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Bestuur Volkstuindersvereniging ‘Lisse’ 
Per 1 april  2015 
 
 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  
 
Evenementencommissie: Jan v.d. Berg tuin 1 tel 
231573   e-mail: jnlvdberg@ziggo.nl 
 
 Bouwcommissie Henk den Butter tuin 87 tel: 410736 
       Jaap Grimbergen zie boven ( TD) 
 
Potgrond enz. aanhanger Ben Klijsen  tel. 412371 
 
Kopij Com-post Corrie Grimme tuin 20 tel. 20 413657 
e-mail: grimme@xs4all.nl 
 
Garant zaden: Jan Stavleu tuin 104 tel: 416015 
  Louis de Haas tuin 63 tel: 411425 
 
Vervolg zie blz. 17 
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VAN DE VOORZITTER… . 
 
Wat heeft ons land toch een wisselend klimaat. Moest 
Sinterklaas nog met beide handen zijn mijter vasthouden 
en zorgen dat hij niet van het dak waaide werden we toch 
ook daarna weer verwend op een paar mooie rustige 
herfstdagen. Toen ik op 9 december van mijn tuin naar 
huis ging zag ik muggen boven de sloot dansen. Over de 
sloot wil ik nog wel iets zeggen. 
We hebben van het Waterschap dit jaar weer een brief 
gekregen, dat hier en daar de sloten niet in orde waren. 
Wij kunnen als bestuur niet begrijpen dat leden de 
Huishoudelijke Reglementen niet in acht nemen en 
gewoon de boel de boel laten. Er was ons medegedeeld, 
dat de herschouw zou plaats vinden op 9 dec. 2015. Als 
het dan weer niet in orde zou zijn kon alleen maar een 
boete volgen. Gelukkig heeft Jaap Grimbergen als 
bestuurslid toch gemeend die boete niet te laten volgen 
en heeft zelf de hark ter hand genomen om voor anderen 
de rommel op te ruimen. WAAROM HEBBEN WIJ 
HUISHOUDELIJKE REGLEMENTEN. Als bestuur 
doen we er alles aan om de boel goed te laten verlopen en 
leden negeren dan de normale regels om een vereniging 
goed te laten draaien. Dit kunnen we in de toekomst niet 
gewoon aan ons voorbij laten gaan. Ik zal een voorstel 
indienen bij het bestuur om volgend jaar bij een boete de 
rekening direct van het Waterschap aan het betreffende 
lid te laten sturen. Ik zie niet in dat een bestuurslid 
bergen planten voor iemand uit zijn sloot moet halen. In 
ieder geval gaan de leden waar het hier om gaat alsnog 
een brief krijgen dat de sloot onder de 
verantwoordelijkheid van het lid valt en niet onder het 
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bestuur. Onze dank gaat uit naar Jaap voor het 
voorkomen van een boete.  
Op 17 nov. hadden we op uitnodiging van Wim Grimme 
( de uitnodiging was gericht aan alle leden ) een leerzame 
avond met als thema "Het bemesten van de 
volkstuin".Het werd een interessante avond. Verteld werd 
ons dat je een tuin op verschillende manieren kan 
bemesten. Hij liet ons zien dat je aan je gewas kunt zien 
wat er aan mankeert en wat je er aan kunt doen. 
Wim is bereid om nog wat lezingen te verzorgen over 
verschillende onderwerpen waarvoor wij hem ook 
dankbaar zijn. Hij zal zelf de datums doorgeven. 
Jaap en Wim zijn ook bezig de vrij gekomen tuinen weer 
te verhuren. We hadden een redelijk aantal tuinen dus we 
zijn blij als zij weer in staat zijn om deze onder te 
brengen. 
Gelukkig was er een flinke lijst met aspirant leden. 
Verder een woord van welkom aan onze nieuwe leden. 
Wij wensen u alle plezier in het tuinieren. Het is een 
prachtige hobby. Om kennis te maken met de leden die al 
jaren een tuin hebben in onze vereniging verwijzen wij 
naar de nieuwjaarsreceptie op zaterdag 9 jan. Het stond al 
vermeld in de compost van oktober. In de toekomst en 
zeker voor de nieuwe leden die nog niet veel ervaring 
hebben met tuinieren is het altijd mogelijk om gebruik te 
maken van de kennis van deze leden. Zij zullen u maar 
wat graag helpen bij problemen of vragen. 
Onze evenementen commissie verzorgt op de eerste 
maandag van elke maand een kaartavond waar u als lid 
kunt meedoen. Hiervoor neemt u contact op met Jan van 
de Berg van tuin nr. 1. Als lid van de vereniging kunt ook 
gebruik maken van de aanhanger. Hiervoor neemt u 
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contact op met Ben Klijssen te bereiken onder nr. 0252-
412371. Hij verkoopt u ook bemeste tuinaarde, compost 
en koemestkorrels. 
U kunt ook gebruik maken van de mogelijkheid om 
gezamenlijk zaad in te kopen voor het volgende seizoen. 
Hiervoor kunt u zich melden bij Jan Stavleu van tuin 104. 
Hij zal u graag een catalogus bezorgen waardoor u prima 
zaad kunt bestellen bij een goede zaadhandel. Het 
bestellen moet dan wel voor 8 jan. 2016 gedaan bij Jan 
Stavleu. 
Hij heeft ook altijd een aanbieding van plantuien. De 
hoogte van het totaal bestelde bedrag is bepalend voor de 
korting die ons dan geboden wordt.  
Ik hoop voor iedereen op een rustige winter. Wind en 
regen hebben we genoeg gehad. Misschien voor de 
verandering eens een mooie witte Kerst. 
Tot de volgende keer. 
 
