
GROENE AGENDA
Zie: www.degroenbelevenis.nl.

MEI
 
Zincafé
Ubuntu en Duurzaamheid

Donderdag 17 mei om 20.00 uur

Entree vrij, donatie welkom
Theater De Tuin

Zwerfafval opruimochtend
Zaterdag 26 mei van 9.00 - 11.30 
uur

Volwassenen en jeugd
Start: De Groene Belevenis

Seizoensopening:
Vlinder- en Bijentuin, viering 
25-jarig bestaan
Zaterdag 26 mei van 13.00 - 16.00 
uur
Hoek Groene Zoom/Heiligen-
bergerweg

Peuters In het Groen
Woensdag 30 mei van 9.30 - 11.30 
uur

Peuters 0 t/m 3 jaar

Entreeprijs vanaf 1 jaar 2,50 
euro, contant
De Groene Belevenis

JUNI
 
Utrechts Landschap: Publieks-
wandeling door Bloeidaal met 
gids
Zondag 3 juni van 14.00 - 16.00 
uur

P Utrechts Landschap, Koedij-
kerweg 3816 BV Amersfoort

Spelen in de Struintuin
Woensdag 13 juni van 13.00 - 
16.30 uur

Entree kinderen 2,50 euro (con-
tant)
De Groene Belevenis

Workshop Mindfulness in de 
natuur door Hans Haak
Woensdag 13 juni van 19.30 - 
21.30 uur

De Groene Belevenis
15,00 euro

 

Word Vriend van De Groene Belevenis 
(ANBI).

Vogels: je blijft er naar kijken

‘Opgeruimde Leusdenaren’
LEUSDEN Samen zorgen voor een 
schoon Leusden, dat doen ‘Opge-
ruimde Leusdenaren’. Indien ieder-
een een stukje Leusden schoon-
houdt, wordt Leusden nog schoner. 
Naast de opruimochtend en ver-
schillende initiatieven in wijken en 
bij scholen, zijn er al veel Leusdena-
ren die hun eigen straat of een stuk-
je in de buurt zwerfafvalvrij houden 
door regelmatig vuil te prikken en te 
rapen. Om goed inzicht te krijgen 
waar de omgeving al netjes wordt 
gehouden en waar nog zwerfies blij-
ven liggen, wil Opgeruimd Leusden 
online een kaart samenstellen met 
daarop alle ‘Opgeruimde Leusdena-
ren’ in beeld. De uitdaging is om de 
hele kaart van Leusden bezet te 
zien.
 
IEDEREEN OP DE KAART Opgeruimd 
Leusden is druk doende op dit mo-
ment alle ‘Opgeruimde Leusdena-
ren’ in kaart te brengen. Burgers, 
bedrijven, sportverenigingen en 
scholen zijn hierbij ook uitgenodigd 
om hun eigen opgeruimde stukje 
Leusden op deze kaart te laten zet-
ten via www.opgeruimdleusden.nl. 
“Samen voor een schone omgeving. 
Samen voor een volle kaart van 
Leusden als Opgeruimde Leusde-
naar!” Leusden heeft ook een groot 
buitengebied waar veel wordt gere-
creëerd. Wanneer er afvaldumping 
wordt gesignaleerd moet men dat 

afval laten liggen en de gemeente 
informeren over de locatie (bij voor-
keur met foto) via gemeente@leus-
den.nl, telefoon 14033, Whatsapp 
06-12180117 of www.leusden.nl/
meldingopenbareruimte, Twitter 
@Gem_Leusden of Facebook @ge-
meenteleusden. De gemeente zal 
de locatie onderzoeken en proberen 
de dader te achterhalen en zorgt er 
ook voor dat het afval op de juiste 
manier wordt afgevoerd. Bij Opge-
ruimd Leusden kunnen prikkers en 
handschoenen worden geleend. Ook 
verstrekt men afvalzakken voor het 
verzamelde zwerfafval. Voor meer 
informatie en het aanvragen van 
materialen kan een mail worden 
gestuurd naar vraag@opgeruimd-
leusden.nl. Op zaterdag 26 mei vindt 
er weer een zwerfafval-opruimactie 
plaats. De gezamenlijke start is om 
9 uur bij De Groene Belevenis. Ook 
kinderen onder begeleiding kunnen 
naar hartenlust meeprikken.

