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Een greep uit de Groene Agenda. 
Zie voor details: www.degroen-
belevenis.nl bij uw doelgroep of 
Groene Agenda (links).

SEPTEMBER
 
Open middag Struintuin
Wo. 14-09
14.00 - 16.30 uur
Volwassenen
De Groene Belevenis
 
Jam maken en broodjes 
bakken
Wo. 14-09
14.45 - 17.00 uur
Kinderen 7 t/m 12 jaar
De Groene Belevenis
 
Vacature
Vrijwilligerscoördinator
Wo. 14-09
Sluitingsdatum
 
Zwerfafvalochtend
Opgeruimd Leusden
Za. 17-09
09.00 - 13.00 uur
Volwassenen en kinderen vanaf 
12 jaar onder begeleiding
Start: De Groene Belevenis
 
Open middag Struintuin,
met rondleiding
Za. 17-09
13.30 - 16.30 uur
Volwassenen
De Groene Belevenis
 
Spelen in de Struintuin
Wo. 21-09
14.00 - 16.30 uur
Kinderen 4 t/m 12 jaar
De Groene Belevenis
 
Vogelcursus, Steven Wytema
Wo. 21 en 28-09, theorieavonden 
19.30 - 21.30 uur
Vr. 23 en 30-09, ochtendexcursies 
08.00 - 12.00 uur
De Groene Belevenis / In en om 
Leusden
 
Cursus De natuur tekenen,
Ellen Wennink
10 donderdagochtenden vanaf 22 
september
9.30 - 11.30 uur
Volwassenen
De Groene Belevenis
 
Peuters in het groen
Wo. 28-09
9.30 - 11.30 uur
Kinderen 0 t/m 3 jaar
De Groene Belevenis

 

OKTOBER
 
Spelen in de Struintuin
Wo. 19-10
14.00 - 16.30 uur
Kinderen 3 t/m 12 jaar
De Groene Belevenis
 
Duurzaam Doen dagen
Ma. 24-10 t/m Za. 29-10
Inclusief afsluitend FestiFair met 
energieplein, als aftrap van de op 
6 juli door de  gemeenteraad vast-
gestelde Duurzaamheidsagenda.
 
Interesse in een kraam of wilt u 
een workshop geven op de Fes-
tifair? 
Meld dit via info@degroenebele-
venis.nl

 
Draag jij De Groene Belevenis een 
warm hart toe? Word Vriend! www.
degroenebelevenis.nl/wordvriend

MFC Atria: eerste ‘afvalvrije’ school
om minder afval te produceren door 
minder verpakkingen de school in 
te krijgen. Brood in een trommel en 
drinken in een beker is het devies. 
Dat scheelt enorm veel afvalvolume 
in de school. 
 
GEMEENTEBELEID Deze scholen lo-
pen vooruit op het nieuwe afvalin-
zamelingsbeleid in Leusden per 1 
januari 2017. Vanaf dat moment zal 
het PMD-afval huis-aan-huis wor-
den opgehaald en zullen inwoners   
restafval moeten wegbrengen.
 
Als het afval goed gescheiden wordt, 
zal blijken dat er nog maar heel wei-
nig restafval overblijft. Een groot 
voordeel is ook dat gescheiden aan-
geleverd afval gebruikt kan worden 
voor nieuwe grondstoffen, waar-
door er minder grondstoffen verlo-
ren gaan door verbranding.
 
PROJECT De Groene Belevenis be-
geleidt scholen die een afvalvrije 

school willen worden. Scholen krij-
gen hierbij advies op maat en onder-
steunend lesmateriaal.
Jolanda Zeilmaker, specialist duur-

zaamheidseducatie, is contactper-
soon. Voor meer informatie mail 
j.zeilmaker@degroenebelevenis.nl 
of bel 033-3034940.

Wie wordt nieuwe
Vrijwilligerscoördinator? 
LEUSDEN De Groene Belevenis heeft 
per 1 oktober een vacature voor vrij-
willigerscoördinator (12-16 uur/
week).
 
