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Duurzaam Doen Dagen Leusden
O.a. met Lodewijk
Hoekstra
LEUSDEN Van 24 tot en met 29 okto-

ber organiseert De Groene Belevenis de Duurzaam Doen Dagen, met
een afsluitende FestiFair op zaterdag 29 oktober in De Korf. Tijdens
workshops, rondleidingen en lezingen tijdens deze dagen kunnen
Leusdenaren zien hoe zij gezonder,
groener en duurzamer kunnen leven.
Aan bod komen gezonde voeding,
elektrisch vervoer, fair fashion en
het nieuwe wonen. De Duurzaam
Doen Dagen worden afgesloten met
een FestiFair in De Korf en de Nacht
van de Nacht in de Struintuin. Bijna
alle activiteiten zijn gratis te bezoeken.
FESTIFAIR In de Korf wordt op 29

oktober een interactieve kraampjesmarkt gehouden, aangekleed
met muziekactiviteiten, optredens,

workshops en proeverijen. Zo kunnen Leusdenaren zien wat er op
het gebied van duurzaamheid is te
vinden in Leusden en omstreken.
Er staan vier thema’s uit de Duurzaamheidsagenda centraal: Energie
besparen en Het Nieuwe Wonen,
Made in Leusden, Groen en Duurzame Leefstijl en Initiatievenondersteuning. Lodewijk Hoekstra
(bekend van Eigen Huis & Tuin en
Greenkids), houdt een tuinspreekuur. Er is een workshop Fairtrade
Pindarotsjes maken en er kan een
ritje worden gemaakt in de elektrische Renault Twizy. Bewoners kunnen zich aanmelden voor deelname
aan het collectieve zonnedak op De
Korf, maar ook de circulaire economie in de praktijk brengen met de
kinder-kleedjesmarkt buiten.
De Duurzaam Doen Dagen worden afgesloten met de Nacht van de
Nacht in de Struintuin. Die avond
kan het donker worden beleefd.

Romotion Media

Energie besparen en
Het Nieuwe Wonen
Tijdens de Duurzaam
Doen Dagen organiseert IkWilWatt
bijeenkomsten Het Nieuwe Wonen
in Leusden. IkWilWatt, hét energieloket van Leusden, is samen met
haar partners, wijkorganisaties en
VvE’s actief om zoveel mogelijk inwoners en bedrijven te informeren
en te adviseren over energie en -besparing. Het delen van kennis en
ervaring en het collectief treffen
van maatregelen en financieren van
renovaties staan hierbij centraal.
LEUSDEN

HET NIEUWE WONEN

Het Nieuwe Wonen is kiezen voor
woningen die gebouwd en/of gerenoveerd worden met duurzame
materialen en energiezuinige voorzieningen met als doel zo comfortabel en energieneutraal mogelijk te
wonen. Het Nieuwe Wonen is comfortabel wonen, betaald door besparing op energiekosten en onderhoud.
INFORMATIEAVONDEN PER WIJK

Tijdens de informatieavonden wordt
specifiek per wijk voor de woningen
informatie gegeven om in één keer
of stap-voor-stap een mooier huis
met optimaal wooncomfort en een
gezond binnenklimaat te realiseren.
René Pie, projectleider energieloket
IkWilWatt, verzorgt deze avonden
in samenwerking met Henk Seinen,
specialist duurzaam bouwen en
renoveren en Ton van Erp, financieel specialist.

Tijdens de bijeenkomsten volgt informatie over:
- Het Nieuwe Wonen en mogelijke
maatregelen
- (Collectief) plan van aanpak
- Kan ik het echt financieren uit besparing op energiekosten?
- Hoe kan ik deelnemen en wat zijn
de voorwaarden?
- Hoe zit het met energieprestatiegaranties en subsidieregelingen?
- Hoe krijg ik een onafhankelijk advies op maat?
- Niets aan je huis veranderen, maar
wel verduurzamen?
- Zonnedak De Korf: Je eigen panelen op een collectief dak!
ENERGIEZUINIGE VOORZIENINGEN

Afhankelijk van het type en bouwjaar van de woning en de wijk kunnen diverse maatregelen worden
getroffen en/of zaken worden geïnstalleerd. Daarbij kan gedacht
worden aan isolatie van dak, vloer,
bodem, gevel en raam; ventilatie;
optimalisatie CV, douche-warmtewisselaar, warmtepomp, HR-ketel,
zonneboiler en -panelen.
INFORMATIE EN AANMELDING

De informatieavonden worden op
verschillende avonden georganiseerd voor alle wijken in Leusden,
Stoutenburg en Achterveld.
Programma, locaties, aanmelding:
www.ikwilwatt.nl.

GROENE AGENDA
Een greep uit de Groene Agenda.
Zie voor details: www.degroenbelevenis.nl bij uw doelgroep of
Groene Agenda (links).

OKTOBER
Kick off Leusden Fit

pp Op 29 oktober houdt Lodewijk Hoekstra een tuinspreekuur in de Korf.