De natuur beleven!
LEUSDEN De Struintuin van De 
Groene Belevenis is populair, 
blijkt uit cijfers. Vorig jaar werd 
deze meer dan honderd keer ge-
bruikt voor een groene familie-ac-
tiviteit of kinderfeestje. Bezoekers 
genieten van de ruimte en de vrij-
heid die de Struintuin biedt. Ie-
dereen vindt het leuk om water-
diertjes te zoeken in de poel, te 
genieten van het ooievaarspaar en 
het uitzicht en het vuurtje stoken 
in de vuurplaats. Kinderen kun-
nen kliederen in de modderkeu-
ken, spelen met de waterpomp, in 
het huttenbos of ‘gewoon’ verstop-
pertje spelen. De natuurlijke om-
geving is uitdagend, prikkelt de 
fantasie en daagt uit om te bewe-
gen.
 
ONTWIKKELING KIND De Struintuin 
is erg belangrijk voor kinderen. 
,,Kinderen ervaren hier hoe leuk 
het is om buiten te spelen, iets wat 
in deze tijd van computerspelle-
tjes niet meer vanzelfsprekend is. 
Van nature zijn kinderen nieuws-
gierig en vinden ze ontdekken 
leuk. Rennen, te klimmen en te 
klauteren ontwikkelt hun moto-
riek. En daarnaast doen ze hier 
spelenderwijs kennis en ervarin-
gen op over de natuur. Door de na-
tuur dicht bij kinderen te brengen, 
ervaren ze hoe boeiend en waar-
devol deze is.”
 
KINDERFEESTJES Bij De Groene Be-
levenis zijn twee soorten feest-
jes te boeken, een Struinfeestje 

voor kinderen vanaf 4 jaar en een 
Survivalfeestje vanaf 9 jaar. Men 
huurt de gehele tuin af, er zijn dus 
geen andere bezoekers. In de tuin 
staat de Schuilhut, een eenvou-
dig gebouw met een keukenblok, 
koelkast en toilet. Bij een Struin-
feestje kan de hele middag naar 
eigen inzicht ingevuld worden. Er 
staan schepnetjes, zoekkaarten en 
een map met spelsuggesties klaar. 
Eventueel kan een kampvuur wor-
den aangelegd om pannenkoeken, 
hotdogs of popcorn te bereiden. 
Tijdens een Survivalfeestje wor-
den spannende en avontuurlijke 
opdrachten uitgevoerd met behulp 
van een themakist. Meer infor-
matie en digitaal boeken kan via 
www.degroenebelevenis.nl.
 
VOLWASSENEN Ook volwassen zijn 
graag actief in de buitenlucht. 
De hond uitlaten, hardlopen, ge-
nieten van het groen; iedereen 
heeft zijn eigen groene belevenis. 
,,Daarom organiseren wij ook acti-
viteiten voor volwassenen, excur-
sies en workshops. Door de natuur 
te beleven, word je geraakt door 
bijzondere en leuke ervaringen. 
Dit geeft inspiratie om een bijdra-
ge te leveren aan natuurbehoud 
en duurzaamheid. Dat is waar De 
Groene Belevenis voor staat: een 
goed gecreëerde natuurervaring 
vormt dan dé voedingsbodem voor 
een duurzame toekomst. Zo kun-
nen groene belevenissen, naast 
een plezierige dag, grote positieve 
gevolgen hebben!”

 p Gezellig met zijn allen broodjes bakken in de vuurkuil!

 p Samen Leusden 'opruimen'.

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

Jaar van de 
huiszwaluw
LEUSDEN De Nationale Vogelweek 
wordt georganiseerd door Vogelbe-
scherming Nederland in samen-
werking met vele lokale vogelwerk-
groepen, vrijwilligers en 
collega-natuurbeschermers. Ieder-
een kan de meest verbazingwek-
kende vogels ontdekken, ook dicht 
bij huis. Ga op stap en ontdek de 
prachtige natuur. Tijdens de Natio-
nale Vogelweek van 12 tot en met 21 
mei worden er veel activiteiten ge-
organiseerd.
 
VOGELS KIJKEN Onder leiding van 
gidsen kan iedereen ontdekken hoe 
ongelofelijk rijk ons land is aan vo-
gels en hoe leuk het is om vogels te 
kijken. Tijdens de Nationale Vogel-
week zijn er in alle provincies ex-
cursies, wandelingen, workshops 
en andere vogelactiviteiten. Ieder-
een kan meedoen en vrijwel alle 

activiteiten zijn gratis. Op www.vo-
gelweek.nl/alle-activiteiten staan 
alle activiteiten vermeld.
 