De Groene Belevenis is een kleine, 
jonge organisatie op het gebied van 
duurzaamheidscommunicatie. Met 
zeven beroepskrachten en bijna 60 
vrijwilligers werkt De Groene Bele-
venis aan het duurzamer maken van 
de regio Leusden. Dit gebeurt door 
het creëren en organiseren van zeer 
uiteenlopende groene belevenissen 
voor verschillende doelgroepen en 
leeftijdscategorieën.
  De coördinator is verantwoorde-
lijk voor alles wat de vrijwilligers-
groep betreft. Implementatie van 
het   vrijwilligersbeleid, coördinatie 
en begeleiding van vrijwilligers in 
brede zin en planning van inzet bij 
activiteiten. Omdat deze jonge or-
ganisatie volop in ontwikkeling is, 
is er behoefte aan iemand met pro-

fessionele ervaring, die ook doelge-
richt nieuwe, passende vrijwilligers 
werft, motiveert en kan binden aan 
de organisatie. Bovenal houdt de 
coördinator ervan om met en voor 
mensen te werken. 
Naast een goede beloning biedt De 
Groene Belevenis werk in een groe-
ne omgeving binnen een team van 
gedreven collega’s, met ruimte voor 
ontwikkeling. Details staan tot en 
met 14 september op de website on-
der Vacature.

GROEN EN DUURzAAM

Leusden is een echte
Kraanwatergemeente
LEUSDEN De kwaliteit van het Ne-
derlandse kraanwater is een van de 
beste ter wereld. Het water wordt   
met de modernste technieken ge-
zuiverd, zodat de smaak zo neutraal 
mogelijk is. Er komt bijvoorbeeld al 
lang geen chloor meer aan te pas, 
een middel dat in veel andere lan-
den nog wel wordt gebruikt. Van-
daar dat het Nederlandse water ge-
zond en lekker is en het voldoet aan 
strenge eisen. Bovendien is kraan-
water zo’n 220 keer goedkoper dan 
mineraalwater uit een fles of pak 
(bron: Milieucentraal). Bijvoorbeeld 
voor de prijs van één fles bron- of 
mineraalwater van 2 euro kan  on-
geveer 1500 liter kraanwater wor-
den gedronken.
 
TAPPUNT Inwoners van Leusden 
kunnen een kraanwatertappunt 
winnen via een actie van Drinkwa-
terbedrijf Vitens. Vitens bestaat 10 
jaar in haar huidige vorm en viert 
dit door 100 kraanwatertappunten 
weg te geven. Via een wedstrijd kan 
iedereen kans maken op een tap-
punt. Het tappunt wordt geplaatst 
op een plek naar keuze; dit kan 
zijn in een park, natuurgebied, bij 
een sportvereniging, op een plein 
of in een winkelstraat. Het tappunt 
wordt voorzien van de naam van de 
winnaar. Om het tappunt te winnen 
kunnen deelnemers een selfie met 
kraanwater insturen die ze hebben 
gemaakt op een festival, in een café 
of restaurant. Op www.kraanwa-

terkaart.nl kunnen deelnemers tot 
en met 30 september 2016 de selfie 
uploaden. Veel Nederlanders heb-
ben nog schroom om buitenshuis 
om kraanwater te vragen. Met deze 
actie hoopt Vitens de vraag en daar-
mee ook het aanbod van kraanwater 
door horeca en op festivals op een 
positieve manier te stimuleren. Als 
iedereen om kraanwater durft te 
vragen, wordt het vanzelf normaal.
 
DE BUURMAN Mike Veeneman van 
restaurant De Buurman: “Bij ons 
kan je bij je bestelling om een karaf 
kraanwater vragen, voor het bedrag 
van 荤 1,00 per karaf. Hiermee ko-
men we tegemoet aan het verzoek 
van onze gasten om kraanwater te 
schenken en het geld gaat volledig 
in een potje voor een goed doel. Zo 
hebben we al veel geld gedoneerd 
aan het Ronald McDonaldhuis, 
Stichting Evi van Vugt, de Nier-
stichting en andere goede doelen.”
 
