Groene buren, groene buurten, netwerkbijeenkomst 'Groene Loper'.
Hallo allemaal,
Aanstaande dinsdagavond 16 januari 2018 organiseren wij onze netwerkbijeenkomst ‘De
Groene Loper’. Locatie: De Fermerie, Muggenplein 9, 7411 NW Deventer.
Hierover hadden we jullie begin december al een mail gestuurd.
GLOBAAL PROGRAMMA:
• Inloop vanaf zeven uur.
• we beginnen om half acht met een voorstelronde: We horen dan graag meer over
jullie groene initiatief en we horen ook graag wat jullie wensen zijn voor
ondersteuning: Is er bijvoorbeeld behoefte dat we een cursus organiseren, of
hebben jullie vooral behoefte aan informatie over soorten plantgoed? Laat er maar
vast jullie gedachten over gaan.
• De wijkmanagers Robert Saris (Colmschate-zuid) en Esther Lagendijk (BinnenstadDe Hoven) zullen vertellen wat zij kunnen betekenen voor groene buurtinitiatieven.
zie oa: https://wij.deventer.nl/
• Pauze.
• Hanne Struik zal na de pauze een praatje te houden over bijvriendelijke beplanting
en over (wilde) bijen. Wat kun je in je eigen buurtje doen om het bijvriendelijker te
maken? Hanne runt de zorgkwekerij ‘Het nieuwe veld’ in Diepenveen en is
daarnaast imker. http://www.kwekerijhetnieuweveld.nl/
• Eindtijd: we mikken op half tien.
AANMELDEN
De bijeenkomst is gratis, maar oa ivm koffie/thee verzoeken we jullie om je aan te melden
via dit webformulier: http://bit.ly/2mbWhBw
Degenen die zich al hadden aangemeld, hoeven dit niet nogmaals te doen
Ken je in je omgeving mogelijk andere geïnteresseerden, stuur hen dan gerust dit bericht
door.
MEER LEZEN?
Check dan de website’s:
- http://groeneloperdeventer.nl/,
- https://www.ulebelt.nl/projecten/groene-loper-deventer/
– https://www.ulebelt.nl/2018/01/05/groene-buren-groene-buurten-netwerkbijeenkomstgroene-loper/
en facebook: https://www.facebook.com/groeneloperdeventer/
(heb je ons al een ‘like’ gegeven?)
TOT SLOT
“Aan de slag in het groen en iets voor de bijen doen?
De ‘Bijenbeweging Overijssel’ roept groene buurtinitiatieven op om met NLdoet dan iets
voor de bij te doen. En de ‘Bijenbeweging Overijssel’ kan zelfs voor jullie subsidie
aanvragen!

Maar... dan moet je wel VOOR aanstaande maandag 15 januari 2018 je klus bij hen
aanmelden!!
Alle info (ook over aanmelden ivm subsidie) is te lezen via deze link:http://bit.ly/2AbssWC
Met vriendelijke groet,
mede namens mijn collega Maike Nelissen en mede namens Marieke Ankoné van IVNOverijssel
Martin Hoek
Projectmedewerker Ulebelt,
Maatmansweg 3, 7425 NC Deventer
Telefoon 06-1254.2289
Mail: m.hoek@ulebelt.nl

