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Duurzaamheid wint terrein
LEUSDEN Urgenda timmert aan de
weg. De tiende Dag van de Duurzaamheid wordt op 10 oktober in het
hele land gevierd. Er vinden weer
verschillende activiteiten plaats om
te laten zien dat er al duizenden
duurzaamheidsinitiatieven zijn, die
samen wel degelijk verschil maken.
Door deze vol enthousiasme te tonen, worden anderen aangemoedigd ook mee te doen. Op deze manier
wil
Urgenda
de
duurzaamheidsbeweging vergroten.

In Leusden is er niet één dag, maar
een hele maand vol duurzame activiteiten: Duurzaam Doen Oktober.
Centraal thema van alle activiteiten
in Leusden is ‘het verminderen van
je eigen impact’, laat je inspireren
om op een leuke, bewuste en/of innovatieve manier je eigen voetaf-
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druk te verminderen. Alle informatie over de activiteiten is te vinden
op www.duurzaamdoenleusden.nl,
een initiatief van De Groene Belevenis.

OKTOBER

JAN TERLOUW IN ZINCAFÉ Op maandagavond 8 oktober houdt Jan Terlouw een lezing, georganiseerd door
Zincafé Leusden. Terlouw schreef
het Boekenweekessay 2018 “Natuurlijk”; een ode aan de natuur en
een pleidooi voor duurzaamheid.
Maar het is vooral ook een vurig
betoog om de aarde in betere staat
achter te laten voor volgende generaties. Het tijdperk van het Antropoceen is aangebroken: het menselijk handelen heeft een bepalende
invloed op de toestand van de aarde. Wat de aarde in 4,5 miljard jaar
heeft ontwikkeld, is de afgelopen
eeuw in rap tempo verwoest door de
mens. De klimaatverandering is een
feit. Het is niet te laat, maar het is
wel de hoogste tijd voor drastische

Documentaire en discussie: Einde van
bezit

Do. 04-10 / 20.00 - 22.00 u
Kerkgebouw De Koningshof
De Groene Belevenis

‘Verschil wordt
zichtbaar’
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pp Leefwijzer: leef wijzer, leef lekker duurzaam!

maatregelen.
Terlouw zal ongeveer drie kwartier
spreken. Na de pauze is er ruimte
voor vragen uit het publiek en ge-

sprek. Omdat het beperkte aantal
plaatsen in Theater De Tuin al is
uitverkocht is aanmelden helaas
niet meer mogelijk.

Samen in de Struintuin

Wo. 10-10 / 09.30 - 11.30 u
Peuters tot 4 jaar
De Groene Belevenis

Lezing: Verborgen impact

Duurzaam Doen Oktober!

Marjolein Jonker

LEUSDEN Centraal thema in de
maand oktober is ‘het verminderen van je eigen impact’. Laat je
inspireren om op een leuke, bewuste en/of innovatieve manier je
eigen voetafdruk te verkleinen.

pp Minder is meer: Tiny House.

Tiny Houses: minder huis,
meer leven
LEUSDEN Landelijk is er steeds meer
aandacht voor Tiny Houses, kleine
huisjes. Reden voor de Bibliotheek
Leusden om met De Groene Belevenis een inspirerende avond over dit
thema te organiseren. Tiny houses
zijn zelfvoorzienende huisjes op
wielen van maximaal 50m2. Ze worden bewust gebouwd en fulltime
bewoond vanuit de behoefte een
eenvoudiger leven te leiden.
Marjolein Jonker, die op krap 20 m2
woont, is ambassadeur voor de Tiny
House Movement in Nederland. Het
is haar missie om Nederland bekend
te maken met de filosofie achter de
beweging en het wonen in duurzame kleine huisjes op meer plaatsen
mogelijk te maken.
MINDER=MEER Hoe is het om in een

Tiny House te wonen? Wat motiveert mensen om dat te doen? En
waar begint men als men zelf een
Tiny House wil? Ervaringsdeskundige Jonker vertelt op 16 oktober
over alle ins en outs op het gebied
van Tiny Houses, want het zijn veel
meer dan charmante, kleine huisjes. Bij een Tiny House hoort vaak
een heel milieuvriendelijke lifestyle. Een Tiny House is voor de bewoners de ideale basis om een bewuster en duurzamer leven te creëren.
Door te leven in een Tiny House
ontdekt men wat écht nodig is en
wat gelukkig maakt. Het stimuleert
om bewuster om te gaan met het eigen verbruik en de impact die men

heeft door de aanschaf van allerlei
spullen. In ruil daarvoor krijgen
aanhangers het gevoel van meer
tijd, meer geld en meer vrijheid.
Aanhangers van de Tiny House
Movement vertalen dit als volgt:
“minder huis - meer leven”. Niet iedereen wil in een kleiner huis wonen maar de Tiny House Movement
zet mensen aan het denken over de
vraag hoeveel ruimte en spullen
men eigenlijk nódig heeft. De avond
sluit af met deskundigen die samen
met Erik van Beurden (wethouder
Duurzaamheid) de (on)mogelijkheden van Tiny Houses toelichten.
KOM KIJKEN Deelnemers kunnen
ook een Tiny House bezoeken,
men is welkom bij een Tiny House
in aanbouw van Gerard Janssen en
Rose Carry. Ze bouwen een huisje van zeven bij twee en een halve
meter en zien dit zelf als een groot
avontuur waar ze veel plezier aan
beleven. Iedereen die interesse
heeft in Tiny Houses en ecologisch
verantwoord bouwen geven ze
graag de gelegenheid om een kijkje te komen nemen. Op zaterdag 20
oktober houden ze open huis van
13.00 tot 16.00 uur. Het adres is nog
niet bekend, omdat ze op het punt
staan het huisje te verhuizen naar
een plek in de regio. Waar het huisje
op 20 oktober staat wordt vermeld
op hun blog www.tinyecohouse.nl of
www.duurzaamdoenleusden.nl.

