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Opening van het Struintuinseizoen
LEUSDEN De Struintuin is een prach-

tige groene parel in Leusden. Het
hoogtepunt van de tuin ligt in de
lente- en zomermaanden wanneer
de tuin in volle bloei staat en de ooievaars de tuin bewonen. Op zaterdag 30 april gaat het Struintuinseizoen weer van start en kan er naar
hartenlust worden gestruind.
Op deze dag zijn er activiteiten voor
het hele gezin; broodjes bakken boven het kampvuur, speurtocht door
de tuin op zoek naar de natuurlijke
bewoners, natuur tekenen op een
mooie plek en kleine vindsels groot
bekijken onder de microscoop.
Natuurlijk kan iedereen gluren bij
de ooievaar, waterdiertjes uit de poel
vissen, kriebeldiertjes zoeken, hutten bouwen in het takkenbos, water

GROENE AGENDA
Een greep uit de Groene Agenda.
Zie voor details als entreeprijzen
en beschrijving: www.degroenbelevenis.nl bij Groene Agenda
onder ‘Vrijetijdsbesteding’.

pompen bij de beek en moddersoep
maken in de modderkeuken.

APRIL/MEI

Voor iedere bezoeker staat er koffie,
thee en limonade klaar. Ook zijn er
versnaperingen en leuke veldwerkmaterialen te koop. De entreeprijs is
3,50 euro per persoon voor iedereen
boven de 2 jaar. De tuin is open van
13.00 tot 16.30 uur en gelegen achter De Groene Belevenis, aan de
Hamersveldseweg 107. Honden zijn
niet welkom.

Fietser shopt slimmer

Donderdag 7 april tot en met zaterdag 7 mei
Winkeliersvereniging
De Hamershof
www.fietsershoptslimmer.nl
Afsluitend evenement

SPEELMIDDAGEN De Struintuin is

komende periode vaker geopend.
Kinderen kunnen komen spelen op
woensdagmiddag 4 mei, 8 juni en 15
juni en diverse data in en na de zomervakantie. Speciaal voor peuters
is de tuin open op woensdagmorgen
18 mei tussen 09.30 en 11.30 uur.
Voor volwassenen die graag willen komen kijken
of geïnteresseerd zijn in beheer en
TUINMOMENTEN

Patrick Siemons

XL-event op
zaterdag 30 april

pp Water pompen bij de beek en zelf een waterloop aanleggen.

beplanting van de Struintuin zijn er
open tuinmomenten op donderdag
19 mei, woensdag 25 mei en donderdag 9 juni (met rondleiding) en

zondag 26 juni. De aanwezige tuinmedewerkers beantwoorden graag
vragen over de tuin. Kijk voor overige data en tijden op de website.

Een teek? Pak ‘m beet!
LEUSDEN In Nederland is gemiddeld
een op de vijf teken besmet met de
ziekte van Lyme. De meeste mensen
worden gelukkig niet ziek na een
beet van een besmette teek. Als de
teek binnen 20 uur verwijderd is, is
de kans nog kleiner. Maar besmetting blijft mogelijk.

Teken zien eruit als kleine, platte
spinnetjes en zijn tussen de een en
drie millimeter groot, zo groot als
een korrel. Ze bijten zich vast in
de huid van dieren en mensen om
bloed te zuigen.
Teken komen voor in bossen, heidegebieden en beschutte weilanden, maar tegenwoordig ook steeds
meer in parken en (speel)tuinen in
de bebouwde kom. Door de klimaatverandering zijn teken in Nederland
tegenwoordig bijna het hele jaar actief. Let dus op, ook bij tuinieren,
wandelen met de hond of buiten
spelen op plekken met dichte begroeiing en struikgewas.

CONTROLEREN In de natuur geweest? Controleer het lichaam dan
altijd op de aanwezigheid van teken.
Die moeten zo snel mogelijk worden
verwijderd. Pak de teek zo dicht mogelijk bij de huid beet, bij voorkeur
met een pincet of speciale tekenverwijderaar. Trek de teek er langzaam
uit en ontsmet het wondje.

