
Zeister verenigingen opgelet
Van Tellingen-Pul Stichting zoekt nieuwe projecten om te helpen

Heeft uw vereniging of 
stichting een leuk initia-
tief waarvoor u financiële 
steun nodig heeft?

De Van Tellingen-Pul Stich-
ting nodigt verenigingen en 
stichtingen uit de gemeen-
te Zeist uit om vóór 1 ok-
tober 2017 verzoeken voor 
financiële ondersteuning 
in te dienen. De aanvragen 
moeten betrekking hebben 
op maatschappelijk welzijn, 
onderwijs of cultuur. Ook 
aanvragen uit de Zeister 
sportverenigingen zijn van 
harte welkom.

Vrijwilligers voorop
Om in aanmerking te ko-
men voor steun moet het 
project of de activiteit aan 
een aantal kenmerken vol-
doen. Een belangrijk criteri-
um is dat de activiteit waar 
steun voor wordt gevraagd 
van belang moet zijn voor 
(delen van) de Zeister ge-
meenschap. Activiteiten die 
gericht zijn op kwetsbare 
groeperingen, zoals bijvoor-
beeld gehandicapten of 
ouderen, hebben ook een 
streepje voor. Bij de aanvra-

gen speelt vrijwilligerswerk 
doorgaans een belangrijke 
rol en vaak gaat het om ini-
tiatieven die net dat duwtje 
in de rug nodig hebben om 
van de grond te komen.
Een aanvraag indienen? Kijk 
op www.vantellingen-pul.
nl voor alle informatie en 
stuur uw digitale aanvraag 
vóór 1 oktober 2017 naar 
info@vantellingen-pul.nl. 

Fietspuzzeltocht in Maartensdijk
Onlangs was er weer de jaarlijkse fietspuzzeltocht van de School met de Bijbel in Maartensdijk. Het was 
een mooie route van ongeveer 30 kilometer. Onderweg waren een aantal spellen die de ouders en kinderen 
konden doen en waarmee punten waren te verdienen. De prijzen: heerlijke taarten! 

Maak je eigen
insectenhotel

KinderNatuurActiviteiten 
organiseert activiteiten 
voor kinderen in en over 
de natuur. Dit wordt ge-
daan onder leiding van 
vrijwilligers van Utrechts 
Landschap en IVN De Bilt.

Woensdag 20 september 
hebben wij de volgende ac-
tiviteit: Insectenhotel

Ook kleine diertjes zoals 
insecten hebben onze hulp 
nodig! Veel insecten zijn 
voor de mens en de natuur 
heel nuttig: ze bestuiven 

bloemen en bestrijden an-
dere vervelende insecten. 
We gaan de insecten een 
handje helpen door een 
luxe huis voor ze te bou-
wen: een insectenhotel. In 
de winter kunnen de insec-
ten daar veilig overwinte-
ren en in de zomer vinden 
insecten er een nestplaats.

Leeftijd: 6 t/m 10 jaar
Tijd: 14.30 tot 16.30 uur
Plaats: Paviljoen Beerscho-
ten, De Holle Bilt 6, de Bilt
Prijs: € 3,50 per kind. Met 
U-pas of juniorbeschermer-

spas: € 2,50 per kind. U kunt 
uw kind alleen aanmelden 
per email o.v.v.: naam, ge-
boortedatum en een tele-
foonnummer waar u tijdens 
de activiteit bereikbaar 
bent. Dit kan tot en met za-
terdag 16 september naar 
kindernatuuractiviteiten@
gmail.com.

U kunt maximaal drie kin-
deren opgeven. Maximaal 
10 kinderen per middag. Bij 
minder dan 4 aanmeldin-
gen gaat de middag niet 
door.

De kunst van de 
persoonlijkheid
In essentie zijn we alle-
maal Licht, Liefde, Leven. 
Dat kunnen we alleen niet 
altijd ervaren. Hoe kun-
nen we ons ontvouwen 
tot hoe we bedoeld zijn en 
dat in de wereld uitstra-
len?
Dat proces noemt Inayat 
Khan de kunst van de per-
soonlijkheid. Dit thema 
gaan we op allerlei manie-
ren samen onderzoeken.
Plaats: Woudkapel, Beetho-
venlaan 21, Bilthoven
Datum en tijd: woensdag 
20 september 20.00 – 22.00 
uur

OPEN DAG
23 EN 24 SEPTEMBER 2017
10-17 UUR

7 JAAR DE LOODS!

FORNHESELAAN 212B
3734 GE DEN DOLDER
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