De agenda : oktober, november
We worden almaar meer omringd door mensen, groepen, instellingen, organisaties die de boom centraal stellen in hun
activiteiten, hun programmatie… Deze "actoren" van het stadsbos adopteren één of meer bomen en organiseren
activiteiten aan de voet ervan (of toch niet ver uit de buurt). Sommige daarvan organiseren we mee. Andere
begeleiden we. Samen brengen we het stadsbos tot leven.
Ziehier wat er zoal ruist in het Brusselse struikgewas….
L
VOLGENDE ACTIVITEITEN,
WORKSHOPS, BIJEENKOMSTEN

OKT-NOV-DEC- Tentoonstelling A Forest
Een bos Iselp biedt een zeer rijk programma van
conferenties en evenementen rond het thema bos.
20 OKT – Oogstfeest
Park Farm (Tour en Taxi's) biedt rondleidingen door
de bomen in de gemeenschappelijke boomgaard.
(10u-5pm)

Wood Wide Web heeft pas zin als het een collectieve beweging is, die bovendien ook voeling
heeft met het terrein! Vanaf september bieden we
ludieke en didactische workshops aan om de
bomen in kaart te brengen, of om samen de stad
vol bomen uit te denken. We komen naar u toe in
scholen, verenigingen, werkgroepen, bibliotheken/speel-o-theken, academies enz.
contact@woodwideweb.be
We zullen van de partij zijn op een aantal publieke
evenementen. Daar kunnen we u verschillende
(vooral digitale) tools demonstreren, om
boomsoorten te herkennen en bomen te
geolokaliseren. We kijken ernaar uit u te
ontmoeten.
ZA 21 OKT – Dag van de Zonïenwoud
Wij zijn partners van het Zonienwoud Platform. Wij
wachten op u op onze stand om u onze activiteiten
en gereedschappen voor te stellen.
Wij bieden u 2 boomkarteringsworkshops aan:
voeg uw favoriete boom(en) toe/deel uw favoriete
boom(en) op de online atlas.

21 OKT – Dag van het zonienwoud
Mis de 2e editie van deze viering, die de deuren van
het bos voor u opent, niet te missen.

Om 11.00 uur en 15.00 uur kunt u ons
vergezellen op een route van anderhalf uur om
de meest uitzonderlijke bomen van het RougeCloître en zijn omgeving te ontmoeten.
In de voormiddag zullen we profiteren van de
medewerking van de APAFS (Association Protecrice des Arbres en Forêt de Soignes) en in de
namiddag van de medewerking van de boswachters van Leefmilieu Brussel.
Inschrijving ter plaatse: 12 deelnemers

Focus : De boswachters van Leefmilieu Brussel geven u ontkiemde eikels van verschillende eikensoorten.
Dit jaar kan u ze thuis laten groeien, om ze volgend
jaar, komend jaar, opnieuw te komen planten in het
Zoniënwoud.
Inschrijven kan ter plaatse.

U engageert zich om ons om de drie maanden
nieuws te sturen over de kleine eikjes.
Woodwideweb zal verslag uitbrengen van dit collectief verhaal.Het eikenbos zal gegeolokaliseerd
worden op de online atlas.
Vervolg......

ME 8 NOV – Tentoonstelling « Interconnect »
Van Sustainable art kunst in dienst van het milieu.
Binnenkort meer info.
JE 15 NOV – Workshop Ecologies Bruxelles
en Wood Wide Web animatie
Meer informatie volgt binnenkort
SA 24 NOV - Ontmoeting « Grand-monde »
"Parce que l'oiseau" en de Biophilia collectie bij
Corti in het CFC Editions House - 12pm
Een grote wereld waar de natuur, de vogel en de
boom een bijzondere plaats innemen.

ROND THEMABOMEN
De A Forest-Boom van het ISELP
Een tulpenboom van Virginia in het park van
Egmont, niet ver daarvandaan een tentoonstelling
en een reeks lezingen ontcijferen de taal van het
bos. ISELP zal "A Forest" kweken op de
woudwideweb atlas.
De Ontmoetingsboom van de Brailleliga
Een blauwe Atlasceder werd ontdekt tijdens een
bijzonder gevoelige wandeling in Duden Park.
De Boodschapperboom van Sustainable Art
De Belgische kunstenaar Sophie Stinglhamber
heeft een enorme beuk geadopteerd aan de rand
van het Zoniënwoud. Hij inspireert zijn creaties.
Sophie bereidt voor november een
tentoonstelling/verkoop voor ter ondersteuning
van artistieke acties om het bewustzijn van bomen
te vergroten.

De Berustende Boom van kunstenaar Siméon
Colin
Deze keer een Franse kunstenaar, die ook al zijn
werk aan tekenen wijdt. Zijn favoriete
onderwerp: Libanese ceders. Hij zag een
Tenreukenpark.
De Boom van Ma Campagne,
van de 7e reclameboodschap van de school Ma
Campagne 2017-2018. Twee studenten volgden
in het bijzonder 2 reuzen gedurende 12
maanden. Een rodebeuk uit Tournay Solvay Park
en de zilveren linde van de Invalides rotonde.

PLANTACTIES
De aanplantingen hervatten dit najaar. Als u dit
voorjaar hebt geplant of van plan bent dit najaar
te doen: laat het ons weten! Als u een teler kent,
geef dan onze contactgegevens door. We zullen
deze plantages in de komende maanden aan de
atlas toevoegen!
11 NOV – Gedenkbomen 14-18
Aanplantingen in de 19 gemeenten van Brussel.
Een initiatief van de dienst Monumenten en
Landschappen van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest. De bomen worden toegevoegd aan de
Wood Wide Web Atlas.

Deze plantages zijn te volgen op de Wood Wide
Web atlas en op de Facebook-groep
Ook dit najaar staan er weer veel activiteiten op u te
wachten. Wij nodigen u allen uit om het stedelijk bos
verder te verkennen. Zich onderdompelen in zijn
kleuren en diversiteit.

