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Groene Belevenissen seizoen 2014-2015
Informatieve
pagina van De
Groene Belevenis
Met ingang van seizoen 2014-2015
treft u in de Leusder Krant voortaan
regelmatig een informatieve pagina
aan over activiteiten van, door en
met De Groene Belevenis. In de
Leusdense volksmond staat De
Groene Belevenis ook bekend als De
Schoolsteeg. Sinds begin 2015 is De
Schoolsteeg echter als zelfstandige
stichting voortgezet onder de naam
De Groene Belevenis. Het vaste
team van zeven medewerkers en
circa veertig vrijwilligers werkt
hard aan het brede aanbod van activiteiten, waarin de begrippen groen
en duurzaam een centrale plaats innemen.
DUURZAAM De Groene Belevenis

stimuleert mensen om duurzaam
om te gaan met de eigen (natuur-

lijke) leefomgeving. Ontspanning,
verwondering en natuur gaan daarbij hand in hand. Hiervoor worden
groene belevenissen voor volwassenen en kinderen uit Leusden en
omgeving georganiseerd.
LEEFOMGEVING Door bijzondere ervaringen aan te bieden zoals excursies, workshops, kinder- en familieactiviteiten worden mensen geraakt
en staan ze open voor het behoud
van de (natuurlijke) leefomgeving.
Behalve een activiteitenruimte is er
ook een Struintuin: een geweldige
plek voor de jeugd, maar ook bij uitstek geschikt voor teambuildingui�tjes, presentatie of workshop. Jeugd
en volwassenen kunnen met een
nieuwe, verfriste blik de eigen omgeving beleven.

De Groene Belevenis wil uitgroeien tot hét duurzaamheidscentrum
voor Leusden en omgeving. Door
intensieve contacten met allerlei

Excursie: De Moorsterbeek

Leusden is een groene gemeente.
In de kern en daarbuiten zijn veel
mooie gebieden te vinden, maar
lang niet alle terreinen zijn vrij toegankelijk. Het verscholen natuurgebied rondom de Moorsterbeek,
eigendom van Stichting De Boom,
is daar één gebied van. Het terrein
heeft verrassend veel schoonheid
te bieden: bloemrijk grasland, hakhoutpercelen, moeras- en rietland
en gemengd beekbos maken dit geheel tot een uniek natuurgebied. Er
zijn ook zeldzame planten en dieren
waargenomen. Op zaterdag 19 september wordt een excursie georganiseerd naar de Moorsterbeek: een
unieke gelegenheid voor belangstellenden, jong en oud, om dit natuurgebied al struinend met een gids te
bekijken. Laat u zich verwonderen
over de schoonheid van het landschap rondom Leusden! Het startpunt is boerderij Groot Zandbrink,
Postweg 2, Leusden. De wandeling
duurt ca. 2,5 uur en kost € 3,50 per
persoon. Kijk voor aanmelding op
www.degroenebelevenis.nl.
Oproep: E-rijders gezocht

Bent u in het bezit van een elektrische of een hybride auto? Doe mee
met de instapdag, want wie kan er
nou beter vertellen over elektrisch
rijden dan uzelf, als gebruiker! Tijdens deze instapdag krijgen elektrische en hybride rijders de gelegenheid om op persoonlijke wijze hun
auto in de spotlights te zetten en

deze aan buren, vrienden en kennissen te showen. Elke autobezitter
die zich aanmeldt, krijgt een vrolijk
pakket om zijn of haar persoonlijke
showroom aan te kleden. Op 19 september openen overal in Nederland
honderden showrooms hun deuren.
Een soort open huizendag, maar
dan met elektrische en hybride
auto’s. Zet u Leusden op de kaart?
Meld u dan aan bij www.instapdag.
nl.
Groene Voetstappen
voor het klimaat!

Hoe gaat u altijd naar het werk,
de winkel of de sportschool? Hoe
brengt u de kinderen naar school?
Pakt u de auto, de fiets of het openbaar vervoer? Bent u zich bewust
van die keuze?
De week van 21 september is De
Week van de Groene Voetstappen.
In deze week is er op basisscholen
landelijk extra aandacht voor mobiliteit, er doen al meer dan 22.000
kinderen mee. Tijdens de scholenactie komen de kinderen lopend,
fietsend, skatend, steppend of met
de bus naar school. Hiermee verdienen ze Groene Voetstapstickers.
Door mee te doen met deze actie
wordt de koppeling gelegd tussen
concreet iets doen én samen goed
bezig zijn voor het klimaat: Extreme hitte en smog worden erger door
toenemende uitstoot van onder andere CO2. Dit kan worden verminderd door de auto te laten staan en
te gaan lopen of fietsen. Ook de kinderen worden zich op deze manier
bewust van hun eigen groene voetstappen.

GROENE AGENDA
Zie voor kosten, locatiedetails,
toegang honden en verdere achtergrondinformatie www.degroenbelevenis.nl onder ‘Groene Agenda’.

SEPTEMBER
Training Mindfulness in de natuur (7X)

Vr. 4-9 t/m 16-10: 19.30 uur
Volwassenen
De Groene Belevenis
Jam maken/broodje bakken

Wo. 9-9: 14.00 -16.30 uur
Kinderen 7 tot en met 12 jaar
De Groene Belevenis
Vikingweekend “Verven”

Za. 12-9 en Zo. 13-9: 12.00 - 17.00
uur
Familieactiviteit
CNME landgoed Schothorst
lokale en regionale organisaties is
ook de schakel tussen ondernemers
en samenleving gevormd. Via deze
pagina wordt de doelgroep geïnformeerd en geïnspireerd. Hier treft u
regelmatig een scala van informatie
aan over groene en duurzame acti-

viteiten, nieuws en voorbeeldinitiatieven in en om Leusden. Belangstellenden die een idee hebben voor
verdere ontplooiing met of bij De
Groene Belevenis kunnen daarover
contact opnemen via www.degroenebelevenis.nl.

