
Steeds meer verenigingen 
en stichtingen in de ge-
meente Zeist weten de weg 
te vinden naar de Van Tellin-
gen-Pul Stichting (VTP).
Een Zeister fonds dat financi-

ele steun biedt aan projecten 
met een cultureel, educatief 
of maatschappelijk/sociaal ka-
rakter. Het bestuur, dat uit vrij-
willigers bestaat, beoordeelt 
twee keer per jaar de aanvra-

gen voor sponsoring. Aan het 
eind van dit jaar, waarin de 
stichting een recordaantal van 
bijna 50 aanvragen ontving, 
zwaait voorzitter Gerard van 
Voorden na tien jaar af. ‘Ik ben 

Wisseling van wacht
Bestuurswissel bij Van Tellingen-Pul Stichting

In januari kapt de ge-
meente Zeist een groot 
aantal bomen op de We-
tering- en Griftlaan. Het 
gaat hierbij vooral om de 
populieren en wilgen die 
een gevaar kunnen vor-
men voor hun omgeving.

Na de kap worden er nieu-
we bomen en struiken 
terug geplant. Voor om-
wonenden zijn deze week 
inloopavonden georgani-
seerd.

De wijk Zeist West is on-
geveer 40 jaar geleden 
gebouwd. Om de wijk een 

groene uitstraling te ge-
ven is gekozen voor snel-
groeiende boomsoorten; 
populieren en wilgen. Deze 
bomen hebben nu een le-
vensfase bereikt waarbij 
ze een gevaar kunnen vor-
men voor hun omgeving.

De gemeente kiest nu 
voor het terugplanten van 
een combinatie van snel 
groeiende houtsoorten 
(populieren en wilgen) 
en bomen met een lage-
re groeisnelheid (eiken en 
iepen). De gemeente Zeist 
is voorzichtig met het plan-
ten van eiken vanwege de 

eikenprocessierups. In het 
geval van de Weteringlaan/
Griftlaan komen de eiken 
op voldoende afstand van 
gevels, fiets- en voetpaden 
te staan. Daarnaast groei-
en er andere planten en 
bomen om de eiken heen. 
Door schaduw en natuur-
lijke vijanden in de andere 
bomen en planten, is de 
overlevingskans van de 
rups klein.

Planning
De werkzaamheden star-
ten medio januari 2020 en 
duren naar verwachting 
ongeveer 4 weken.

Nieuwe bomen op de
Weteringlaan en Griftlaan

foto Mel Boas
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COLUMN

Chocolade letters 
en kerstkransjes

De gezellige decembermaand is weer bijna 
aangebroken. We eten momenteel volop 
chocoladeletters en binnenkort liggen de 
kerstkransjes alweer in de supermarkt. Een 
heerlijke traktatie voor ons, echter levensge-
vaarlijk voor onze huisdieren, vooral de pure 
chocolade!

Chocolade is giftig voor honden en katten om-
dat dieren de stof theobromine uit chocolade 
niet kunnen verwerken. Hoe meer theobromine 
wordt opgenomen, des te meer kans op ver-
giftiging er is. Theobromine zit in alle soorten 
chocolade (wit, melk en puur) maar is het meest 
aanwezig in pure chocolade. Meer dan 15 gram 
pure chocolade per kilogram hond of kat kan al 
giftig zijn! Om u een idee te geven; een staa� e 
Merci weegt al 12,5 gram! De verschijnselen van 
een vergiftiging met chocolade zijn rusteloos-
heid, misselijkheid, diarree, braken, epilepsie en 
veel plassen. Bij een ernstige chocolade vergif-
tiging kan uw huisdier hartproblemen krijgen. 
Indien uw huisdier chocolade heeft gegeten, 
moet u hem/haar zo snel mogelijk laten braken. 
Een huisdier laten braken met een schep zout is 
achterhaald en kan hem/haar zelfs nog zieker 
maken. Het advies is daarom zo snel mogelijk 
contact op te nemen met de dierenarts zodat 
hij/zij uw huisdier een injectie kan geven waar-
door de chocolade kan worden uitgebraakt. 
Maar voorkomen is beter 
dan genezen, dus bewaar 
chocolade in de kast en 
laat het niet onbewaakt bij 
uw huisdier achter.

Annette Lutje 
Wooldrik-Boer
Dierenarts
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AGENDA

Blijvend geïnteresseerd
in onze agenda?

Meld u aan voor onze nieuwsbrief 
via https://bezinningshuis.nl/contact

Inloopmomenten
Wees welkom

op dinsdag en vrijdag
van 10.00 - 12.00 uur;

mogelijk op 29/11, 3/12, 6/12, 10/12, 
13/12, 17/12, 7/1, 14/1, 28/1,

of op woensdag
van 13.30 - 15.30 uur;

mogelijk op 8/1 en 29/1. 
Vrije toegang.

3-daagse training
Dichtbij sterven

3 & 31 januari en 21 februari.
Voor zorgmedewerkers die tijdens 

hun werk te maken krijgen met 
stervenden en naasten.

https://bezinningshuis.nl/trainingen

Mediteren op de sterfelijkheid
Zondag 15/12 van 10.30 - 12.00 uur;
Vrije toegang. Door Robin Zuidam

Aanmelden via e-mail of telefonisch

Nagelsalon aan huis

Kijk voor meer info & acties
op instagram! Of bel/whatsapp 
voor uw afspraak.

NiqueChiqueZeist
06 – 11 26 70 77

DECEMBER ACTIE!
10% KORTING
op een Gelpolish behandeling!

Let op, boek uw december 
afspraak op tijd in. VOL=VOL!

trots op wat we als club met 
elkaar hebben bereikt!’

Het bestuurswerk heeft Van 
Voorden als ‘verrijkend’ er-
varen. ‘De maatschappelijke 
organisaties waar je mee in 
contact komt en waar je het 
bestaan soms niet van weet, 
dat is heel mooi om van dicht-
bij te mogen meemaken. En 
in de tien jaar dat ik erbij heb 
gezeten hebben we nooit 
hoeven stemmen over een 
aanvraag; het was altijd een 
unaniem besluit.’

Voor de toekomst ziet Van 
Voorden voor VTP veel kansen. 
‘We zijn als stichting in ge-
sprek met de gemeente Zeist 
en een aantal maatschappe-
lijke organisaties om een vrij-
willigersprijs te lanceren voor 
stichtingen, verenigingen en 
groepen. Het gaat er hierbij 
om dat zij zich op vrijwilli-
gersgebied onderscheiden. 
Daarnaast zie ik ook veel kan-
sen in het intensiveren van 
de samenwerking met andere 
Zeister fondsen, de gemeente 
Zeist, Samen voor Zeist en an-
dere maatschappelijke organi-
satie. Samen staan we sterk!’

Karolijn Burgman volgt Gerard 
van Voorden op als voorzitter. 
Burgman: ‘De meeste mensen 
kennen mij vanuit mijn rol als 
secretaris van VTP. Mijn uitda-
ging is dat de komende jaren 
nog meer verenigingen en 
stichtingen de weg naar ons 
fonds weten te vinden.’


