
Duizenden 
toeschouwers 
bij bekerduel 
EINDHOVEN - Voetbal
club PSV ve.rkocllt al 
meer dan 21.000 t<>e
gangsbarten voor bet 
duel met FC Lisse in de 
derde ronde van de strijd 
om de KNVB-beker, dat 
woensdag 26 olctober in 
bet Philips Stadion wordt 

, ge$pecld. De kostprijs is 
maar 7,50 euro. 

-
Bomenkapin 
sportpark 
LISSE - In Gemeentelijk 
Sportpark Ter Specke moetezi 
in bet kader van groot onder~ 
houd maar liefst 400 bomen 
gekapt worden. De gemeente 
\iroeg hiervpor een kapver
gunnirig aan, die ?es weken 
ter inzage op het gemeente
huis (Heereweg 254) ligt. Als 
er geen bezwaren van inwo
ners of natuurverenigingen 
ontvangen worden, start de 
kap injanuari 20l2. Dat liet 
wethouder Ad van Ze1st 
(Nieuw Lisse) donderdag 13 
oktober in de vergadering van 
de commissje Ruimte en In
frastructuur weten. 

KOOPZONDAG 
ZONDAG 30 OKTOBER 

fZ.OO • 17.00 UUR 

• Ari<I'Uef opslag 
• seizoeospulleo 

• Bedrijfsvoorraad 

De 1-ioQge f<rooh~ 1 ' Noordwl 
Tel . 071 · 409 1266 
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Opplanten gebeurt sinds lange tijd met mooi weer 

Bollen voor h.uisbroei Le.nteflora 

Het opplanten van bollen, bestemd voor de huisbroei-activiteiten die aan de Lent~jlora zijn verborrden. (Foto: Bianca Fenne) 

WILMA VAN VELZEN 

LISSE -De bestuursleden van de Lenteflora plantten 
zaterdag 22 oktober de bollen voor de huisbroei _op. Dit 
gebeurde op bet land van Jan H~emskerk bij Heems
kerk-Meskers Maatschap Bloembollenkwekerij (Heer
eweg 359). De Lenteflora en huisbroeitentoonstelling 
vinden van 18 tot en met 21 februari 2012 plaats. 
De huisbroei is een oude tradi- dens bet opplanten. 'Zolang ik 
tie, waarbij door leden van de bet mij herinner werden -we in 
vereniging een aantal potten voorgaande jaren met regen en 
met bloembollen in conipeti- wihd geconfronteerd.' In bet 
tieverb~d worden gebroeid. vroege vomjaar, vier weken 
De b1oeiende resultaten maken voor aanvang van de Lenteflo-
deel uit van de Lenteflora, ra, worden de potten met 
waarbij bollenkwekers en ex- bloembollen door de deelne-
porteurs zich an hUn. 'beste kant mers aan de huisbroei opge
laten zien. Secretaris Edith van haald. Dit gebeurde altijd bij 
der Salm zegt, dat er wederom Piet van Dijk, die hiervoor zijn 
op zo'n 75 deelnemers wordt bollenschuur beschikbaar stel-
gerekend. 'We starten altijd de. Maar tot ontsteltenis van 
met de narcissen, daarna zijn i_edereen werd deze bet afgelo-
de hyacinten, tulpen en de bij- pen vomjaar door brand ver-
zondere bolgewassen aan de woest. In afwachting van de 
beurt. Dat is nog een precies herbouw vinclt bet uitreiken 
karwe~ want de tulpenbollen voor deze keerplaats bij PPO 
moeten bijvoorbeeld met de (Praktijko~derzoek Plant & 
platte zijde naar binnen in de Omgeving, red.).' .Vander _ 
potten worden geplant, omdat Salm memoreert, dat bet scho-
het blad anders de verkeerde lenproject op bet terrein van de 
kant op groeit.' Uniek was huisbroei wordt gecontinueerd. 
deze keer bet mooie weer tij:- Dit is voor bet derde jaar en ....... 
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behalve aile onderwijsinstel
lingen in Lisse doen deze keer 
ook beide basisscholen in Lis
serbroek mee. Alle kinderen 
van groep 7 krijgen te zijner 
tijd door de bestuursleden een 
pot narcissen uitgereikt, waar., 
mee ze zich thuis op bet broei
en mogeli richten. De keuze 
viel op de narcis Jetfrre. Als de 
narcissen op zijn mooist bloei
en, moet er een foto van ge
maakt worden. Deze wordt dan 
ingeleverd voor de huisbroei
wedstrijd. 'Maar er is nog meer 
uitbr~ding, want ook de Len
teflora mag 'iich verheugen op 
nieuwe deelnemers, waardoor 

de lentetuin nog groter wordt. 
Bijzonder is dat we et eindelijk 
achter zijn hoe lang onze huis
br.oeivereniging bestaat. In een 
oude Leidsche Courant trof 
Heemskerk een veislag aan 
over de opening van de eerste 
huisbroeitentoon.Stelling, zater
dag 25 februari 1933 in bet 
Verenigingsgebouw van de 
H.H. Engelbewaardersparo
chie. Het openingswoord werd 
gedaan door de toenmalige ka
pelaan Van der Togt. Het bete
kent dat de huisbroeivereni
ging in 2013 tachtigjaar 
bestaat. Ben jubileum waarbij 
we dan zeker stilstaan.' 

www. wooon-lelderdorp.nl 

ELKEZONDAG 
OPEN! 

VAN 16.00 TOT 20.00 our 

VIVAU>ISTRAAT 13- USSE 
0252-435060 

Adviseur voor 
ouderen in 
DeMeerkoet 
LISSERBROEK- Ouderen
adviseur Henriett~ Frielinck, 
verbonden aan MeerWaarde, 
houdt met ingang van 27 ok
tober elke donderdag van 
9.00 tot 11.00 uur een inloop
spreekuur in Dorpshuis De 
Meerkoet (Krabbescheer
straat 1 ). Zij beantwoordt 
vragen over wonen, zorg, 
welzijn, de Wmo en vervoer 
vom; 55-plussers. Ook man
te~orgers zijn welkom. Ver
der gaat bet om infonneren, 
advisereti. begeleiden, onder-. 
steunen, bemiddelen, belan
gen behartigen eil signaleren. 
Deze huip is gratis. Meer in
formatie is verkrijgbaar via 
023-5698888. 

We.ernaam 
voor bruggen 
LISSE - Binnen de gemeen
tegrenzen bevinden zich 25 
naamloze bruggen. Histori
cus Aad van Kampen achter
haalde van 21 de historische 
naam. Deze wordt binnenkort 
weer bij aile getoond door 
middel van een naambordje. 
Vereniging Oud Lisse (VOL) 
is blij met deze ontwikk:eling: 
'We waarderen dit loffelijk 
initiatiefbijzonder. Het komt 
de cultuurhistorische waar
den in Lisse ten goede en 
wordt zeker door vele Lisse
naren en bezoekers van Lisse 
gewaardeerd.' 
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Menton Passage 11 
Schalkwijk: Haarlem 
Tel. 023-5333 233 

tnkoop, verk.oop & 
inruif gqud, zilver, 
dismant, horloges 
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