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Dierentuin start bouw
nieuw olifantenverblijf
AMERSFOORT - DierenPark
Amersfoort start binnenkort
met de bouw van het nieuwe
olifantenverblijf ‘Het Rijk der
Reuzen’. Dit nieuwe verblijf is
naar verwachting in de zomer
van 2009 gereed. De kudde
olifanten van het DierenPark
worden dan de bewoners van
een leefomgeving met het
grootste binnenverblijf van
Nederland en een buitengebied met vijver. De gasten
kunnen binnen neus aan slurf
staan met de olifanten door
het gebruik van glazen wan-
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'Mooi, maar zwaar'

den. DierenPark Amersfoort
heeft reeds een start gemaakt
met de voorbereidingen van
de bouw. Het nieuwe Rijk der
Reuzen biedt de olifanten een
binnenruimte van totaal 750
vierkante meter en wordt het
grootste verblijf van Nederland en het op twee na grootste in Europa. Gasten zijn van
harte welkom in de nieuwe
binnenruimte. Er is binnen
een gethematiseerd en groen
bezoekersgebied waar zij de
olifanten van dichtbij kunnen
bewonderen.

Voedselbank
opent deuren
SOEST - De Voedselbank Gooi
& Omstreken heeft voor Soest
en Baarn een uitgiftepunt opgezet in het voormalige Conimexgebouw aan de Hermesweg in
Baarn. Mensen met een minimuminkomen kunnen er voedselpakketten verkrijgen. Het uitgiftepunt is elke donderdagmiddag open van 14.30 - 16.30
uur.
Het aantal deelnemers is nog
beperkt. De verwachting is dat
het toeneemt nu de pakketten
dichterbij kunnen worden opgehaald. De ruimte is door de
firma Nijhof voor een symbolisch bedrag ter beschikking gesteld. In december komt er een
grotere ruimte vrij op hetzelfde
adres. Dit is ook tijdelijk; het gebouw krijgt in 2011 een nieuwe

bestemming. Het bleek nog niet
mogelijk een ruimte te vinden
op de grens van Baarn en Soest,
zodat mensen uit Soest nog
geen pakketten kunnen verkrijgen in hun directe omgeving.
De Voedselbank Gooi & Omstreken vertrouwt er op dat een
geschikt punt voor Soest nog
wel komt.

Lampionoptocht
SOEST - Tijdens Sint Maarten,
op dinsdag 11 november, wordt
er een lampionoptocht gehouden door de wijk Smitsveen.
Kinderen kunnen met hun ouders meelopen. De tocht begint
en eindigt bij De Plantage aan
de Smitsweg. De tocht start
rond 17.30 uur.

John houdt zijn schapen goed in de gaten.
DOOR HANS KRUISWIJK

SOEST - Om stuifzandgebieden en heidevelden in
stand te houden, moeten
opgroeiende berkjes en grove dennen verwijderd worden. Achttien groepen basisschoolleerlingen en ruim
vierhonderd Kempische
heideschapen klaren die
klus.
Maandag meldde de kudde,
met herder John Sterrenburg en

de bordercollies King en Dara,
zich vanuit de Eempolder aan
de grens van Soest, waar ze werden verwelkomd door wethouder Bert Krijger.
Voor schaapskuddes hoeven we
tegenwoordig niet meer naar
Drenthe of naar de Veluwe; ook
op de dijken langs de Eem, in de
duinen en op de heide in onze
omgeving kunnen we ze tegenkomen. Het grazen van de woldragers blijkt een prima bewerking van het landschap te zijn.
Herder John geniet van zijn
werk: "Het is mooi, maar zwaar.
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Je maakt heel lange dagen, want
een schaap moet minimaal acht
uur per dag eten. Maar ik zou
niet anders meer willen."
Vooral de lammertijd is zwaar
voor de vroegere vrachtwagenchauffeur, die er als vrijwilliger
in is gerold. In het voorjaar
moeten er ruim zevenhonderd
schapen lammeren. Na de dekking door de ram worden de
ooien gescand, om vast te stellen of het ‘raak’ is. Niet-drachtige schapen worden dan in de
weide gezet, want ‘ze eten wel
en dat voer kost geld’.

John is een ervaren herder. Hij
oefende het oude ambacht eerder uit in Zeeland en in het Rotterdamse stadspark. Terwijl hij
vertelt over zijn belevenissen
houden Dara en King de kudde
onder controle. Met een fluitje
worden de honden ‘aangestuurd’. De schapen, met een
blauwe verfplek op de wol – teken dat ze ontwormd zijn, hebben het naar hun zin op het
stukje heide aan de Monnikenboschweg. Minimaal twee weken kunnen ze genieten van de
Soester buitengebieden.

31/12
is het voorbij!
Stort nu een bedrag in het depositofonds en proﬁteer
nog 1 keer van maximaal ﬁscaal voordeel!

Het voorzien in de kosten van een uitvaart kan op een aantal manieren. U kunt zelf een bedrag sparen,
u sluit een uitvaartverzekering af of u stort geld in ons depositofonds. En dat laatste is nu extra
aantrekkelijk, want vanaf 2009 zijn dergelijke stortingen niet langer ﬁscaal aftrekbaar!

• Rente 2008 4%
• Maximaal ﬁscaal aftrekbaar  5.800
• Storting in 2008 voor het laatst ﬁscaal aftrekbaar
• Gratis lidmaatschap GUV
Meer weten? Tel 035 6 24 25 48
www.guv-uitvaart.nl/depositofonds
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