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Rabobank Clubkasactie  

€ 560,47 voor de picknickbank 

Afgelopen najaar heeft het Torenbosje 

meegedaan met de Rabobank 

Clubkasactie. Leden van de bank hadden 

de mogelijkheid om door middel van 5 

stemmen (waarvan maximaal 2 op 1 

organisatie) aan hun favoriete 

club/vereniging geld te doneren. Aan de 

oproep die wij aan u 

gedaan hebben om te 

stemmen op het 

Torenbosje, is 

massaal gehoor 

gegeven. Maar liefst 

133 stemmen zijn er 

op ons uitgebracht en dit 

leverde het mooie bedrag 

van € 560,47 op. Dit gaan wij gebruiken 

voor een robuuste familiepicknickbank 

op het Torenveld. 

 

Oproep NL-doet dag, 11 maart 

Voor de 3e keer doen wij weer mee met 

de NL-doet dag. Deze vindt plaats op 

zaterdag 11 maart a.s. van 9.00 tot 12.30 

uur. Deze keer gaan we bes-dragende- 

struiken aanplanten, de boomkransen  

 

 

bedekken met houtsnippers, een begin 

maken met de picknickbank en natuurlijk 

weer de randen van het bosje ontdoen 

van boomvormers.  

Wil je meehelpen, geef je dan op via 

info@rondomhetgreppelveld.nl of bij 

Coby Dekker-vandenBerg, 06 22 064 874 

 

Terugkijken Natuurwerkdag 

Op 5 november jl. hebben een 15-

tal vrijwilligers, waaronder 4 

jongeren van het AZC, een 

bospad gemaakt waardoor een 

afgescheiden deel is ontstaan 

naast het Torenveld waarin 

bezoekende jeugd boomhutten kan 

maken. Ook zijn de boomkransen van 

de walnoten onkruidvrij gemaakt en is er 

weer gesnoeid. Alles gebeurde onder 

prachtige omstandigheden in een prima 

sfeer met weer 

heerlijke soep 

van Addy! 

Dank jullie 

wel 

allemaal!  
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“Het kleine bosje dat veel te vertellen heeft“ 

Nieuwe website in ontwikkeling 

Tot nu toe was de website van het 

Torenbosje ondergebracht bij de 

Agrarische Natuurvereniging Rondom 

Het Greppelveld. Gezien de 

koerswijziging van de vereniging tot 

streekvereniging heeft het bestuur 

gemeend een eigen website te willen om 

hiermee te kunnen blijven voldoen aan 

de vereisten van de ANBI (Algemeen Nut 

Beogende Instelling).  Door de ANBI-

status kunnen personen en bedrijven 

geld aan het Torenbosje doneren zonder 

daarover IB en/of VB verschuldigd te 

zijn. 

Bovendien is het ook leuk om het 

verhaal van het Torenbosje te vertellen 

en te laten zien wat er zoal in en rondom 

het bosje te beleven valt!  

 

Opnieuw bezwaar tegen poel 

Het plan om een poel te graven op het 

Torenveld loopt opnieuw vertraging op. 

Afgelopen najaar is het bezwaar tegen 

de verleende Omgevingsvergunning van 

de gemeente Dronten ongegrond 

verklaard. Er is nu echter ook tegen de 

Watervergunning die was afgegeven 

door Waterschap Zuiderzeeland bezwaar 

ingediend door 2 buurtbewoners. 

Enerzijds tegen de mogelijke extra 

wateroverlast, anderzijds door de 

aantrekkende werking van de poel op 

watervogels en daardoor een verhoogd 

risico op vogelgriep. Eind februari zal de 

hoorzitting hierover plaatsvinden.  

 

Deze Nieuwsbrief is een uitgave van de 

Stichting Projecten Rondom Het Greppelveld  

 

 

 

 

 

 


