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'Het is vooral de gemoedelijke sfeer die aanspreekt' 

Open -huis Lisser Kaninefaten 
WILMA VAN VELZEN Bevers, Welpen en Esta's, 

de jongste leeftijdsgroepen, 
LISSE - Scouting Lisser Kaninefaten beleefde mpchten 's morgens laten 
een drukbezochte open huis. Leden mochten · zien wat scouting is. Esta's 
zaterdag 21 januari hun vriendjes en vrien- Katinka (9) en haar Zllsje 
dinnetjes meenemen voor een kennismaking. Laura (7) namen bun vrien
Hiervan werd veelvuldig_gebruikgem!!kt_. _ dinne!je Riva (8) mee~ On
Het betreft de oudste scoutinggroep van Lis- daoks het buiige weer kon: 
se; in mei wordt het 80-jarig bestaan gevierd, den zij nog een poos 
wat een reeks jubileumactiviteiten met zich heerlijk in het Keukenhof-
mee brengt. bos spelen. Daar deden ze 

een renspel, waarbij ge
kleurde stippen op hun 
hand verzameld moesten 
worden. Met een gezicht 
vol stippen vertelt Katinka, 
proestend van de lach: 'Ze 
zijl!_ook op mijnneus ge
komen. Het was echt leuk. 
Ik hou zo van spellen doen 
in het bos. En Riva ook. 
Als haar ouders het goed-
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Bezoekers en leden van Scouting Lisser Kaninefaten pionieren. (Foto: Bianca Fenne) 
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A KTUA Vastgoed BV 
Uw partner in grond! 

JE FINANCIELE DROOM VERWEZENLIJKEN 
. IN EEN EERLIJKE B~NCHE? 

AKTUA VASTGOED BV gaat uitbreiden en zoekt per direct gemotiveerde, 
jonge, fulltime, commerciële 

BINNENDIENSTMEDEWERKERS . 
die tegen uitstekende arbeidsvoorwaarden 

hun jongensdroom willen waarmaken! 

Opleiding en/ of ervaring is een voordeel, 
maar AKTUA VASTGOED BV 

leidt haar eigen verkopers op tot aan de top! 

Interesse in deze kans? 

Stuur dan je cv naar tann~anderburg@msn.com 
of bel naar Aktua Vastgoed BV 

tel: 0252-6824~0 , 
en vraag naar Tanny van Bakel Q.f Kimberly Rohde 

vinden, doet zij iedere za
terdag met ons mee.' Esta 
Lisanne (10) zat eerst bij de 
Welpen. 'Ook leuk, maar in 
die groep zitten veel meer 
jongens en die doen heel 
stoere jongensspellen. Bij 
de Esta's zitten wat meer 
meisjes; dat vind ik wel ge
zellig.' Zij raakte vervol
gens niet uitgepraat over 
alle activiteiten, waaronder 
bet jaarlijkse zomerkamp. 
Ook de leidinggevenden 
vermaakten zich. De mees
ten begonnen als Bever. . 
'Heb je eenmaal de smaak 
te pakken dan blijf je scout 
voor het leven', stelde er 

een. Teamleidster Miriam 
Brons, die zich samen met 
onder anderen Terry Hesse
ling, Ton den Haan en Ja
mie Randsdorp richt op het 
begeleiden van de Esta's, 
gaf aan: 'Het is vooral de 
gemoedelijke sfeer die aan
spreekt. Er is geen strijd of 
competitie. Je bent eigen
lijk altijd op een sociale 
manier met elkaar bezig en 
dat maakt scouting zo aan
trekkelijk. Met elkaar ver
zinnen we de leukste spel
len en activiteiten.' 's 
Middags was de iets oudere 
jeugd (11 tot 15 jaar) aan de 
beurt. Zij mochten onder 

meer met hout en touw een 
schommel in elkaar zetten, 
ook wel pionieren ge
noemd. Hierbij wordt ge
leerd boe goede knopen en 
een stevig bouwwerk te ma
ken. Maar scouting is meer; 
op avontuurlijke wijze ver
kennen de leden de wereld 
om zich heen. Bij iedere 
leeftijd passen nieuwe ont
wikkelingen en worden 
grenzen verlegd. Kinderen 
die belangstelling hebben, 
mogen de eerste maand gra
tis meedoen. Meer informa
tie geeft Mariska Schoor! 
(0252-417775) en staat op 
www.kaninefaten.nl. 

'Het effect van de zachte winter is merkbaar' 
. Start huisbroei voor Lenteflora 

Deelnemers aan de huisbroei voor de Lenteflora halen potten op. (Foto: Bianca 
Fenne) 

WILMA VAN VELZEN huisbroei betrokken. 'Vrij
wel alle in Lisse en Lisser-

LISSE - Bestuursleden van de Lenteflora reik
ten de potten met bollen voor de huisbroei uit. 
Dit gebeurde zaterdag 21 januari in de nieuwe 
scbuur van Piet van Dijk aan de Achterweg
Zuid. De huisbroeiers hebben vier weken de tijd 
om ze zo mooi mogetijk in bloei te trekken, 
waarna de resultaten worden geshowd. 

Voorafgaand aan de afhaal 
werden ze door de be
stuursleden uit de kuil op 
het perceel van Jan Heenis
kerk (Heereweg 359) ge
haald. Volgens secretaris 
Edith van der Salm ging het 
om zo'n zeventig porties 
van elk elf potten. 'Dat is 

' altijd een flinke klus~ ver
telt ze. 'Maar met elkaar 
was dit weer zo voor elkaar. 
Op veilingkarren hebben 
we de potten naar hier gere
den en klaargezet voor de 
afhalers. Fijn, dat we weel' 
bij Van Dijk terecht kon
den, want in april van het 
vorige jaar is zijn oude 
schuur door brand vy
woest.' Over de kw!il!teit 

van de zachte winter merk
baar is. Zo kwamen de nar
cissen al boven het stro uit 
en lieten de hyacinten flin
ke neuzen zien. De krokus
sen waren eerder in de 
koelcel gezet om de groei 
te remmen. 

Potten 
Gespecificeerd gingen naar 
de deelnemers: twee potten 
narcissen (Tamar Fire en In
dia), drie potten tulpen (Fer
rari, Yellow King en Caro
la), drie potten hyacinten 
(Blue Star, White Pearl en 
Pink Surprise) en drie pot
ten bijzondere bolgewassen 
(Muscari anneniacum, Scil
la bifolia Rosea en Crocus 
Remembrance . Ook.dç ba-

broek doen mee. Evenals 
voorgaande jaren krijgen de 
leerlingen van groep 5 een 
pot narcissen, die ze thuis 
mogen broeien. Als ze op 
z'n mooist zijn, mogen de 
scholieren hiervan een foto 
maken en inlevei·en voor de 
huisbroeiwedstrijd.' 
Deze week startte voorzitter 
Sjaak van der Ploeg met het 
uitdelen van de eerste pot
ten in Lisserbroek De huis
broei is een oude traditie; 
leden van de vereniging 
broeien al sinds 1933 jaar
lijks een aantal potten met 
bloembollen in competitie
verband. Dit gebeurt onder 
huislijke omstandigheden. 
De bloeiende resultaten ma
ken steevast deel uit van de 
Lenteflora, waarbij bollen
kwekers en exporteurs zich 
eveneens van hun beste kant 


