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Bijeenko~st 
over leningen 
voor starters 
LISSE - De gemeente orga
niseert voor maandag 27 fe
bruari een besloten bijeen
komst die in het teken staat 
van startersleningen. Make
laars, bankiers en ontwikke
laars zijn voor die avond in 
het gemeentehuis (Heereweg 
254) uitgenodigd. Wethouder 
Ad van Zeist (Nieuw Lisse) 
maakte donderdag 9 februari 
in de vergadering van de 
commissie Ruimte en Infra
structuur bekend, dat de start 
om 20.00 uur is. 

Paranormale 
bijeenkomst 
LISSE - Spiritueel Centrum 
De Schorpioen ~ntvangt 
maandag 5 maart in het ge
bouw van speeltuinvereni
ging De Bijenkorf (Emma
straat 49) Corrie Dupuis. Dit 
medium geeft tussen 20.00 
en 22. 15 uur boodschappen 
door aan de hand van door 
haarzelf meegebrachte waste
keningen. De deur gaat om 
19.30 uur open. De entree
prijs bedraagt 6 euro. Belang
stellenden van 16 jaar en ou
der mogen naar binnen. Meer 
informatie geven Coby 
(0252-41 0327), Marianne 
(0252-230235) en Ans (0252-
416662), die op werkdagen 
tussen 18.00 en 19.00 uur be
reikbaar zijn. 

Kienenen 
kaarten bij 
Wilhelmina 
LISSE - Buurtvereniging 
Wilhelmina verzorgt kien- en 
kaartavonden in het gebouw 
van Zwemclub Lisse (Sport
laan 2a). De overige kiendata 
(inloop vanaf 19.30 uur, start 
om 20.00 uur) zijn: 25 fe
bruari, 24 maart, 28 april en 
26 mei. De overige kaartdata 
(inloop vanaf 19.00 uur, start 
om 19.30 uur) zijn: 14 maart, 
11 april en 9 mei. Meer infor
matie geeft penningmeester 
lngrid Faas, die bereikbaar is 
via 06-16774450. 
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Basisscholen broeien massaal mee voor lenteflora 

'Eerste gele puntjes zijn te zien' 

De groepen 5a en 5b van De Klarinet gereed voor de huis broei. (Foto: Bianca Fenne) 

WILMA VAN VELZEN 

LISSE -Vrijwel alle basisscholen in Lisse en Lisser
broek namen met groep 5 deel aan de huisbroei voor de 
Lenteflora (vrijdag 17 tot en met maandag 20 februari). 
Bestuursleden deelden hiervoor de potjes met narcis
senbollen uit en gaven verzorgingstips. Het duurde on
geveer twee weken voordat de narcissen bloeiden. 

Zodra de bloemen op hun 
mooist waren, moest er een 
foto van worden gemaakt. 
Die leverden de leerlingen bij 
de juf of meester in. Vervol
gens werden collage's ge
maakt, die te zien waren tij
dens de Lenteflora, als 
onderdeel van de huisbroei
tentoonstelling. Vanuit de ba
sisscholen is met veel en
thousiasme deelgenomen. 
Het wordt als leerzaam erva
ren. Leerkrachten vinden het 
bovendien een prima manier 
om de jeugd te làten kennis
maken met de bollencultuur 
en het feit dat Lisse nog 
steeds het kennis- en centrum 
van de internationale bloem
bollenhandel is. 

Aanraking 
Hortanse de Jong, docent op 
de Don Boscoschool voor 
speciaal onderwijs, stelt: •ik 
vind de bloembollenactie een 
geweldig leuke manier om 
kinderen in aanraking te laten 
komen met de natuur. We 

kunnen onze leerlingen wel 
vertellen hoe narcissen groei
en, maar dit komt niet in de 
buurt van het zelf ervaren en 
beleven. De Lenteflora biedt 
ons deze kans.' De groepen 
Waterlelie als Fluitekruid de
den mee. In tegenstelling tot 
andere scholen verzorgden de 
Don Bosco-scholieren de 
narcissen op school in plaats 
van thuis. Dit maakte het nog 
interessanter, want iedere 
o~htend stortten ze zich op de 
bollen, zodra ze de klas bin
nenkwamen. Het bloeiproces 
werd met veel aandacht ge
volgd. 
Collega Jan de Klerk van 
rooms-katholieke basisschool 
De Klarinet vindt het even
eens een goed initiatief: 
'Deelname kost weinig tijd en 
het is leerzaam. Het is heel 
belangrijk dat de leerlingen 
weten wat er groeit en bloeit 
in de eigen streek. Jaren gele
den, toen ik nog bij St. Willi
brord werkzaam was, zijn we 
met de klas eens op bezoek 

Advertorial 

geweest bij bloembollenex
porteur De Ree Holland in 
Lisserbroek. Vooral het po~e 
bloembollen dat de kinderen 
na afloop kregen, was een 
groot succes. Het is daarom 
bijzonder dat de Lenteflora 
nu de nadruk op bloembollen 
legt. In de klas zijn ook een 
paar potjesnarcissen achter
gebleven; hieraan zijn de eer
ste gele pun~es inmiddels te 
zien.' 

