
2012 Groen en duurzaam
Het lijkt wel een exceptioneel groen en duurzaam jaar te zijn! 
2012: het Jaar van de Bij
2012: De Grenzeloze Tuin oogst
2012: Amersfoort: Hoofdstad van de Smaak
Het zoemt, bruist en borrelt in Amersfoort; dat is duidelijk…

Het CNME zet zich, samen met andere partijen in Amersfoort, in voor natuur en duurzaamheid. 
In het kader van het ‘Jaar van de Bij’ zijn workshops ‘Bouw een bijenhotel!’ georganiseerd. Duizen-
den zakjes bloemzaad worden uitgedeeld, zodat Amersfoort komende zomer dé place-to-bee is…
De Grenzeloze Tuin oogst haar opbrengsten. De Tuinmakelaars organiseren workshops, inspiratie-
tafels en een busreis om meer Amersfoorters het belang van moestuinieren, natuurlijk spelen en 
natuurbeleving te laten ervaren.
Aan de Hoofdstad van de Smaak levert het CNME ook haar bijdrage. Eind augustus zullen leerlin-
gen uit het beroepsonderwijs met een veldkeuken op Landgoed Schothorst gaan koken met de 
oogst uit de middeleeuwse moestuin. Voor velen wellicht een eerste kennismaking met pastinaak, 
schorseneer en ramanas…

Samen zoemen, bruisen en borrelen levert heel wat op. Graag vieren we ook de successen samen 
en daarom organiseren we op 17 juni - samen met andere groene partijen uit Amersfoort - een 
Groene Dag. We hopen u op Landgoed Schothorst te mogen verwelkomen!

Behalve 
misschien 
kinderen 
onderwijzen, 
is niets zo 
toekomstgericht 
als tuinieren…
Vrij geciteerd naar 
Renate Rubinstein
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17 april   Stadsecoloog geeft gastles op het vathorstcollege
Maart en april  Junior energieadviseurs bij 6 MKb-bedrijven
in de meivakantie  duurzame Karavaan amersfoort Zuid
2 mei  ’s Middags kinderactiviteiten op Natuurboerderij de brinkhorst
vanaf 7 mei  a-basisscholen kunnen inschrijven voor schooljaar ’12-‘13 
vanaf 29 mei  b-basisscholen kunnen inschrijven
11 mei  Studiereis ‘groene speelplekken en buitenruimtes’
21 mei, 19 juni, 30 aug Workshops inspiratietafels ‘op avontuur in & met de natuur’ 
13 sep, 30 okt en 26 nov   Workshops ‘van droom tot realisatie’  
13 mei  Woldag en schapen scheren op het landgoed Schothorst 
29 mei t/m 15 juni  fietsexcursie ‘Mooi hoogland-West’ vo 2e klassen guido de brès 
17 juni  groene dag op landgoed Schothorst 
7 juli  Zomerfeest op Stadsboerderij de vosheuvel