Gebruik geen middelen om de
teek te verdoven als deze nog vast
zit. Noteer de datum en houd drie
maanden de huid rondom de beet in
de gaten, markeer de plek bijvoorbeeld met een stift. Informeer direct
de huisarts bij een rode kring om de
beet, of bij een onbestemd grieperig
gevoel met koorts, hoofdpijn en gewrichtspijn.
BEHANDELING Meestal is de ziekte
van Lyme goed te genezen. Bij een
infectie moet binnen drie tot vier
maanden na de beet antibiotica
worden geslikt.
Echter, schade aan gewrichten en
het zenuwstelsel herstelt niet altijd
helemaal. Er bestaat (nog) geen vaccin tegen de ziekte.

VOORKOMEN Vermijd zoveel mogelijk dichte begroeiing en struikgewas. Draag goed bedekkende
kleding en een cap of pet, en bijvoorbeeld sokken over de broekspijpen. In gebieden waar veel teken
voorkomen, is het raadzaam de huid
in te smeren met insectenwerende
middelen, zoals Deet.

INFORMATIE Kijk eens op www.
rivm.nl/tekenbeet, download de
app ‘Tekenbeet’ of bekijk de voorlichtingsfilm van het RIVM. Voor
kinderen is de computergame Teek
Control informatief.

Met (groepen) kinderen de natuur
in, informeer dan ouders dat ze het
kind op teken controleren.

Heeft u zelf een tekenbeet opgelopen? Meld de beet op www.tekenradar.nl.

LEUSDEN De Zonnepanelenactie
2016 in De Hamershof is succesvol
verlopen. Een aantal dagen was er
een pop-upstore voor zonnepanelen
en -boilers in de Hamershof.

De tijdelijke winkel werd opgezet
door Energiegroep COOL, in samenwerking met IkWilWatt en een
aantal gespecialiseerde bedrijven
uit de regio: Bloemendal, DE (Duurzame Energie) Partner uit Leusden,
New Solar uit Woudenberg en zonneboilerleverancier Van Slooten uit
Amersfoort.
Tijdens de openingsuren stapten
veel geïnteresseerde Leusdenaren
naar binnen. Men liet zich graag
voorlichten over de mogelijkheden
en belangstellenden konde berekeningen laten maken van baten en
lasten. In de winkel waren onder
andere meerdere types zonnepanelen en een omvormer van dichtbij te bekijken. Ook was er een hele
opstelling met een zonneboiler geplaatst.
De deskundige adviseurs van de
aanwezige bedrijven gaven in persoonlijke gesprekken een goed inzicht in de technische mogelijkheden, de praktische uitvoering en
de kosten rondom installatie van
zonnepanelen en een zonneboiler,
waarna een offerte werd opgesteld
of een nadere afspraak kon worden
gemaakt.

Maak jij het
verschil tijdens
Fairtrade Week?

ZONNESTROOM Zonnepanelen maken elektriciteit uit zonlicht. De
‘overtollige’ opgewekte zonnestroom wordt aan het net geleverd
en later door het energiebedrijf verrekend. Een zonneboiler gebruikt
zonne-energie niet voor het opwekken van elektriciteit, maar voor
verwarming van water. Zo daalt het
gasverbruik.
SUBSIDIE De hoogte van de investering varieert sterk afhankelijk van
de individuele wensen, maar wordt
aanzienlijk gereduceerd door een
Belastingregeling voor teruggaaf
van btw. Ook kan via de gemeente
Leusden een Duurzaamheidslening worden aangevraagd en bestaat er sinds januari een subsidieregeling voor de aanschaf van een
zonneboiler. zie ook www.cmlleusden.nl, www.ikwilwatt.nl of www.
cool-leusden.nl.

