SUBSIDIE: 50% bomen
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Groene Loper Enschede

Buurten, buurtschappen, bedrijven of
(zorg)instellingen met een stukje eigen grond:
opgelet! Vanuit het project Iedereen een
Boom biedt de provincie Overijssel subsidie
voor kleinschalige boomaanplant. 50% van de
kosten van het plantgoed, boompalen en
boombanden kan worden gesubsidieerd, tot
een maximum van € 1500,-. Bomen die tussen
december 2020 en maart 2021 zijn
aangeschaft, kunnen ná aanschaf ingediend
worden voor de subsidieregeling.
Op de website van Iedereen een Boom staat
een lijst met soorten bomen en bosplantsoen
waar je subsidie voor kunt krijgen.

BIJ-ZAAK Ook jouw zaak
Ook al zijn veel mensen bang
voor bijen, het zijn
verschrikkelijk belangrijke
dieren. Ze zorgen niet alleen
voor honing, maar bestuiven ook
onze landbouwgewassen.
Dankzij de bijen kunnen wij
bijvoorbeeld aardbeien en appels
eten. Maar de bijen hebben het
moeilijk omdat steeds minder
voedsel voor hen te vinden is. De
oorzaak hiervan is onder andere
een tekort aan wilde planten met
bloemen waar bijen nectar en
stuifmeel kunnen verzamelen. In
de landbouw zien we
monoculturen en in de steden
worden tuinen betegeld. Om de
bijen in Enschede een handje te
helpen, organiseren we dit
voorjaar voor de 6e keer de actie
Bloemenlint. Denk alvast na
waar jij in je buurt, bij je school,
werk of je vereniging een stukje
kunt inzaaien In onze volgende
nieuwsbrief lees je hoe je gratis
bloemenzaad kunt aanvragen.

DOE MEE: NL Doet

Heb jij met jouw stichting, vereniging, of
zorginstelling (groene) klussen waar je wel
wat hulp bij kunt gebruiken? Tot 31 januari
2021 is het mogelijk een financiële aanvraag
bij het Oranje Fonds in te dienen voor NLdoet
klussen. Het maximaal aan te vragen bedrag
is € 350,00. Voor het budget geldt: op = op!
Heb je van de andere kant zin om je een dag
als vrijwilliger in te zetten bij de grootste
vrijwilligersactie van Nederland? Zoek dan op
NLdoet een initiatief bij jou in de buurt voor
een zinvolle en gezellige klusdag.
groeneloperenschede.nl
groeneloperenschede@gmail.com
facebook.com/groeneloperenschede/

DOE MEE: Vogeltelling

BINNENKORT: Zo Groen
Zodrà de eerste krokussen de grond uit
komen, lanceren De Groene Loper Enschede
en de gemeente Enschede de campagne Zo
Groen. Tipje van de sluier? Zo Groen maakt het
je supermakkelijk om een eigen geveltuin aan
te leggen. Ook verbinden we hier een winactie
aan voor buren die samen hun straat willen
vergroenen. Binnenkort meer, maar denk
alvast na over gevel-, stoep- en straatgroen.

Tel in januari 2021 een half uurtje
de vogels in je tuin of op je balkon!
Het is leuk en gemakkelijk om mee
te doen. De Nationale
Tuinvogeltelling is een grootschalig
onderzoek door inwoners van
Nederland en levert een
momentopname van alle aantallen
vogels die in Nederlandse tuinen
aanwezig zijn. In combinatie met de
resultaten van andere jaren en met
andere tellingen levert dit een
beeld van de ontwikkelingen in het
belang van tuinen voor vogels. Klik
HIER voor info en aanmelding.

Merels zijn dol op allerlei soorten bessen.
Je helpt ze ook door regelmatig een appel
of peer op een voederplank te leggen.

GRATIS: groentezaden

scholen.

VOORUITBLIK: burendag
Als straks weer wat meer ontmoeting mogelijk
is, is Burendag een leuke aanleiding om samen
met je buren een stukje straat te gaan
vergroenen. Al eens gedacht aan plantjes rond
de bomen, aan stokrozen langs de gevel of
nestkastjes ophangen? Begin nu alvast met
ideeën uitwisselen met je buren!

voor

Scholen en
kinderopvangorganisaties
kunnen kosteloos groentezaden
en een bijbehorend lespakket
aanvragen bij Natuur en Milieu
Overijssel. Hiermee kunnen de
leerlingen dit voorjaar in de klas
of op het plein hun eigen groente
kweken. Leuk, lekker en
leerzaam! Aanmelden kan HIER
tot woensdag 27 januari.

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