Nieuwbouw CNME
Nadat op 7 september 2010 het hoofdgebouw van CNME Landgoed Schothorst is afgebrand, is het proces naar nieuwbouw opge-
start. Dat begon met het inventariseren van de schade voor de brandverzekering. Begin 2011 kwam het Programma van Eisen voor 
een nieuw gebouw tot stand.
Daarna is onderzocht welke mogelijke opties er bestaan om tot nieuwbouw te komen. Op dinsdagavond 6 maart 2012 werden de 
gemeenteraadsleden geïnformeerd over de te nemen stappen.
Tijdens die avond kwam het ‘Wat’ aan de orde: willen we het CNME terugbouwen ‘zoals het was’ of zoeken we er nog partners bij? 
En als dit laatste het geval is: hoe ver gaan we daar dan in? Een mogelijkheid zou kunnen zijn om een BSO en/of een kleinschalige 
horecafunctie aan de NME-functie toe te voegen.
Vervolgens kwam het ‘Hoe’. Er zijn verschillende  manieren van aanbesteden, met elk zijn eigen risico’s. Tijdens de avond werden de 
verschillende manieren naast elkaar gezet en toegelicht. De opties variëren van ‘traditioneel’ aanbesteden door de gemeente tot een 
experimentelere manier waarbij niet alleen het ontwerp en de bouw, maar ook het eigendom en beheer bij de partij ligt die de klus 
aanneemt. In dat geval zou Gemeente Amersfoort gegarandeerd 30 jaar huren.
Tenslotte werd door middel van een maquette visueel gemaakt, welke  impact de diverse modellen  zouden hebben: niet alleen wat 
het betekent voor de footprint van het gebouw zelf, maar ook voor de buitenruimte (denk daarbij aan parkeerruimte). 
De raadsleden gaven aan dat deze informatieve  bijeenkomst voor hen veel heeft verduidelijkt. De volgende stap is dat zij via de of-
ficiële besluitvorming in de gemeenteraad een keuze zullen maken. Dit zal de komende maanden zijn beslag krijgen.

Carla van Dorp-Emmink, hoofd Centrum voor Natuur- en Milieu

Wist je dat?
... op woensdag 21 maart de leerlingen van groep 6/7 van basisschool De Wind-
roos samen met wethouder Menno Tigelaar de handen uit de mouwen hebben 
gestoken op Boomfeestdag? De kinderen hielpen met het planten van ruim 200 
heesters langs de Trekvogelweg in Liendert, tegenover het Waterwingebied. De 
nieuwe strook met heesters zorgt ervoor dat ook het water, dat tussen de Trekvo-
gelweg en het Waterwingebied loopt, bij het groengebied betrokken wordt. 
De Nationale Boomfeestdag wordt in Nederland jaarlijks gehouden op de derde 
woensdag in maart. Het doel ervan is kinderen de functies en waarde van het 
groen in hun directe leefomgeving te laten inzien en hen zelf te laten planten.
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Bijen, wilde bijensoorten en honingbijen zijn heel belangrijk voor de bestuiving van planten. Door die 
bestuiving spelen zij een essentiële rol bij onze voedselproductie. Wij zijn dus voor een heel groot deel van 
ons eten afhankelijk van deze insecten. 
Het gaat echter helemaal niet goed met de bij. Daarom is 2012 landelijk uitgeroepen tot het ‘Jaar van de Bij’ 

en gebeurt er veel vanuit het CNME.

Op 14 maart bouwden leerkrachten en medewerkers van BSO’s samen een bijenhotel op Natuurboerderij de Brinkhorst. Ze leer-
den zo hoe zij op hun eigen locatie een bijenhotel kunnen realiseren samen met kinderen.
Op Landgoed Schothorst is op 16 maart een groot bijenhotel gebouwd door vrijwilligers in het kader van ‘NL Doet’. Kom maar 
eens kijken en laat u inspireren!
Op 21, 28 maart en 4 april zijn zes workshops gehouden voor kinderen waarin zij een bijenhotel hebben gebouwd. De workshops 
waren druk bezocht!

Verder organiseren wij een fotowedstrijd voor volwassenen en kinderen. Stuur een mooie bijenfoto naar cnme@amersfoort.nl en 
win een leuk prijzenpakket bestaande uit een klein bijenhotel, een expositieplek voor en een mooie afdruk van je eigen foto. 
Gratis zakjes bloemenzaad zijn op te halen bij het CNME Landgoed Schothorst, de informatiebalie op het stadhuis, Natuurboer-
derij de Brinkhorst en bij Stadsboerderij de Vosheuvel. U kunt bijen en vlinders aan voedsel helpen door deze bloemzaadjes in uw 
tuin te zaaien.

Blijf op de hoogte van alle activiteiten en kijk op www.amersfoort.nl/cnme onder Activiteiten bij ‘Jaar van de Bij’.