Schoolkrant 
In de klas van Ed Luitink van 
openbare basisschool De Zil
vermeeuw in Lisserbroek wa
ren de leerlingen zelfs zo en
thousiast dat zij hun 
ervaringen met het broeien 
van de narcissen opschreven 
voor een verslag in de 
schoolkrant. 'Wie had ge
dacht dat het zelfbroeien van 
potjes narcissen zou uitgroei
en tot zo'n belevenis!?' De 
overige basisscholen die 
meededen, waren: De Water
val, St. Willibrord, De Beek
brug, Josephscbool, Lis
bloem, Rembrandtschool, 
locatie Gerard Doustraat van 
De Tweemaster en De Reiger 
(Lisserbroek). De Lenteflora 
werd gehouden bij Praktijk
onderzoek Plant & Omge
ving ofwel PPO Lisse (Prof. 
van Slegterenweg 2). De toe
gang was gratis. 

Meerbusiness bezoek aan 2e kamer groot succes. 

Foto: Paul van der Putten 

Donderdag 8 februari jl. 
bracht MeerBusiness 
Duin en Bollenstreek op 
uitnodiging van de VVD 
fractie een bezoek aan de 
2e kamer in Den Haag. · 
De 30 ondernemers heb-

ben naast een rondlei
ding door het gebouw van 
de 2e kamer uitgebreid 
gediscussieerd met het 
WD Kamerlid Erik 
Ziengs over voor onder
nemers belangrijke 

onderwerpen. Na de 
terugreis werd genoten 
van de uitstekende win
nende dis van het gouden 
koksmutsmenu van het 
Oude Dykhuys in Lisser
broek. 

22 februari 2012 

voor al uw kamer- en tuinplanten 

dagelijks verse bossen rozen en tulpen 
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Methode van lesgeven 
Vervolg van voorpagina 
Het zwemonderwijs wordt 
verzorgd in kleine groepjes 
van vier of vijf kinderen, 
maar soms ook individueel. 
Deze bijzondere methode van 
lesgeven, met de nadruk op 
horizontaal zwemmen, is suc
cesvol en is door het Natio
naal Platform Zwembaden 
(NPZ) al meerdere malen 
met goed tot zeer goed be
oordeeld. Het Zwemcollege 
is tevens aangesloten bij de 
NZR (Nationale Raad Zwem
diploma's). Hierdoor moet 
echter worden afgezwommen 
in een 25-meterbad, maar 
dankzij de goede samenwer
king met het Sportcentrum 
'De Lis' is dit geen enkel pro
bleem. 

Klein-Hofmeijer zegt met 
een brede lach dat haar hele 
gezin nauw bij het Zwemcol
lege betrokken is. 'Alles 
draait bij ·ons thuis om het 
zwemmen. We staan ermee 
op en gaan ermee naar bed'. 
Echtgenoot Johan doet de ad
ministratie, maar ook zoons 
Arjen, Niek en Alexander 
dragen hun steen~e bij. En 
met nog vijf instructeurs in 
vaste dienst is het Zwemcol
lege een flinke organisatie. 
'Dat moet ook wel, want in 
Lisse wordt lesgegeven aan 
circa 220 kinderen. Daar
naast heeft het Zwemcollege 
nog een tweede vestiging in 
Hoofddorp waar zo'11 280 
kinderen zwemmen. 

Bewoners Clausplein 
hekelen parkeerbeleid 
LISSE - De bewoners van 
het Clausplein zijn het zat dat 
'mensen van buiten' parkeren 
op hun binnenterrein. Yvonne 
Baas, voorzitter van Huur
ders Belangen Vereniging 
Bollenstreek (HBVB), kaart
te deze problematiek maan
dag 6 februari aan bij de se
niorenraad: 'Parkeren op het 
Clausplein is alleen bedoeld 
voor de bewoners van die 
twee seniorencomplexen. 
Maar anderen zetten hun wa" 
gen daar neèr en gaan in het 
dorp winkelen.' Ook met be
drijfsbusj es is dat volgens 
haar bet geval. 'Hierd€>or 
moeten mensen met een be-

perking elders parkeren. Ik 
vind dat heel tragisch. Kun
nen we samen met de senio
renraad aan de bel trekken?' 
De situatie wordt verergerd 
door het uitbreiden van de 
blauwe zone. 'In de Wagen
straat is deze uitgeroepen: of 
je moet ieder anderhalfuur 
de blauwe schijfveranderen 
of je parkeert je auto op het 
Clausplein.' De leden van de 
seniorenraad stimuleerden dit 
hulpinitiatief. Nico Valstar 
tipte: 'Breid de blauwe zone 
uit en zorg voor vergunnin
gen voor de bewoners. Sta 
het parkeren alleen via ver
gunninghouders toe.' 

Bingo bij SV Ma rijke 
LISSE - Bij Speeltuinvereni
ging Marijke speelt woens
dag 22 februari van 14.00 tot 
15.30 uur de jeugd tot en met 
12 jaar bingo. Oudere bezoe
kers van het clubgebouw aan 
de Crocussenstraat kunnen 
donderdag 23 februari vanaf 
20.00 uur klaverjassen. De 
creatieve avond voor 9- tot en 
met 13-jarigen is gepland · 
voor vrijdag 9 maart (19.30 
tot 21.00 uur). Woensdag 21 

maart (14.00 tot 15.30 uur) 
zijn de 5- tot en met 9-jarigen 
creatief bezig. Voor alle 
jeugdactiviteiten geldt, dat zè. 
voor leden gratis zijn en hun 
vriendjes en vriendinneljes 
die nog geen lid zijn 2,50 
euro betalen. De vaste ope
ningstijden zijn' op maandag, 
dinsdag en donderdag van 
15.00 tot 17.00 uur en op 
woensdag en vrijdag van 
13.00 tot 17.00 uur. 
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