KRAANWATERGEMEENTE Wethouder 
Erik van Beurden reageert: “Kraan-
water in Leusden is gezond, lekker 
en goedkoop. In het gemeentehuis 
schenken we kraanwater in plaats 
van bronwater uit flessen. Daarom 
mag Leusden zich kraanwaterge-
meente noemen. De kraanwater-
kaart is een mooie actie die laat zien 
waar je overal kraanwater geser-
veerd kan krijgen. Doe mee, vraag 
en drink kraanwater en zet Leusden 
op de kaart!”

 p Wedstrijd van Vitens: Wie wint een kraanwatertappunt voor Leusden?

 p Stans Konter (l), vrijwilligerscoördinator

De Groene Belevenis
Hamersveldseweg 105 – 107
3833 GM Leusden
W  www.degroenebelevenis.nl
E    info@degroenebelevenis.nl
T    033-3034940

Bongerd en Kla4: 
nu de rest nog!
LEUSDEN Op maandag 22 augustus 
zijn in Leusden de eerste afvalvrije 
scholen van start gegaan! De Bon-
gerd en Kla4 hebben met de inge-
bruikname van het nieuwe gebouw 
per klas vier afvalbakken staan.
 
SCHEIDING Een afvalvrije school is 
een school die probeert om zo min 
mogelijk restafval te produceren. 
Dit gebeurt door het afval goed te 
scheiden door erop te letten of af-
val in de container voor PMD (plas-
tic, metaal en drankpakken), GFT 
(groente-, fruit- en tuinafval) of PK 
(papier en karton) hoort. De rest is 
restafval.
 
PLUSPUNTEN Op deze simpele ma-
nier wordt de hoeveelheid restafval 
flink gereduceerd. Bovendien wor-
den zodoende hoge kosten voor de 
school bespaard. Een tweede stap is 

 p Leerlingen van OBS De Bongerd showen zelfgemaakte posters. 

Kinderactiviteiten
PEUTEROCHTEND Tijdens de peuter-
ochtend op 28 september kunnen 
kinderen van 0 tot en met 3 jaar spe-
len in het groen. 
Samen met hun begeleider(s) zijn zij 
vanaf 9.30 uur welkom in de Struin-
tuin voor een ontdekkingstocht, ko-
ken in de modderkeuken en andere 
nieuwe natuurbelevenissen bij een 
aantal activiteiten. 

Aanmelding niet nodig.

JAM MAKEN Op woensdag 14 sep-
tember is er een smakelijke activi-
teit voor kinderen van 7 tot en met 
12 jaar. In de Struintuin worden 
eerst bramen en ander fruit geplukt. 
Vervolgens maken de kinderen 
daarvan  jam en bakken ze broodjes 
boven het vuur. 

Informatiedetails en aanmelding 
via de website bij Kinderactivitei-
ten.

Activiteiten volwassenen
VOGELCURSUS De vogeltrek is in 
aantocht. De perfecte periode om 
vogelkennis op te vijzelen én de na-
tuur in te trekken. In twee theorie-
avonden (21-9 en 28-9) en twee och-
tendexcursies (23-9 en 30-9) vertelt 
vogelexpert Steven Wytema gepas-
sioneerd over vogelfamilies en wor-
den deelnemers vaardigheden bij-
gebracht om vogelsoorten te 
herkennen. Informatie en aanmel-

ding via www.jizzbirding.nl.
 
TEKENCURSUS Op donderdagmor-
gen 22 september start de 10-delige 
cursus “De natuur tekenen”. Ellen 
Wennink leert u veel onderwerpen 
uit de natuur nauwkeurig na te te-
kenen. De ‘modellen’ komen uit de 
Struintuin en de natuurverzame-
ling van De Groene Belevenis. Zie 
website voor aanmelding.
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