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Duurzaam Doen Dagen succesvol

Word vrijwilliger bij
De Groene Belevenis
LEUSDEN Op allerlei manieren werken enthousiaste vrijwilligers mee
aan Groene Belevenissen in Leusden voor jong en oud. Van vuur-,
jam- en pizzafeestje tot sloot- en bijenles, techniekmiddag en knotles
voor jeugd, een ‘uurtje natuur’ voor
ouderen tot beheer en onderhoud
van de Struintuin.

Veel interactie
rondom thema
duurzaamheid
LEUSDEN Met donderend tromgeroffel ‘Trommel met Rommel’ openden
wethouder Erik van Beurden en
Yvonne van Wordragen, directeur
van Stichting De Groene Belevenis,
samen met De Vuilnismannen op 29
oktober de Festifair. Daarmee werd
de afsluiting van De Duurzaam
Doen Dagen ingeluid.

De Groene Belevenis is op zoek
naar een organisator. Iemand met
aandacht voor zorgvuldig klantencontact, plezier in het plannen van
activiteiten met vrijwilligers en alle
ins en outs rond bijzondere kinderfeestjes.
BEGELEIDERS De kinderfeestjes van
De Groene Belevenis zijn uitgegroeid tot een groot regionaal succes en daarom bestaat behoefte aan
uitbreiding van het team dat deze
feestjes verzorgt. Een feestje beslaat
in principe een dagdeel en wordt
door één persoon begeleid.

FESTIFAIR Bij ruim 30 kraampjes,

omkleed met muzikale optredens,
workshops en proeverijen, werd
allerlei informatie door lokale organisaties en bedrijven aangeboden.
Ondanks de rijke schakering aan
culturele, maatschappelijke en natuurorganisaties in Leusden blijkt
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Het publiek kon de afgelopen dagen
volop nader kennismaken met wat
er op het gebied van duurzaamheid
te bereiken is en een goed beeld
krijgen van hetgeen ‘Made in Leusden’ is.
DE WEEK Naast de aftrap op 22 oktober met Zwerfafval dunken op ‘t
Plein werden o.a. de workshops over
gezonde voeding en smoothies maken (Beebox) en ‘Aan de slag! Van
idee naar initiatief’ (Greenwish)
gehouden. Tijdens de wijkbijeenkomsten over Het Nieuwe Wonen,
georganiseerd door Ikwilwatt, zaten
de zalen bomvol met geïnteresseerde Leusdenaren.

pp Samen met De Vuilnismannen openden Erik van Beurden en Yvonne van Wordragen de FestiFair met ‘Trommel met Rommel’.

een aantal nog niet genoeg bekendheid te hebben en waren bezoekers
verrast over het brede aanbod.
Op de FestiFair was door Ik Wil
Watt, hét Leusdense platform over
energiebesparing, met een aantal
ondernemers een energieplein ingericht. Ook werd door de gemeente de uitdaging 100-100-100 op deze
middag gepromoot (zie artikel).

Er werd gekliederd en gesmuld bij
de chocoladeworkshop van Fairtrade producten en liefhebbers maakten een rondje in de elektrische
Twizzy. Lodewijk Hoekstra (Eigen
Huis & Tuin en Green-Kids) beantwoordde tijdens zijn groenspreekuur uiteenlopende vragen en gaf
adviezen voor de tuin.
NACHT VAN DE NACHT Deze zaterdag

werd afgesloten met de Nacht van de
Nacht in de met kaarsjes verlichte
Struintuin.
In het donker zorgde het strijktrio
aMuse, samen met De Harpschuur
en de djembeegroep Tuta Tuta Ngoma voor afwisselende nachtmuziek.
Babboes vertelde nachtverhalen
en er werden lichtjes gemaakt en
broodjes gebakken boven het kampvuur.

Win een jaar lang gratis
koffie of thee!

LEUSDEN Op woensdagavond 9 november is er in de Marcuskerk aan
de Asschatterweg een informatieve
bijeenkomst met weerman/klimatoloog Reinier van den Berg, bekend
van RTL4. Hij spreekt over de gevolgen van klimaatverandering.

LEUSDEN Het is Fairtrade week tot
en met 6 november. Win een jaar
lang gratis koffie of thee!

DUURZAAMHEID De Protestantse
Kerken Nederland (PKN) ziet, zeker
na het klimaatverdrag van Parijs,
het behouden van de kwaliteit van

de schepping als één van haar prioriteiten. De afgelopen jaren maakte
de Protestantse gemeente Leusden
haar gebouwen, Marcuskerk en
Dorpskerk, al duurzaam door isolatie, een HR-ketel, fairtrade koffie en
thee, zonnepanelen en hergebruik
van materialen. “Na de ‘stenen’ richt
deze werkgroep zich nu op de mensen, voor een wereld met toekomst”
klinkt uit de werkgroep. “Zondags
zitten er heel wat opa’s en oma’s, vaders en moeders in de kerk. Het gaat
om hun kinderen en kleinkinderen”.
De Protestantse
gemeente heeft voor haar kerk de
Groene Kerk-status aangevraagd,
zoals de Koningshof al eerder deed.
‘GROENE KERK’

De avond met Reinier van den Berg
is gratis toegankelijk. Vanaf 19.45
uur koffie/thee, aanvang 20.00 uur.

