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Nu aileen n,og wat TLC 

ussE- De deelnemers aan de jaarlijkse 
huisbroeiwedstrijd Lenteflora hebben 
hetvoorjaar in huis gehaald. Zaterdag 

Deelnemers hal en hun potje met bloembollen open goon hun best doen om de 
bollen tot bloei te Iaten komen. Met een beetje 'tender love and care' (een beetje 
liefde en zorg) moeten zij een heel eind komen. (Foto: Arie in 't Veld). 

J haalden zij ieder, bij bloemboiiMbe-
., drijf P. van Dijk in Lisse, een pot met 
1. 

koelkast. Wat dat betreft, is alles 
bij deze wedstrijd toegestaan als er 
maar geen gebruik wordt gemaakt 
van · technische voorzieningen, 
want dat is aileen weggelegd voor 
de inzenders aan de vrije inzending 
van de Lenteflora en dat zijn veelal 
professionals. 

is de tentoonstelling te bezoeken 
van 18.00 tot 21.00 uur, op zater
dag en zondag van 10.00 tot 17.00 
uur en op maandag van 08.00 tot 
15.00 uur. De toegang is gratis. De 
show zal extra luister worden bij
gezet door inzendingen van leer
lingen van de Lissese basisscholen. 
Afgelopen maandag en dinsdag zijn 
door de organisatie namelijk maar 
liefst 300 bollen op pot afgeleverd 
op negen scholen, die zich hiervoor 
hebben aangemeld. Aan de kinde
ren is bet nu om die bollen in bloei 
te krijgen en als dat is gelukt, wor
den daarvan foto's gemaakt, die op 
de Lenteflora in een collage zullen 
worden getoond. • 

~ bloembollen op. De huisbroeiers kun-
-.oo \" vc,. nen zich nu gaan wijden aan het in 

.,-c . & bloei trekken van de bollen. En daar-
4'> ,.-n voor is een uiteenlopend sortiment 

~..:.~~ 
~~ voorhanden, dat wordt gevormd door 
~ de tulpen Andre Citroen, White Marvel 

"i en Dynasty, de hyacinten Fairy White, 
Purple Sensation en Skyline, de nar
ds Marieke en onder andere ook Iris 
reticuiata en Orn\thoga\um balansae. 
Ze zullen alles in het werk stellen om 
hun pot op 17 februari· in volle bloei 
te hebben, want dat is de dag waarop 
de potten moeten worden ingeleverd 
en een deskundige jury het resultaat 
beoordeelt. 

door Arie in 't Veld 

Leerlingen 
De Lenteflora vindt plaats in het 
gebouw van PPO, aan de Prof. Van 
Slogterenweg in Lisse, en wordt 
geopend door Peter Bongaerts, 
d.irecteur van de Sophiastichting en 
dat heeft dan weer alles te maken 
met het thema Jong geleerd ... ' van 
deze show. Op vrijdag 18 februari 

Voordat het zover is, moet er het 
nodige worden uitgekiend met 
warmte, koude, licht en donker. De 
ene pot bollen komt nu eenmaal 
soepeler tot ontwikkeling dan de 
andere. Bij menige broeier kunnen 
dan ook potten aangetroffen wor
den, die buiten staan of in de huis
kamer of slaapkamer en zelfs in de 

Taxi chauffeurs meerdere 
keren bekeurd <in Noordwijk 

Patty Trossel 
in •t Onderdak 
SASSENHEIM -In de Weekeiidkrant 
van vrijdag 21 januari stond een 
aankondiging van het concert van 
zangeres Patty Trossel op zondag 
30 januari. Per abuis stond niet in 
bet bericht vermeld waar bet con
cert plaatsvindt. De geboren Sas-

' semse treedt om 15.00 uur op in 't 
Onderdak (Gouverneurlaan 40a). 
M.:!!Jen a 20 euro zijn te krijgen 
bij Prim.::~" Van der Lans aan de 
Hoofdstraat ~v6in ~enheim. • 

NOORDWIJK - De politie ontvangt al 
geruime tijd klachten over de snelhe
den waarmee nachtelijke taxi's over 
doorgaande wegen in de Bollenstreek 
rijden. Eerderwerd in Hillegom en Kat
wijk een aantal controles uitgevoerd. 
In de nachtvan zaterdag22 op zondag 
23 januari werd op de Van der Mortel
straat (binnen de bebouwde kom) en 
de Herenweg (buiten de bebouwde 
kom) in Noordwijkgecontroleerd. 

De maximumsnelheid bedraagt 
daar respectievelijk 50 kmfu en 60 
kmfu. Naar aanleiding van klachten 
en in het belang van de verkeers
veiligheid is er gekozen voor deze 
straten. Meerdere taxichauffeurs 
zijn geflitst vanwege een te hoge 
snelheid. Sommigen daarvan zelfs 
meerdere malen. Een taxichauffeur 
werd vier keer bekeurd voorte hard 
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rijden. Hij reed 66 en 77 kmfu over 
de Van der Mortelstraat en 84 en 
75 km/u over de Herenweg. Andere 
taxichauffeurs reden twee of drie 
keer te hard voorbij. Aile taxichauf
feurs zullen hun bekeuringen of 
dagvaardingen binnenkort via hun 
werkgever ontvangen. 
Het percentage van overtreders op 
de Herenweg lag op 24 procent. 
Naast de taxi's werden in totaal 
nog ongeveer zestig andere auto
mobilisten bekeurd. Ook zij zullen 
binnenkort post van het C]IB ont
vangen. 
Naast de controles wil de politie een 
moreel beroep doen op taxibedrij
ven om hun werkin de Bollenstreek 
ook 's nachts veilig uit te voeren 
en minder overlast te veroorzaken 
voor omwonenden. De controles 
zullen worden voortgezet. • 
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.Bijna 7 miljoen naar ~anpak 
van knelpunten arbeidsmarkt 
REGIO - Een sterke economie vraagt 
goed opgeleide- en gemotiveerde 
arbeidskrachten. De provincie Zuid
Holland trekt in 2011 2,1 miljoen euro 