Jan Grimbergen. 
 

Wie, wat waar en hoe. 
( Ingezonden door Henk v. Muiden) 

Prei in geul. Als prei en de grond waarin die staat in de 
winter bevroren is, dan is oogsten niet mogelijk. Om toch 
continu over prei te beschikken kunt u een gedeelte van 
de prei met een flinke kluit oprooien en bij elkaar schuin 
opnieuw in de grond zetten. De prei blijft dan goed en bij 
winterweer kunt u de geul afdekken met stro of dekens 
om de prei vorstvrij te houden. Superkool. Superfoods 
zijn in en van over de hele wereld aangesleept. Ik ben 
niet  zo van dit soort voedselhypes en houd het liever op 
gewoon gezond en gevarieerd eten. Daar hoort ook 
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typische Hollandse kost bij als de boerenkool. En laat die 
nu ook tot superfood uitgeroepen zijn! In Amerika dan 
wel te verstaan. Daar geen stamppot van boerenkool, 
maar smoothies, shakes en muffins. En inderdaad: uit 
studies blijkt dat boerenkool  erg gezond is. Dus ik zou 
zeggen: eet regelmatig dit superfood van eigen bodem. 
Bodembedekking tegen onkruid. Heeft u het afgelopen 
jaar ook zo veel last gehad van onkruid? Om het 
schoffelen en wieden te beperken kunt u werken met 
bodembedekkende materialen zoals worteldoek of 
karton. Deze materialen dekken de bodem af en door op 
de juiste plaatsen gaten in het materiaal te maken, kunt u 
planten en zaaien in de onderliggende aarde. Winterse 
ovengroente . Voor 4 pers. 1 kleine knolselderij, 500 gr. 
winterwortelen, 6 gepelde sjalotten, 4 el olijfolie, 1,5 tl 
grof zeezout. Verwarm de oven voor op 2000. gebruik om 
de groente niet uit te laten drogen geen hetelucht-stand! 
Schil de knolselderij en snijd hem in blokjes van 1,5 cm 
in het vierkant. Schil de wortels en snijd ze in blokjes van 
datzelfde formaat. Snijd  de sjalotjes in de lengte in 
vieren. Meng in een ovenschotel de olie en het zout door 
de groenten. Dek af met aluminiumfolie en plaats hem in 
het midden van de oven. Rooster de groente 20 min.. 
Verwijder daarna het folie en rooster de groenten, 
intussen enkele malen omscheppend, nog zo’n 25 min. 
tot ze lichtbruin en gaar zijn. 
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Winterstilte 
 
De grond is wit, de nevel wit 
De wolken waar nog sneeuw in zit, 
Zijn wit, dat zacht vergrijzelt. 
Het fijngehakt geboomte zit  
Met witten rijp beijzeld 
 
De wind houdt zich behoedzaam stil, 
Dat niet het minste takgetril 
’t Kristallen kunstwerk breke 
De klank zelfs van mijn schreden wil 
Zich in de sneeuw versteken. 
 
