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NL-doet dag, vrijdag 9 maart
Voor de 4de keer doen wij weer mee
met de NL-doet dag. Deze keer niet op
een zaterdag maar op een vrijdag en wel
van 9.00 tot 12.30 uur. Wij hebben onze
kandidaat
gemeenteraadsleden
uitgedaagd om ons te komen helpen.
Maar ook anderen zijn van harte
welkom! Wij gaan de notenbomen van
nieuwe steunpalen voorzien, een
takkenril maken van de takken in het
genenbos (voor insecten en vogels) en
natuurlijk weer zwerfvuil ruimen in de
omgeving en als er nog tijd over is: de
bosranden ontdoen van boomvormers.
Meld je aan: via info@torenbosje.nl of
via de officiële website van NL-doet.

Tulpenroute Dronten, open dag
28 april 2018
Van 14 april t/m 5 mei zijn de
tulpenroutes weer bewegwijzerd. Zowel
de auto- als de fietsroute komen langs
het Torenbosje. Wij willen deze
gelegenheid aangrijpen om op zaterdag
28 april deze bezoekers te ontvangen en
van informatie over deze speciale plek te
voorzien. Wij gaan een tent opbouwen,
koffie/thee/soep schenken en nog
enkele kleine activiteiten ontwikkelen.
Wie wil bv. tulpen verkopen of weet
iemand die dat zou willen?
Heeft u van 11.00 tot 16.00 uur een
uurtje vrij om ons te helpen, meld je dan
aan, wederom via info@torenbosje.nl

Rabobank Clubkas Campagne
2017
Dankzij de 84 stemmen van de leden van
Rabobank
Flevoland
tijdens
de
Rabobank Clubkascampagne in oktober
2017 ontvingen wij het mooie bedrag
van € 410,76 voor het infopaneel op het
Torenveld.
Hartstikke
bedankt!

Volg ons via Facebook.com/hettorenbosje
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Fruithof Swifterbant gebruikt
wilgentenen uit het Torenbosje
De wilgentenen uit de genenbank krijgen
een tweede leven in de Fruithof in
Swifterbant.
’Landleven’
inspireerde tot het maken
van deze mooie stoel van
wilgentenen.
Binnenkort
worden 2 aanhangers vol
wilgentenen opgehaald om
afscheidingen te maken. Wij
houden jullie op de hoogte via
www.facebook.com/hettorenbosje.

Opnieuw vertraging uitvoering
plannen Torenveld
Zoals in de vorige nieuwsbrief gemeld
heeft het bestuur in overleg met
Staatsbosbeheer besloten niet tot het
graven van een poel over te gaan
vanwege de extra voorschriften die door
het Waterschap waren opgelegd.
Vervolgens hebben wij op 14 september
jl. met een groep omwonenden en
belangstellenden nieuwe plannen voor
het Torenveld gemaakt. Helaas was het
door de ontstane vertraging van ruim 1,5
jaar niet mogelijk om voor de einddatum
van de verleende subsidieperiode deze
nieuwe plannen ten uitvoer te brengen.
Wij zijn nu in afwachting van de

gemeente Dronten en de provincie
Flevoland om het nog niet-bestede deel
(ongeveer 1/3de gedeelte) wederom
beschikbaar te krijgen om de nieuwe
plannen te kunnen uitvoeren.

Nominatie Groene Pluim
Het
Torenbosje
is
genomineerd voor de Groene
Pluim van de Natuur en
Milieufederatie Flevoland. Deze
pluim is de wisseltrofee die jaarlijks
wordt overhandigd aan een persoon of
organisatie die zich op bijzondere wijze
heeft ingezet voor de Flevolandse
natuur. Dit jaar is het thema ‘het groene
erfgoed in Flevoland’.
De uitreiking is 13
februari om 19.30
uur
in
de
Duurzaamheidswinkel in Lelystad.

Jaarverslag en jaarrekening 2017
op de website
Willen jullie lezen wat er het afgelopen
jaar is gebeurd, ons jaarverslag en
jaarrekening 2017 zijn op de website
www.torenbosje.nl te vinden.

“Het kleine bosje dat veel te vertellen heeft“

