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Doe mee met De Duurzame 13

LEUSDEN Na een zomerstop van

twee maanden pakt De Groene Belevenis de campagne Doe De Duurzame 13 weer op. De vakantie zit
erop; het werk of de school begint
weer. Maak een frisse start, creëer
ruimte in hoofd en huis door lekker
op te ruimen. Het thema van september is dan ook: gun je opgeruimde spullen en kleding een tweede
leven. Breng ze naar de kringloop,
daar krijgt alles een mooie bestemming.
Filiaalleider Gerco Kolbach van
Kringloopcentrum Leusden: ,,Wij
dragen niet alleen bij aan duurzaamheid, hergebruik en recycling
(we realiseren een milieurendement van 91%), maar hebben ook
een sterke sociaal-maatschappelijke
functie. Zo bieden we verschillende re-integratietrajecten. Een leuk
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voorbeeld hiervan is ons textielatelier dat onder meer onze beroemde
‘Ekstertassen’ maakt.”

Spelen in de Struintuin

Woensdag 6-9
14.00 uur tot 16.30 uur
Kinderen van 4 t/m 12 jaar
De Groene Belevenis

RESTYLE EN KRINGLOOPDAG Direc-

teur Stichting Kringloopcentrum
Amersfoort-Leusden Mieke Bleij
vertelt over de laatste ontwikkelingen, waaronder het project met de
pop up store ‘Oud Nieuws’. ,,Tijdelijk
stond onze pop up store in de Hamershof, we zoeken nu een nieuwe
locatie. Doel is onder andere om ook
mensen aan te spreken die tot nu toe
nog niet zo bekend zijn met hergebruik en kringloop, de reacties zijn
positief.” Mieke vervolgt enthousiast: ,,Ons nieuwste initiatief is de
boetiek ‘Restyle’, open sinds 1 september.
Op de Zwaaikom 29a, om de hoek
bij Kringloopcentrum Amersfoort,
vindt het winkelend publiek vintagemode met een twist, textiel en
fournituren. En last, but not least: ga

Zwerfafval Opruimochtend

K ringloop Leusdne-A mersfoort

Een tweede leven
voor spullen

pp Het textielatelier vervaardigt onder meer ‘upcycled’ kleding voor boetiek Restyle.

op 7 oktober vooral naar onze Leusdense vestiging voor de feestelijke
Nationale Kringloopdag. Ontdek er
het mooiste antiek en curiosa.”

Ook meedoen met De Duurzame 13?
Kijk voor meer informatie op: doededuurzame13.degroenebelevenis.
nl.

Leusden Fairtrade: werk
aan de winkel

Gevraagd: bijdrage voor
aanleg Blotevoetenpad
LEUSDEN Vies worden is lekker en

belangrijk. Kinderen moeten de
mogelijkheid krijgen om buiten te
onderzoeken en te experimenteren.
Dat is leerzaam en goed voor de
weerstand en ontwikkeling. Maar
tegenwoordig zitten kinderen steeds
meer binnen, en zijn ouders vaak
niet blij als hun kind bemodderd
binnenkomt.
De Groene Belevenis stelt hierin
graag een voorbeeld. De Struintuin, met uitzicht over de weilanden
richting Valleikanaal, is een geweldige groene locatie aan de rand
van Leusden. Een heerlijke plek
voor kinderen en volwassenen om
te genieten van de natuur en waar
een hoop valt te beleven. Dit stuk
speelnatuur stimuleert kinderen de
natuur te voelen, ruiken, zien, horen en proeven. Zo doen zij nieuwe
ervaringen op die van zeer positieve
invloed zijn op hun lichamelijke en
geestelijke ontwikkeling.
AVONTUURLIJK EN EDUCATIEF De

Groene Belevenis wil graag een
blotevoetenpad aanleggen in de
Struintuin. Een pad dat nog meer
uitnodigt om avontuurlijk te ontdekken, grenzen te verleggen en
nieuwe ervaringen op te doen. Op
blote voeten lopen is leuk, gezond
en leerzaam. Je maakt intensief contact met de bodem en voelt de verschillende ondergronden als gras,
kiezels, zand, boomschors, modder

en hout. Ouders, leerkrachten en
pedagogisch medewerkers ervaren
zo het plezier en belang van (samen)
spelen in een natuurlijke omgeving:
buiten spelen is fijn. Het resultaat is
dat dit de drempel verlaagt om actiever met kinderen buiten te spelen
op hun eigen locatie. Het pad lopen
is ‘beleven’, maar heeft ook een
educatief karakter en sluit hiermee
naadloos aan op de doelstelling.
REALISATIE ONTWERP Er ligt een
professioneel ontwerp klaar voor de
uitvoering van het Blotevoetenpad.
Om het pad daadwerkelijk aan te
leggen is een extra financiële investering nodig. De Groene Belevenis
is een zelfstandige Stichting en realiseert haar doelstelling mede door
giften, sponsoring en inzet van vrijwilligers.
WORD VRIEND Met een maandelijkse bijdrage van (minimaal) 2 euro
is men Vriend van De Groene Belevenis. Vrienden zijn welkom op de
speciale Vriendendag op 16 september. Een middag met groene activiteiten, een toelichting op de aanleg
van het blotevoetenpad en een gezellige afsluiting bij de vuurplaats.
Vriend worden kan via de website
www.degroenebelevenis.nl. Uiteraard zijn eenmalige giften ook welkom op NL97 INGB 0006 7081 52 ovv
“Blotevoetenpad”. De Groene Belevenis is ANBI-erkend, zodat giften
aftrekbaar zijn voor de belasting.

