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Natuurwerkdag 5 november a.s.
Wie doet er mee?
Op zaterdag 5 november a.s. doen we al
weer voor de 3de keer mee met de
landelijke Natuurwerkdag.
In het Torenbosje willen we de
huttenspeelplaats gaan klaarmaken. Dit
doen wij o.a. door een (kronkelend)
paadje te maken in het bos waardoor er
een duidelijk afgescheiden deel ontstaat
waar kinderen lekker hutten kunnen
bouwen. Daarnaast willen wij de
afrastering van de ponyweitjes weer
vrijmaken van begroeiing.

We starten om 9.00 uur op de
Parkeerplaats (hoek
Elburgerweg/
Oudebosweg
in
Dronten).
Voor
koffie/thee en soep om 12.30 uur wordt
gezorgd.
Opgave via:
www.natuurwerkdag.nl/locatie/torenbosje
of info@rondomhetgreppelveld.nl

Huttenspeelplaats

Volg ons via Facebook.com/hettorenbosje
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Inrichting Torenveld vertraagd
Zoals in onze vorige nieuwsbrief al
gemeld, willen wij aan de slag met de
inrichting van het Torenveld met o.a.
een natuurpoel. Wij kunnen echter nog
niet starten omdat er tegen de
verleende Omgevingsvergunning van de
gemeente Dronten een officieel bezwaar
is ingediend door één van de
omwonenden. Dit zorgt voor veel extra
werk en vertraging in de uitvoering.

Hooi voor de dieren van
Dierenpark De Scharrelberg
Tijdens de warme week in september is
er door Wilfried Groot Koerkamp in
samenwerking met de vrijwilligers van
het Dierenpark de Scharrelberg in
Biddinghuizen hard gewerkt in het
Torenbosje. Het gras is namelijk
gemaaid, geschud en gebaald. De 29
notenbomen op de kop zorgden echter
voor veel handwerk, namelijk om het
hooi in mooie wiersen klaar te
leggen voor de balenpers. Het
resultaat mocht er zijn: 11
mooie ronde balen!

Eerste walnoten voor de
Commissaris van de Koning
De eerste walnoten van onze nieuw
geplante bomen in het Torenbosje zijn
dit jaar geplukt en zoals het een mooie
gewoonte bij kievitseieren betaamt,
zullen wij deze op 26 oktober in de vorm
van een notentaart, aanbieden aan de
Commissaris van de Koning van
Flevoland, de heer Leen Verbeek.
Deze Nieuwsbrief is een uitgave van de
Stichting Projecten Rondom Het Greppelveld

“Het kleine bosje dat veel te vertellen heeft“