EIGEN KRAAM Leusdenaren kunnen

zich aanmelden voor een eigen presentatiekraam, naast o.a. de Fairtrade Werkgroep, de Kringloopwin-

kel en IkWilWatt. Aanmelding via
info@duurzaamdoenleusden.nl.
Programma:
www.duurzaamdoenleusden.nl

Za. 08-10
11.00 uur
Startschot door wethouder Erik
van Beurden
Activiteiten tot 16.00 uur
- Springkussen
- Afvaldunken
- Theo Meijer Sport
- Wie heeft de gezondste foto?
- Gratis fruit en water
- Buurtsportcoach vertelt
- Kinderdiëtiste geeft advies
Kinderen en volwassenen
De Hamershof /
www.sociaalplein-leusden.nl

Herfst in de Vlinder- en
Bijentuin

Za. 08-10
13.00 - 16.00 uur
Kinderen en volwassenen
Vlinder- en Bijentuin Leusden

Made in Leusden

Survival of the Fittest
in de Struintuin

LEUSDEN “Made in Leusden” is voedsel en andere producten die in Leusden en omgeving worden geproduceerd door ondernemers die in de
regio wonen en werken, en hun producten of diensten aanbieden aan
Leusdenaren.

Techniekmiddag:
Het rolt en rijdt!

REGIONAAL AANBOD Sinds het ont-

pp FestiFair in De Korf ter afsluiting van de week: zie www.duurzaamdoendagen.nl.
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staan van massaproductie zijn productieprocessen voor de consument
steeds onduidelijker geworden. Als
tegenreactie willen mensen steeds
meer en beter weten waar hun aankoop precies vandaan komt. Regionale ondernemers springen hier op
in waardoor het regionaal geproduceerde aanbod groeit. Ook in en om
Leusden is het lokale productenaanbod flink gestegen.
FESTIFAIR Op de FestiFair presenteren diverse ondernemers uit de
regio hun bijzondere producten,
proeverijen en aanbiedingen. Het
Kringloopcentrum is eveneens aanwezig met vintage kleding, meubels
en handgemaakte Ekstertassen &

Huislijnartikelen uit het eigen textielatelier. In hun upcycle atelier
worden afgedankte goederen vermaakt tot nieuwe mooie producten,
ook door mensen met een afstand
tot de arbeidsmarkt.
Een markt met mooie spullen, duurzaam, authentiek en ‘met een verhaal’: Made in Leusden.
ZELF PRESENTEREN Ondernemers die
zich hierin herkennen kunnen op
29 oktober ook hun producten gratis
presenteren op de FestiFair.
Aanmelding: info@duurzaamdoenleusden.nl.

Wo. 12-10
14.45 - 17.00 uur
Kinderen 8 t/m 12 jaar
De Groene Belevenis

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
Diverse locaties Leusden
www.duurzaamdoenleusden.nl

FestiFair

pp Ekstertassen, Kringloop Leusden.

Groen moet je doen!
LEUSDEN Een duurzame levensstijl
moeilijk? Helemaal niet! Begin met
kleine stappen het wordt een verrijking in plaats van een beperking.
Vooral een kwestie van gezond verstand en doen.
Tijdens De Duurzaam Doen Dagen
laat Leusden initiatieven zien, zoals
de afvalvrije scholen, workshops
over gezonde voeding en fairtrade
of tuininrichting tot een mooie, onderhoudsvriendelijke groene oase.

Wo. 12-10
14.30 - 16.30 uur
Kinderen 6 t/m 12 jaar
Inschrijven via
www.degroenebelevenis.nl

Leusdenaren kunnen op de FestiFair allerhande tuinvragen voorleggen aan Lodewijk Hoekstra (bekend van Eigen Huis & Tuin en
Greenkids).
100-100-100 Lukt het 100 Leusdense huishoudens om 100 dagen, 100%
zonder afval te leven?
Leusdenaren worden uitgedaagd
om mee te doen aan het experiment
100-100-100!

Ter afsluiting van de Duurzaam
Doen Dagen.
Markt tot 16.00 uur, activiteiten
gratis te bezoeken.
Za. 29-10
10.30 u Opening met ‘Trommel
en Rommel’ door de Vuilnismannen en wethouder Erik van
Beurden
11.30 u Workshop duurzaam tuinieren Lodewijk Hoekstra
12.00 u Muziekprogramma
13.00 u Groenspreekuur Lodewijk Hoekstra
14.00 u Poppentheater Ridder
Rommel & Prinses Hergebruik
15.00 u Muziekprogramma
Workshop Fairtrade chocolade
(Restaurant)
De Korf

Eigen kraam of workshop?

Jouw idee wordt initiatief!

Interesse in een kraam of wilt u
een workshop geven op de FestiFair? Aanmelding: info@duurzaamdoenleusden.nl.

LEUSDEN Duurzame ontwikkeling

Nacht van de Nacht in
de Struintuin

in Leusden gaat pas echt versnellen
als mensen en bedrijven zich uitgenodigd voelen zelf met ideeën te komen. En als het ze lukt die daadwerkelijk te realiseren tot een
samenwerkingsinitiatief met anderen. Om dit te realiseren organiseert
de Groene Belevenis op 26 oktober
een workshop met de titel: ‘‘Aan de
slag! Van idee naar initiatief!’’ Men-

sen met een goed idee die spelen
met de gedachte om er echt werk
van te gaan maken zetten in deze
workshop de eerste stap. De aangereikte handvatten bouwen een basis
voor elk initiatief, van wijk-moestuin tot groencafé, van klimaatneutrale straat tot buurtspeeltuin. Voor
een financieel steuntje in de rug kan
men gebruik maken van het Fonds
Duurzame Initiatieven.

Za. 29-10
19.30 - 22.00 uur
Volwassenen en kinderen
De Groene Belevenis
Draag jij De Groene Belevenis een
warm hart toe?
Word Vriend! www.degroenebelevenis.nl/wordvriend.

