Agenda.
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…

Volgende activiteiten, workshops, bijeenkomsten
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.
Op 30 juni brengt de Munt met de participatieve opera Orfeo en Majnun een hommage aan de
natuur. De hele namiddag is er een lyrische wandeling aan Hotel des Dominicains. Die onthult de rol die de
boom speelt in de opera.
Op 1 juli begeleiden we u van 10 tot 18 uur van boom naar boom, van activiteit naar activiteit of van ontmoeting
naar ontmoeting op het festival ‘Dialogues en Humanité’ in het Josaphatpark. U wordt uitgenodigd om uw
lievelingsbomen toe te voegen aan de atlas van Wood Wide Web. Wij tonen hoe u dat doet.

Op 8 juli van 10 tot 18 uur bieden we u op de 70e verjaardag van het Rodebeekpark in Sint-Lambrechts-Woluwe
workshops aan rond open street maps en virtuele realiteit en een vertoning van een documentaire.
De hele zomer lang organiseert het Centre de littérature jeunesse in de parken voorleessessies met de Brusselse
bibliotheken en vertellers. Dit jaar zijn er een aantal verhalen over bomen en het bos in het programma geslopen.

Rond themabomen:
De themabomen trekken die activiteiten door op Wood Wide Web.

Les arbres lyriques
In het kader van Orfeo en Majnun heeft De Munt al drie bomen van het stadscentrum toegevoegd:
drie ‘Lyrische bomen’. U vindt ze terug in de bosatlas:
De lyrische boom- Place de la Monnaie
De boom van Orfeo - Rue des Augustins 4
De boom von Majnun - Place de la Bourse

Plantacties:
De volgende reeks plantacties gaat komende herfst van start. Als u deze lente geplant hebt of als u zinnens bent
dat in de herfst te doen: laat het ons weten! Kent u (andere) planters, speel hun onze contactgegevens door. Wij
zullen die aanplantingen de komende maanden aan de atlas toevoegen!
contact@woodwideweb.be

