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Eigen stroom via Zonnedak De Korf
LEUSDEN Begin 2017 worden op het

hoge dak van sporthal De Korf 280
zonnepanelen geplaatst voor het opwekken van zonnestroom. De gemeente stelt het dak gratis beschikbaar. Inwoners van Leusden, ook
zzp-ers, kunnen deelnemen door
één of meer zon-certificaten te kopen. Een certificaat geeft gedurende
15 jaar recht op de zonnestroom van
één zonnepaneel. Zo heeft men eigen zonnestroom, opgewekt op het
dak van De Korf, het eerste collectieve Zonnedak van Leusden.
Het zonnedak wordt uitgevoerd met
de landelijke postcoderoos-regeling, met een gegarandeerde looptijd van 15 jaar. Hiervoor wordt
‘coöperatie Zonnedak De Korf’ opgericht, een collectieve vereniging
waar alle deelnemers automatisch
lid van worden. De zonnepanelen

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

worden gezamenlijk eigendom van
de coöperatie, dus van de deelnemers. Zo zijn alle deelnemers er zeker van dat hun belangen goed gediend worden. Na 15 jaar maakt de
coöperatie nieuwe afspraken over
het gebruik van het dak, de installatie en de zonnestroom.
UW EIGEN ZONNESTROOM? Stel: u
wilt graag zonnepanelen, maar uw
dak is niet geschikt, of u woont in
een huurwoning, of u vindt zonnepanelen op uw eigen dak niet
zo mooi? Dan kunt u nu meedoen
door zonnepanelen op het dak van
Sporthal De Korf te (laten) leggen.
Veel Leusdenaren zijn enthousiast,
er zijn al tweehonderd toezeggingen
voor zon-certificaten. Op de website
ikwilwatt.nl staat een overzicht met
antwoorden op veel gestelde vragen.

Uiterlijk 1 februari 2017 wordt het
Zonnedak opgeleverd. Wilt u ook
meedoen, reageer dan snel, zodat u

DECEMBER
Workshop:
Ont-moeten! (zie artikel)
Di. 13-12
vanaf 18.30 uur

Volwassenen
De Groene Belevenis

KORTING 7,50 euro
ikwilwatt. nl

Bespaar 15 jaar
op energiekosten

pp Ikwilwatt.nl: Initiatiegroep Zonnedak De Korf, Leusden.

verzekerd bent van deelname. Contact en aanmelding voor informatie, deelnameformulier en nieuwsbrief: Frank Venema, 06-45298249

of Marian Marseille, zonnedak.
dekorf@gmail.com. Voor meer informatie: www.ikwilwatt.nl/zonnedak-de-korf

Techniekmiddag: ik zie, ik
zie wat jij niet ziet!

Vogels in de wintertuin
LEUSDEN Ook al gaat het niet sneeuwen, vogels mogen worden bijgevoerd. Een beetje rommelige tuin
met inheemse planten en bessenstruiken, afgevallen blad waarin insecten zich verschuilen en een lapje
gras waaronder wormen leven,
biedt vogels door het jaar heen een
lekker menu aan natuurlijk voedsel.
Ook op balkon of in een kleine stadstuin is veel mogelijk.

Vogels eten nooit meer dan ze nodig hebben. Daarnaast zoeken vogels altijd weer zelf naar bruikbaar
voedsel.
SEIZOENEN Vogels gebruiken het
hele jaar veel energie. In het voorjaar om te nestelen en eieren te leggen en hun jongen groot te brengen.
In de herfst bouwen ze reserves op
voor de winter. In de winter zijn
de extra reserves nodig om zich
op temperatuur te houden. Zodra
het kouder wordt, komen de vogels dichterbij huis. Ze gaan actief
op zoek naar een plek waar ook in
koudere jaargetijden voer te vinden
is. Door wat neer te leggen, krijgt u
vaste tuingasten.
HERFST: BESSENTIJD In de herfst
eten veel vogelsoorten vitaminerijke bessen. Dit jaar is een rijk
bessenjaar, dat was in de prachtige
herfstdagen goed te zien. Meidoorn,
Gelderse roos, rozenbottel, klimop,
kardinaalsmuts of een krentenboompje in de tuin bloeien prachtig en geven veel voedzame bessen.

Succes verzekerd.
WINTER: VOER EN WATER Het kost

vogels in de winter veel energie
om hun lichaam op temperatuur te
houden. Door de kou verliezen kleinere soorten in een nacht soms 10
procent van hun gewicht. Bij lichte
vorst kunt u vers drinkwater in een
brede ondiepe schaal neerzetten.
Sommige vogels willen ook wel eens
een bad nemen. Let op dat het water niet bevriest. Doordat het water
van de ingevette veren afrolt, zal het
daarin niet bevriezen.
Vogels zijn blij met een extra oppepper in de vorm van vetbollen en
pinda’s.
VETBOLLEN MAKEN Vetbollen kun-

nen heel gemakkelijk zelf worden
gemaakt. Koop een zak vogelzadenmengsel en een pak hard (frituur)
vet. De verhouding is ongeveer één
deel frituurvet op één deel zadenmengsel. Verwarm het frituurvet
even in een pan of au bain-marie.
Voeg al roerend het zadenmengsel
toe en laat het een beetje afkoelen.
Giet het geheel bijvoorbeeld in een
blikje, een half drinkkarton een
jampotje of een halve kokosnoot en
laat het hard worden. Wees creatief
voor de plaats van deze lekkernij:
de vogel moet er rustig van kunnen
eten. Hang het op (draad in warme
brij) of leg wat stukjes op een voederplank.
Bron: www.vogelbescherming.nl

