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

 

APRIL
 
Workshop: Makkelijk Groen!
Do. 20-04
20.00 - 22.00 u
De Groene Belevenis (gratis)
 
Lentewandeling:
Schoolsteegbosjes
Za. 22-04
10.00 - 12.30 u
Kinderen 2,50 euro en volwasse-
nen 3,50 euro
Aanmelden: www.degroenebele-
venis.nl
 
Opening Struintuinseizoen 
met allerlei leuke activiteiten
(zie artikel)
Za. 22-04
13.00 - 16.00 u
Kinderen 3 t/m 12 jaar (3,50 euro)
De Groene Belevenis
 
Spelen in de Struintuin
Wo. 26-04 (meivakantie)
14.00 - 16.30 u
Kinderen 3 t/m 12 jaar (2,50 euro)
De Groene Belevenis
 
 

MEI
 
Spelen en bellenblazen in de 
Struintuin
Za. 06-05
13.00 - 16.30 u
Kinderen 3 t/m 12 jaar (3 euro)
De Groene Belevenis
 
Fairtradeweek in Leusden:
Eerlijk van dichtbij, eerlijk van 
ver weg.
Zo. 07 t/m zo. 14-05
Zie huis-aan-huis actiefolder
 
Themadienst: Duurzaamheid
Zo. 07-05
10.00 u
Marcuskerk en Dorpskerk
 
Oefenavond Mindfulness
met Hans Haak
Di. 09-05
19.30 - 21.30 u
De Groene Belevenis
 
Film: ‘Before the flood’
van Leonardo di Caprio
Wo. 10-05
19:30 u
Marcuskerk
(gratis toegang)
 
Franciscaans milieuproject:
Duurzaam leven in de praktijk
presentatie door Guy Dilweg, met 
rondwandeling door de tuin
Za. 13-05
16.30 u
Kasteel Stoutenburg
 
Themadienst: Duurzaamheid
Zo. 14-05
10.00 u
Marcuskerk en Dorpskerk
 
Heel Leusden Fietst
Ma. 15-05 t/m za. 20-05
 
 

Word Vriend van De Groene Belevenis!

Doe mee met De Duurzame 13
de nectarplanten zijn voor bijen en 
vlinders. Dit kan al op één vierkante 
meter. Deze nectarplanten zijn no-
dig voor voedsel. Op waardplanten 
leggen vlinders hun eitjes, de rup-
sen eten van deze planten. Denk ook 
eens aan een insectenhotel. Plaats 
deze op het zuiden, dichtbij dracht-
planten voor stuifmeel.” Overzicht 
van vlinder- en bijvriendelijke plan-
ten is te zien op cmlleusden.nl/vlin-
dertuin.html.
 
OPERATIE STEENBREEK EN VOOR-
TUINKEURINGEN In Leusden lopen 
twee projecten om groene tuinen 
te bevorderen. Operatie Steenbreek 
wil bewoners enthousiasmeren om 
hun tuin te vergroenen en ontste-
nen voor meer biodiversiteit en een 
goede afwatering. 
Een samenwerking tussen het Wa-
terschap, de gemeente en De Groe-
ne Belevenis. De voortuinkeurin-
gen van Groei & Bloei sluiten hierbij 
aan. De keurmeesters gaan in de 

wijken Tabaksteeg en Leusden-Zuid 
op zoek naar groene, levendige tui-
nen met natuurlijke waterberging. 
Op 24 november worden de prijzen 

voor de mooiste voortuinen uitge-
reikt. 
Meer informatie op www.doede-
duurzame13.degroenebelevenis.nl.

Vrijwilligers gezocht
LEUSDEN Bij De Groene Belevenis 
kunnen vrijwilligers aan de slag 
met bijzondere klussen.
Nieuw is de oproep voor vuurmees-
ters. Geïnteresseerden die handig 
zijn met communicatie kunnen me-
teen van start met berichtgeving op 
social media. 
 