Op 10 oktober 2018 is het de tiende
Dag van de Duurzaamheid. Door
heel Nederland vinden op deze
dag tal van activiteiten plaats in
het kader van de bevordering van
duurzaamheid.
DUURZAAM IN LEUSDEN Op initiatief

van De Groene Belevenis en de
gemeente Leusden vinden er niet
alleen op 10 oktober maar over de
hele maand oktober duurzame activiteiten plaats onder het motto
Duurzaam Doen Oktober! De activiteiten staan vermeld op www.
duurzaamdoenleusden.nl
DOCUMENTAIRE Zo wordt bijvoorbeeld op 4 oktober in De Koningshof de documentaire ‘Einde van
bezit’ (VPRO Tegenlicht) vertoond met na afloop een discussie
onder leiding van Jan Overweg en
geeft Jan Terlouw op 8 oktober de
lezing ‘We leven op de pof bij de
natuur’ in het Zincafé in Theater
De Tuin.
LEZING VERBORGEN IMPACT We hebben als Westerse consument veel

Einde van Bezit
LEUSDEN Wat betekent het voor het

productieproces als we niet langer
spullen bezitten, maar alleen gebruiken?
Hierover gaat de Tegenlicht-documentaire ‘Einde van bezit’ van Thomas Rau, de duurzaamste bouwmeester van Nederland. Producten
worden tegenwoordig zo ontworpen
dat ze gepland snel verouderen, terwijl grondstoffen opraken en afvalbergen groeien. Stel nu dat we geen
lampen meer kopen maar licht. Dan
zal degene die ons het licht verkoopt
ervoor zorgen dat de lamp niet een
bewust verkorte levensduur heeft
maar lang meegaat.
Na vertoning van de documentaire
‘Einde van bezit’, op 4 oktober in De
Koningshof, volgt een discussie met
gespreksleider Jan Overweg.

meer impact op het milieu dan
we denken. Mark Kauw werkte
mee aan het boek ‘De verborgen
impact, alles voor een eco-positief leven’ van Babette Porcelijn.
Kauw vertelt op woensdagavond
10 oktober in de Bibliotheek wat
die verborgen impact is en hoe
men daarop een positieve invloed
kan uitoefenen.
Bezoekers kunnen naderhand
hun eigen afdruk berekenen.
FAIR TRADE WEEK Verschillende
Leusdense bedrijven zetten in de
week vanaf 27 oktober Fairtradeproducten in de spotlights. Zo laten zij zien dat ze voor Fairtrade
kiezen, wat Fairtrade producten
zijn en hoe je door aankoop van
deze producten boeren en arbeiders in ontwikkelingslanden kunt
helpen met verbetering van hun
situatie.

Wo. 10-10 / 20.00 - 22.00 u
Bibliotheek Leusden-Centrum

Inspiratieavond: Tiny Houses

Di. 16-10 / 20.00 - 22.30 u
Bibliotheek Leusden-Centrum

Spelen in de Struintuin (herfstvakantie)

Wo. 24-10 / 14.00 - 16.30 u
Kinderen tot 13 jaar
Inclusief broodje-worst bakken:
1,00 euro extra
De Groene Belevenis

Aftrap Fairtrade Week

Za. 27-10
Winkelcentrum De Hamershof

Word Vriend van De Groene Belevenis
(ANBI).
pp Duurzaamheid Leusden.

Samen fit in Leusden
LEUSDEN Om Leusdenaren zich
meer bewust te laten zijn van een
gezonde leefstijl vinden van 1 tot 12
oktober
de
LeusdenFit-weken
plaats.

Er worden activiteiten georganiseerd waarbij voeding, gezond gewicht, weerbaarheid, sport, buitenspelen en plezier beleven voorop
staan. Zo geldt bij sportverenigingen een rookvrije week, is er een
assertiviteitstraining voor volwassenen en kunnen meiden van dertien tot zeventien jaar een workshop
volgen over make up en fashion.
JONG EN OUD: SAMEN IN HET GROEN

Op woensdag 10 oktober vindt in de
Struintuin een speciale Peuters in

het Groen plaats. Deze ochtend zijn
ook ouderen welkom om te genieten
van de tuin, het spel en het samenzijn: ‘Samen in het Groen’.
ONTMOETING EN DOEN In de Struintuin worden activiteiten uitgezet
waarbij jong en oud elkaar ontmoeten. Er is ruimte voor creativiteit,
een verhaal en beweging. Daarnaast kan worden ‘gepoeld’ en is de
modderkeuken open.

Samen in het Groen wordt georganiseerd door De Wiebelwagen, het
Mamacafé, De Groene Belevenis
en Welzin. Een overzicht van alle
LeusdenFit activiteiten is te vinden
op: www.sociaalplein-leusden/leusdenFit.

