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Nieuwsbrief nr. 1 Groene Loper IJsseldelta

Op maandag 24 oktober werd in ontmoetingscentrum Het Anker in Westenholte, Zwolle,  
de eerste informatieavond van de Groene Loper IJsseldelta gehouden. Uit de hele regio 
kwamen mensen om meer te horen over de opzet van het project en om elkaar te ontmoeten. 
Een groot deel van de avond bestond daarom ook uit het uitwisselen van informatie en ideeën 
aan informatietafels. In drie rondes konden mensen praten over het vormen van een netwerk, 
de praktische kant van de Groene Loper, biodiversiteit en landschap, communicatie en PR of 
over ideeën voor nieuwe initiatieven. De ideeën die tijdens de avond voorbij zijn gekomen zijn 
te zien in de woordwolk op deze pagina.

De avond vormde de officiële start van het project. Initiatiefnemers kunnen nu aan de slag 
gaan om een aanvraag voor ondersteuning te doen maar ook om met de nieuwe contacten en 
ideeën hun project te starten of verder te brengen. Wordt zeker vervolgd!

Start van de Groene Loper 
         in de  IJsseldelta
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Ideeën voor de Groene Loper IJsseldelta

Logo van het dorp in bloembollen
Kamperzeedijk

Praktische informatie:
Bovenstaande kaart is een startbeeld, er is ruimte voor nog veel meer projecten. Wilt u ook meedoen met de 
Groene Loper, wilt u op de hoogte gehouden worden van andere projecten en bijeenkomsten, bent u op zoek naar 
advies en/of wilt u een voucher voor financiële ondersteuning aanvragen? Neem dan contact op!

Deadlines inleveren aanvraagformulier voucher:
- 1 februari 2017 (ronde 1)
- 1 juni 2017 (ronde 2)

Aanvraagformulier is te downloaden via:  
www.gcijsseldelta.nl/groene_loper_ijsseldelta

Meer informatie te vinden via de website, of mail naar:
info@gcijsseldelta.nl

Speeltuin Willem Egbertsstraat
Hasselt

Zwaluwenpaal
Zwartsluis

Evenemententerrein het veerplein
Grafhorst

Herstel oude veerpad/blindenpad
Schelle-Oldeneel, Zwolle
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