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Doe mee met De Duurzame 13

niet getest op dieren.
 
ECOLOGISCHE VISIE VAN FROSCH Het 
ecologische assortiment in winkels 
en supermarkten groeit nog steeds 
met merken als Klok, Groenland, 
Frosch, Lilly’s Eco Clean, Ecover en 
Sonett. We belichten er hier graag 
eentje: Europa’s marktleider Frosch 
(voorheen Froggy). Op meerdere 
fronten draagt Frosch haar ecolo-

gische visie uit. Productmanager 
Edwin Kuijpers: ,,Ons hoofdkantoor 
in het Duitse Mainz draait volledig 
op zonne- en windenergie. Ook rea-
liseren we 570 ton CO2-reductie per 
jaar. Hoe? De producent van onze 
100% gerecyclede én recyclebare 
verpakkingen is naast de fabriek 
gevestigd, wat jaarlijks 1500 vracht-
wagens scheelt.” Kuijpers vervolgt: 
,,Met een eigen waterzuiveringssta-

tion reinigt Frosch al het gebruikte 
water tijdens het fabricageproces. 
Voor de schoonmaakproducten 
wordt duurzame palmolie gebruikt, 
maar wij zoeken naar Europese al-
ternatieven.”

Kortom: goed voorbeeld doet goed 
volgen, toch? Laten we beginnen 
aan die ecologische voorjaars-
schoonmaak!

Workshop Makkelijk Groen
LEUSDEN Groei & Bloei Amers-
foort-Leusden en De Groene Bele-
venis houden op dinsdagavond 4 
april een gratis workshop Makkelijk 
Groen’. Eveline Beukema van Bui-
tenkans Tuinen geeft praktische 
tips om in drie stappen een groene, 
makkelijk te onderhouden tuin te 
realiseren. Deelnemers ontvangen 
een plantenwaaier met 26 ‘makkelij-
ke’ planten en kunnen direct aan de 
slag met de praktische tips.
 
WAAROM MEER GROEN? Door ste-
nen uit je tuin te vervangen door 
‘makkelijk groen’ ontstaat een groe-
ne, bloeiende tuin die makkelijk te 
onderhouden is. Want een groene 
tuin is veel aangenamer dan een 
versteende tuin.

EEN GROENE TUIN
- is verkoelend in de zomer en aan-
genamer in de winter;
- neemt regenwater op door de 
grond en de planten, zodat er geen 
plassen ontstaan;
- zorgt voor voedsel, nestgelegen-
heid en schuilplaatsen voor vlin-
ders, vogels, bijen en egels;
 
OPERATIE STEENBREEK De workshop 
‘Makkelijk Groen’ is een activiteit in 
het kader van Operatie Steenbreek, 
grijs wordt groen, ondersteund door 
de gemeente Leusden en Water-
schap Vallei en Veluwe.
 
Gratis, 4 april van 20 - 22 u (inloop 
19.30u) bij De Groene Belevenis. Bij 
voorkeur inschrijven via de site.

Pret met je PET-fles
LEUSDEN Het Rondreizend Afval 
Atelier komt op woensdag 29 maart 
naar De Groene Belevenis. In het 
Afval Atelier leren kinderen van 
uitvinder Rick hoe ze van een PET-
fles draden kunnen maken met zijn 
zelfontworpen flessenpeller.
 
ZELF FABRICEREN Van de lange dra-
den kan van alles worden gemaakt, 
zoals springtouwen, armbanden, 
kettingen, touwladders en manden. 
Daarvoor wordt gebruik gemaakt 
van andere uitvindingen van Rick, 
de lijnbaan en de stokkenmaker.
 
WORKSHOP De workshop is voor 
kinderen van 6 tot en met 12 jaar. De 
activiteit duurt van 14.30 tot 16.30 
uur en kost 4 euro per kind. Elk kind 

kan een PET-fles meebrengen. Ook 
worden PET-flessen gebruikt die op 
de Landelijke Opschoondag op za-
terdag 25 maart zijn gevonden tus-
sen zwerfafval.
Om verzekerd te zijn van een plekje 
wordt aanmelding via de site van De 
Groene Belevenis aanbevolen.
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Landelijke Opschoondag
LEUSDEN Tijdens de Landelijke Op-
schoondag op woensdag 29 maart 
worden schoonmaakactiviteiten ge-
houden  in de eigen buurt. Opge-
ruimd Leusden gaat graag met in-
woners aan de slag, want wat is er 
mooier dan in een schone wijk wo-
nen. Helaas gooit niet iedereen afval 
in de vuilnisbak en zwerft er op 
straten en groenstroken veel vuil. 
Bewoners kunnen samen met wijk-
genoten de eigen buurt eenvoudig 
schoonmaken en schoonhouden.
 
OPSCHOONOCHTEND De vrijwilli-
gers van de opschoonochtenden 
maken op 25 maart het buitengebied 
van Leusden verder zwerfafvalvrij. 
Er wordt om 8:30 uur verzameld 
bij De Groene Belevenis waarna 
tot 11:00 uur op meerdere routes 
op   actieve wijze zwerfafval wordt   
verzameld. Wanneer het schoon is, 
blijft het vaak ook langer schoon zo 
is gebleken.

SCHONE BUURT Ook voor deelne-
mers die op zaterdag in hun eigen 
wijk aan de slag gaan zijn afvalprik-
kers, handschoenen en vuilniszak-
ken beschikbaar. Komt 25 maart 
niet uit, dan kan materiaal ook op 
maandag, dinsdag en woensdag tij-
dens kantooruren worden geleend.
 
