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Wilt u van uw tuin een groene oase maken? Hendriksen Hoveniers helpt u 

graag met advies, aanleg en onderhoud. 

Wij zijn Hendriksen Hoveniers, een hoveniersbedrijf uit Hollandsche Rading, 

waarbij natuurlijke processen altijd centraal staan. Wij werken met natuurlijke 

materialen en stimuleren hiermee het bodemleven en de biodiversiteit. 

Bel voor een vrijblijvende afspraak: 035 577 17 57 of 06 11 84 71 01

Boerderijwinkel Nieuw Toutenburg
Dorpsweg 85, 3738 CB Maartensdijk

Open:  ma, di, do, vr, za
 9.00 - 17.30 uur

www.zorgboerderijnieuwtoutenburg.nl

Geniet van
eerlijke, verse lokale producten
bij boerderijwinkel Nieuw Toutenburg!

•  Verse groenten uit eigen tuin
•  Limousin rundvlees van onze koeien
•  Groot aanbod van heerlijke producten uit de buurt

Om 9.30 uur is er in de bibliotheek een 
inleiding door Joanne Ronhaar van 
BiltsHeerlijk over het ontstaan en het 
doel van het duurzame plukdoolhof. 

Het Plukdoolhof op Kinderboerderij 
De Schaapskooi in Bilthoven is het 
eerste doolhof van eetbare gewassen 
in Nederland. Er komen diverse 
educatieve activiteiten, natuurbele-
ving en een duurzame voedselteelt 
samen met de cliënten van Reinaerde. 
Daarna volgt een bezoek aan de 
Schaapskooi waar iedereen in 
groepjes aan de hand van een quiz het plukdoolhof en de kinderboerderij verkent. Er is volop 
gelegenheid tot vragen stellen en de natuur te beleven. De ochtend wordt afgesloten met ko�  e/
thee en appeltaart van appels uit de boomgaard.

Er zijn geen kosten verbonden aan deelname. Vanwege het beperkt aantal plekken graag van 
tevoren aanmelden. Op de dag zelf komen mag, maar vol is vol. De activiteit is toegankelijk voor 
volwassenen. De start is om 9.30 uur in Bibliotheek Idea Bilthoven, Planetenplein 2, Bilthoven; 
daarna gaat men naar de Schaapskooi Melkweg 1B, te Bilthoven. Aanmelden bij de balie van de 
Bibliotheek of via ideacultuur.nl 

Bezoek aan de Schaapskooi 
In de Week van de Duurzaamheid organiseert Bibliotheek Idea op donderdag 
15  oktober een gezellige en informatieve ochtend in samenwerking met Rei
naerde en Biltsheerlijk.

Van appels uit het Plukdoolhof wordt lekkere appeltaart 
gemaakt.

De ochtend
wordt afgesloten 

met ko�  e/thee en 
appeltaart van appels 

uit de boomgaard.

Workshop Goed met Geld, 
Groen en Gezondheid
Ben jij nieuwsgierig naar een duurzame leefstijl waarmee je ook nog eens 
geld bespaart? Maak dan kennis met het actieprogramma Li�t je Leven. In 
deze workshop proef je iets van onze werkwijze en ga je gegarandeerd met 
een aantal duurzame, slimme tips naar huis. Goed met geld, goed met groen 
en goed met gezondheid is ons motto. Deelname is gratis. Het aantal plaatsen 
is beperkt, dus meld je snel aan.

De workshop wordt gegeven 
door Annie Naber en Marieke van 
Nimwegen van Stichting Li�t. Deze 
stichting stelt mensen in staat hun 
leefstijl duurzaam te veranderen. 
Juist deze tijd waarin we leven, 
daagt ons uit. Om anders te kijken 
naar de wereld om ons heen. Om 
bewuster om te gaan met geld en 
om zorg en aandacht te geven aan 
onszelf en aan onze gezondheid. 

Het actieprogramma telt 12 bijeen-
komsten van 2,5 uur en op dins-
dagmiddag 20 oktober en donder-
dagmiddag 5 november starten er 
twee nieuwe groepen. Deze work-
shop is een vrijblijvende kennis-
making. Iedereen is welkom, na 
aanmelding.

Datum: vrijdag 9 oktober 10 – 11.30 uur of woensdag 14 oktober 14 – 15.30 uur
Locatie: Servicecentrum Mens De Bilt
Aanmelden: li�tjelevendebilt@gmail.com
Maximaal aantal deelnemers (ivm corona): 8
Meer informatie: 06 40221683

Marieke van Nimwegen (links) en Annie Naber 
bereiden de workshop voor bij Theetuin Kansrijk.