Jaar van de Bij ook op school!
Voor basisscholen heeft KNNV een werkboekje ontwik-
keld over bijen waarmee leerlingen in de klas aan de 
slag gaan. Een voorbeeldboekje is bij deze nieuwsbrief 
gevoegd. Een lespakket van de KNNV kost € 29,95. U 
krijgt hiervoor 30 leerlingboekjes, een handleiding, 
10 zoekkaarten, een bijengidsje en zakjes bloemzaad. 
Voor meer informatie, zie www.knnv.nl. 

Pleio is een digitaal overheidsplatform waarbinnen CNME Landgoed Schothorst 
een groep gestart is die ‘NME en het basisonderwijs’ heet. U kunt daar als NME-
coördinator of –contactpersoon lid van worden. In maart heeft u een e-mail 
ontvangen waarin u werd uitgenodigd zich te registreren voor Pleio en zich aan te 
melden als lid van deze groep. Wij stuurden u ook een praktische handleiding die 
hulp biedt bij het aanmelden. 

Ons doel is de Pleio-groep te gebruiken om elkaar op de hoogte te brengen van nieuws, ideeën en ervaringen op het gebied van 
NME en duurzaamheid op de basisschool. Ook kunnen we elkaar vragen stellen, tips geven en met elkaar discussies voeren. We 
kunnen er documenten op plaatsen die door anderen kunnen worden gedownload. 

In Amersfoort zijn 70 basisscholen in meer of mindere mate met NME bezig. We hebben vaak met dezelfde dingen te maken 
en kunnen daarom elkaar volop helpen en inspireren. Het kan tijd en energie schelen om niet zelf steeds het wiel uit te hoeven 
vinden!

Onze Pleio-groep gaat alleen werken als zoveel mogelijk mensen zich als deelnemer registreren. Word dus lid! Nodig gerust 
enthousiaste collega’s uit om ook lid te worden. Mail ons hun naam en e-mailadres en we nodigen hen uit!

            
 



Nieuw:  ‘ik zie ik hoor, wat jij niet ruikt’ voor groep 3 en 4
De leskist ‘Ik zie ik hoor, wat jij niet ruikt’ gaat over de zintuigen en past uitstekend bij de eerste leeslessen in groep 3. Ook voor 
groep 4 leerlingen is het een leuke kist om mee te werken. 
Een buurvrouw van school, Tante Door, is op fietsvakantie. Ze stuurt de kinderen elke dag een kaartje waarin ze hen vertelt wat ze 
allemaal beleeft. Hier ruikt ze de lavendel, daar hoort ze een koe en weer een andere dag schrijft ze dat het zo vreemd voelt om 
met blote voeten door het zand te lopen.
Ze nodigt de kinderen uit om ook hun ogen, neus, oren, mond en hun tast te gebruiken. De leerlingen maken een buitenboek 
waarin zij hun ervaringen opschrijven, tekenen of plakken. Zij kunnen op eigen niveau invulling geven aan hun buitenboek. Leuk 
om samen met papa of mama later nog eens door te kijken! 

vernieuwd: ‘ikzelf’ voor groep 1 en 2
De leskist ‘Ikzelf’ is vernieuwd. De leskist is nu specifiek voor groep 1 en 2 en niet langer voor groepen 1 tot en met 4.
De leerlingen hebben het eerst over het hele lichaam en gaan daarna met de zintuigen aan de gang. Door de vormgeving kun-
nen de leerlingen zelfstandig met de opdrachten aan de slag tijdens ‘hoekenwerk’.

