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Afwijzing subsidie Bouw Toren
Zwaar teleurgesteld is ons bestuur
omdat de aanvraag voor de bouw van de
toren en de verdere inrichting van
het Torenveld niet is
gehonoreerd
door
de
commissie van het Fonds
Leefbaarheid van de
provincie Flevoland.
Gesteund
door
brieven van de
gemeente Dronten,
11 nabijgelegen ondernemers, € 10.000
van het Coöperatiefonds van de
Rabobank Flevoland en € 10.000 van de
gemeente
Dronten,
heel
veel
enthousiaste reacties van derden op het
ontwerp, waren wij heel positief
gestemd over onze originele goede
aanvraag. Dit werd echter niet gedeeld
door de commissie.

NLdoet-dag uitgesteld
naar donderdag 21 maart
Door de slechte weersomstandigheden
waren wij genoodzaakt de
NLdoet dag uit te stellen. De
plekken waar wij nieuwe
boompjes en struiken
wilden gaan planten, was
gefreesd en daardoor veel
te nat en zompig
geworden. Als je nog wilt
meehelpen – dit kan
altijd! Graag opgeven via
info@torenbosje.nl
We starten om 9.00 uur en we sluiten
rond 12.00 uur af met een kop soep.

Na rijp beraad hebben wij besloten om
te kijken naar een afgeslankte vorm en
dus goedkoper alternatief. De bouw van
een toren heeft nog steeds een echte
meerwaarde als parel voor de oostrand
van Dronten en vormt de laatste
afsluitende fase van de herinrichting van
het Torenbosje tot aantrekkelijk
recreatief knooppunt.
Volg ons via Facebook.com/hettorenbosje
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Open dag tijdens Tulpenroute
Flevoland
Op maandag 22 april (Tweede Paasdag)
houden wij weer onze jaarlijkse open
dag. Van 11.00 – 16.00 uur zijn wij met
een tent te vinden naast de
parkeerplaats op de hoek Elburgerweg/
Oudebosweg te Dronten. Informatie
geven, een speurtocht voor gezinnen,
koffie/thee/soep/lekkers en natuurlijk
de verkoop van tulpen voor ons goede
doel: onderhoud van het
Torenbosje.
Wij verwachten veel
bezoekers omdat zowel
de auto- als de fietsroute
Dronten
langs
het
Torenbosje komen! Wil je
helpen, mag ook een paar
uurtjes!
Aanmelden
info@torenbosje.nl

via

De 8 verschillende routes langs de
Tulpenvelden in de gemeenten Dronten,
Lelystad en Zeewolde kun je vinden op
www.tulpenrouteflevoland.nl

Excursies naar het Torenbosje
Voor de komende maanden hebben wij
2 aanvragen lopen voor groepen die het
Torenbosje willen bezoeken. Een
vrouwenorganisatie en een groep
ambtenaren.

Uiteraard kan dat! Het is toch
leuk om te vertellen over de
geschiedenis van het Torenbosje.
Wil je ook iets organiseren met/in het
Torenbosje? Wij staan ervoor open.

Facebook-bezoekers
Leuk is het te zien dat het aantal
Facebook bezoekers gestaag groeit.
Regelmatig
plaatsen
we
kleine
interessante
nieuwtjes
op
www.facebook.nl/hettorenbosje
Meld je aan, dan blijf je op de hoogte.

“Het kleine bosje dat veel te vertellen heeft“