Om 14.00 uur wordt de prijsuitreiking gedaan door wethouder
E. van Beurden.
‘t Plein
Duurzaamheidsagenda

Van woensdag 20 april tot en
met zondag 1 mei is het mogelijk
schriftelijk te reageren op het
concept van de Duurzaamheidsagenda via e-mail: noortwijk@
greenwish.nl.
Het concept is te lezen via www.
degroenebelevenis.nl/
duurzaamleusden, bij Duurzaamheidsagenda.
XL-Event: Opening Struintuinseizoen

Zaterdag 30 april van 13.00 tot
16.30 uur
Het hele gezin; belangstellenden
De Groene Belevenis
(Zie openingsartikel op deze pagina)
Lezing ‘Vluchtelingen in de twintigste
eeuw in...’

Zondag 1 mei:
11.00 uur: lezing
14.00 uur: wandelexcursie
Koetshuis Stoutenburg/
De Schammer
Vrij spelen in de Struintuin

Woensdag 4 mei van 14.00 tot
16.30 uur
Kinderen tot 13 jaar
De Groene Belevenis
Dinsdag 17 mei van 19.00 tot 21.30
uur
Volwassenen
De Groene Belevenis

pp Zonnepanelenwinkel De Hamershof.

Actie ‘Steenbreek’: onttegel

leveren aan een eerlijke wereld door
bewust producten te kiezen. Tijdens
de Fairtrade Week van 7 tot en met
15 mei zijn fairtrade producten in de
aanbieding bij supermarkten en de
Wereldwinkel. Het gemeentehuis
doet ook mee aan de Fairtrade Challenge om zoveel mogelijk eerlijke
kopjes koffie te drinken.
Drie restaurants in Leusden - met
meer dan alleen fairtrade koffie en
thee op de kaart - ontvangen de
Fairtrade Restaurant-oorkonde uit
handen van wethouder Eric van
Beurden. Beleef het mee op zaterdag 7 mei om 15.00 uur op het Plein.

LEUSDEN Ruim 80 procent van de
Leusdenaren beschikt over een
tuin. Het seizoen is weer begonnen
en daarmee ook ‘Operatie Steenbreek’.
Een groene tuin is niet alleen mooi
om naar te kijken, het biedt meer
voordelen. Een boom geeft bijvoorbeeld verkoeling. In de zomer kan
het 15 graden Celsius koeler zijn in
de schaduw van de boome en door
verdamping van water via de bladeren. Ook zorgen ‘groene’ tuinen ervoor dat het hemelwater goed wordt
opgenomen. In een ‘grijze’ tuin
spoelt dat direct het riool in en het
systeem is daar door toegenomen
betegeling niet altijd op berekend.

f fairtradeleusden

VLINDERS EN BIJEN Bloeiende tuinen

LEUSDEN Iedereen kan een bijdrage

Zaterdag 7 mei: ‘s Ochtends
fietsparcours met speelplein,
luchtkussen en spinningmarathon van Buurt Sportcoaches in
samenwerking met Sport 2000.

Workshop Mindfullness

www.cmlleusden.nl

Fedor Gassner (www.tekenradar.nl)

Zonnepanelenshop succes

pp De teek. Van links naar rechts larve, nimf, mannetje en vrouwtje.
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bieden voedsel en schuilplaatsen
aan vlinders, bijen, vogels en nuttige
insecten. Bijen hebben het moeilijk
door schadelijke insecticiden, maar
ook omdat er te weinig voedsel is in
de stedelijke omgeving.
ONDERHOUDSVRIJ De meeste Nederlanders vinden een bloeiende
tuin mooier dan een verharde tuin,
toch is 44 procent van de tuinen in
Nederland grotendeels betegeld.
Tegenwoordig is het echter niet
moeilijk een mooie en nagenoeg
onderhoudsvrije groene tuin aan te
leggen.

w operatiesteenbreek.nl, nlgreenlabel.nl,
vlinderstichting.nl, cmlleusden.nl/
vlindertuin