‘Kikker op avontuur’, ‘de Watergoochelaar’ en ‘het Waterlab’
Vanaf komend schooljaar kunnen de techniekkisten over water van Waterschap Vallei en Eem geleend worden vanaf de uitleen-
punten van het CNME. Deze kisten over watereigenschappen zijn bedoeld voor de onder- midden- en bovenbouw van het ba-
sisonderwijs. Halen en brengen bij het gebouw van het Waterschap in Leusden is dus niet langer nodig! Net als andere leskisten 
kunt u deze kisten zelf reserveren via onze digitale NME-gids. 
Meer info over deze kisten, kijk dan in de digitale NME-gids en op www.wve.nl/lerenoverwater

baSiSoNdErWiJS 

Leskisten cursusjaar 2012-2013:

Je ziet iets bewegen… Een diertje! Maar wat is het nou precies? Daar 
kun je achterkomen met de DierenZoeker. Een website, gemaakt door 
Het Klokhuis en Naturalis, waarop je dieren in en rond het huis kunt op-
zoeken. Je komt op eenvoudige wijze achter de naam van het beest en 
leert meer over zijn uiterlijk en gedrag. Ga naar: www.DierenZoeker.nl 
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Nieuwe determinatie- 
website voor kinderen

We hebben in Nederland een groot aanbod van natuur- en milieueducatie (NME). Er wordt 
lesmateriaal ontwikkeld, er zijn locaties om te bezoeken en er worden tal van activiteiten 
georganiseerd. Het aanbod is erg versnipperd en het wordt via veel verschillende websites 
aangeboden. Het gevolg is dat het NME-aanbod niet overzichtelijk is en niet optimaal aan kan 
sluiten bij de behoeftes van scholen en andere gebruikers. 

Zoeken én vinden 
Om een betere toegang tot en samenhang in alle NME-activiteiten te krijgen wordt er een informatieplatform ontwikkeld: Gro-
enGelinkt. Dit is geen aparte website, maar een zoekfunctie die wordt geïntegreerd in bestaande websites. Hierop kunnen alle 
NME-organisaties (NME-centra, kinderboerderijen, dierentuinen, landelijke organisaties etc.) hun aanbod toegankelijk maken. 
De eindgebruiker (docenten, leerlingen, ouders, naschoolse opvang etc.) hoeft nu dus maar op één plek te zoeken naar voor hen 
geschikt educatief materiaal. 

Amersfoort  is ook GroenGelinkt 
Ook het NME-aanbod in Amersfoort wordt vindbaar gemaakt via GroenGelinkt. Dit voorjaar gebeurt dat met aanbod voor het 
basisonderwijs, later zal ook de BSO en het voortgezet onderwijs volgen. Ook zullen naast het CNME ook steeds meer andere 
partijen hun aanbod via GroenGelinkt vindbaar maken. Het is een medium dat in ontwikkeling is. Het zal dus een steeds com-
pleter beeld geven van het gehele NME-aanbod in Nederland. 
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het netwerk de grenzeloze tuin presenteert het volgende aanbod in 2012:
11 mei: ‘Dat gaat naar Den Bosch toe..!’
Een studiereis per bus naar aansprekende, groene schoolpleinen en buitenruimten in de regio 
Den Bosch. Mooie voorbeelden van natuurlijk spelen, ter inspiratie van directie en coördinatoren 
uit het basisonderwijs en de kinderopvang. 

21 mei, 19 juni, 30 augustus:  Inspiratietafels ‘Op avontuur in & met de 
natuur’
Drie workshops over natuurbeleving met kinderen, bedoeld voor pedagogisch mede-
werkers uit de kinderopvang en leerkrachten uit het basisonderwijs die vaker naar buiten willen met 
kinderen. De inspiratietafels vinden plaats tijdens drie ochtenden op Landgoed Schothorst.

Werkgroep ‘Betekenisvol Moestuinieren’
Deze werkgroep organiseert bijeenkomsten gericht op uitwisselen van kennis en ervaring op het gebied 
van moestuinieren met kinderen. Ze ontwikkelen samen een praktische Toolkit Moestuinieren. Deze is 
bedoeld voor scholen of kinderopvang met een moestuin of de wens om deze aan te leggen. 
13 september, 30 oktober, 26 november:  Workshop ‘van Droom tot Realisatie’  
Over het omvormen van een stenen (school)plein tot een groen speel- en leerparadijs. Een workshop 
van drie middagen voor denkers en doeners uit het basisonderwijs en de kinderopvang die een groene 
omgeving rondom hun locatie willen realiseren. 

