
Voorbij® papier wordt vervaardigd van maaisel uit de bermen van het Groene Hart van Zuid-Holland.

Bloemrijke bermen in het bijenlandschap worden een paar keer per jaar gemaaid. Het maaisel dat normaal wordt afgevoerd, wordt nu lokaal 
verwerkt tot grondstof voor papier, door onze partner Drukkerij Holland.
Circulair bermbeheer is daarmee een feit. Hoogwaardige verwerking van bermmaaisel, zoals in dit papier, kan de kosten voor bijvriendelijk 
beheer verlagen – en daarmee meer Bijenlandschap mogelijk maken.

Voor meer informatie: 
https://www.bijenlandschap.nl/Nieuws/drukkerij-holland-ontwikkelt-voorbij-papier-met-bermmaaisel

Zie dit kleinood in mijn gaarde:
boomblad uit de Oriënt,
siert met zijn geheime waarde,
ingewijden wel bekend.

Leeft het als een enkel wezen,
Innerlijk in twee gedeeld?
Of vormt juist het uitgelezen
Tweetal één herkenbaar beeld?

Langzaam rijpende ideeën
werpen op die vragen licht.
Voel je niet dat ik in tweeën
Eenling ben in mijn gedicht?

Begrijpen is een glimlach naar de eeuwigheid.



Soms zie je dingen aankomen, maar dit in de verste verten niet.

Johannes Frederik Bertus Schupper
– Bart –

  21 september 1941    11 april 2022

Nel Schupper-van der Spek

Marije en Thierry
   Sophie, Job
   Faas, Bent

`
Bart-Jan en Karin

   Bente, Fien

Zuidegge 18
2391 DA Hazerswoude-Dorp

Bart is thuis opgebaard, alwaar geen bezoek.

Er is vrijdag 15 april van 14.00 tot 15.30 uur gelegenheid tot afscheid nemen  
en condoleren in De Korenaar, Dorpsstraat 18 3 te Hazerswoude-Dorp.

De afscheidsbijeenkomst wordt dinsdag 19 april om 12.00 uur gehouden, 
eveneens in De Korenaar.

Na de bijeenkomst toasten wij op Bart en op het leven. 
Daarna begeleiden wij hem naar zijn laatste rustplaats 

op de Algemene begraafplaats aan de Provincialeweg te Hazerswoude-Dorp.

In plaats van bloemen stellen wij een bijdrage aan Stichting Zonnebloem op prijs. 
Bart heeft zich altijd ingespannen voor dit goede doel en Lionsclub Rijnwoude.  

U kunt een bedrag overmaken op rekeningnummer NL11 RABO 0129 8 626 8 1 t.n.v. 
Lionsclub Rijnwoude o.v.v. “Bart” of ter plaatse in de daarvoor bestemde bus.

De afscheidsdienst is digitaal te volgen op https://www.kerkomroep.nl/?mp=1008 0#/kerken/1008 0

U kunt Bart digitaal herdenken op https://afscheid.nabestaandenloket.nl/bart-schupper/herdenken

Mooie vent, plantengek