SCHOON MAXIMAPLEIN Op vrijdag 
24 maart van 14.00 tot 15.15 uur 
gaan bewoners van Leusden-Zuid 
en Tabaksteeg samen met de onder-
nemers, waaronder Café Antares, 
en kinderen van BSO Supernova 
aan de schoonmaak op het Maxi-
maplein. Wethouder Jan Overweg 
zal prijzen van de ondernemers uit-
reiken aan de ´grootste´ afvalverza-
melaar.
Aanmelding via www.opgeruimd-
leusden.nl.
Voor meer informatie neem contact 
op via schoonmaximaplein@gmail.
com.

 p Veeg samen je eigen straat schoon op 25 maart.

 p Fabriceer iets nieuws van je PET-fles.

De Groene Belevenis
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3833 GM Leusden
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GROENE AGENDA
Een greep uit de Groene Agenda. 
Zie voor details: www.degroen-
belevenis.nl bij de doelgroep of 
Groene Agenda (links).

MAART
Zwerfafvalochtend /
Landelijke Opschoondag
Za. 25-03
08.30 - ca. 11.30 uur
Volwassenen en kinderen (onder 
begeleiding)
Start: De Groene Belevenis
 
Techniekmiddag/workshop 
met Rondreizend Afval Atelier
Aan de slag met PET-flessen: 
maak je eigen springtouw, ket-
ting, mand of armband.
Wo. 29-03
14.30 - 16.30 uur
Kinderen van 8 tot en met 12 jaar
Locatie: de Groene Belevenis
 

APRIL
Workshop: Makkelijk Groen!
hoe maak je een makkelijke 
groene tuin?
Di. 04-04
20.00 - 22.00 uur
(inloop vanaf 19.30 uur, vol=vol)
Gratis! Wel aanmelden.
Volwassenen
Locatie: De Groene Belevenis
 
Excursies, voor in uw agenda:
22-04 Schoolsteegbosjes
20-05 Bomkrater en viskom
09-09 Modderbeek
07-10 Moorsterbeek
04-11 Ommuurde tuin De Boom
www.degroenebelevenis.nl/word-
vriend

Ecologisch Spik 
en Span
LEUSDEN In januari startte De Groe-
ne Belevenis met de campagne Doe 
De Duurzame 13. Met elke maand 
een nieuw en leuk doel om te reali-
seren, maken we Leusden en omge-
ving een beetje groener en duurza-
mer. Deze keer vinken we samen 
nummer twee van de DoeLijst af: 
Ecologisch Spik en Span.
 
Meer licht en warmte, fluitende 
vogels, een krokusje hier en daar. 
Lentekriebels: we willen weer graag 
naar buiten, genieten van een an-
dere omgeving. Maar ook binnens-
huis zijn we toe aan verandering. 
Tijd voor de voorjaarsschoonmaak. 
Ramen lappen, meubels en vloer in 
de boenwas, de badkamer een gro-
te beurt en die berg wasgoed lekker 
wegwerken. Dit is hét uitgelezen 
moment om onze reguliere schoon-
maak- en wasmiddelen eens te ver-
vangen door ecologische varianten. 
Beter voor onze huid, onze luchtwe-
gen en het milieu. En de reinigings-
kracht blijft onveranderd goed.
 
AFWASMIDDEL TOT VLOERZEEP Af-
wasmiddel, WC-reiniger, vaatwas-
tabletten, wasmiddel en -verzachter, 
glasreiniger, ontvetter, allesreiniger, 
ontkalker, vloerzeep. Voor elke klus 
is er wel een ecologisch product. 
Natuurlijke schoonmaak- en was-
middelen bestaan uit plantaardige 
grondstoffen en zijn geheel biolo-
gisch afbreekbaar. Ook zijn de ver-
pakkingen minder milieubelastend. 
Nog een voordeel: er wordt meestal 

 p Gebruik eens een ecologisch wasmiddel. Dezelfde reinigingskracht, vaak dierproefvrij, beter voor huid, luchtwegen en milieu.

Realiseer alle 13 
Duurzame Doelen!

LEUSDEN Betrokken bezig zijn op 
vakantie, een dierbare verrassen 
met een fairtrade cadeautje of vrij-
willigerswerk doen voor één dag-
deel. Zomaar een greep uit de 13 
Duurzame Doelen die de Groene 
Belevenis samenstelde. Meedoen 
met De Duurzame 13? Maandelijks 
vinken we samen een nieuw Duur-
zaam Doel af op de DoeLijst!
 
VERKRIJGBAARHEID DOELIJST
- Gemeentehuis Leusden
- Bibliotheek Leusden
- Kringloopwinkel Leusden
- Wereldwinkel Leusden
- De Groene Belevenis
(Hamersveldseweg 105-107)
 
Uiteraard is de DoeLijst ook te 
downloaden op de site van De Groe-
ne Belevenis.
 
DUURZAMEDERTIENFEEST
Op de Groen en Duurzaam-pagina 
van deze krant staat elke maand een 
artikel met daarin een nieuw Duur-
zaam Doel en handige tips om dat 
doel te realiseren. Ook wordt daar-
in over het hoe en waarom van het 
Duurzame Doel verteld.
 
Krantenartikel gemist? Op de site 
van De Groene Belevenis is alles te-
rug te vinden. Volg ook twitter.com/
groenebelevenis en facebook.com/
degroenebelevenis.
 
Enthousiaste deelnemers die alle 
13 Duurzame Doelen realiseren 
zijn van harte uitgenodigd voor het 
DuurzameDertienFeest in het voor-
jaar van 2018.
 
doededuurzame13.degroenebeleve-
nis.nl.

D
e 

G
r

o
en

e 
B

el
e

v
en

is

w
w

w
.o

p
G

er
u

im
D

le
u

sD
en

.n
l

D
e 

G
r

o
en

e 
B

el
e

v
en

is


