geval is het meer en meer controleren hoe onze tuin 
erbij ligt. Wat werk is er altijd wel te doen. In feite is het 
in orde houden van de tuin erg belangrijk om straks in het 
voorjaar weer met nieuwe moed en zin aan de gang te 
gaan. Om dan weer te beginnen om eerst een deel 
rommel op te ruimen is niet echt een goed begin. Denken 
we eerst weer aan de schouw, dat is een verplichting 
waar we niet omheen kunnen. Verder kunnen we ook 
weer constateren dat er veel bramenstruiken over het pad 
hangen. Denkt u er vooral aan dat goed snoeien de 
vruchten van volgend jaar gaan bepalen. En zo als altijd 
is er wel wat spul dat we niet meer nodig hebben en dat 
opgeruimd kan worden De start volgend jaar wordt dan 
weer een stuk gezelliger. Verder is er voor de 
verdeelcommissie weer aardig wat werk aan de winkel. 
Maar liefst 7 tuinen zijn opgezegd en daarvoor gaan we 
weer nieuwe mensen vinden, die gaarne op een eigen tuin 
groente willen gaan telen. We merken nog steeds dat zelf 
tuinieren bij veel mensen hoog in het vaandel staat want 
we hebben steeds weer mensen die zich aanmelden als 
aspirant lid en dat is een goed teken. De verschillende 
bestuursleden zullen in deze compost hun plannen voor 
dit jaar bekend maken Er staat nogal wat op het spel. Ik 
denk bijvoorbeeld aan het nieuwe project om voldoende 
water voor beide zijden te realiseren en het aanbrengen 
van een AED te voltooien. U ziet het er zijn steeds weer 
nieuwe activiteiten die het gezicht van de vereniging 
verbeteren en zorgt uw bestuur ervoor dat tuinieren 
steeds weer gemakkelijker en compleet gemaakt wordt. 
Als bestuur willen we nog bekend maken dat de 
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Nieuwjaarborrel deze keer gevierd gaat worden op 11 
januari 2020 van 2 tot 5 uur. Wij hopen daar zo veel 
mogelijk leden de beste wensen voor het nieuwe jaar met 
veel plezier aan het tuinieren en in goede gezondheid te 
kunnen wensen. Voor de nieuwe tuinders een 
mogelijkheid om in een ongedwongen sfeer kennis te 
maken met de leden die dan aanwezig zijn. Dit is 
waarschijnlijk voorlopig de laatste aflevering van de 
Com-post van dit jaar. Het bestuur wenst u alvast Prettige 
Feestdagen en een gelukkig Nieuwjaar. 
Let u vooral op de data dat de heer Wim Grimme, onze 
penningmeester zijn zeer interessante lezingen geeft. Dit 
zal zijn op dinsdag 10 december en een volgende op 21 
januari 2020 vanaf 20 uur in de blokhut. 
Ook de nieuwe leden zijn hierbij hartelijk uitgenodigd. 
Deze avonden zullen zeker in deze Com-post vermeldt 
worden. 
Tot de volgende keer 
Jan Grimbergen. 
 

Infoavonden voor leden en aspirant-leden. 
Op 10  december 2019 een informatie avond over de 
drie B’s. Op deze avond gaan wij kijken hoe belangrijk 
de Bodemvruchtbaarheid, de Bodemstructuur en de 
Bemesting zijn voor een goede grond en een goede 
opbrengst. 
De balans tussen het verwijderen van organische stof en 
het aanbrengen van organische stof moet doorslaan naar 
het aanbrengen om onze tuingrond te verbeteren. 
Wil een plant goed kunnen groeien dan heeft de plant 17 
essentiële voedingselementen nodig. Op deze avond gaan 
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wij bekijken welke  elementen het zijn en hoe wij deze 
aan de grond kunnen toevoegen.  
Tevens wordt het belang van het gebruik van compost in 
de strijd tegen droogte nog eens uit de doeken gedaan. 
Een info avond voor het tijdstip van het bestellen van 
compost. Iedereen kan zo zijn of haar voordeel er mee 
doen. Deze avond is zeker van belang voor de nieuwe 
tuinders! 
Aanvang 20.00 uur in onze blokhut. 
Op 21 januari 2020 volgt een avond over het snoeien. In 
het verleden hebben wij het er vaker over gehad maar 
wanneer men langs de tuinen loopt kan men zelf zien dat 
het best nog eens herhaald mag worden. 
Aanvang 20. 00 uur in onze blokhut. 
Het bestuur. 
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Wie, wat waar en hoe. 
( Ingezonden o.a. door Henk v.d. Muiden) 

