
 
Van de voorzitter      Oktober 2019 

Beste buurtbewoners, 
 

In onze nieuwsbrief in het eerste deel van dit jaar gaven 
wij de voorzet op thema’s rondom energie en klimaat. 
Zoals beloofd zou de stichting hieromtrent blijven 
volgen wat er speelt en welke veranderingen er ook 
voor onze wijk er op termijn zouden kunnen spelen. In 
deze nieuwbrief het vervolg hierop. En direct ook weer 

de aankondiging het leuke en gezellige Sint Maartenfeest. Ik wens u veel 
leesplezier.   
  Peter Nugteren, Voorzitter Stichting Groen Valckenbosch 
 
St. Maarten op maandag 11 november a.s. 

Op maandag 11 november 
a.s. vieren de kinderen in 
Valckenbosch Sint Maarten, 
zoals ieder jaar. Als u wilt dat 
er kinderen langs komen op 
St. Maarten, zet dan een 
kaars voor het raam! Dan 
zullen ze voor u zingen in ruil 
voor een kleine traktatie! 

(foto: Sint-Maarten schenkt een bedelaar de helft van zijn mantel - Louis Anselme Longa, Historiek.net) 

Net als vorig jaar is er na de lampionnentocht langs de huizen met een 
kaarsje in het raam weer de gelegenheid om onder het genot van een 
warme chocolademelk of een gloeiwijntje (zonder of met alcohol) de tocht 
te evalueren en te becommentariëren. 



 
 

Vanaf 18.30 uur staat er in de Dieptetuin in 
Valckenbosch een tafel met lekkers klaar 
voor kinderen, voor ouders, voor opa’s en 
oma’s, tantes en ooms en iedereen die van 
gezelligheid houdt. Er is een vuurtje 
waarboven marshmallows geroosterd 
kunnen worden! 

Stichting Groen Valckenbosch heet u van harte welkom en biedt u deze 
traktatie gratis aan.  

Steenbreek: tegels er uit, 
planten er in 

Valckenbosch is een prachtige, 
groene wijk. Toch zien we hier en 
daar ook de ‘verstening’ oprukken. 
Tuinen vol tegels, stenen en zelfs 
kunstgras. Bijen, vlinders, vogels en 
egels houden niet van tegels. 
Daarom zijn tuinen met planten, 
struiken en bomen een beter idee. 
Dat is winst voor mens, dier en 
milieu. Hoe kunnen we samen de 
verstening tegen gaan? Wat kan je 

doen aan minder tegels en meer groen?  Er is een landelijke campagne 
‘Operatie Steenbreek’.  Als je interesse hebt om in Valckenbosch mee te 
doen aan de ‘Operatie Steenbreek’, kunnen we kijken of er aan te haken 
valt bij de landelijk actie die ook in Zeist loopt. Dan halen we stenen op en 
delen plantjes uit.  Laat het ons weten als jij dat ook een goede deal vindt 
met een mailtje naar stgroenvalckenbosch@gmail.com  

 
 
 



 
 

Thema klimaat en zonne-energie 
 
Op 3 juni j.l. organiseerde SGV in de (gast-) Vrije School een tweede 
bewonersavond rondom klimaat / energiemaatregelen e.d. Deze keer was 
de actie Zon op Zeist van Mijn Groene Huis de aanleiding. Ruim 40 
bewoners hoorden van Bart Willem Smink, van Green Recovery uit 
Leusden hoe makkelijk het aanschaffen en aanleggen van zonnepanelen in 
zijn werk gaat. Inmiddels hebben enkele buurtbewoners aan deze actie 
mee gedaan of zijn nog in voorbereiding. Meer info: 
www.greenrecovery.nl en www.mijngroenehuis.nu 
  
In gesprek met de gemeente 

St. Groen Valckenbosch is ook voortdurend in gesprek met de Gemeente 
Zeist over de komende klimaatplannen. Ons is inmiddels duidelijk dat de 
gemeente neigt naar individueel maatwerk per woning (-blok) omdat de 
wijk diverse bouwvormen kent, waardoor een grootschalige oplossing in 
de wijk-infrastructuur minder voor de hand ligt. Nu nog slechts een denk-
richting, die nog concreet gemaakt dient te worden. Komende tijd volgen 
wij met belangstelling de plannen. 

Interesseert dit u ook? U kunt nog instappen in de op te richten werkgroep 
die hier mee verder gaat. Op stgroenvalckenbosch@gmail.com kunt u het 
bestuur hierover mailen. 

Als bestuurslid actief in uw eigen wijk? 

We zijn altijd op zoek naar kandidaat bestuursleden. We komen 6-7 maal 
per jaar bij elkaar in de avond (20.30-22.00), altijd met koffie, koek en 
heerlijke wijnen met hapjes. 

De sfeer binnen het bestuur is goed. Wij zijn allen vrijwilligers uit de wijk 
die zich graag inzetten voor de belangen van de wijk. Een mooie manier 
om uw kennis en interesse aan te wenden voor de wijk. Daarnaast is het 
ook leuk om elkaar beter te leren kennen. Heeft U interesse, neem dan 
contact op via e-mail op stgroenvalckenbosch@gmail.com o.v.v. vacature 
bestuur. 



 
 

Plantenasiel in De Dieptetuin 

Sinds mei 2019 is er in onze wijk het plantenasiel. Het initiatief is ooit 
ontstaan uit een brainstorm tijdens een bijeenkomst van Samen Duurzaam 
Zeist. Het begon bij de Boswerf maar inmiddels zijn er meerdere plekken in 
Zeist waar je (gratis) planten kan inleveren en ophalen. Zo ook in de 
Dieptetuin aan de Van Tetslaan.  

Het idee achter dit goede 
initiatief is dat planten een 
tweede leven krijgen. Dus als 
je teveel aan vaste planten 
hebt gooi je ze niet weg maar 
lever je ze in bij het 
plantenasiel. Wil je juist extra 
planten in je tuin dan kan je ze 
daar gratis komen halen. 

Nieuwsgierig? Kijk op Facebook voor meer informatie en de regels.  

(Foto: Dieptetuin) 

Het plantenasiel in De Dieptetuin is elke zondagmiddag van 12:00-17:00 
open. En op vrijdag- of zaterdagochtend van 9:30-12:00. Kijk wel naar de 
seizoens-openingstijden van de Dieptetuin.  

SGV donateurschap 

Meld u aan als donateur op stgroenvalckenbosch@gmail.com Als u dit al  
bent vraag dan uw buren om ook donateur te worden. Voor minimaal        
€ 10,- per jaar, over te maken op: NL06 TRIO 0784 7440 92 t.n.v. Stichting 
Groen Valckenbosch te Zeist. Onder ver-
melding van uw adres en e-mailadres bij 
de overboeking. Alvast hartelijk dank voor 
uw aanmelding en donatie!   

Carla Kempen, penningmeester. 