De grond is wit, de nevel wit, 
Wat zwijgend toverland is dit? 
Wat hemel loop ik onder? 
Ik vouw de handen en aanbid 
Dit grootste stille wonder. 
 
Jacqueline E. van der Waals 
 

Recepten 
Vindt u de diepvries boontjes te slap? Hier een ideaal 
recept: 
 
Gehaktschotel met roomkaaspuree 
2 uien, 2 el. olijfolie, 300 gram gehakt, 450 gr. diepvries 
sperziebonen,1/2 potje rode pesto, ongeveer 800 gr. 
aardappelpuree, 150 gram verse roomkaas met kruiden. 
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Verwarm de oven voor op 2000 C. Snijd de uien in halve 
ringen. Verhit de olie in een koekenpan en bak de uien 3 
min. op hoog vuur. Voeg het gehakt toe en bak in 5 min. 
af. Meng de sperziebonen en pesto door het gehakt. 
Breng op smaak met peper en evt. zout. Schep het 
mengsel in een ingevette ovenschaal. Maak de 
aardappelpuree ( of neem koelvers) en meng de puree 
met roomkaas. Verdeel over het gehakt-sperziebonen-
mengsel. Zet de ovenschotel ongeveer 20 min. in het 
midden van de oven. ( Ik laat de ovenschotel meestal 30-
35 min. in de oven staan). 
Bron: Allerhande 
 
Koken met ongewenste planten: bijv. met 
paardenbloemen. De paardenbloemplant is eetbaar van 
wortel tot bloem. 
Groenkoeken: 
200 gr. bloem, 2 eieren, 0,5 ltr melk, 50 gr. 
boter,mespunt zout, 1 kop fijngesnipperd 
paardenbloemblad per pannenkoek, 1 ons ontbijtspek. 
Roer het zout door de bloem. Maak een kuiltje in het 
midden en breek de eieren erboven. Voeg 2 dl melk toe 
en roer met een mixer of garde tot een glad beslag. Voeg 
al roerend de rest van de melk toe. Laat het beslag even 
rusten. Verhit een klontje boter in een koekenpan en giet 
wat beslag in het midden van de pan. Draai de pan 
snelrond zodat de hele bodem bedekt is met beslag. 
Strooi het fijngesnipperde blad over de bovenkant van de 
pannenkoek als deze nog vochtig is en druk iets aan. 
Keer de pannenkoek en bak nog even kort op een 
halfhoog vuur. Bak de plakjes ontbijtspek en serveer deze 
bij de pannenkoeken. 



8 
 

 Com-post          15e jaargang  no. 1           januari  2016 
 

Meng ook eens wat halfgeopende paardenbloemen door 
een omelet. 
Er zijn nog meer recepten met paardenbloemen o.a. 
Paardenbloemengelei, deze wordt gemaakt van de 
bloemen. 
Zaden voor paardenbloemen met licht blad ( molsla) zijn 
verkrijgbaar bij: www.vreeken.nl  

 
 
Zuring:   Meng verse jonge zuringblaadjes door 
gemengde salade, soep, quiche of omelet. 
 
Jonge brandnetels zijn erg gezond en goed te eten. 
 
