
Groene Loper door Deventer
Er zijn veel mensen in Deventer actief om hun 
eigen omgeving en buurt groener te maken, 
bijvoorbeeld door geveltuintjes aan te leggen, 
een wijkmoestuinproject te beginnen, een 
natuurspeelplek te ontwikkelen, of wandelroutes 
uit te zetten. Hierdoor knappen buurten en 
wijken op, leren buurtbewoners elkaar kennen, 
en genieten meer mensen van de natuur dicht bij 
huis.
Met het project “Groene Loper Deventer” laten we 
deze groene parels zien! De Groene Loper is een 
prachtige verzameling van groene buurtprojecten 
in Deventer. Hierin laten buurtbewoners zien hoe 
leuk het is om samen met mensen uit je eigen 
buurt een tuin te onderhouden, samen naar buiten 
te gaan, te tuinieren. In Deventer coördineert 
educatief centrum de Ulebelt deze Groene Loper, 
samen met IVN Overijssel. Ook elders in Overijssel 
zijn al Groene Lopers te vinden. Het project is 
financieel mogelijk gemaakt door de provincie 
Overijssel.

Meer weten? Bezoek onze Facebookpagina of 
onze website www.groeneloperdeventer.nl

Welkom in de 
Molentuin
De Molentuin is een buurttuin. De Molentuin is een plek waar kinderen de ruimte hebben om te spelen 
tussen bomen, gras en bloemen.

Waar buurtbewoners elkaar tegen komen en elkaar leren kennen. Waar vlinders en bijen, bloemen 
vinden en waar groente wordt verbouwd. Waar buurtinitiatieven een podium kunnen krijgen. Waar we 
hopen dat ieder mens zich welkom voelt en mee komt doen.

De Stichting Molentuin heeft de tuin in 2015 kunnen aankopen. De Molentuin is een plek voor iedereen 
maar het is wel een privéterrein. Gebruik de tuin alsof het je eigen tuin is met eerbied voor al wat groeit 
en bloeit.
Na 20 uur (zomers 21 uur) willen we graag dat er stilte is in de tuin, houdt hier rekening mee met je 
planning.

Heb je ideeën (of klachten) neem dan contact op met het bestuur via demolentuin@gmail.com
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De fotografen zijn: 
Leonique (10 jaar), Alicia (9 jaar), Rosalinde (8 jaar), 
Elke (11 jaar), Sep (9 jaar) en Lieke (11 jaar).


