Onze visie:
bekijk de natuur door
een vergrootglas,
verwonder u en koester
al het moois voor een
gezonde aardbol.
Reserveren of op zoek naar inspiratie?
Zoekt u een originele invulling van uw feestje?
Heeft u vragen over ons aanbod? Voor advies
kunt u altijd terecht bij de medewerkers van de
de Groene belevenis. Ook als u een feest wilt
reserveren, kunt u hen raadplegen.
Op onze website www.degroenebelevenis.nl
vindt u ons telefoonnummer en e-mailadres.

De Groene belevenis werkt vanuit
het hart-hoofd-hand principe; wij
laten kinderen en volwassenen met
een nieuwe, verfriste blik de natuur
beleven. Doordat mensen geraakt
worden door bijzondere en leuke
ervaringen, staan ze open voor
educatie. Hoe beter geïnformeerd,
hoe meer geïnspireerd en des te
groter de wil om een bijdrage te
leveren aan natuurbehoud en
duurzaamheid.
Een goed gecreëerde natuurervaring
vormt zo dé voedingsbodem voor
een duurzame toekomst. Of: hoe
een plezierige dag grote positieve
gevolgen kan hebben.

Contactgegevens
Stichting de Groene belevenis
Hamersveldseweg 105-107
3833 GM Leusden
E-mail: info@degroenebelevenis.nl
Website: www.degroenebelevenis.nl

In verband met de aanwezigheid van
waterplekken, raden wij u aan de Struintuin
alleen te bezoeken met kinderen met een
zwemdiploma of kinderen zonder diploma
extra in de gaten te houden.

Natuureducatie door
bewustwording.
Natuureducatie volgens
de Groene belevenis.

Particulieren

Stralend zonnetje, kabbelend
water, schepnetje en
loepbeker…heerlijk in de
buitenlucht. De vogels
kwetteren vrolijk en uw
gasten doen dat ook.
Dit is een verjaardagsfeest
met de complimenten van
de Groene belevenis.

Onze avontuurlijke Struintuin biedt
feestvierders letterlijk en figuurlijk de
ruimte in een natuurlijke omgeving.
Natuurervaringen en genieten van het
buiten zijn staan centraal. En werkt
het weer even niet mee, dan vindt u
beschutting in de Schuilhut. Naast de
organisatie van een natuurlijk familieof verjaardagsfeest kunt u bij de Groene
belevenis ook lekker aan de slag met
groene thema’s voor kinderfeesten.
Denk eens aan een Struinfeest met als
ingrediënten hutten bouwen, insecten
zoeken en spelen met materiaal uit de
bolderkar. Of wellicht een Vuurfeest
waar kinderen in de huid kruipen van
padvinders.

Nieuwsgierig geworden naar de
mogelijkheden? U leest hier meer over alles
wat de Groene belevenis u biedt voor een
originele invulling van uw feest. Daarnaast
vindt u in deze folder aanvullende informatie
over onze excursies, workshops, cursussen en
Jeugdnatuurclub, die de Groene belevenis
speciaal voor u en uw gezin ontwikkelde.
Struinfeest
Vrijheid, blijheid! Feestvierders van zes tot
twaalf jaar oud gaan een halve dag (ochtend
of middag) naar hartenlust op verkenning
in de Struintuin. Als jonge biologen in de
dop scheppen naar waterdiertjes, samen een
prachtige hut bouwen, water pompen bij de
waterloop of heerlijk verstoppertje spelen.
Een bolderkar met leuke materialen is ook
voorhanden. Onze ideeënmap helpt u verder
op weg; zo vult u dit feest op een bijzonder
leuke manier in.
Vuurfeest
In een ochtend of een middag leren de kleine
feestgangers hoe je als een echte padvinder
op verantwoorde wijze een mooi kampvuur
aanlegt. Lukt het om het vuur met maar
1 lucifer aan te steken? Voor echte durfals van
acht tot twaalf jaar!
Natuurschattenfeest
Hoeveel vindingrijkheid, originaliteit en
verbeeldingskracht heb je in je?

Deze uitdaging prikkelt zes- tot twaalfjarigen om
gedurende enkele uren op zoek te gaan naar de
natuurschatten die de Struintuin rijk is.
De kinderen hebben de vrije hand en verwerken
de verzamelde schatten op een houten schatkist.
Het fantasievolle kunststukje mag aan het einde
van het feest mee naar huis.
Bamboestiek en Bosmuseum
Bij ons verrassende project Bamboestiek draait
alles om samenwerking. U bouwt met elkaar
aan een groot kunstwerk van bamboestokken.
Wie is de architect binnen de groep, wie ontpopt
zich als productiemedewerker en wie bewaart
het overzicht? Kiest u voor het Bosmuseum,
dan gaat u gezamenlijk op pad met een rugzak
vol opdrachten waardoor u al het groen om u
heen met een frisse, vernieuwde blik bekijkt.
Of trekt u met uw kinderen de stoute schoenen
aan voor een enerverende GPS-tour of boeiende
fotospeurtocht?
Huur Struintuin en Schuilhut
Op zoek naar een originele en natuurlijke
invulling van uw feest? In de groene, waterrijke
omgeving van onze Struintuin voelt u zich een
met de natuurelementen. Terwijl u en uw gasten
zich in de frisse lucht gezellig verzamelen rondom
de warme vuurplaats, bereidt u zelf pizza’s in de
ambachtelijke buitenoven. Onze Schuilhut biedt
u beschutting en beschikt ook over een toilet en
een ingerichte keuken. Tijdens de winterperiode
fungeert ons verwarmde, geïsoleerde lokaal als

geschikte locatie voor uw festiviteit.
Op uw verzoek zorgt de Groene belevenis voor
extra begeleiding bij de activiteiten. In overleg
met u stellen wij met plezier een programma op
maat samen.
Excursies, workshops, cursussen en
Jeugdnatuurclub
Ga met ons op excursie en bezoek een
natuurgebied dat gewoonlijk ontoegankelijk is
voor het publiek. Al wandelend hoort u van een
deskundige gids alles over die bijzondere vogel
daar in de boomtop en leert u meer over de
eeuwenoude eik voor u. Verder kunt u zich bij
de Groene belevenis inschrijven voor workshops
rondom natuur en duurzaamheid, zoals:
eten uit de natuur, wol spinnen en vilten en
natuurfotografie. De smaak te pakken? Volg dan
een cursus. U doet uitgebreide natuurkennis
op terwijl u in de frisse buitenlucht geniet
van al het mooie groen om u heen. Tijdens
verschillende bijeenkomsten combineert u
theorie en praktijk met een dagdeel binnen en
een dagdeel buiten zijn.
Voor jonge, enthousiaste natuurliefhebbers
van acht tot twaalf jaar oud is er de
Jeugdnatuurclub. Tijdens de maandelijkse
bijeenkomsten, buiten in een van de prachtige
Leusdense natuurgebieden, snijden we
fascinerende onderwerpen aan. Denk aan:
kikkers en padden, de biologische boer, insecten
en paddenstoelen. We doen proefjes, we
onderzoeken en er is ook ruimte voor spel.