Karton in de tuin. In de permacultuur wordt de bodem 
zoveel mogelijk bedekt. Dat kan door planten of 
groenbemesters maar als er even geen teelt op zit kan je 
de bodem ook afdekken met karton. De bodem droogt 
dan niet uit en onkruid krijgt geen kans. Heb je geen 
karton dan  is speciaal mulchpapier op rol verkrijgbaar 
bij tuincentra. Bes planten. De beste tijd om 
bessenstruiken te planten is tussen okt. en maart. Rode 
bessen stellen weinig eisen aan de grond, maar hebben 
niet graag natte voeten. Zet de struiken 1-1,5 m uit 
elkaar. In het voorjaar bemesten met gedroogde 
koeienmest. 
Witlofpennen opzetten. Vanaf half okt. kunt u beginnen 
met het opzetten van witlofwortels voor de trek Wortels 
voor de vroege trek moeten eerst wat afrijpen, trek ze uit 
de grond en laat ze 3 dagen liggen , daarna het lof moet 
blijven zitten. De wortels kunnen in een platte bak of kas 
opgezet worden en dan voorzien van dekgrond of  ze 
kunnen binnen in een emmer of bak met aarde of 
potgrond gezet worden en dan in het donker, zonder 
dekaarde, laten uitgroeien. In dit laatste geval zijn de  1e 
kroppen al oogstbaar na 3 -5 weken. Mest. Paardenmest 
is een waardevolle bodemverbeteraar voor de moestuin. 
Gebruik liefst rijpe paardenmest, die al gecomposteerd is. 
In het najaar kun je ook verse mest opbrengen, omdat 
deze in de wintermaanden nog composteert, voor het 
nieuwe moestuinseizoen begint. Deze mest moet wel 
ondergespit worden. Mest die je in januari en februari 
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krijgt, gooi je op de composthoop en gebruik je pas als 
deze is verteerd. Dat duurt afhankelijk van het weer en de 
samenstelling en ½ tot 1 jaar. Vergeten groente. In de 
historische tuin bij het Limburgse dorpje Rijkel zijn ruim 
650 soorten te vinden. Misschien vind je er de 
streekgroente die jij je nog uit je jeugd herinnert. Van 
half juli tot half oktober is de Historische Groentehof te 
bezoeken Historische Groentehof Rijkel 91 5954 NJ 
Beesel. www.vergeteneten.nl  
Deze tuin was een paar maanden geleden op de T.V. bij 
BinnensteBuiten. 
.  

Onze ondergewaardeerde medewerker de 
REGENWORM. 

De regenwormen spelen een grote rol in de ecologie van 
de bodem en staan bekend als een van de belangrijkste 
natuurlijke bodemverbeteraars. Biologisch gezien spelen 
zij  een belangrijke rol door organisch materiaal af te 
breken. Dood materiaal wordt door hen omgezet in 
humus. Een humus rijke grond is een belangrijke 
voorwaarde voor een goede planten groei. In de avond en 
nacht trekken regen wormen bladeren , mest en ander 
dood organisch materiaal de grond in. Dit gebruiken zij 
voor hun voeding en om hun nesten te bekleden. 
Zij spelen nog een andere belangrijke rol in de bodem. 
Tegelijk met het organisch materiaal eet de regenworm 
ook gronddeeltjes op. Zij vermalen de zanddeeltjes tot 
een fijne pasta, waardoor de mineralen beter voor de 
plant beschikbaar komen ( dit gebeurt in nauwe 
samenwerking met de aanwezige schimmels). Een 
onderzoek uit de VS heeft uitgewezen dat de 
uitwerpselen van de regenworm tot vijf maal meer 
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stikstof, zeven maal meer fosfaat en elf keer meer kalium 
bevatten dan de omringende grond. Geschat wordt dat 
regenwormen op deze manier in Nederlandse weidegrond 
85 tot 170 kg organische stikstof per hectare per jaar 
omzetten in voor de plant opneembare  minerale stikstof. 
Niet alleen voor boven genoemde punten zijn de wormen 
van belang. Zij graven ook gangen waardoor de grond 
luchtiger wordt en water gemakkelijker de grond in kan 
dringen waar het wanneer er voldoende humus aanwezig 
is lange tijd voor de planten beschikbaar blijft. 
Er zijn in Nederland zo’n dertig soorten wormen bekend. 
Wij kunnen ze verdelen in drie grote groepen. 
 

 
 
Groep 1.  
De strooisel bewoners. Deze wormen leven in de 
bovenste laag en fourageren tussen de bladeren, in de 
comost of in de verteerde oude stalmest. 
Groep 2.  
De pendelaars. Deze groep maakt vooral verticale 
gangen. In de nacht komen zij boven de grond en zoeken 
ze hun voedsel zoals bladeren, die zij vervolgens de 
grond in trekken. Door dit gedrag zijn zij ecologisch van 
grote betekenis. De strooisellaag wordt op deze manier 
veel sneller afgebroken. 
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Groep 3.   
De grondeters. Deze groep maakt horizontale gangen en 
komen in principe niet boven de grond. Zij leven van 
gronddeeltjes. 
Wormen zijn levende dieren ze moeten dan ook voedsel 
kunnen vinden willen zij  voor ons zo belangrijke taken   
kunnen blijven vervullen. 
Denk hier eens aan bij het bestellen van compost. Zie 
bestelbiljet achter in ons blad. 
Bronnen: diversen o.a. De Nederlandse Regenwormen 
van Anne Krediet. 
Wim Grimme. 