CAMPAGNE FAIRTRADE Om de titel
in 2018 te behouden gaat de werkgroep Fairtrade Gemeente Leusden
(Werkgroep FT) de uitdaging aan
om meer organisaties te stimuleren
de overstap naar fairtrade producten te maken. Daartoe is een campagne gepland.
1. Werkgroep FT neemt initiatieven
tot behoud van het predicaat.
2. Gemeentelijk fairtrade beleid.
3. Winkels verkopen eerlijke producten. Horeca serveert fairtrade
producten.
4. Maatschappelijke organisaties

gebruiken fairtrade producten.
5. Media-aandacht.
6. Toename van Maatschappelijk
Verantwoord Ondernemen.
UITBREIDING WERKGROEP FT Voor
de campagne verwelkomt de Werkgroep FT graag nieuwe leden. Draag
jij fairtrade een warm hart toe? Vind
je het leuk om acties te bedenken en
uit te voeren? Meld je dan bij Chieni
Wassink (06 50557773) of via ftleusden@outlook.com.

pp Leusden: ook in 2018 Fairtrade.

Boskoppen: geef de
natuur een gezicht
LEUSDEN Op woensdagmiddag 13
september , 14.30 uur tot 16.30 uur,
kunnen kinderen (6-12 jaar) bij De
Groene Belevenis een boskop maken. Daar zijn allerlei natuurlijke
materialen voorhanden, maar je
mag ook zelf iets meebrengen.

Een boskop is een gezicht, gemaakt

van natuurlijke materialen. Met
hout, klei, mos, takjes, blaadjes, besjes en bloemen kun je de natuur een
eigen gezicht geven. Een boskop.
Wat voor gezicht dat wordt mag je
helemaal zelf weten.
Kostten 4,50 euro. Aanmelding via
de website (Kinderactiviteiten).

Zonnepanelen: dataverzoek
LEUSDEN Goed nieuws voor mensen

met zonnepanelen: de salderingsregeling blijft waarschijnlijk tot 2023
ongewijzigd, en ook daarna zal er
een gunstige regeling komen voor
de verrekening van zelf opgewekte
zonnestroom.
Leusden heeft veel daken met zonnepanelen en zat bij de laatste telling ruim boven het landelijk gemiddelde met 747 zonnedaken en

Zaterdag 9-9
9.00 uur verzamelen
Volwassenen en kinderen onder
begeleiding
De Groene Belevenis

Natuurmiddag: Boskoppen
maken
Woensdag 13-09
14.30 uur tot 16.30 uur
Kinderen van 6 t/m 12 jaar
De Groene Belevenis

ME-time: Mindfulness
door Hans Haak

Woensdag 13-09, 11-10, 8-11
19.30 uur tot 21.30 uur
De Groene Belevenis
15 euro per keer, incl. koffie/thee;
los te bezoeken
Aanmelding zie website

Workshop Tuinontwerp
door Eveline Beukema
van Buitenkans Tuinen

Zaterdag 30-09
10.00 uur tot 16.00 uur
De Groene Belevenis
75 euro, inclusief koffie/thee en
lunch
Aanmelding zie website
De workshop is voor iedereen
die de tuin wil veranderen of
een tuin gaat inrichten maar niet
goed weet hoe het aan te pakken.
Aan het eind van de dag gaat u
naar huis met een concreet plan
voor uw tuin. We werken in een
groep van maximaal 8 deelnemers. Zo is er volop tijd voor tips
en advies.

OKTOBER
Dgb

Dgb

LEUSDEN Wie Leusden binnenrijdt
ziet bij het bord ‘Leusden’ sinds 2015
ook het predicaat ‘Fairtrade gemeente’ staan. Veel inwoners zijn
daar trots op. Dit is geen diploma,
maar een oproep actief te blijven
met eerlijke handel. De titel is verleend omdat een aantal organisaties
binnen de gemeente structureel
kiest voor fairtrade.

pp Zintuiglijke beleving: avontuurlijk en educatief.
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voldoende zonnestroom voor 683
gezinnen. De landelijke klimaatmonitor verzamelt deze data o.a. uit
subsidieregelingen, maar deze zijn
helaas niet meer actueel. IkWilWatt
gaat de telling voor Leusden actualiseren en vraagt daarbij uw hulp:
Heeft u in 2017, 2016 of eind 2015
zonnepanelen laten plaatsen? Geef
uw gegevens dan door via IkWilWatt.nl/Zonnedaken-Monitor-2017.

Nationale Kringloopdag
Zaterdag 7-10
9.30 uur tot 17.00 uur
Kringloopwinkel, Bedrijfsweg 1,
Leusden

Excursie: Moorsterbeek

Zaaterdag 7-10
10.00 uur tot 12.30 uur
Kinderen 2,50 euro en volwassenen 3,50 euro
Start: Hoeve Groot Zandbrink
Aanmelding zie website
Het terrein, eigendom van Stichting de Boom, is normaal gesproken gesloten voor publiek.
Deze excursie, in samenwerking
met De Groene Belevenis, is een
unieke gelegenheid om dit natuurgebied al struinend met een
gids te bekijken. Laat u zich verwonderen over de schoonheid
van het landschap rondom Leusden!

Spelen in de Struintuin

Woensdag 18-10
14.00 uur tot 16.30 uur
Kinderen van 4 t/m 12 jaar
De Groene Belevenis
Word Vriend van De Groene Belevenis
(ANBI).