Brandnetelsoep met spinazie of zevenblad: 
2 el. lijfolie, 800 gr. gewassen verse spinazie of 
zevenblad, 2 handenvol gewassen brandneteltoppen, 0,75 
l tuinkruidenbouillon, zout en peper, 24 el. crème fraiche, 
½ citroenschil geraspt. 
Doe de olijfolie  in een pan en smoor daarin de spinazie 
of zevenblad en de brandneteltoppen 5 min. Voeg de 
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bouillon toe, breng het geheel aan de kook en laat 3 min. 
doorkoken. Haal de pan van het vuur  pureer de soep en 
voeg zout en peper naar maak toe. Serveer de soep in 4 
kommen met in elke kom een el crème fraiche. Strooi er 
als laatste de geraspte citroenschil over. Lekker met een 
broodje zalm of met gerookte zalmsnippers als garnering. 
 
Bron: Landleven oogst, wecken, drogen inmaken.  
 

 
 

Teeltmethoden (vervolg) 
1. Organisch-biologische teeltmethoden. 

Deze leer is gebaseerd op de gedachten van Dr. 
Hans Peter Rush, chirurg later ook 
landbouwwetenschapper en Dr. Hans Müller, 
microbioloog. De mens wordt ziek door 
verkeerde voeding. Voedingsgewassen geteeld op 
grond zonder een gezonde bacterie flora 
De leer is gebaseerd op vijf pijlers. 



10 
 

 Com-post          15e jaargang  no. 1           januari  2016 
 

1. Er zijn levensdragers een soort 
onvernietigbare macromoleculen.  
Deze zijn of hoogwaardig en zorgen voor een 
gezond leven of ze zijn laagwaardig en 
bezorgen de organismen ziekten. Zorg voor 
een gezonde bodem met een goede bacterie 
flora. Er worden bacteriepreparaten gebruikt 
zoals Symbioflor. 

2. Geen grondbewerking in de vorm van spitten 
of ploegen. 

3. De grond nooit onbedekt laten. Mulchen of 
begroeiing dit i.v.m. de bacterie flora.  

4. Zorg voor een hoge pH, dus een lage 
zuurgraad (pH tussen 6,7 en 7). 

5. Gebruik gesteentemeel. Er wordt b.v. gebruik 
gemaakt van kiezel. Dit komt ook voor in 
Equisetum. Kiezel versterkt de celwanden van 
de planten. Verder is gesteentemeel in staat 
om vluchtige stikstof b.v. uit verse mest te 
binden. Gesteentemeel bevat ook sporen 
elementen. 

Er worden geen chemische middelen gebruikt. 
Groenbemesting wordt toegepast b.v. door 
Perzicheklaver.  Beendermeel wordt eveneens toegepast. 
Gertrud Franck had voor de amateur tuinder een aardige 
oplossing voor de groenbemesting. Zaai vroege spinazie 
in twee naast elkaar liggende rijen. De andere gewassen 
worden tussen deze twee rijen spinazie gezaaid bij 
voorkeur in combinatieteelt (sla/radijs, uien/wortelen, 
kool/selderij). Zijn de gewassen groot genoeg dan kan de 
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spinazie geoogst worden (afsnijden, niet oproeien). Vlak 
voor het doorschieten van de spinazie deze afschoffelen 
en laten liggen.   

 
 
TERUGBLIK 17 NOVEMBER 2015. 
Op 17 november 2015 hebben een aantal leden zich 
gebogen over de tuingrond van ons volkstuin complex de 
verbetering en de bemesting hiervan. 
Deze avond was een vervolg op de avond van begin dit 
jaar.  
Onze tuingrond is dat wat overbleef na de vervening van 
de Roversbroekpolder. De grond bestaat uit oud veen. 
Deze tuingrond doet niet veel meer. Willen wij komen tot 
een goede grondstructuur dan zullen wij moeten zorgen 
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dat het humus gehalte omhoog moet. Het handelt hier 
dan om “jonge”humus. 
 
