
 
 

 

 
 
 

 
December 2019 

Groene Loper Enschede …een vooruitblik 
Om nòg meer mensen te bereiken, om samen nòg meer te 
vergroenen in Enschede, richt de Groene Loper Enschede zich 
komend jaar speciaal op samenwerking met groene- en 
bewonersgroepen. Denk aan de lokale groene organisaties, 
dorps/wijkraden, wijkbeheer, woningcorporaties etc. Enkele 
activiteiten, zoals in het voorjaar het Bloemenlint, willen we 
samen vormgeven. Al in januari vormen we een groene 
denktank om invulling te geven aan de groene activiteiten voor 
het komende jaar. 

     
  
 
  
  

 
                                                                                                        Hoe groen scoort jouw tuin?  Doe de test.       

 
Heel  
NL Doet 
GROEN!                                                  
Op vrijdag en zaterdag 13 en 14 maart is het weer NL-Doet dag, 
de grootse vrijwilligersactie van Nederland. Voor verenigingen, 
kinderboerderijen of stichtingen een mooie kans je organisatie 
te promoten. Maart is een prima tijd om te planten. Is het een 
idee om het terrein van je organisatie samen met vrijwilligers 
van meer beplanting te voorzien? Je kunt max. € 350 aanvragen, 
Wees er snel bij want op=op. www.nldoet.nl  

   
 

We wensen je fijne feestdagen  
en een heel gelukkig en ‘groen’ 2020 

 www.groeneloperenschede.nl | groeneloperenschede@gmail.com |  facebook.com/groeneloperenschede/ 

110 gratis 
bomen  
voor Enschede. 
 

De Provincie Overijssel wil 
dat onze provincie v r 2025 òò    

voor iedere 1,1 miljoen bomen (
inwoner 1 boom  rijker ) is.  

over bomen Zoals we weten: 
niets dan goeds  ze slaan  want
CO2 op en geven zuurstof af, 
ze vangen fijnstof weg en 
zorgen voor verkoeling op 
hete dagen!  De Groene Loper 
Enschede mag  de eerste 110 
bomen gratis weggeven!  Je 
kent ons: het liefst zien we 
gezellige gezamenlijke 
vergroeningsacties met 
buren, scholen, verenigingen, 
instellingen. Denk er alvast 
eens over na. In januari 
ontvang je nader  over bericht
de actie. 

 

Bloemenlint 
 
In 2019 hebben 45 aanvragers 
samen 4700 m2 bloemen 
gezaaid in Enschede. Kijk, dát 
schiet op! Bijen blij, mensen 
blij. In het voorjaar stellen we 
weer gratis bloemenzaad 
beschikbaar. Ook daarover de 
volgende keer meer.  
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