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 Com-post          21e  jaargang  no 2  april 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…. 
Werden we opgeschrikt door drie achtereenvolgende 
winterstormen zo werd dat later goedgemaakt door goed 
voorjaarsweer en was er van winter totaal geen sprake. 
De compost kwam in twee delen en bovendien moesten 
de leden die nu toch een stukje tuin hebben en zich 
daardoor bij de vereniging aangesloten kunnen voelen 
zwaar aan het werk om de tuin die zij samen verdelen een 
stuk op te hogen. Prima werk onder leiding van Wim 
Grimme. Het water staat er weer op in ieder geval voor 
de toiletten en water voor koffie in de blokhut. Ook 
hebben we dit jaar gelukkig weer vier leden die bereid 
zijn de toiletten in orde te houden en gezien het resultaat 
van vorig jaar kunnen we hier alleen maar blij mee zijn. 
Bovendien hebben we Cor van Rooijen bereid gevonden 
om het deel van de taken om het water af-en aan te 
sluiten naar aanleiding van het weer te verzorgen. 
Allemaal positief nieuws en het geeft weer aan dat leden 
bereid zijn om iets voor de vereniging te willen doen. Iets 
dat nog steeds onze aandacht vraagt is de vacature van 
het vijfde bestuurslid dat we zoeken. Het gaat hier ook 
weer om een aantal zaken die gemakkelijk uitvoerbaar 
zijn maar zeker de moeite waard zijn om die taken te 
vervullen. 
Helaas moet ik nog even terugkomen op de 
winterstormen. Heel veel schade was er. Ook was ons 
opgevallen dat veel leden nog altijd vergeten dat deze 
stormen er komen.  
Bij iedere Compost die we voor de winter laten 
verschijnen hebben we steeds aangegeven hoe belangrijk 
het is om voor dat men de tuin verlaat voor de winter 
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eerst bij zichzelf te rade gaat of er misschien materialen 
los liggen die schade kunnen veroorzaken. Niet alleen 
schade voor uzelf maar ook voor de overige leden van de 
vereniging. Bedenkt u wel dat losse rommel dat gaat 
vliegen niet verteld waar het vandaan komt en waar het 
terecht komt. De schade die hierdoor veroorzaakt kan 
worden liegt er niet om. Dus aan het eind van het jaar 
loopt dan alles na en leg losse spullen goed vast. Dat kan 
een hoop narigheid besparen. 
Verder ziet alles er weer goed uit en kunnen we kijken 
naar een goed seizoen met goede resultaten. 
Tot de volgende keer. 
Jan Grimbergen. 

 
Tuinperikelen              
Het tuinjaar is weer een paar maanden op streek en het 
ziet er naar uit dat we steeds mooier weer krijgen, al is 
het nog wel vroeg in het jaar, het is eigenlijk nog geen 
lente maar de groei begint er in te komen. 
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Vroeg in het jaar waren er eerst een tiental jagers die 
richting de tuin schoten waardoor er twee kogelgaatjes in 
mijn dak van de kas zitten. 
Een paar jaar geleden had ik dat ook al een keer, en dat 
kwam echt niet van het weer. ( wel van een geweer) 
))

 
                Stormschade op de volkstuin 
 
 
Het was begin dit jaar erg nat maar het ergste is nog de 
storm die over onze volkstuinen heen kwam, ook ik werd 
getroffen door een gat in het dak van mijn kas, wat 
reparatie betekende, maar meer compassie heb ik met de 
mensen waarvan hun kas in elkaar  stormde, en de daken 
van schuurtjes die er spontaan afvlogen. 
Er waren over de tuin genomen heel veel ruiten kapot, en 
kassen en schuurtjes ontzet. 
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Onze buurman Dhr Roozen kweker van beroep had 80 
kapotte ramen, daar is hij wel voor verzekerd maar wat 
denk je van al dat glas tussen de planten op de grond. 
De compost was dit jaar ook weer keurig verzorgd, en ik 
heb er een bezem bij gezet zodat iedere tuinder de boel 
netjes kan aanvegen als hij of zij compost opgeschept 
heeft, dus aanvegen S.V.P. 
Voor de rest is het nog vroeg in het jaar, maar ik hoop dat 
we een fijn tuinjaar gaan beleven. 
 
Tuingroeten Cor van Rooijen  Tuin 64. 
 

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

Komkommers .Komkommer kun je het beste ineen 
kasje kweken. Ze zijn kleiner dat uit de winkel maar de 
smaak is erg goed. Als de onderkant rond is kunnen ze 
worden geoogst. Sproeien. Sproei pas als het een paar 
dagen droog en goed warm is, de meeste planten 
overleven dat heel goed .Liefst ’s avond vlak na 
zonsondergang of ’s ochtends als de zon net op is. Zelfs 
bij een hitte golf is 1 x per week voldoende. Sproei 
ongeveer een half uur tot de aarde doornat is . Dahlia’s 
.Slakken vinden deze plant erg lekker. Wanneer je de 
knollen in het voorjaar in ruime potten kweekt en als 
grote planten in de tuin zet, zijn ze minder vatbaar voor 
slakkenvraat .Evt. strooi je koffiedik fijn gemalen 
eierschalen of schelpjes rond de planten. Mulch.  
Mulchen is de grond bedekken met een beschermende 
lag van organisch materiaal. ’s Zomers houdt die hitte 
tegen en vocht vast, ’s winters houdt hij de kou tegen en 
warmte vast. Blad kan maar ook zaagsel, grove 
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houtsnippers, compost ,cacaodoppen.( zijn giftig voor 
honden)en stro. De laatste 2 verteren langzaam 
 