VUURMEESTER(ES) Al jaren verzorgt 
de Groene Belevenis bijzondere 
kinderfeestjes.
Bij  een vuurfeestje leren kinde-
ren wat er nodig is om vuur te ma-
ken. Ze gaan hout sprokkelen in de 
Struintuin, ontdekken hoe een goed 
vuur moet worden opgebouwd, le-
ren verschillende manieren om het 
vuur aan te krijgen en gaan dan de 
uitdaging aan om het brandende te 
houden. Dit alles onder begeleiding 
van vrijwillige ervaren vuurmees-
ters (m/v). 
 
ONDERSTEUNER COMMUNICATIE EN 
SOCIAL MEDIA De Groene Beleve-
nis heeft ook een vacature voor een 
vrijwilliger die goed de weg weet op 

Twitter en Facebook, die handig is 
met de content van websites en het 
schrijven van teksten voor de me-
dia. Starten per direct. 
 
GASTVROUW/GASTHEER Als eerste 
aanspreekpunt voor bezoekers en 
klanten is een van de kerntaken het 
beantwoorden van telefoontjes en 
mailtjes, net als verzorging van een 
prettige ontvangst van de gasten.
 
Voor meer informatie: info@degroe-
nebelevenis.nl of 033-3034940. De 
vacatures staan op www.degroene-
belevenis.nl.

GROEN EN DUURzAAM

Vrolijke seizoensopening 
Struintuin
LEUSDEN Het is weer tijd om naar 
buiten te gaan. In en om Leus-
den worden tal van groene activitei-
ten georganiseerd.
 
EXCURSIE SCHOOLSTEEGBOSJES Za-
terdagmorgen 22 april verzorgt De 
Groene Belevenis in samenwerking 
met Stichting de Boom een lente-
wandeling in de Schoolsteegbosjes.
De Schoolsteegbosjes vormen een 
natuurgebied tussen de bebou-
wing van de Hamersveldseweg, de 
Schoolsteeg en de liniedijk langs 
het Valleikanaal. Dit bijzondere 
natuurgebied is ca. 75 ha groot en 
maakt onderdeel uit van Landgoed 
De Boom. Normaal gesproken is het 
terrein niet toegankelijk voor het 
publiek.
Tijdens deze excursie krijgen deel-
nemers een kijkje in het gebied 
dat heel nat en moerassig kan zijn. 
Laarzen zijn daarom een must. Het 
is een prachtig, verrassend natuur-
gebied in de lente met veel variatie 
in dier- en plantensoorten. In ver-
band met de groepsgrootte graag 
vooraf opgeven via de website onder 
‘Voor Volwassenen’. Kinderen kun-
nen meelopen, maar moeten dit wel 
gewend zijn. De excursie start om 
10.00 uur en duurt ca. 2 uur. Start-
punt: De Groene Belevenis.
 
START STRUINTUINSEIzOEN Op za-
terdagmiddag 22 april gaat het 
Struintuinseizoen van start. De 
deur naar de Struintuin gaat open 

en er kan naar hartenlust gestruind 
worden. Kinderen kunnen onder 
begeleiding van volwassenen naar 
binnen.
 
FEESTELIJKE ACTIVITEITEN Op deze 
middag zijn ook extra er activiteiten 
voor het hele gezin; broodjes bak-
ken boven het kampvuur, natuur-
schatten onderzoeken uit het vind-
selkabinet, braakballen pluizen en 
bloemen zaaien voor het bijenlint. 
Gluren bij de ooievaar, waterdier-
tjes uit de poel vissen, naar krie-
beldiertjes zoeken, hutten bouwen 
in het takkenbos, water pompen bij 
de beek en in de modderkeuken de 
heerlijkste moddersoep maken. Dit 
en nog veel meer valt te beleven in 
de Struintuin achter De Groene Be-
levenis. De entreeprijs is 3,50 euro 
voor kinderen van 3 tot en met 12 
jaar, inclusief limonade en brood-
je bakken. Koffie, thee en andere 
versnaperingen zijn te koop bij de 
Schuilhut. De tuin is open van 13.00 
tot 16.30 uur. Honden zijn niet wel-
kom. Het wordt aangeraden lopend 
of op de fiets te komen. Ook op 
woensdag 26 april en zaterdag 6 mei 
kunnen kinderen komen spelen in 
de tuin (zie Groene Agenda).
 
