woensdag 30 mei 2018

Lentefeest, kom langs!
Tijdens het Lentefeest is er van alles te doen in het
Natuurkwartier voor zowel kinderen als volwassenen.
Er zijn zevenendertig verschillende leuke, leerzame- en inspirerende doe-activiteiten. Het Natuurkwartier met museum
Warsenhoeck, de kinderboerderij, de poldermolen, het Milieu
Educatie Centrum en de Proevtuin zetten hun deuren open en
organiseren samen met verschillende Nieuwegeinse organisaties
dit jaarlijks terugkerend evenement in het groen.

Leuke doe-activiteiten
Kinderen krijgen een stempelkaart. Bij stempel- activiteiten
ontvangen ze een stempel. Bij vijf of meer stempels is er een
vervolg…
Volwassenen willen we, met een markt, inspireren en bewust
maken van hun eigen mogelijkheden en keuzes om Nieuwegein
een duurzame en leefbare stad te laten zijn, waar het prettig
wonen, werken en recreëren is. Aan de inwendige mens wordt
ook gedacht.

Lentefeest

...en de Duurzaamheidsmarkt

Programma flyer

Zondag 3 juni van 11.00 – 16.30 uur

Kom langs en doe eens één ding anders!

Bij aankomst ontvangt je een programmaflyer en de stempelkaart. Wil je al eerder zien welke doe-activiteiten er zijn, kijk dan
op www.natuurkwartier.nl/lentefeest. Al met al belooft het weer
een heel leuke, boeiende, leerzame en gezellige dag te worden
waar we iedereen voor uitnodigen. We willen wel iedereen
vragen zoveel mogelijk lopend of met de fiets te komen.

Schaapscheren, wol vilten, alles over bijen, lekkers koken met kinderen, dit is geen fiets, loop het blote voeten pad,
waterdiertjes vangen, ontdek de alternatieven voor vlees, afvalscheiding en duurzame producten, inspiratie opdoen
over energiebesparing en zelf opwekken, alles over reptielen, informatie over groene verblijfsaccomodaties, paard &
wagenritje, springkussen, wat kun je als vrijwilliger doen, de molen bezichtigen, potscherven puzzelen, schminken,
kampvuur met muziek en nog véél meer!

3 juni van 11.00 - 16.30 uur

De toegang is gratis! aan Geinoord 9-12 Nieuwegein

Bijenstal in gebruik

SamenGewoon
Duurzaam Nieuwegein
Doen!

Bijenhouders Kromme Rijn, Lek&IJssel heeft in samenwerking
met de gemeente Nieuwegein een nieuwe educatieve bijenstal geplaatst in het Natuurkwartier. Daarmee wordt het o.a. mogelijk om
gastlessen over bijen voor scholen te realiseren. Scholen bereiden
zich dan eerst voor met de leskist over bijen op school. Vervolgens
komen ze naar de bijenstal in het Natuurkwartier om de imker en
bijen, op veilige afstand, in levenden lijve en in actie te zien. De
stal wordt tijdens het Lentefeest om 14.00 uur officieel in gebruik
genomen. ●
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Tijdens het Lentefeest is er een pizzahoutoven aanwezig.
Er worden kinderworkshops pizza bakken gegeven door de
pizzabakkers van LaLottaAcademy. Vanaf 12 uur vindt er elk
uur een workshop plaats waaraan max. 10 kinderen kunnen
deelnemen. Voor de workshop meld je je tijdens het Lentefeest
aan bij de kraam van het Milieu Educatie Centrum. Kosten
voor deelname zijn €3,75 per kind. ●

Tijdens dit Lentefeest kun je natuurlijk ook
over het Blote Voeten Pad lopen. En dat
lopen op blote voeten is een gezonde en
speelse manier van natuurbeleving! Leuk
voor kleine en grote kinderen!
Op ons Blote Voeten Pad loop je een korte
wandelroute, een parcours, over verschillende soorten ondergrond: van zacht gras
of mos en fijn zand tot grind en grote keien,
van houtsnippers tot houtstronken en dikke
takken. Voor kinderen zijn vooral de modderpaden heel leuk, en de andere avontuurlijke elementen zoals de brug. ●
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Kinderworkshop pizza bakken