De Online Tuinkaart
Samen met Stichting Future of Fame wordt een online tuinkaart ontwikkeld waarop Amersfoortse groene- en tuininitiatieven met 
een (deels) openbaar karakter hun locatie en eventuele activiteiten kunnen weergeven. 

Heeft u belangstelling in bovengenoemd aanbod? Neemt u dan contact op met de tuinmakelaars, Jos Timmermans en Edgar van 
Groningen. Zij zijn te bereiken via: tuinmakelaar@amersfoort.nl of 033-4694820. Alle basisscholen, BSO’s en kinderdagverblijven heb-
ben in maart 2012 een uitnodiging per brief ontvangen voor het aanbod van de Grenzeloze Tuin.

BSO gaat de boer op! 

De Grenzeloze Tuin gaat komende 
maanden oogsten!

Op woensdag 14 maart en 4 april vonden de eerste boerderijex-
cursies voor BSO’s plaats. Kinderen van Skon kinderopvang en SKA 
waren vrijwillig proefkonijn. Ze kwamen om dit nieuwe product 
te testen op bezoek bij de boerderijen van Marian Melissen en 
Kees van Valkengoed. Het programma zat vol boerderijactiviteiten, 
zoals: de koeien te eten geven, een limonadekoe melken, kalfjes 
aaien, pony’s borstelen en in het hooi spelen! Het bleek geen straf 
te zijn om de boerderijexcursie te testen… Na twee leuke en leer-
zame uren op de boerderij wilden de kinderen en hun begeleid-
sters liefst nog iets langer blijven!

Na deze twee pilots wordt de boerderijexcursie voor BSO’s afge-
maakt. In mei ontvangen alle BSO-organisaties in Amersfoort in-
formatie over hoe zij zich kunnen inschrijven op dit product. Vanaf 
de zomervakantie 2012 zijn boerderijexcursies mogelijk! Met het 
bijbehorende draaiboek en activiteitenboek is het mogelijk een 
heel vakantiethema te vullen over dit onderwerp.

Doe mee met de inspiratietafels!

Over natuurbeleving met kinderen

Op avontuur in 

& met de natuur

Uitnodiging

Doe mee met ‘Van Droom tot Realisatie’ 
- over het omvormen van stenig plein 
of buitenruimte tot groen speel- en ontdekparadijs!

Dagdeel 1: DRomEndonderdag 13 september 2012 van 13.30 tot 17.00 uur
In dit dagdeel doet u inspiratie op voor het omtoveren van uw ‘saaie 

plein of buitenruimte’ naar groen speel- en ontdekparadijs. We 

bespreken het waarom van natuurlijk spelen en gaan in op de kosten en 

baten. Deze middag wordt verzorgd door Netwerk Springzaad – meer 

ruimte voor natuur & kinderen (www.springzaad.nl). We bezoeken deze 

middag voorbeelden van scholen / kinderorganisaties in Amersfoort , 

die prachtige groene buitenruimten hebben gerealiseerd – om bij weg 

te dromen... 

Dagdeel 2:  ontwERPEn
dinsdag 30 oktober 2012 van 13.30 tot 17.00 uur

Dit dagdeel  wordt verzorgd door de Wilde Weelde, 

vakgroep van ecologisch hoveniers  

(www.wildeweelde.org). Tijdens deze middag 

ontdekt u wat de ‘musts’ zijn om tot een effectief 

en betaalbaar ontwerp te komen en zet u, tezamen 

met een ervaren ontwerper, uw wensen en ideeën 

om in een eerste schets. Dit dagdeel vindt plaats 

op een locatie van één van de deelnemers, waar 

een stenig plein ligt te wachten op een groene 

metamorfose. 