VERJAARDAGSFEEST IN HET GROEN 
Nog meer genieten van de Struin-
tuin? Boek dan ook verjaardags-
feestjes in de Struintuin. Meer 
informatie op www.degroenebele-
venis.nl.

 p In de Struintuin valt altijd veel te beleven, extra activiteiten tijdens seizoensopening.

 p Vuur stoken onder begeleiding.

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

Gelukkig in ‘t 
Groen
LEUSDEN De campagne Doe De 
Duurzame 13 van De Groene Bele-
venis is alweer een eind op weg. Vo-
rige maand kwamen de ecologische 
schoonmaak- en wasmiddelen aan 
bod. Deze maand nummer drie van 
de DoeLijst: Gelukkig in ‘t Groen. 
Door tuinen te ‘onttegelen’ en ver-
groenen wordt meer ruimte gebo-
den aan vogels, insecten en andere 
dieren. Daarnaast werkt een groene 
omgeving verkoelend, vangt het re-
genwater op en voelt men zich pret-
tiger!
 
VLINDER- EN BIJVRIENDELIJKE TUIN 
In een verrassend groen hoekje 
aan de rand van Leusden, ligt de 
vlinder- en bijentuin, vanaf 13 mei 
weer open voor publiek. Coördina-
tor en imker Janny Jochemsen geeft 
tips voor tuin en balkon. ,,Het is be-
langrijk dat er het hele jaar bloeien-

 p In deze tijd van het jaar zien we steeds meer vlinders (Dagpauwoog).

Een ‘Groene Kerk’
LEUSDEN De Protestantse gemeente 
Leusden (PgL) is een ‘Groene Kerk’. 
Nederland telt steeds meer kerken 
die kiezen voor duurzaam en be-
wust: kritisch zijn op energiege-
bruik, inkoop van Fairtrade en eco-
logische producten, afvalscheiding, 
duurzaam bankieren en het thema 
‘duurzaamheid’ op de agenda. In 
november gaf weerman Reinier van 
der Berg een lezing over Klimaat-
verandering.

DUURzAME WEEK Van 7 tot 14 mei 
houdt de PgL een Duurzame Week. 

Naast themadiensten wordt op 
woensdag 10 mei om 19.30 u de in-
drukwekkende film ‘Before the 
flood’ van Leonardo di Caprio gratis 
vertoond. 

Voor meer informatie: www.groene-
kerken.nl/kerken/leusden-2. Con-
tact: groenekerk@pgleusden.nl.

Fairtrade Week
LEUSDEN Van 7 tot 14 mei is het Fair-
trade Week onder het motto: Eerlijk 
van dichtbij, eerlijk van ver weg. 
Een kop koffie of thee, een boter-
ham met hagelslag, een banaan of 
een heerlijke curry met rijst.
 
MAAK HET VERSCHIL Gebruik Fair-
tradeproducten en maak tegelijker-
tijd een groot verschil voor de pro-
ducenten in ontwikkelingslanden.

ACTIES Ook in de Leusdense su-
permarkten en de Wereldwinkel 
Hamershof zijn in die week diver-
se Fairtradeproducten in de aan-
bieding. De aantrekkelijkste aan-
biedingen worden gebundeld in de 
Fairtrade Week huis-aan-huisfol-
der.
Fairtrade is genieten, extra duur-
zaam en verkrijgbaar in alle super-
markten en Wereldwinkels.
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