
 

 
 
 
 
 

Nieuwsbrief 4D - februari 2020 
 

Nieuwe leerkringen van start in de regio’s Vechtdal en Twente! 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In dit voorjaar starten de 4D-makelaars zowel in Twente als Vechtdal met nieuwe leerkringen. 

Karola Schröder 4D-makelaar in het Vechtdal organiseert op 10 maart 2020 een bijeenkomst waar 

iedereen uit de regio welkom is. “Een leerkring kan met veel verschillende onderwerpen aan de slag gaan 

zoals eenzaamheid, hoe betrek je burgers bij initiatieven en er zijn ongetwijfeld nog veel meer mooie 

vragen te bedenken waar we middels een leerkring mee aan de slag kunnen”. Op 10 maart starten we 

samen met jullie met twee of drie vragen. De leerkring is een mooie manier om de kennis die we hebben 

te delen, verder te ontwikkelen en met oplossingen aan de slag te gaan. Als je nieuwsgierig bent of je 

betrokken voelt, meld je aan!  

Aanmelden voor 10 maart 2020 van 11.00 tot 13.00 uur (inclusief broodje) bij De Wolfskuil in Ommen  

kan via 4D makelaar Karola Schröder: E karola.schroder@planet.nl  |  M 06 – 22 49 60 25 

 

In het afgelopen jaar hebben 4D-makelaars samen met 

Twentse Noabers leerkringen gedraaid, gericht op: 

• Jongeren en Eenzaamheid 

• Right to Challenge 

• Inwoners- en woon-zorginitiatieven. 

 

De eerste ervaringen hiervan zijn goed. 

https://www.stimuland.nl/4D/
mailto:karola.schroder@planet.nl


 

 

 

   “In Salland weten ze hoe ze ideeën 

moeten omzetten naar werkelijkheid” 

 

 

 

Heel Broekland Bloeit 

De 4D-bijdrage wordt in Salland geregeld via de Kracht van Sallandcheque. Er zijn inmiddels in 2020 ruim 

vijftig mooie plannen ingediend. Een ervan is een uitbreiding van een fleurig project vorig jaar: Heel 

Broekland Bloeit. Vorig jaar hebben 50 families ruim zevenduizend vierkante meter bloemenzaad 

ingezaaid voor bijen en insecten. Met tractor en frees zijn stroken gefreesd. Daarna was er een zaadfeest 

waar insectenhotels zijn gemaakt. Alles op basis van vrijwilligheid en voor eigen kosten. Het resultaat was 

veel bloemen, veel insecten en veel plezier. In het najaar zei de hele groep: volgend jaar weer, maar 

willen we graag verdubbelen en ook bomen planten want die leveren meer voedsel voor nuttige insecten.  

 

De samenwerking gaat over dorpsgrenzen en gemeentegrenzen heen en het doel is minder gras en meer 

bloemen en bomen. Afgelopen jaren zijn akkerbloemen verdwenen terwijl deze juist bijdragen aan een 

gezonde productieve bodem. Door zich te richten op lokaal eten, ook voor insecten en bijen, hopen de 

initiatiefnemers bij te dragen aan een gezonde bodem, die gezond lokaal voedsel oplevert en zo bijdraagt 

aan gezondere mensen.    

Ook een goed plan? Indienen kan nog tot 1 maart bij 4D-makelaar Giny Hoogeslag:  

E giny@dekrachtvansalland.nl |  M 06 - 13 48 89 37  

 

 

Uit het Veld 

Gastschrijver deze maand is Alma Streefkerk,  

coördinator Groene Loper Zwolle 

 

Eind januari organiseerden Groene Loper Zwolle en 4D een 

ondersteuningsbijeenkomst voor groene bewonersinitiatieven uit Noordwest-Overijssel. Wat was de 

opkomst groot! Maar liefst 67 deelnemers kregen advies over het aanleggen van bloemweides, 

natuurlijkvriendelijk tuinieren, fruitbomen en andere mooie groene plannen.  

mailto:Giny%20Hoogeslag
mailto:giny@dekrachtvansalland.nl


 

Ook leerden ze hoe je financiering vindt voor je initiatief, hoe je projectplannen schrijft en hoe je er meer 

bewoners bij betrekt. Allemaal uitdagingen waar bewonersinitiatieven mee te maken hebben.  

Allemaal uitdagingen waar bewonersinitiatieven mee te maken hebben. Tussen de workshops door 

gingen deelnemers op spreekuur bij lokale groene experts. Zij vertelden over bijen, bomen, biologisch 

tuinieren en voedselbossen. Het was een hele waardevolle avond waar veel verbindingen werden gelegd. 

Met een blij en voldaan gevoel ging ik naar huis. Een vruchtbare samenwerking tussen Groene Loper 

Zwolle en 4D. Dit smaakt zeker naar meer!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groene Loper Zwolle 

Groene Loper Zwolle is een samenwerkingsverband tussen tientallen groene bewonersinitiatieven en 

heeft als missie bewoners te betrekken bij hun eigen groene leefomgeving. Het idee is dat betrokkenheid, 

duurzaam handelen en zorgzaam omgaan met de natuur stimuleert en zo bijdraagt aan de kwaliteit van 

het groen en de mensen die daarbij wonen in en rond Zwolle. Gezamenlijk organiseren zij elk jaar 

meerdere publieksactiviteiten, zoals het Bloemenlint, Groene Burendag en een bomencampagne. Ook 

ondersteunen zij groene bewonersinitiatieven met bijvoorbeeld het vinden van financiën, het opstarten 

van het initiatief, rechtsvormen en kennis over ecologie en biodiversiteit. Meer informatie over Groene 

Loper Zwolle: www.groeneloperzwolle.nl of https://www.facebook.com/groeneloperzwolle/ 

 

 

Podcast ‘Overijsselse Aanpakkers’  

Overal in Overijssel werken mensen samen om hun omgeving 

mooier te maken. Om kinderen buiten in beweging te krijgen, 

ouderen weer te laten voetballen of jongeren te helpen hun ritme 

te vinden. In de vierde podcast-aflevering van ‘Overijsselse 

Aanpakkers’ hoor je het verhaal van 4D-makelaar Karola Schröder. 

Zij vertelt hoe ze mensen helpt om hun plannen en ideeën in de 

praktijk te brengen. Luisteren kan via: https://bit.ly/2vIsDvi 

http://www.groeneloperzwolle.nl/
https://www.facebook.com/groeneloperzwolle/
https://bit.ly/2vIsDvi


 

4D-makelaars 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Actuele informatie en data van alle activiteiten vind je op: 

www.stimuland.nl/4D 

Neem ook ’s een kijkje of beter nog: doe actief mee op: 

www.samenvoorelkaar.nl 
 

 

 

 

 

AGENDA 

• Donderdag 27 februari 2020 
spreekuur in Noordwest-Overijssel 

• Donderdag 5 maart 2020 
Spreekuur & Initiatievenmark in 
Noordoost-Twente  

• Dinsdag 10 maart 2020 
Vechtdal Leerkring  

Secretariaat 4D | lotten@stimuland.nl 
Stimuland, Vilsterseweg 11, Vilsteren | 0529 – 47 81 80 
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