Dagdeel 3: REalisEREn
maandag 26 november van 13.30 tot 17.00 uur

Deze middag staat het ontwikkelen van een plan van aanpak voor het realiseren van een groen(e) schoolplein of buitenruimte centraal. Onderwerpen die hierin van belang zijn: stappenplan, draagvlak binnen én buiten de school, werven van ouders & vrijwilligers, benutten van netwerken, vinden van financiering, verzamelen van materialen. Ook besteden we aandacht aan de beheer- en gebruiksfase: onderhoud, veiligheid, continuïteit en hoe om te gaan met vandalisme. 

Geef je snel op, want er is beperkt plek!Deelnemen aan de workshop ‘Van Droom tot Realisatie’ vraagt een investering van € 99,-.  

Als deelnemer krijgt u een ‘groene waardecheque’ te waarde van € 1000,-. Deze is te 

verzilveren bij een ontwerper aangesloten bij Springzaad (www.springzaad.nl) en dient 

besteed te worden aan een schetsontwerp of voor een korting op een volledig ontwerp.  

Bovendien krijgen alle deelnemers die zich vóór 1 april aanmelden een jaarabonnement 

2012 op Moesie de Moestuincoach.
Aanmelden en meer informatie via: tuinmakelaar@amersfoort.nl of  033-4694820.  

Voor meer informatie over De Grenzeloze Tuin, zie: www.amersfoort.nl/cnme

De Grenzeloze tuin organiseert in het najaar van 2012 een workshop 

van drie dagdelen, waarin u ideeën opdoet en handreikingen krijgt 

voor de realisatie van uw eigen groene schoolplein of buitenruimte. 

De workshop is bedoeld voor denkers én doeners uit het 
basisonderwijs en de kinderopvang die zélf aan de slag willen. 

Programma workshop

Droomt u ook van een groen schoolplein of buitenruimte?
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Eens in de tien jaar organiseert Nederland een Floriade: een wereldtentoonstelling over de tuinbouw. Dit jaar is het weer zo ver! 
Het thema is  “Be part of the theatre in nature, get closer to the quality of life”. Floriade 2012 vindt plaats van 5 april t/m 7 oktober, 
in Venlo en is dagelijks geopend.

Kinderen kunnen tijdens Floriade 2012 vijf werelden van de tuinbouw ontdekken aan de hand van een expeditie over het terrein. 
In vijf themavelden: Relax & Heal, Green Engine, Education & Innovation, Environment, World Show Stage, beleven ze de wereld 
van  bloemen, planten, bomen, groenten en fruit. In elk themaveld valt er daarnaast genoeg te spelen. Denk aan: een blotevoe-
tenpad, waterdelta, vlonderpad door het bos, klimrotsen, enz. Duurzaamheid heeft een belangrijke plek in alle themavelden.
 
Alle kinderen t/m 12 jaar krijgen bij de entree een expeditiegids waarin alle kinderactiviteiten staan vermeld en daarnaast veel 
leuke vragen en opdrachten.  
Dagelijks is er ook een cultuur- en entertainmentprogramma voor kinderen. Dit kan theater, dans, acrobatiek, zang of muziek 
zijn. Ook de personages Flora & Florian zijn dagelijks aanwezig.
Ga met je BSO of basisschool naar de Floriade! 
Op www.floriadekids.nl  is informatie te vinden over een schoolreis of groepsuitje. De entree bedraagt € 6,00 per kind. Via de site 
is zelfs de busreis te regelen.

Expeditie Floriade Kids 

Wist je dat...

