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Doe mee met De Duurzame 13

veel CO2-uitstoot. Ga voor Europe-
se droombestemmingen naar: Na-
tuurEnMilieu.nl/blog/betere-buc-
ketlist-bestemmingen.
 
Vanuit maatschappelijke betrok-
kenheid stijgt de belangstelling voor 
vrijwilligersreizen. Verschillende 

vrijwilligerswerkorganisaties bie-
den interessante projecten. Zo kan 
men via organisatie Projects Abroad 
in Roemenië honden verzorgen bij 
een asiel. Via de organisatie Go Eco 
kan men aan de slag met dolfijnen-
bescherming in Italië. Of ga mee 
met Stichting De Zonnebloem en 

bezorg mensen met een lichame-
lijke beperking een fijne vakantie. 
Of begeleid een vakantiekamp in 
de natuur; WNF Rangers, IVN en 
de Natuurontdekkers verwelkomen 
graag vrijwilligers. 
Meer weten? Zie: doededuurza-
me13.degroenebelevenis.nl

Minicursus: Wolken, wind 
en water
LEUSDEN Leer bij de Natuuracade-
mie met andere ogen kijken naar 
natuurverschijnselen zoals wolken, 
regen, wind en luchtdruk. Door be-
wuste waarneming is het weer vaak 
verrassend goed te voorspellen.
 
Wat kunnen we verwachten als de 
weerman of vrouw op televisie aan-
kondigt dat er een warmtefront na-
dert? 
Hoe zien we de voorboden van een 
warmte- of koufront aan de hemel? 
Wat voor weer krijgen we dan? Wat 
vertellen wolken ons over het weer? 
Kun je in Nederland het Noorder-
licht zien en wat betekenen kringen 
om de zon voor het weer?

WEERSVERWACHTING Tijdens de 
cursus ligt de nadruk op visuele 
beelden van natuurverschijnselen, 
die ieder van ons kan waarnemen 
als hij of zij in het veld om zich heen 
kijkt. Ook wordt informatie gegeven 
over de bronnen die je kunt raadple-
gen om zelf een weersverwachting 
samen te kunnen stellen.
 
Wegens grote belangstelling (op 
24 januari volgeboekt) geeft Leus-
denaar Joop de Wilde, ballonvaar-
der en luchtvaartmeteoroloog, op 
woensdagavond 7 februari nog-
maals deze minicursus.
Kijk voor meer informatie op www.
degroenebelevenis.nl 

Zwerfafval opruimacties 
januari
LEUSDEN Een paar uurtjes opruimen 
en Leusden wordt echt schoner.
 
Op vrijdag 26 januari tussen 14.00 
uur en 15.00 uur gaat Leusden ZeT 
met bewoners, scholen, BSO en on-
dernemers het Maximaplein en om-
liggende wijk weer schoon maken. 
Samen voor een schone buurt in 
Leusden-Zuid.
 
OPRUIMOCHTEND LEUSDEN Op za-
terdag 27 januari is het opruimoch-
tend van zwerfafval. Alle Leusdena-
ren kunnen meehelpen om diverse 
gebieden in en om het centrum van 
Leusden zwerfafvalvrij te maken. 
Of door in de eigen straat of wijk aan 

de slag te gaan met de buren of ge-
zamenlijk.
Iedereen is welkom voor de start   
tussen 9.00 en 9.30 uur bij De Groe-
ne Belevenis waar de op te ruimen 
gebieden verdeeld worden. Veilig-
heidshesjes en afvalgrijpers zijn 
aanwezig.

13GROEN EN DUURzAAM

Burgmeester knot mee
LEUSDEN  Groep 8b van openbare 
Daltonschool ‘t Palet ging afgelopen 
vrijdag, na de geluwde storm, in het 
buitengebied van Leusden aan de 
slag om een elzenrand ‘af te zetten’. 
Ook dat onderhoud is op zijn tijd 
noodzakelijk.

De Groene Belevenis verzorgt al ja-
ren, in samenwerking met Stichting 
De Boom, knotlessen in de winter 
voor zevende- en achtstegroepers. 
Dit seizoen werd, onder begeleiding 
van vrijwilligers van De Groene Be-
levenis, langs de oude Spoordijk een 
elzenrand afgezet.
 
HANDEN UIT DE MOUWEN Samen 
met burgemeester Gerlof Bouw-
meester werden zagen in een elzen-
rand gezet. Een succesvolle actie, zo 
merkte de burgemeester op. Bouw-
meester vertelde dat hij als kind al 
zagen had geleerd bij Scouting. Zo 
kreeg ‘t Palet ervaren versterking 

bij deze klus, dit alles in een helder 
winterzonnetje.
 
ACTIEF EN LEERzAAM Vrijwilliger 
Pier Selles startte de buitenles met 
een uitleg over gereedschap en 
veiligheid en over het verschil tus-
sen knotten en afzetten. Om het 
landschap te onderhouden en weer 
groeiruimte te geven worden knot-
wilgen geknot en elzen afgezet.
 