Samenwerking tussen de Kon. Mij. Tuinbouw en 
Plantkunde / Groei & Bloei afdeling Bollenstreek en 
de volkstuindersvereniging Lisse. 
Onze vereniging heeft bestuurlijk overleg gehad met de 
K.M.T. P. over eventuele samenwerking tussen beide 
verenigen. Het resultaat heeft u al mee kunnen maken op 
24 maart met de avond over zaaien, ruim dertig 
deelnemers waren aanwezig. In de toekomst zullen meer 
van deze avonden plaatsvinden. 
Voor de komende tijd heeft de K.M.T.P. de volgende 
activiteiten waar de leden van onze vereniging van harte 
welkom zijn. 
28 april een bezoek aan de Tulperij. Aanvang om 10.30 
uur. Locatie Oude Heereweg 16b te Voorhout. Kosten 
7,50 euro.  Aanmelden voor 19 april bij 
info@bollenstreek.groei.nl . 
2 mei lezing in Noordwijkerhout, De Maasgaarde, 
Herenweg 9. De lezing gaat over de natuur in Zuidoost 
Australië en Tasmanië. Aanvang 20.00 uur. Toegang 
2,50 euro. 
18 mei. Planten ruilen op de Heemtuin in  Lisse. 
Aanvang 19.00 uur. 
21 mei. Wandelen in het Keukenhofbosch. De wandeling 
wordt georganiseerd door Het NME “De Groene bol” en 
de K.M.T.P.. De wandeling duurt ongeveer 2 uur en er 
zal worden stil gestaan bij de waarden die bomen en 
bossen hebben voor ons allemaal en zeker voor het 
milieu. Opgeven bij grimme@xs4all.nl dit i.v.m de 
groepsgrootte. De wandeling start bij “De Groene Bol 
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“tegenover de hof boerderij op het landgoed Keukenhof. 
Aanvang 14.00 uur. Deelname gratis. 
13 juni. Wandelen in het Keukenhofbosch. Wij gaan 
bekijken hoe hard de ontwikkeling van de natuur is 
geweest in een maand tijd. Wederom zal aandacht 
geschonken worden aan de invloed die planten hebben op 
ons leven en hoe mooi de natuur in elkaar steekt. Start 
om 14.00 uur bij het NME “De Groene Bol “ op het 
landgoed Keukenhof. Ook voor deze wandeling opgeven 
bij grimme@xs4all.nl . 
15 juni. Een workshop hanging basket. 
Opgeven via info@bollenstreek.groei.nl. De locatie is 
speeltuinvereniging Jeugdland, Sportlaan 86 te Hillegom. 
Aanvang 19.30 uur en de kosten zijn 30 euro. 
Het bestuur. 
 

Het duo-tuinderschap. 
Wanneer je je tuin wilt doorgeven aan een opvolger ( 
familielid) dan dient dit via het duo-tuinderschap te 
gebeuren. 
De duo-tuinder in spe dient eerst aspirant-lid te worden 
voor 10 euro per jaar. Daarna kan het duo-tuinderschap 
worden aangevraagd. De tuinder en de duo-tuinder 
betaalt ieder de contributie die behoort bij een halve tuin. 
Wanneer de tuinder stopt dan kan de duo- tuinder de tuin 
voortzetten onder zijn of haar eigen naam. 
Voor echtgenoot , echtgenote of partner is deze weg niet 
nodig die kunnen de tuin zonder eerst duo-tuinder te zijn 
geworden zo overnemen en voortzetten na het stoppen 
van de tuinder. 
Het bestuur. 
 



8 
 

 Com-post          21e  jaargang  no 2  april 2022 

Lentedeuntje 
 
Hebt ge niet gezien                                                                       
hoe de botten springen,                                                          
blaârkens, lief gekruld                                                                             
uit hun schubben dringen,                                                   
bloesems , rood en blank,                                                         
door hun boeien zingen?  
 
Hebt geniet gehoord 
hoe de merels fluiten, 
jubelend hangt te tuiten 
boven uwen kop                                                       
roepend “komt naar buiten! 
 
Hebt ge niet gevoeld 
hoe de warme stralen 
van de moederlijk-  
goede zonne dalen, 
’t leven overal  
uit zijn kerkers halen? 
 
Joech! de winter is 
in zijn hol gekropen! 
Joech! nieuw leven 
in ons hert gedropen! 
Joech! ons boezems gaan 
met de bloesems open! 
 
August Cuppens  Gent 1904 
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Avond over zaaien 24 maart 

Agenda: 
28 april De tulperij 
2 mei lezing  Maasgaarde 
18 mei planten ruilen 
 21 mei en 13 juni wandeling Keukenhofbosch 
15 juni Workshop  hanging basket 
  
Voor informatie, opgave en kosten zie blz.. 6 en 7 
 