... in de meivakantie 2012 de Duurzame Karavaan opnieuw plaatsvindt 
in Amersfoort-Zuid? Voor de derde keer op rij organiseren SWA, SKA, Skon 
en CNME Landgoed Schothorst deze vakantieweek vol activiteiten over 
duurzaamheid. Dit keer is BSO De Boshut (SKA) in het Bergkwartier de 
standplaats voor spectaculaire activiteiten zoals De Waterkeet en de Af-
valroadshow. Ook de BSO van Panta Rhei (antroposofische kinderopvang) 
haakt aan bij deze Duurzame Karavaan.

... je bij het CNME tuingereedschap kan lenen voor  een groene 
klus? Bijvoorbeeld voor het vergroenen van je schoolplein,  voor een 
gezamenlijke tuinwerkdag, tuinonderhoud voor een goed doel in je 
buurt, of een actie bomenknotten.
Er zijn voor kinderen en volwassenen scheppen, harken, spitvorken, 
bezems en cultivators aanwezig en daarnaast ook snoeigereedschap 
en kruiwagens. Genoeg voor een groep van 20 à  30 personen.
Voor het uitlenen van het gereedschap kun je een afspraak maken 
via tuinmakelaar@amersfoort.nl.
Voorwaarde voor het uitlenen is dat je achteraf het gereedschap 
schoon en compleet inlevert. En dat je een leuk stukje schrijft over 
de klus die geklaard is en dit mailt naar de Tuinmakelaar. Die zet het 
op de Pleio-groep van De Grenzeloze Tuin. Zo krijg je gratis publici-
teit voor de actie die je gedaan hebt! 

... de PCBO-scholen de Bolster en de Zonnewijzer en BSO Plekkey  begin maart een projectweek over duurzaamheid  hebben 
gehouden?
Na een gezamenlijke voorbereiding van een commissie van ouders en leerkrachten zijn de leerlingen getrakteerd op diverse les-
sen op het gebied van Afval, Biodiversiteit, Energie en Water. 
Er zijn leskisten van het CNME gebruikt, enkele groepen zijn op excursie geweest, de afvalroadshow en de energiebus kwamen 
langs en er werden gastlessen gegeven door enkele ouders en externe deskundigen. De projectweek was een groot succes, 
zowel bij leerlingen als bij ouders en leerkrachten is de bewustwording over hoe we om(moeten)gaan met onze leefomgeving 
vergroot!

tuingereedschap te leen!
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Algemeen e-mailadres: cnme-scholen@amersfoort.nl

CNME landgoed Schothorst
Contactpersonen: Anne de Feijter, Sjoke Bosch en Irma Wisman
Schothorsterlaan 21, Amersfoort
T (033) 469 52 05

locatie de vosheuvel, uitleenpunt voor Amersfoort-zuid
Contactpersoon: Joost Buddingh
Heiligenbergerweg 187, Amersfoort 
T (033) 469 52 08
Open op: maandag en donderdag van 13.30 tot 16.30 uur.
    
locatie de brinkhorst, uitleenpunt voor Vathorst en 
Hooglanderveen
Contactpersoon: Joost Buddingh
Wageningseberg 43, Amersfoort
T (033) 469 52 08
Open op: dinsdag en woensdag  van 13.30 tot 16.30 uur.

Wist je dat... beleidsmaker als opdrachtgever voor profielwerkstuk?
... er verschillende beleidsmakers binnen de gemeente Amersfoort zijn die 
een opdracht of onderwerp hebben voor een profielwerkstuk? Info via het 
CNME.
 
Expert in de klas?!
... er ook een aantal beleidsmedewerkers zijn die het leuk vinden om een 
gastles op school te verzorgen? Info via het CNME.

... leerlingen van het ‘t Hooghe Landt Technasium advies geven voor het 
nieuwe ziekenhuis in Amersfoort over de mogelijkheden van duurzame 
verlichting van de eenpersoonskamers.

... Renée van Assema, stadsecoloog van Amersfoort, op 17 april een 
gastles geeft op het Vathorstcollege.


