Agenda van november, december
We worden almaar meer omringd door mensen, groepen, instellingen, organisaties die de boom centraal stellen in hun activiteiten of
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. Dit is
wat er zoal te gebeuren staat.

ACTIVITEITEN ROND BOMEN:

WORKSHOPS, ONTMOETINGEN

NOV-DEC- Tentoonstelling ‘A Forest’
Het Iselp stelt een goedgevuld programma voor
met voordrachten en evenementen rond het
thema bos.

We nemen deel aan verschillende
seminaries en openbare voordrachten. Daar
kunnen we u verschillende (vooral digitale)
tools demonstreren, om bomen te
herkennen en ze aan de atlas toe te voegen.
Het is ook de gelegenheid om die tools in
vraag te stellen om ze te doen evolueren. We
kijken ernaar uit u te ontmoeten!

DO 15 NOV-MAART - Designed Landscapes
CIVA biedt via Wood Wide Web een
maandelijkse focus op bomen in het kader van
zijn tentoonstelling die gewijd is aan het
landschap van het Brussels Gewest. Daarin wordt
de bijzondere geschiedenis van de Brusselse
parken en openbare tuinen verkend (1775-2020).
WO 8 NOV – Tentoonstelling ‘Interconnect’
van Sustainable Art – kunst in dienst van het
milieu. Binnenkort meer info.
DO 15 NOV – Ontmoeting Ecologies de Bruxelles
animatie Wood Wide Web
ZA 24 NOV - Ontmoeting ‘Grand-monde et
Parce que l’oiseau’
in la Maison CFC Editions – 12 u.
Fabienne Rafoz en Aurélie Foglia zijn twee
dichters met een voorliefde, de ene voor bomen,
de andere voor vogels. Wood Wide Web sluit zich
bij hen aan om onze gevoelige en breekbare band
met de natuur te verkennen. We ervaren hoe
onze kijk op het bos kan veranderen dankzij de
poëzie en de gevoeligheid …

DO 15 NOV – Ontmoeting ‘Des plantes à
(re)cueillir’
Ecologie de Bruxelles vraagt Wood Wide Web uit
tijdens een seminarie gevolgd door een
wandeling in de Kruidtuin. Welk bos? Om wat te
doen? Wie doet het groeien? Wij? Kwestie van
uit onze comfortzone te komen ;) U bent welkom
om met ons te reflecteren.
DI 4 DEC & MA 10 DEC – Project A.R.B.R.E.S
Het Centre d’Ecologie Urbaine nodigt u uit voor
een reeks bijeenkomsten in werkgroepen om
samen na te denken over de voedselzekerheid
van Brussel. Sluit u bij ons aan in de workshops
waarin we samen ideeën uitwerken. Inschrijven

We bieden ook 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.
Meer weten of een workshop
reserveren?
contact@woodwideweb.be
0494 36 92 54

21 OKT – NOV 2019
Samen een eikenbos doen groeien
De boswachters van Leefmilieu Brussel bieden
u gekiemde eikels van verschillende soorten
eiken aan. U wordt uitgenodigd om ze dit jaar
bij u thuis te doen groeien. Volgend jaar kunt u
ze dan komen uitplanten in het bos.
Inschrijven via: contact@woodwideweb.be
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VERVOLG ...

Deze herfst worden er
opnieuw bomen aangeplant.
Als u deze lente geplant
hebt of als u van plan bent
om dat deze herfst te doen,
laat het ons dan weten! Kent
u (andere) planters? Speel
hun onze contactgegevens
door. We zullen die
aanplantingen de komende
maanden aan de atlas
toevoegen!

U engageert zich om ons om de drie maanden
te laten weten hoe de eikenboompjes het
doen. Wij vertellen dat verhaal en het eikenbos
wordt gegeolokaliseerd.

NOV – DEC – Inzameling ter voorbereiding van het
zaaigoed
De zaadbank Semance nodigt u op woensdag van
10.30 tot 12.30 uur en op zaterdag van 16 tot 18
uur uit voor sessies rond de verwerking van zaden
en ander zaaigoed. U kunt uw boomzaden
meebrengen om ze te bewaren voor toekomstige
plantacties.
11 NOV – Gedenkbomen 14-18
Plantacties in de 19 Brusselse gemeenten. Een
initiatief van de Directie Monumenten en
Landschappen van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest. De bomen worden toegevoegd aan de
atlas van Wood Wide web.
24-25 NOV – Le champs du Chaudron
Het collectief Commune racine nodigt ons uit om
fruitbomen te komen planten. Het is de bedoeling
om een eetbaar bos te doen groeien. Inschrijven
1 en 8 DEC – Uitdelen van fruitstruiken
Gemeentelijke serres van Jette.
DEC – Aanplanting van een gezamenlijke
boomgaard in Jette (datum te bevestigen in
functie van het seizoen)
(volgende update begin december)

Deze plantacties kunnen gevolgd worden op de
atlas van Wood Wide Web en in de Facebookgroep