In kleine groepjes en professioneel 
uitgerust snoeiden en zaagden de 
kinderen de in overleg met De Boom 
aangewezen  elzenrand.
 
Onder een luid ,,Van onderen!” kwa-
men veel afgezaagde takken met 
gekraak naar beneden. Hulpouders 
deden net zo hard mee. Sommige 
vertelden over hun eigen knotles, 
toen ze zelf nog kind waren: het 
blijft een onvergetelijke ervaring.

 p Leerlingen van ‘t Palet kregen hulp van de burgemeester bij het elzen afzetten.

 p Samen het Maximaplein opgeruimd!
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GROENE AGENDA
Een greep uit de Groene Agenda. 
Zie voor details en aanmelding: 
www.degroenbelevenis.nl

JANUARI
Zwerfafvalochtend
Za. 27-01
09.00 - 12.00 uur
Start: De Groene Belevenis
 
Landelijke Tuinvogeltelling
za./zo. 27/28-01
www.tuinvogeltelling.nl
 

FEBRUARI
Landelijke Warme Truiendag
vr. 02-02
 
Minicursus: Wolken, wind en 
water
wo. 07-02
19.30 - 21.30 uur
De Groene Belevenis
Opgeven: cnme@amersfoort.nl

MAART
Zon & Energie
Een Inspirerende beurs over 
de Leusdense Energietransitie
za. 03-03
10.00 -17.00 uur
Valleizon, Zonnedak De Korf, Ik-
wilwatt en Energiegroep COOL, 
met steun van de gemeente 
Leusden. Inwoners van Leusden 
worden nadrukkelijk uitgeno-
digd. Denk en praat mee over een 
energieneutraal Leusden!
De Til
 
Word Vriend van De Groene Belevenis 
(ANBI).

Betrokken bezig 
op vakantie
LEUSDEN Januari loopt al bijna op 
zijn eind. Veel mensen beginnen nu 
alvast hun zomervakantie te plan-
nen. De Groene Belevenis stimu-
leert duurzame vakanties. Daarom 
is het thema van de Duurzame 13 
campagne deze maand: ‘Betrokken 
Bezig op Vakantie’. Ga bijvoorbeeld 
eens biologische druiven plukken of 
help bij faunabeheer op de plek van 
bestemming.
 
Zuinig zijn op de natuur tijdens de 
vakantie begint al bij het inpakken. 
Neem bijvoorbeeld een lamp mee 
die werkt op zonne-energie (Groe-
neGadgets.nl). Voor het eerst kam-
peren of op safari? Spullen lenen 
of tweedehands overnemen is goed 
voor het milieu. Gek op duiken? Dan 
is het belangrijk om planten en die-
ren tijdens het duiken niet aan te ra-
ken, te verstoren of te beschadigen. 
Kijk op EcoDiver.nl en doe de toets 
voor meer ecologisch bewustzijn.
Op GroeneVakantiegids.nl zijn 
kleinschalige, groene vakantie-
adressen in Europa te vinden. Denk 
aan kamperen bij biologische boe-
ren of vakantieverblijven in de na-
tuur. Bij de Groene Vakantiegids 
staat het groener en milieuvriende-
lijker maken van een accommodatie 
voorop. Dit laatste geldt ook voor 
hotels en campings met het Green 
Key label. Met het vliegtuig naar 
droombestemmingen? Hoeft niet. 
Blauwgroene watervallen of prach-
tige canyons zijn er ook in Europa. 
Scheelt duizenden kilometers en 

 p Betrokken bezig op vakantie: controleren van de waterkwaliteit en bestuderen van het waterleven op de plek van bestemming.

Realiseer alle 
‘Dertien 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 wordt een nieuw Duur-
zaam Doel afgevinkt op de DoeLijst. 
 
ALLE DOELEN OP EEN RIJ Op de Groen 
en Duurzaam pagina van deze krant 
staat elke maand een artikel met 
daarin een nieuw Duurzaam Doel.
 
Op de site van De Groene Beleve-
nis is alles terug te vinden. Volg ook 
twitter.com/groenebelevenis en fa-
cebook.com/degroenebelevenis.
 
DUURzAMEDERTIENFEEST Enthousi-
aste deelnemers die alle 13 Duur-
zame Doelen realiseren zijn van 
harte uitgenodigd voor het Duurza-
meDertienFeest in het voorjaar van 
2018. doededuurzame13.degroene-
belevenis.nl 

De Doelijst is verkrijgbaar bij: 
- Gemeentehuis
- Bibliotheek
- Kringloopwinkel
- Wereldwinkel
- De Groene Belevenis (Hamers-
veldseweg 105-107)

Uiteraard is de DoeLijst ook te 
downloaden op de site van De Groe-
ne Belevenis.
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