Het middel dat hiertoe een goede bijdrage aan kan 
leveren is het gebruik van compost. 
Echter compost kent ook haar kuren. De grote vraag is 
wat is de koolstof stikstof verhouding, de C/N 
verhouding. De ideale verhouding is 12/1. Wij spreken 
dan van stabiele humus. In veel gevallen is deze 
verhouding in de compost niet  aanwezig. 
Is de verhouding koolstof stikstof kleiner dan 12/1 dan 
komt er zeer snel veel stikstof vrij en zal de plantengroei 
spoedig van start gaan. Is de ideale verhouding bereikt 
dan komen de voedingsstoffen veel geleidelijker vrij en 
zal de snelheid van de groei afnemen. Deze verhouding 
waarbij er veel stikstof aanwezig  is komt bijna niet voor. 
Compost van kippenmest heeft b.v. deze verhouding. 
Wanneer de verhouding koolstof stikstof hoger is dan 
12/1 komen wij bij een geheel ander verhaal. 
In de grond is nu een overschot aan koolstof. Koolstof is 
in al zijn verschillende vormen een energiebron voor 
micro-organismen en deze zullen dan ook zeer actief 
worden en zich snel vermeerderen. Het grote probleem 
hierbij is dan de organismen niet alleen koolstof nodig 
hebben maar ook stikstof, kalium, magnesium en calcium 
en dit zijn stoffen die de planten ook nodig hebben voor 
hun groei. Om al de micro-organismen in leven te 
houden en het zich laten vermenigvuldigen is er meer van 
die voedingsstoffen nodig dan in de compost aanwezig 
zijn. De voedingsstoffen zullen aan de grond onttrokken 
worden en zijn dan niet voor de planten beschikbaar. 
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 De groei van planten komt niet opgang af de groei is erg 
traag. De grootste boosdoener is het gebrek aan stikstof.  
Vrijwel alle compost die verkrijgbaar is en die 
zelfgemaakt worden hebben een te hoge C/N verhouding. 
Het composteringsproces  gaat in de grond gewoon door 
totdat de ideale verhouding is bereikt.  
Hoe is nu de juiste verwerking van de compost.  

1. Gebruik de compost in de winter als bescherming 
van de grond, dus op de grond aanbrengen en niet 
onderwerken. 

2. De compost in het voorjaar licht onderwerken in 
de bovenste grondlaag doormiddel van de vork of 
greep. Je kunt natuurlijk ook de cultivator 
gebruiken of de grond frezen. 

In het najaar van 2016 gaan wij nog een op dit probleem 
in. Het is geen gemakkelijk onderwerp maar wel erg  
belangrijk. 
Het tweede deel van de avond ging  in op de 
verschillende teeltmethoden. Ook in dit nummer van de 
compost vindt u weer een stukje over de verschillende 
teeltmethoden. 
Het was een gezellige en leerzame avond. 
Wim Grimme. 
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ER KOMEN NOG TWEE INFORMATIE 
AVONDENIN HET VROEGE VOORJAAR.  

1. SNOEIEN.  
Hoe kan met zonder problemen onze 
vruchtbomen snoeien. Wat zijn de valkuilen en is 
het nu echt zo moeilijk. 
DE AVOND IS OP 26 JANUARI 2016.  
De avond wordt gegeven in de blokhut op ons 
terrein en begint om 20.00 uur. 

2. ZAAIEN.  
Zaaien lijkt zo eenvoudig maar er zijn een paar 
punten die toch van belang zijn willen wij succes 
vol kunnen zaaien. Denk even aan de zaaidiepte, 
de kiemingtemperatuur, zijn het licht of donker 
kiemers. Kun je zomaar in de zuivere compost 
zaaien of is er speciale zaaigrond nodig. Waarom 
willen de wortelen niet de diepte in gaan? U ziet 
er zijn voldoende onderwerpen over zaaien om 
met elkaar een discussie aan te gaan. 
DE AVOND WORDT GEGEVEN OP 23 
FEBRUARI 2016 in de blokhut op ons terrein en 
begint om 20.00 uur. 
Wim Grimme. 
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Tuinenlijst januari 2016  
 
