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Vrijwilligers Natuurwerkdag 
vrijdag 1 november 2019		

Jaarlijks	 doen	 wij	 in	 het	
Torenbosje	 mee	 met	 2	
vrijwilligersdagen:	“NL	doet”	in	
maart	en	de	Natuurwerkdag	in	
november.		
Deze	 keer	 echter	 niet	 op	 een	
zaterdag	maar	 op	 VRIJDAG	 1	 november	
van	9.00-12.30	uur.	Voor	koffie/thee	en	
soep	na	afloop	wordt	gezorgd.		

Wil	je	een	paar	uurtjes	lekker	buiten	aan	
de	 slag,	 geef	 je	 dan	 op	 via	
info@torenbosje.nl	 of	
via	natuurwerkdag.nl.	 We	 krijgen	 deze	
ochtend	 al	 hulp	 van	 de	 afdeling	
Gebiedsontwikkeling	 van	 de	 gemeente	
Dronten,	 maar	 extra	 handen	 zijn	 altijd	
welkom!	

	
Rabobank Clubsupport actie 

Tot	 11	 oktober	 a.s.	 heb	 je	 nog	 de	
gelegenheid	 om	 het	 Torenbosje	 te	
steunen	 door	 het	 uitbrengen	 van	 jouw	
stem(men).	De	afgelopen	 jaren	was	een	
stem	 tussen	 de	 €	 4	 -	 €	 5	 waard.	 Wij	
willen	 dit	 geld	 gebruiken	 om	
stapstobben	(betonnen	stapstenen	in	de		

	

	

vorm	van	stobben)	aan	te	schaffen	en	te	
plaatsen	 op	 de	 open	 plek	 waar	
de	 olieboortoren	 heeft	
gestaan.	 Hiermee	 wordt	 dit	
samen	 met	 de	
huttenbouwplaats	 en	
waterpomp	 een	 nog	 leukere	

speelplek	voor	kinderen.	

PS:	alleen	leden	van	Rabobank	Flevoland	
kunnen	stemmen.	

 
Piet Boer, nieuw bestuurslid 

We	 zijn	 heel	 blij	 dat	 Piet	 Boer	 ons	
bestuur	wil	 komen	versterken.	Hij	 heeft	
samen	 met	 zijn	 vrouw	 Tineke	 en	 zoon	
Sander	 een	 melkveebedrijf	 aan	 de	
Oldebroekerweg	 (Biddinghuizen).	 Piet	 is	
een	 hele	 ervaren	 bestuurder	 en	 vindt	
het	 belangrijk	 om	 naast	 zijn	
heemraadschap	 voor	 Waterschap	
Zuiderzeeland	ook	in	en	voor	zijn	directe	
leef-	 en	
werkomgeving	
actief	 te	
zijn. 

  



	

	
	

We	hebben	al	meer	dan	200	 facebook-bezoekers!	Regelmatig	plaatsen	we	kleine	
interessante	nieuwtjes	op	www.facebook.nl/hettorenbosje.		

Meld	 je	aan,	dan	blijf	 je	op	de	hoogte	van	onze	vreemde	snuiter,	onze	excursies	
(Vrouwen	 van	 Nu	 Flevoland	 en	 gemeente	 Dronten),	 onze	 Tulpenactiviteit,	
walnotenpluk,	wilde	bloemen	enz.	enz.	

	

Bezoek burgemeester Gebben  

Donderdag	24	september	jl.	bracht	onze	
nieuwe	 burgemeester	 Gebben	 een	
kennismakingsbezoek	 aan	 het	
Torenbosje.	 Door	 de	 regen	 waren	 wij	
genoodzaakt	binnen	te	starten	maar	1,5	
uur	 was	 te	 kort	 om	 alles	 te	 vertellen	
over	 de	 rijke	 geschiedenis	 van	 onze	
oostrand	 en	met	 name	 het	 Torenbosje.	
De	 omvorming	 van	 een	 betekenisloos	
bosje	 in	een	mooie	 centrale	 recreatieve	
ontmoetingsplek	maakte	veel	indruk!	

		

 

 
 

Mogelijkheid om een 
(herinnerings)boom te sponsoren 
of CO2 te compenseren? 

Door	 de	 essentaksterfte	 moeten	 er	
vanwege	 de	 veiligheid	 nog	 een	 aantal	
bomen	 gekapt	 gaan	 worden	 in	 het	
Torenbosje.	 Wij	 willen	 dit	 met	 advies	
van	 Staatsbosbeheer	 gebruiken	 om	
nieuwe	soorten	 in	ons	bosje	 te	planten.	
Hiervoor	bieden	wij	de	mogelijkheid	om	
een	nieuwe	boom	te	sponsoren.	Dit	kan	
een	 herinneringsboom	 voor	 een	
dierbare	zijn	of	omdat	 jezelf	wat	aan	de	
CO2/klimaat-discussie	wilt	doen.		

Voor	€	100	steun	je	ons	bij	de	herinplant	
en	steunt	je	ons	als	Stichting.		

	


