De Vierklank

IVN ‘Scharrelkids’
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De IVN afdeling De Bilt organiseert dit jaar in het kader van de landelijke actie ‘Scharrelkids’
naast haar diverse wandelingen, excursies en lezingen in deze gemeente ook een viertal speciale
activiteiten voor de jeugd. De activiteiten hebben als doel de jeugd in de leeftijd van 6 tot 10 jaar
te betrekken bij al het moois van de natuur in de directe omgeving.
Vanuit een hele mooie locatie - de speelboerderij van de scholengemeenschap
‘De Werkplaats’ gelegen aan de Kees
Boekelaan te Bilthoven gaat de groep
onder begeleiding van IVN gidsen op
onderzoek. Eerst zal wat worden verteld over het onderwerp, waarna men
in de directe omgeving op onderzoek
gaat. Bij terugkomst zullen de ervaringen worden omgezet in tastbare dingen
middels tekenen, schilderen knutselen
etc.
Activiteiten
De activiteiten vinden plaats op zaterdag tussen 13.30 en 16.00 uur op:
13 april 2013:‘Het nieuwe jonge leven
en hoe heeft de natuur de winter overleefd?’
8 juni 2013: ‘Watersafari. Wat leeft en

bevindt zich zoal in de sloten aan beestjes etc.’.
5 oktober 2013: ‘Snoepen uit de voorraadkast van de natuur. Hoe bereidt de
natuur zich voor op de winter?’
23 november 2013: ‘Speurneuzen. Op
zoek naar sporen! Wat voor dier heeft
daar gelopen, gegeten etc.’.
Aanmelden
Er is plaats voor maximaal 12 kinderen
in de leeftijd van 6 tot en met 10 jaar.
De kosten zijn 3 euro per activiteit. Bij
aanmelden voor alle vier de activiteiten
totaal 8 euro. Bij minder dan 5 aanmeldingen (via: info@ivndebilt.nl.) zal de
activiteit worden geannuleerd.
Info: Rob Timmer (06 10896796). Zie
ook www.ivndebilt.nl en www.schar- Tegen de zomer staat er watersafari
relkids.nl.
op het programma bij de IVN.

Neem een kijkje achter de schermen
In het Paasweekeinde is op zaterdag 30 maart, zondag 31 maart en maandag 1 april
de eeuwenoude eendenkooi van Breukeleveen voor het publiek opengesteld.
Van ca. 12.00 uur tot ca. 15.00 uur zijn er gegidste rondleidingen.
De eendenkooi is een prachtige verstilde plek en werd vroeger gebruikt
voor het vangen van eenden, maar is
nu een rustgebied voor reeën en vogels. Gidsen van Natuurmonumenten
laten de vangarmen, de kooiplas en
het kooikershuisje zien en vertellen
over de rijke historie van de eendenkooi en over het herstel van het trilveengebied.

27 maart 2013

Inspirerende workshop
over honingbijen
Transition Town De Bilt organiseerde samen met Sonja Copijn een inspirerende avond over de honingbij. In een workshop over de ervaringen van
Sonja als imker en de mogelijkheden in de eigen tuin kregen de deelnemers ideeën hoe zij hun eigen tuin het hele jaar door bijvriendelijk kunnen
maken. Dit is belangrijk, omdat het voortbestaan van de honingbij wordt
bedreigt. Sonja Copijn wil graag samen met bewoners en gemeente een
bloemenlint door de kernen van De Bilt realiseren, zodat de honingbij het
hele jaar door voldoende voedsel kan vinden. Daar kan iedereen aan bijdragen door de eigen tuin bijvriendelijker in te richten. Maar ook het openbaar
groen kan een rol spelen.
De aanwezigen willen graag een vervolg geven en ook anderen inspireren
tot een bijvriendelijke omgeving, maar hoe en op welke manier is nog niet
duidelijk. Wilt u ook bijdragen aan het bloemenlint, neem dan contact op
met ttdebilt@gmail.com.
(Anne Marie Gout)

Pasen bij Utrechts Landschap
Bij Landgoed Beerschoten (Holle Bilt te De Bilt) zijn er op beide paasdagen
en daarna weer allerlei activiteiten. Er zijn kuikentjes in het infocentrum, de
groenkoets rijdt en er is een speurtocht. Op 1e paasdag kunnen er broodjes
worden gebakken in de vuur korfen op 2e paasdag is er een wandelexcursie
over landgoed Houdringe, start om 14.00 uur bij Beerschoten. Kijk voor de
juiste tijdstippen in de agenda op de website van Utrechts Landschap.
Woensdag 3 april zijn er van 14.00 tot 16.00 uur Kinder-Natuur-Activiteiten: ‘Van kuiken tot kip’. Er is informatie over het onderwerp, er wordt geknutseld, en als het weer het toelaat is er een bosactiviteit. De leeftijdsgroep
is van 5 tot 12 jaar in Paviljoen Beerschoten, De Holle Bilt 6, De Bilt, tel.
030 2205340. Aanmelden en informatie uitsluitend per e-mail: KinderNatuurActiviteiten@gmail.com vóór 2 april. Zie ook de agenda van Utrechts
Landschap: www.utrechtslandschap.nl

Gesprek over natuurbeheer

Gratis
Vooraf aanmelden voor de rondleiding is niet nodig en deelname is gratis. Een vrijwillige bijdrage voor de
restauratiekosten van de kooi wordt
op prijs gesteld. De eendenkooi is gelegen halverwege de Kanaaldijk. De
Kanaaldijk - een fiets- en wandelpad ligt in het verlengde van de Graaf Floris V weg in Hollandsche Rading. Bij Boswachter Eddie Nijenhuis en gidsvrijwilliger Geert Boorsma uit
regenachtig weer zijn er geen rondlei- Hollandsche Rading aan het begin van de eendenkooi. (foto Henk van de
dingen in de eendenkooi.
Bunt-zomer 2012).