Blote Voeten Pad

Milieu Educatie
Centrum
bestaat 25 jaar

9
10: perzikstenen

Sinds 12 mei jl. bestaat het Milieu
Educatie Centrum in het Natuurkwartier
25 jaar.
25 jaar geleden is het MEC ontstaan
vanuit initiatief uit de Nieuwegeinse
samenleving. De gemeente Nieuwegein
had belang bij dit initiatief en heeft toen
het gebouw en de educatieve functie
gerealiseerd. Het is dus ook de thuisbasis van zeven Nieuwegeinse natuur
& duurzaamheidsorganisaties. Vanuit
het MEC worden natuur excursies,
kinderactiviteiten, lezingen, cursussen
en evenementen georganiseerd voor
individuele bezoekers en groepen.
Kom tijdens het Lentefeest langs bij de
informatiestand en ontdek wat het MEC
te bieden heeft. ●

Duurzaamheidsmarkt 2018,
Doe één ding anders!
Zondag 3 juni is het zo ver: dan wordt de jaarlijkse Duurzaamheidsmarkt gehouden in het Natuurkwartier in Nieuwegein.
De markt vindt elk jaar tegelijkertijd met het Lentefeest plaats.
Ook dit jaar heeft de markt als thema ‘Doe één ding anders’ en
wil organisator Samen Duurzaam Nieuwegein laten zien dat
duurzaamheid niet alleen heel goed is voor het milieu, maar
ook heel leuk en leerzaam kan zijn.
Dit jaar zijn er op de markt 18 stands te vinden met de meest
uiteenlopende standhouders, van wasbare luiers tot heerlijk
duurzaam eten. Ook is er aan de kleinsten gedacht, op de
markt worden weer veel kinderactiviteiten georganiseerd. Kom
langs en laat u weer inspireren om onze planeet een stukje
groener te maken.

De markt is open van 11:00 uur tot 16:30 uur en vindt plaats
bij het Natuurkwartier in Nieuwegein (Geinoord 9).
Samen Duurzaam Nieuwegein is naast de organisator van de
Duurzaamheidsmarkt, uiteraard zelf ook aanwezig om met u in
gesprek te gaan over duurzaamheid in Nieuwegein en wat de
mogelijkheden voor u zijn om te verduurzamen. De Duurzaamheidsmarkt 2018 wordt mede mogelijk gemaakt door
Rabobank Utrecht en omstreken.
Op deze speciale themapagina in de Molenkruier vindt u informatie over een aantal standhouders die op de markt te vinden
zijn.

Recyclen, afval
verminderen en
hergebruiken

Energie opwekken
en besparen
Een altijd terugkomend thema op de
Duurzaamheidsmarkt is energie: we
kunnen niet zonder! En zeker niet zonder groene energie. Dit jaar zijn er maar
liefst vier energiestands te vinden op de
markt, te weten Energie-N, Rondomdom, Rijne-Energie en ook de Gemeente
Nieuwegein is van de partij.
Energie-N houdt zich bezig met het
stimuleren van energiebesparing en opwekken energie uit duurzame bronnen.
Met hun enthousiasme, ervaringen en
kennis willen ze bewoners van Nieuwegein helpen stappen in verduurzaming
te zetten. Tijdens de Duurzaamheidsmarkt kunnen bezoekers kennismaken
met de mogelijkheden om hun huis te
verduurzamen. Energie-N is één van
de vaste deelnemers aan de Duurzaamheidsmarkt.
Nog een terugkerende deelnemer van de
Duurzaamheidsmarkt is Rondomdom.
RondomDom is een mobiel servicepunt,
met een elektrische bus, die op de zon
rijdt en van waaruit advies gegeven
wordt in energiebesparing en milieuvriendelijke isolatiematerialen.
Naast energie besparen is het opwekken
van groene energie natuurlijk ook erg
belangrijk. Daarom heeft de Gemeente
Nieuwegein een stand over haar
energieplannen en hoe zij Nieuwegein
in 2040 gasvrij wil hebben. Een andere
stand die daar mooi op aansluit is de
stand van Rijne-Energie, een initiatief
van een groep inwoners uit Utrecht,
Nieuwegein en IJsselstein die zelf
schone energie op willen wekken met
windmolens en zonnevelden in Rijnenburg. Iedereen kan hieraan bijdragen,
kom daarom naar de markt voor meer
informatie over dit initiatief. ●