PROEFJES Er worden proefjes met de
ogen gedaan die te maken hebben
met kijken, zien en kleuren. Kinderen ontdekken hun voorkeursoog en
of ze kleurenblind zijn en ze maken
een camera obscura. Dit is een doosje of koker met een gleuf, waarbij de
buitenwereld ondersteboven wordt
afgebeeld.
WAARNEMING Gezichtsbedrog is
iets wat het oog waarneemt, maar
wat door de hersenen anders geïnterpreteerd wordt. De hersenen
denken iets te zien, maar in werkelijkheid is het anders. Je ogen kunnen je soms flink voor de gek houden. Je ziet kleuren die er niet zijn.
Of lijnen lijken heel anders te lopen.

len in je ogen moe. Als je bijvoorbeeld naar een witte muur kijkt,
schakelt je oog automatisch over
naar de tegenovergestelde kleurcellen om te kunnen uitrusten. Dan zie
je het plaatje in de omgekeerde (negatieve) kleuren.
Bij een visuele illusie is het zo dat je
ergens lijnen van ziet die er niet zijn.
Onmogelijke figuren zijn figuren die
niet kunnen. Het eerste moment dat
je ernaar kijkt lijkt het wel te kunnen, maar als je er beter naar kijkt
blijkt het niet te kloppen.
Een ware kunstenaar in onmogelijke figuren was M.C. Escher.
De techniekmiddag is van 14.30 tot
17.00 uur en kost 6,50 euro per kind,
inclusief een drankje.
Aanmelding: www.degroenebelevenis.nl bij Kinderactiviteiten.

Natuuracademie:
Wintergasten (vogels)
Wo. 14-12 en za. 17-12
19.30 - 21.30 uur
10.00 - 12.00 uur
Volwassenen
De Groene Belevenis
cnme@amersfoort.nl

Wo. 14-12
14.30 - 17.00 uur

Kinderen 8 t/m 12 jaar
www.degroenebelevenis.nl

De Hessenkar, Achterveld:
Frisse winterwandeltocht
(10 of 20 km)
Zo. 18-12
Vertrek: 20 km 12.30 uur
10 km 14.00 uur

Optioneel: stamppotbuffet
Volwassenen (gevorderden/recreanten)
info@hessenkar.nl

Vallei Horstee:
Boeren Winterwandeling
(6 km)
Vr.30-12
12.00 - ca. 13.30 uur

Volwassenen en kinderen
Startpunt: Klaveet, Postweg 1,
Leusden
www.valleihorstee.nl

GEK OF NIET? Er zijn verschillende

soorten gezichtsbedrog.
Ambigue figuren zijn figuren waarin je twee dingen kunt zien. Je kunt
altijd maar één ding tegelijk zien,
nooit alle twee of misschien drie of
vier.
Na-figuren zie je, omdat je ogen erg
lui zijn. Als je een tijd naar een afbeelding kijkt worden die kleurcel-

Kortingscode: DGB13DEC
Aanmelding:
praktijkhanshaak.nl/workshops

Techniekmiddag:
Ik zie, ik zie wat jij niet ziet!

De Groene Belevenis

De Groene Belevenis

LEUSDEN Woensdag 14 december is
er een techniekmiddag voor kinderen van 8 tot en met 12 jaar. Het thema is ‘Zien’.

pp Vitaminerijk wintervoedsel: bottels (Ruige Velddreef).
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pp Vertellen je hersenen wat je ogen zien?

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

Ontspannen door
ont-moeten!

Vrijwilliger Natuurkidsclub

LEUSDEN Heeft u wel eens de behoefte om uw hoofd wat rust te gunnen, te ont-moeten en te ont-stressen? Geniet een avond lang van
rust, stilte en natuur in de inspirerende omgeving van De Groene Belevenis.

LEUSDEN Op allerlei manieren werken enthousiaste vrijwilligers mee
aan groene belevenissen voor jeugd
in Leusden. Van feestjes tot natuurlessen, van techniekmiddagen
tot excursies en knotten voor jeugd.

MINDFULNESS Hans Haak, gespeci-

aliseerd HSP-coach, neemt u mee
in de Struintuin om met aandacht
te bewegen, te zitten of te liggen.
Mindfulness staat op deze maandelijkse avond aan de basis van
ontspanningsoefeningen. Op praktijkhanshaak.nl/workshops kunt u
ervaringen van andere deelnemers
lezen.
Profiteer van de aanbieding hiernaast voor dinsdag 13 december.

NATUURCLUB De Natuurclub is een
vrijetijdsgroep voor kinderen die
graag buiten zijn, de natuur leuk
vinden en altijd wel iets vinden dat
om nader onderzoek vraagt. Een
beetje modder op de broek is dan
natuurlijk geen probleem. Natuurkids zitten in de bovenbouw van het
basisonderwijs.
Ze komen tien keer per jaar op zaterdagochtend bij elkaar en ontdekken de natuur in en om Leusden. Dit
wordt begeleid.

TEAMLEIDERS Een vaste groep vrijwilligers van De Groene Belevenis
begeleidt de Natuurclub. Zij bereiden onderwerpen voor en geven invulling aan de ochtend. Soms wordt
een expert uitgenodigd. Elke belevenis vormt een mix van iets nieuws
leren, zelfstandig onderzoeken, creativiteit en activiteit. De wisselende
onderwerpen vallen allemaal binnen het domein van natuur, milieu
en techniek.
AANMELDING De Natuurclub draait
uitstekend en wil graag het team
van begeleiders uitbreiden. Informatie over deze vacature vindt u
op www.degroenebelevenis.nl. Of
neem contact op via info@degroenebelevenis.nl of 033-3034940.