Iedereen kan meedoen. Kies het
antwoord op de vraag: ‘De koffieplant komt oorspronkelijk uit?’ A.
Tanzania B. Ethiopië C. Peru. Stuur
het antwoord naar info@fairtradegemeenten.nl of vul dit in op een actiekaart uit de Wereldwinkel.
ELKE DAG KOFFIE? Vandaag nog heel
gewoon, morgen niet meer. Nu al
pakken koffieoogsten lager uit. De
gevolgen van klimaatverandering
merken wij in onze portemonnee,
maar de echte slachtoffers zijn
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DROMENVANGER MAKEN Op woensdag 9 november kunnen kinderen (7
tot en met 12 jaar) een dromenvanger maken bij De Groene Belevenis.
Eerst wordt een verhaal over de dromenvanger verteld. Daarna gaan zij
zelf een dromenvanger maken met
natuurlijke, kleurrijke materialen.

pp Reinier van den Berg spreekt op 9 november in de Marcuskerk.

EXCURSIE BUITENGEBIED Op zaterdag 5 november is er een wandeling
naar De Bomkrater, De Viskom en
de Moorsterbeek. Een prachtig buitengebied met een rijke de cultuurhistorie, flora en fauna. Advies: stevige wandelschoenen aantrekken.

De Groene Belevenis komt bovendien graag in contact met een kei op
het gebied van social media die Facebook, Twitter en Instagram volgt
en deze up to date houdt met groene
belevenissen.
E-mail: info@degroenebelevenis.nl
of bel 033-3034940.

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

de koffieboeren. Zij hebben geen
schuld aan de opwarming van de
aarde, maar hebben meestal geen
alternatief.
Fairtrade steunt zijn boerenpartners door hen middelen te bieden
om weerbaarder te zijn tegen klimaatverandering.

Diverse activiteiten
LEUSDEN Ook de komende periode
worden er diverse activiteiten georganiseerd.

ANDERE VACATURES Voor iemand
die nauwkeurig is en van ‘opgeruimd staat netjes’ houdt is er een
vacature voor het beheer van de
grote verscheidenheid aan lesmaterialen.
Ook is er plaats voor uitbreiding
binnen het (jeugd)natuurclubteam
op woensdagmiddagen.

GROENE AGENDA
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Reinier van den Berg over
Duurzaamheid

Deze avond is georganiseerd door
de onlangs opgerichte werkgroep
Duurzaamheid van de Protestantse
gemeente Leusden. Onder het motto
‘Duurzaam doen’ worden activiteiten ontplooid om ieder te stimuleren duurzaam te leven. Reinier van
den Berg vertelt over de samenhang
tussen klimaat, armoede en duurzaamheid.
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DOET U MEE? De gemeente Leusden
daagt 100 Leusdense huishoudens
uit om 100 dagen minder afval te
produceren. Dat gebeurt al door
voorlichting, maar nu ook met een
experiment.
100-100-100 100 Leusdense huis-

houdens gaan 100 dagen hun afval
zodanig scheiden dat ze geen restafval produceren en dus 100% afvalvrij leven. Gezocht: 100 deelnemers
en enthousiastelingen, een dwarsdoorsnede van de Leusdenaren;
jong en oud, alleenstaand of met een
gezin. Het experiment start op 1 december en loopt tot en met 10 maart
2017. Iedereen kan zich aanmelden
tot 1 december via de website www.
leusden.100-100-100.nl.

NOVEMBER
Excursie:
De Bomkrater, De Viskom en
De Moorsterbeek
Za. 05-11
10.00 - 12.00 uur
Volwassenen
Moorsterweg (verzamelen
parkeerplaats De Klaveet)

Dromenvanger maken
Wo. 9-11
14.30 - 16.30 uur
Kinderen 7 t/m 12 jaar
De Groene Belevenis

Zwerfafvalochtend
Opgeruimd Leusden

Za. 19-11
09.00 - 13.00 uur
Volwassenen en kinderen vanaf
12 jaar onder begeleiding
Start: De Groene Belevenis

Natuuracademie:
Minicursus Vissen
Wo. 16-11
19.30 - 21.30 uur
Lezing

Za. 19-11
10.00 - 12.00 uur
Excursie
Het Groene Huis, Amersfoort
Draag jij De Groene Belevenis een
warm hart toe? Word Vriend! www.
degroenebelevenis.nl/wordvriend