Op de markt zijn dit jaar veel standhouders te vinden die zich bezighouden met
het verminderen van afval op allerlei
manieren. Zo maakt Trashy Bags
boodschappentassen van plastic waterzakjes uit Ghana. Deze tassen worden
met de hand gemaakt in een naaiatelier
in Accra, de hoofdstad van Ghana.
Ook aanwezig is Luierotheek de
Groene Billenbode. Babies staan
erom bekend om enorm veel luiers
te verbruiken en veel van die luiers
belanden na één keer gebruiken al in de
prullenbak. Per jaar is dit per baby al
snel zo’n 260 kilo aan afval! De Groene
Billenbode vond het tijd om daar wat
aan te doen en biedt een luierabonnement aan met wasbare luiers.
Waar je nog meer producten kan vinden
om je afval mee te verminderen is de
stand van Felicia’s Choice. Felicia’s
Choice is een webshop met een breed
assortiment dat gericht is op duurzaamheid en afvalvermindering. Je vindt in
hun stand naast producten om afval te
verminderen ook natuurlijke verzorgingsproducten en nog veel meer.

Een andere deelnemer die al vaker
gezien is op de markt, is het Kinderzwerfboek. Het idee van Kinderzwerfboek is simpel: kinderboeken met een
zwerfsticker worden overal achtergelaten. Tijdens de duurzaamheidsmarkt is
er de mogelijkheid om vrijblijvend een
kinderboek mee te nemen om vervolgens het boek weer ergens anders te
laten zwerven. Zo heeft elk kind de mogelijkheid om een leuk boek te lezen. ●

Groen eten
Groen eten klinkt misschien een beetje
vies, maar dat is het helemaal niet! Je
leert alles over duurzame voeding bij de
stands van Stichting Even Geen Vlees en
Stichting Voedwijs.
Een terugkerende deelnemer van de
Duurzaamheidsmarkt is Even Geen
Vlees. Stichting Even Geen Vlees geeft
mensen informatie en inspiratie over
gezonde, plantaardige voeding en daarnaast eerlijke informatie over vlees. Wist
je bijvoorbeeld dat het, alles bij elkaar,
3000 liter water kost om één biefstuk
op jouw bord te krijgen? Daar moet je
heel vaak korter voor douchen om dat
te compenseren... De Stichting streeft
daarom ook naar meer bewustwording
over de nadelen van vlees eten voor het
milieu en onze gezondheid. Daarnaast
richt de stichting zich op positieve
reclamecampagnes voor gezonde en
duurzame voeding, zodat mensen op
prettige wijze verleid worden om vaker
plantaardig te eten.

Een andere, nieuwe deelnemer aan de
markt is Stichting Voedwijs. Voedwijs
neemt kinderen op voedingsreis en laat
ze ervaren waar voeding vandaan komt,
hoe het groeit en welke weg het aflegt
op weg naar je bord. Tijdens de markt
kunnen kinderen bij Voedwijs hun eigen
gezonde spies maken met allerlei lekkers
uit de natuur. Dat wordt smullen! ●

Duurzame natuur
Ieder mens is graag buiten, of het nou op
een balkon, in een tuin of op vakantie is.
Tijdens de Duurzaamheidsmarkt kun je
bij de Onkruidvrije Tuin terecht voor
informatie over hoe je je tuin op een
eenvoudige manier groen en onkruidvrij
kan houden door de juiste planten uit te
kiezen.
Van duurzame natuur kun je dan weer
genieten bij de stand van De Groene
Koepel. De Groene Koepel verzorgt de
erkenning, marketing en kwaliteitsbewaking van natuurkampeerterreinen en
trekkershutten. Bij deze kraam kun je
tijdens de markt allerlei verschillende
vogels herkennen, leuk voor jong en
oud!
Uitreiking Groene Lintje, wie wordt de
groenste Nieuwegeiner van 2018?
GroenLinks draagt de duurzame initiatieven in Nieuwegein een warm hart
toe. Om 15.00 uur reikt GroenLinks het
Groene Lintje uit aan een inwoner, organisatie of bedrijf die zich op onderscheidende wijze hebben ingezet voor het
behoud van de natuur en duurzaamheid.
Benieuwd naar wie dit is? Kom naar de
prijsuitreiking. ●