  
Recepten 

Aardappelpizza (4 p.p.) 
1 kg aardappelen, geschild en gehalveerd; 
 zout en vers gemalen peper,100 ml olijfolie,500 gr. 
tomaten  ontveld en in blokjes 1 teentje knoflook, 125 gr. 
bloem, 3 eieren, 1 ui, 100 gr, salami, fijn gehakt, 1 blikje 
ansjovis ( of spekjes)150 gr. zwarte olijven, in plakjes 
gesneden 1 tl oregano of tijm , gedroogd, 100 gr. belegen 
kaas. 
Quichevorm ø 24 cm ingevet 
Bereiden 
Verwarm de oven voor op 2000. Kook de aardappelen 
met zout gaar. Verwarm 50 ml olijfolie en laat daarin de 
tomaten met peper, zout en geperste knoflook langzaam 
inkoken tot een dikke saus. Pureer de gare aardappelen 
en roer er de bloem, losgeklopte eieren en een snufje zout 
door. Maak er een luchtige puree  van, Druk de puree in 
de quiche vorm en strijk met de achterkant van een natte 
lepel glad. Bestrijk de pureebodem met de tomatensaus 
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en leg daarop de ui,salami, reepjes ansjovis ( of de 
spekjes) en olijven. Strooi daarover de oregano of tijm en 
de geraspte kaas. Sprenkel de rest van de olijfolie over de 
pizza. Bak de aardappel pizza30-35 min. in het midden 
van de oven 

Glutenvrije bloemkoolpizza 
800 gr. bloemkool, 100 gr. gezouten cashewnoten, 150 
gr. geraspte Parmezaanse kaas, 2 eieren, 2tl gedr. 
oregano, 2 rode uien, 1 gele paprika, 250 gr. mozzarella, 
135 gr, pesto arrabbiata ( potje), 50 gr. zwarte olijven 
zonder pit, 15 gr. verse basilicum. 
Bereiden 
Verwarm de oven voor op 200 0C. Snijd de bloemkool in 
kl. roosjes  en maal ze in 2 delen samen met de 
cashewnoten en Parmezaanse kaas tot fijn kruim. Doe het 
mengsel in een ruime kom. Maak een kuiltje in het 
midden en breek de eieren erboven. Voeg de oregano toe. 
Kneed met de hand tot deeg. 
Verspreid het bloemkooldeeg in een ovale vorm uit over 
een met bakpapier beklede plaat. Zorg ervoor dat de 
bodem minimaal ½ cm dik is. Bak de bodem in 30 min 
onder in de oven stevig en bruin. 
Snijd ondertussen uien en paprika in dunne ringen, Snijd 
de mozzarella in plakken. Bestrijk de bodem met de 
pesto en beleg de pizza met ui, paprika en mozzarella. 
Verdeel de olijven erover. Bak de pizza ca 15 min. in het 
midden van de oven. Bestrooi met de basilicum 
 

Makkelijke pizza 
Neem een Turks brood en snijd dat horizontaal 
doormidden.. Beleg de snijkanten met tomatensaus en 
vers geoogste groente. Gegrilde courgette, rode ui, rucola 
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en snijbiet maken een heerlijke pizza. Bestrooi rijk met 
geraspte kaas en bak 15 min. op 225 0C. Garneer met 
basilicumblad. 
 

Vergeten groenten Top tien 
Teltower raap ( lijkt op een pastinaak) 
Aardpeer 
Teunisbloem ( knollen en olie uit de zaden) 
Palmkool 
Peterseliewortel  
Pastinaak  
Blauwe aardappel 
Schorseneren 
Zeekool 
Postelein. 
 

 
 
 Zeekool 
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Agenda 
 
 
4 nov. kaartavond 
 
2 dec. kaartavond  
 
19 dec. Infoavond over bodemvruchtbaarheid, 
bodemstructuur en bemesting. 20.00 uur 
 
30 dec. oliebollenkaarten 
 
11 jan. 2020 Nieuwjaarsbijeenkomst 14.00-17.00 uur 
 
21 jan. 2020 Snoeien 20.00 uur 
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COMPOST! 
 
 
Wilt u ook dit jaar weer compost? 
 
De prijs is  € 8,00  per kuub (wij hanteren 10 kruiwagens 
is een kuub). 
 
Bestellijst incl. geld inleveren ( brievenbus) op Heereweg 
133 Lisse vóór 31 december 2019 
 
 
BESTELLIJST COMPOST 
 
 
NAAM: 
 
TUIN NR.: 
 
TEL. NR.: 
 
Ik wil graag ………. kuub compost  
 
Wim Grimme 
Heereweg 133 
2161 BA Lisse 
Tel.  413657. 
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