Nr: Naam Nr: Naam  
1 J. A. v.d. Berg 2 R. Ras 
3 J. Roest 4 J. Ras 
5 C.O. de Kruiff 6 A. Wijnhout 
7 A.J. v.d. Wiel 8 Mw. P. Imanse 
9 L.A. Beijk 10A Hr. Imanse 
11 A. H. Rooda 10B J.H.v.d.Lans 
13 Mw. Bui-Duc   
15 Mw. S. v. Steijn –

v.d. Krogt 
12 R. v.d. Lans 

17 R.H.L. de Haas 14 Mw. M.A.N. 
Opdam 

19 H.W. 
Noordermeer 

16 C. v.d. Meer 

21 B.M. de Groot 18 G. Baan 
23 A. Putter 20 Mw. C.W. 

Grimme 
W. Grimme 

25/27A J.A. 
Duivenvoorden 

22 Mw. G. de 
Vreugd 

27B B. Lehmann 24 P.J. Kerkvliet 
29 P. Lefeber 26 H.J. v. Vaneveld 

P.T. B. v.d. Berg 
31 A. van Vugt 28 J.A.B. v.d. Drift 
33  J.H.A. de Haas 

F.H. A. M. Maas 
30 H. v.d. Drift- 

Vermeulen 
35 R. v. Diemen 32 Mw. A. Boot 
37 N. Mustafayen o.v.b  34 A. De Vormer 
39 J.T.H. van Loenen 

A. v. Loenen 
36 Mw. A. Weijer 
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41 P. Hoogkamer 38 F. Dieters 
43/45 C. Prins 40 H. Kruid 
47 J. Grimbergen 42 G. Mens 
47A P. van Leeuwen 44 C.F. Vaneveld 
49 F. Pijnnaken 46 P.L.G. v. Schie 
51 Mw. J.C. Schoone 48  L. van Rooijen 
53 H.A.M. Schoo 50 Th. van Eeuwijk 
55 M. Cederhout 52 Hr. Doeswijk 
57 D. van Grieken 54 R. Struik 
59 Mw. K. Bakker 56 Fam. Schotman 
61 C. Berkhout 58 J. van Dooren 
63 L. de Haas 60 C.J. v.d. Beek 
65/67A B. Bouman 62 R. Booms 
67B B. Neele 64 C. v. Rooijen 
69 M. v.d. Valk 66 H.D. v. Muiden 
71 J. Bakker 68/75A J. Eichhorn 
73 Mw. C. Tromp 70 J. Soroko 
75B Mw. S. Haitsma 72 Mw. B. v. Ruiten 
77 M. Ransdorp 74 S. v. Dijk 
79 G. Schoone 76 Mw. N. Wessels 
81A vrij 78 G.J.M. v.d. 

Weijden 
81B H.P.Pasterkamp 80 J.H. Möhlman 
83 H.A.M. Turk 82 A. Zuiderduin 
85 Th. v.’t. Woud 

Mw. M. Kool 
84 B. v.d. Vaart  

87 H. den Butter 86 J. Baaij 
89 J. Verdegaal 88 Hr. en Mw. 

Veenis 
91 P. v. Leeuwen 90 C.v.d. Lans 
93 P.N.T. v.d. Elst 92 Mw. J. Rusman 
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95 Mw. D. Scheep-
maker 

94 Mw. C. J. 
Goedemans 

97 M.C. v. Tol 96 C.W. v. Velzen 
99 B. de Vormer 98 J. Duivenbode 
101 M. v. Eeuwijk 100 A. Barten 
103 J. Grimbergen 102 Hr. Schalken 
  104 J.R. Stavleu 
  106 C. v.d. Star 

W. v.d. Star 
 
 
 
 
Agenda: 
 
4 jan. kaartavond 
26 jan. avond over snoeien 
1 febr. kaartavond 
23 febr. avond over zaaien 
7 mrt. kaartavond 
4 apr. kaartavond 
2 mei kaartavond 
6 juni kaartavond 
 
 
 
Kopie voor het april nummer inleveren voor 10 maart 
2016 
 
Vervolg blz.1: 
Sloten Schoonmaken John de Rooy Hillegom tel 515517 
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Een beetje laat maar toch een: 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Veel tuinplezier in 2016 en een grote oogst 
toegewenst! 

 
 
 
 
 
 
 


