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Start inrichting Torenveld
Sinds deze zomer zijn
wij weer volop aan de
gang met de inrichting
van het Torenveld.
Grondverzetbedrijf
Breure heeft een deel
afgegraven aan de voet van de oude
Toren en de grond verwerkt in 2 kleine
zonneheuvels. Daarnaast hebben we
alvast 2 kippers zand gestort om de
locatie van de oude Toren te duiden.
Deze was later deze zomer, door de grote
droogte ook zichtbaar omdat het gras er
doodging. Dit bericht werd – heel leuk –
door de pers opgepakt!

Zonnebloemen
Was het geen plaatje? We hopen dat
u net als ons genoten heeft van de
prachtige zonnebloemen langs
het kunstwerk en rondom het
elektriciteitshuisje. Ook de bijen
hebben zich heerlijk gevoed en we
hopen dat straks de vogels
aangetrokken worden door het
zaad. Volgend jaar weer?

Natuurwerkdag, 3 november
2018, oproep vrijwilligers
Zaterdag 3 november is het zover en
gaan wij met een groep vrijwilligers weer
aan de slag. Wij hebben de onderdelen
van een nieuwe 5 meter lange
picknickbank klaar en gaan de bank in
elkaar zetten op het Torenveld. Verder
willen we een deel van de genenbank en
de bosrand weghalen om meer zicht op
het Torenveld te krijgen. Mochten we
nog tijd over hebben, dan gaan we de
vlierstruiken te lijf en kan het paadje van
de huttenbouwplaats opgeschoond
worden.
Opgave graag via info@torenbosje.nl of
rechtstreeks bij de Natuurwerkdag:
www.natuurwerkdag.nl/locatie/torenbo
sje. Dan weten we hoeveel walnotenkoek
en soep we moeten maken!

Volg ons via Facebook.com/hettorenbosje
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Uitslag Rabobank
Clubkascampagne 2018
Wederom zijn wij door de stemmen van
de leden van de Rabobank verblijd met
een bedrag van €406,35. We gaan deze
bijdrage gebruiken voor de aanschaf van
een waterpomp voor op het Torenveld.
Hartelijk dank dat u op ons heeft
gestemd! Als stichting met een zgn. ANBIstatus zijn wij geheel afhankelijk van
sponsoring door middel van dergelijke
acties en subsidies.

2de Infopaneel op het Torenveld
Naast een informatiepaneel op de ‘kop’
hebben we ook een informatiepaneel
voor het Torenveld laten maken. Hierin
uiteraard informatie over o.a. de
Boortoren, de natuur in de omgeving, de
genenbank en de stobben.

Weetje:
De planken voor de nieuwe picknickbank
zijn afkomstig van de Bilinga-boom. Deze
boomsoort groeit vooral in tropisch West
Afrika. De duurzaamheidsklasse is 1 (een
Europese eik heeft bijvoorbeeld klasse 2).
Onze planken komen van een boom uit
Gabon en deze is per schip in ongeveer 12
dagen naar Antwerpen vervoerd. En
vervolgens per vrachtauto met nog een
boom
naar
Steenwijk.
Aldaar is het
voor ons op
maat
gezaagd.

We moeten het bord nog
plaatsen; dit komt naast de
nieuwe 5 meter lange
picknickbank, op het open
terrein van 1,3 ha midden
in het Torenbosje.

“Het kleine bosje dat veel te vertellen heeft“