_ uit om knelpunten op de arbeids
markt op te lossen. Tegenover elke 
euro die de provincie investeert, staat 
een bijdrage van het bedrijfsleven en 
onderwijsinstellingen van 2,30 euro. 
Oat maakt dater in totaal bijna zeven 
miljoen euro ge'investeerd wordt. 
Vorige week reikte gedeputeerde 
Asje van Dijk in Oegstgeest cheques 
uit aan tien nieuwe projecten, waar-

-onder 'Holland Rijnland werkt lerend' 
van PPO Lisse. 

Veel sectoren kampen met een 
tekort aan boger opgeleide werk
nemers (mbo-plus) of verwachten 
een tekort daaraan in de nabije 
toekomst. Het beleid van de pro
vincie richt zich op economische 
dusters, die van vitaal belang zijn 
voor Zuid-Holland: de Greenports, 
Life & Health Sciences, Transport 
& Logistiek en Water- & Deltatech
nologie. De tien nieuwe projecten 
_richten zich op deze vier clusters. 
Behalve deze projecten zijn er nog 
dertien vergelijkbare projecten, die 
eerder gehonoreerd zijn en in 2011 
doorlopen. 

Vraaggericht beleid 
De arbeidsmarkt is een kwestie van 
vraag en aanbod. De provincie pakt 
joor werkgevers gesignaleerde 
knelpunten aan. Dat gebeurt ·door 
de ondersteuning van projecten, · 
die werken enleren combineren, de 

samenwerking tussen bet bedrijfs
leven bevorderen en de_ doorstro
ming binnen het onderwijs en de 
beroepskolom stimuleren. Zo is er 
een project om scholieren en stu
denten te interesseren voor een 
caiTiere in de Green ports Westland/ 
Oostland, werkenden bij te scholen 
en bet Human Resource Manage
ment-beleid in de Greenport Duin
en Bollenstreek te verbeteren. 

Vooralsnog laatste keer 
De subsidies werden uitgereikt 
tijdens een netwerkbijeenkomst 
in Corpus in Oegstgeest. De bij
eenkomst was georganiseerd door 
de drie Zuid-Hollandse Regionale 
Platforms voor Arbeidsmarktbeleid 
en de Kennisalliantie. Vooralsnog 
is bet de laatste keer dat subsidies 
worden toegekend onder de rege
ling Arbeidsmarkt en Onderwijs 
Zuid-Holland. Het is aan een vo1~ 
gend College van Gedeputeerde 
Staten om uitspraken te doen over 
vorm en inhoud van een mogelijk 
vervolgtraject. • 

e 
Christelijke Boekhandel 

voor Bollenstreek en 
Haarlemmermeer 

Kapelstraat 10, 2161 HD Lisse 
0252-427751 

www.dekapel.nl 

Meer hulpaanvragen van 
ondernemers in Rijnland 

REGio - Het Regioteam Rijnland van 
het Ondememersklankbord heeft in 
2010 nog meer hulpaanvragen gekre
gen dan in 2009: "+ 37 procent tot in 
totaal3oo aanvragen (2009: 219 aan
vrag(m, + 15 procent ten opzichte van 
2008). 

In Alphen aan den Rijn steeg bet 
aantal aanvragen met 44 procent 
tot 115. Ook in Katwijk (21), Kaag 
en Braassem (12), Hillegom (9), Lisse 
(9), Nieuwkoop (11), Oegstgeest (12) 
en Teylingen (21) steeg het aantal 
aanvragen. In Leiden (38) bleefhet 
aantal net iets onder dat van vorig 
jaar. Landelijk was er een dalingvan 
1 procent bij een totaal van 2.995 
aanvragen. 
Over het algemeen kloppen met 
name kleine ondernemingen (1 
tot 5 personeelsleden) aan bij het 
Ondernemersklankbord, namelijk 
273. Van starters, ondernemers die 
beter willen of willen doorgroeien 
tot en met ondernemers met finan
ciele problemen. 
Veel kleine ondernemers en ZZP'ers 

Regioteam Rijnland van het Ondeme
mersklankbord (Foto: PR). 

hadden bet ook in 2010 zeer moei
lijk De winstgevendheid van de 
bedrijven is nog steeds zorgelijk 
Maar liefst 39 procent van de aan
vragers geeft aan dat de winstge
vendheid onvoldoende is. In 2009 
was dit 42 procent. 
Van de 300 aanvragen in 2010 bad
den 129 aanvragen betrekki.ng op 
faillissementspreventie, tegenover 
80 aanvragen in 2009. Een toename 
van 60 procent. 
Het Regioteam Rijnland van het 
Ondernemersklankbord denkt dat 
dit aantal slechtS bet topje van de 
ijsberg is. 
Voor meer info over Stichting 
Ondernemersklankbord: www. 
ondernemersklankbord.nl. • 
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