HUISZWALUW Vogelbescherming 
Nederland en Sovon Vogelonder-
zoek hebben 2018 uitgeroepen tot 
‘jaar van de huiszwaluw’. Hij ‘plakt’ 
zijn nesten aan allerlei gebouwen 
en leeft bijna altijd dichtbij men-
sen. Gelukkig is het aantal sinds de 
eeuwwisseling weer licht toegeno-
men na een populatiecrash sinds 
de jaren ‘70. Huiszwaluwen zijn 
mooi, ingenieuze bouwers en goed 
te observeren. Huiszwaluwen eten 
enorme hoeveelheden muggen en 
andere vliegende insecten. Een 
huiszwaluwpaar met jongen vangt 
wel 9000 insecten per dag. Maar 
ondanks dat ze zo dichtbij ons zijn, 
hebben veel mensen nog nooit een 
huiszwaluw gezien. Eenmaal waar-
genomen zal de huiszwaluw snel 
opnieuw worden herkend tijdens 
wandelingen of een fietstocht.

LEUSDEN In je eigen omgeving zijn 
meer vogels dan je denkt. In en om 
Leusden zijn tal van bos-, zang-, 
weide- en watervogels te vinden. 

Je komt ze tegen in De Schammer, 
Bloeidaal en op de landgoederen 
De Boom, Den Treek-Henschoten 
en Stoutenburg. Verrekijker mee!

 p De huiszwaluw is goed herkenbaar aan zijn blauwe verenkleed en de witte onderzijde.

Zonnepanelen
LEUSDEN Voor wie graag overstapt 
op zonne-energie maar zelf geen ge-
schikt dak heeft, is er nu het project 
Nieuw Wildenburg.
 
Via ValleiZon kunnen inwoners 
van de gemeente Leusden panelen 
kopen die op het dak van melk-
veestal Frans van de Lagemaat aan 
de Hamersveldseweg 113 worden 
geplaatst. Na het succesvolle pro-
ject van De Korf is dit het volgende 
project waarbij gebruik wordt maakt 
van de postcoderoosregeling. Er 
zijn nog panelen beschikbaar voor 
Leusdenaren die graag een bijdrage 
leveren aan het opwekken van groe-
ne stroom in eigen dorp en zo hun 
energierekening verlagen.
Voor meer informatie: www.vallei-
zon.nl of info@valleizon.nl, Jaap Ke-
tel: 033-4343500.

Ubuntu en duurzaamheid
LEUSDEN In het Zincafé spreekt mr. 
dr. Dorine van Norren over Ubuntu 
en duurzaamheid. Van Norren, Mi-
nisterie van Buitenlandse zaken, 
confronteert in haar proefschrift 
drie niet-westerse denkwijzen met 
de Sustainable Development Goals 
van de Verenigde Naties.
 
KERNWAARDE Deze drie denkwij-
zen waarmee Van Norren kennis 
heeft gemaakt en waarin zij zich 
heeft verdiept zijn Buen Vivir uit 
Zuid-Amerika, Gross National 
Happiness uit Buthan en Ubuntu 
uit Afrika, met als kernwaarde de 
verbondenheid van de mens met de 
natuur. Toen Dorine rond 1990 in 
Zuid-Afrika studeerde merkte ze al 
dat Ubuntu niet slechts een theore-

tisch begrip was. Er werd in studen-
tenkringen, maar ook in townships 
vrij en gemakkelijk over gediscussi-
eerd. Haar werd duidelijk gemaakt 
dat het woord ‘ik’ moet worden ver-
vangen door ‘wij’. We zijn pas mens 
door de verbondenheid met alles 
en iedereen om ons heen. Ubuntu 
staat voor ‘ik ben, omdat wij zijn’, 
in tegenstelling tot onze westerse 
Descartes-overtuiging: ‘ik denk dus 
ik besta’. Niet-westerse opvattingen 
stuiten gemakkelijk op bezwaren 
en onbegrip. Ook in de VN uitte het 
westen de vrees dat mensenrechten 
gerelativeerd worden vanuit de lo-
kale cultuur. Dit is het interessante 
thema waarover wordt gesproken 
in het Zincafé op donderdag 17 mei 
vanaf 20.00 uur in De Tuin.
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