Excursie Moosterbeek

Za. 19-9: 10.00 uur
Volwassenen/Jeugd
Groot Zandbrink
(zie artikel op deze pagina)
Stoutenburg in de Grebbelinie

INFORMATIEF

Za. 19-9: 13.00 uur
Familieactiviteit
Stoutenburg

Nationale Nachtvlindernacht

IVN wandeling: Duurzaamheid en
klimaat

Op vrijdag 11 september organiseert
De Vlinderstichting de landelijke
Nationale Nachtvlindernacht. Die
nacht wordt Nederland in de ban
gebracht van nachtvlinders en worden er op diverse plaatsen excursies
georganiseerd.

ACTIVITEITEN

13

De meeste nachtvlinders leiden
een verborgen leven. Om vlinders
te kunnen zien moeten ze gelokt
worden. Dit gebeurt met behulp van
witte lakens en lampen of met een
zoet ruikende stroop. Dan wordt pas
goed zichtbaar hoeveel verschillende soorten nachtvlinders er in ons
land voorkomen. Meer dan 800 grote en 1400 kleine vlinders!
Nachtvlinders verschillen van hun
overdag vliegende kleurrijke soortgenoten. Zo gebruiken nachtvlinders vaker hun voelsprieten dan
hun ogen om een partner of eten
te zoeken. Daarnaast zijn ze dik
behaard om warm te blijven en ge-

bruiken ze hun stevige vliegspieren
om de juiste vliegtemperatuur te
krijgen. Nachtvlinders hebben vaak
minder felle kleuren dan dagvlinders: een camouflagepatroon voor
overdag is belangrijker. Zijn nachtvlinders daarom saai? Zeker niet!
De patronen en kleurschakeringen
van nachtvlinders zijn zo divers dat
het u zal verbazen! Meer weten over
nachtvlinders, een excursie bezoeken of zelf organiseren? Kijk dan op
www.nachtvlindernacht.nl.

Tekencursus voor volwassenen

Wo. 23-9 en Za. 26-9: 19.30 - 21.30
uur / 10.00 - 12.00 uur
Volwassenen
CNME landgoed Schothorst

OKTOBER
Excursie op Landgoed De Boom

Za.3-10: 10.00 - 12.30 uur
Volwassenen/Jeugd

Techniekmiddag: Raar maar waar!

Techniekmiddag: Raar maar waar!

Wo. 14-10: 14.00 - 16.30 uur
Kinderen 8 t/m 12 jaar
De Groene Belevenis
pp Nachtvlinders: Groot avondrood.

De natuurkids zijn op pad!

Geniet u ook zo van de natuur? Wilt
u dit graag kunnen vastleggen op
papier in een inspirerende omgeving? Geeft u zich dan op voor de
10-delige tekencursus die op don-

Natuuracademie: Gallen

Wo. 7-10: 14.00 - 16.30 uur
Kinderen 8 t/m 12 jaar
De Groene Belevenis

DOE MEE

De Natuurclub van De Groene Belevenis is voor het tiende seizoen van
start gegaan. Dat er interesse is voor
de groep is duidelijk. Het ledenaantal groeit, zodat er met ingang van
dit seizoen een tweede groep is gevormd.
De Natuurclub is een vrijetijdsgroep voor kinderen uit de bovenbouw van de basisschool die graag
buiten zijn. De groep komt één keer
per maand op zaterdagochtend bij
elkaar. Samen met vrijwilligers van
De Groene Belevenis trekken de
kinderen eropuit om spelenderwijs
de natuur te ontdekken. Er zijn momenteel nog enkele plaatsen vrij.
Kijk voor meer informatie over de
Natuurclub en aanmelding op www.
degroenebelevenis.nl.

Zo. 20-9: 14.00 -16.00 uur
Volwassenen/Jeugd
Paradijsweg, fietsbrug over A28

derdag 24 september begint. De
Groene Belevenis organiseert voor
de tweede keer dit jaar, samen met
tekendocente Ellen Wennink, de
cursus De natuur tekenen. In deze
cursus krijgt u de vaardigheden
aangereikt om onderwerpen uit de
natuur nauwkeurig na te tekenen.
Ellen neemt u mee op een ontdekkingstocht waarin u leert goed waar
te nemen en met diverse tekenmaterialen te werken. De onderwerpen
komen uit de natuurverzameling en
de Struintuin van De Groene Belevenis. De cursus is op donderdagmorgen van 9:30-11:30 uur en is zowel voor beginners als voor de iets
meer gevorderde tekenaar geschikt.
Ellen Wennink is in 1989 afgestudeerd aan Hogeschool Midden-Nederland te Utrecht als docente Tekenen. Zij verzorgt diverse cursussen
op het gebied van tekenen, schilderen en kunstgeschiedenis.
Kijk voor meer informatie en aanmelding op www.degroenebelevenis.nl bij
Workshops.

Nacht van de Nacht in de Struintuin

Za. 24-10: 19.00- 21.30 uur
Familieactiviteit
De Groene Belevenis

NOVEMBER
Braakballen pluizen

Wo. 11-11: 14.00 - 16.00 uur
Kinderen 7 t/m 12 jaar
De Groene Belevenis

DECEMBER
Techniekmiddag: Verborgen krachten

Wo. 9-12: 14.00 - 16.30 uur
Kinderen 8 t/m 12 jaar
De Groene Belevenis

Techniekmiddag: Verborgen krachten

Wo. 16-12: 14.00 - 16.30 uur
Kinderen 8 t/m 12 jaar
De Groene Belevenis

pp Techniek: Raar maar waar?