In de Pleinzaal van de Noorderkerk, Laurillardlaan 6 in Bilthoven vindt
op donderdag 18 april a.s. een ontmoetingsmiddag plaats. Vanaf 14.30 uur
geeft de heer Hans Havers, ambassadeur van het Utrechts Landschap, een
toelichting op het natuurbeheer in de provincie, maar hij zal ook spreken
over een visie op natuurbeheer in het algemeen.
De lezing zal ondersteund worden met beeldmateriaal. De Pleinzaal is open
vanaf 14.00 uur. Voor vervoersvragen tel. 030 2292762 of 030 2284983. De
toegang is gratis.

Profiteer van de
Dorpswegomleiding!
U lukt het toch wel om bij ons te komen?
Dan krijgt u t/m 6 april 15% korting op het laten
stomen van al uw kostuums of pantalons.
g
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Overzwaluwenwand klaar voor bewoning
ten jagen. In die zandige wand graven
ze een gang van 60 tot 90 cm diep;
aan het einde is het nest.

De overzwaluw is een kleine bruine
zwaluw, met witte buik en hals, die
overwintert in Afrika. Vanaf maart
komen ze weer terug, om dikwijls te
merken dat hun oude plek verdwenen
is door bouwwerkzaamheden of kanalisatie van oevers.
Deze nieuwe wand is te zien vanaf het
nieuwe fietspad dat tussen de Kooijdijk en Utrecht Noord is aangelegd.
Staatsbosbeheer heeft de grond ter
beschikking gesteld, en de Agrarische
natuurvereniging Noorderpark heeft
de aanleg betaald en gaat het onderhoud doen. We wachten met spanning af, of de oeverzwaluwen deze
prachtplek zullen ontdekken. Tegen
die tijd zal er een informatiebord
worden geplaatst. Volg het nieuws op
www.anvnoorderpark.nl
Van Oostrum uit Westbroek realiseerde de steile oeverwanden. (foto Wout Lam)
(Annemieke Roestenberg)

Al 25 jaar lekker eten
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Deze vogels staan op de Rode Lijst
van bedreigde soorten, en hebben ieder jaar moeite om geschikte plekken
te vinden voor hun kolonies. Ze hebben een steile zandwand nodig, liefst
vlakbij water, waarboven ze op insec-

Feestmaand in Westbroek:
Bakje friet met mayonaise met
frikadel of vleeskroket € 2,50
---------------------------------------Bakje friet met mayonaise
met frikadel of vleeskroket € 2,50
----------------------------------------

Koninginnenmenu - € 7,25
3 stokken saté
met friet en rauwkost
----------------------------------------

Koningsmenu - € 7,95
stok saté + spareribs
met saus, friet en rauwkost
---------------------------------------Broodje kipburger
met sla en saus € 1,70

Wij wensen de
Oranjevereniging en
alle vrijwilligers in en
om de tent fijne dagen!
Cobi en medewerkers!
Lekker hoeft niet duur te zijn!
Openingstijden
Maandag
11.30 - 20.00 uur
Di t/m Do
11.30 - 20.30 uur
Vrijdag
11.30 - 22.00 uur
Zaterdag
11.30 - 21.00 uur
Zondag
11.30 - 20.30 uur

Cafetaria de Gram
Kerkdijk 3, Westbroek
Tel. 0346-281380

Al 25 jaar lekker eten • Al 25 jaar lekker eten

De Agrarische Natuurvereniging
Noorderpark heeft in samenwerking
met Staatsbosbeheer een steile oeverwand aangelegd in het Molenpoldergebied. Het is de bedoeling dat
hier oeverzwaluwen komen nestelen.

Wij zijn geopend van maandag t/m vrijdag van 7.00-12.00 uur en van 13.00-18.00 uur
en zaterdag van 10.00 uur-16.00 uur

d strekt)
(Zolang de voorraa

Restaurant
Gespecialiseerd
in elke feestgelegenheid
Voor meer informatie of uw reservering:
Noodweg 35, 1213 PW Hilversum
035-5771267 www.restaurantfloyds.nl

Dorpsbistro

0346 - 218821

Woe.
Snoekbaarsfilet met
27-3
"beurre blanc"
11,00
Do.
of
incl. kopje
28-3
koffie
Kip teriyaki,
Vrij.
gele rijst en koolsalade
29-3
Woe. Gamba`s, verse pasta, basilicum
3-4
en pomodori tomaten
11,00
Do.
of
incl. kopje
4-4
koffie
Varkensmedaillons
Vrij.
met champignonsaus
5-4
Vrijdag 5 april "BORRELAVOND"
omlijst met jaren 70/80 muziek.

www.naastdeburen.nl

Groenekanseweg 168, Groenekan

