1 miljoen bomen voor Vlaanderen
Help mee om de berm Pontbeek in Zellik te
bebossen!
De ngo ‘Lions International’ staat wereldwijd in voor
het aanplanten van bijna 5 miljoen bomen. Ook Lions
asse’ zal graag meewerken aan deze actie en zal ter
gelegenheid van haar 35 -jarig bestaan zorgen voor
een stukje bos van zeker 35 bomen
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De gemeente Asse zal in samenwerking met Pasar Asse,
Natuurpunt en Regionaal Landschap Groene Corridor een
perceel langs de Pontbeek bebossen. Het perceel is
gelegen in de bufferzone tussen Wilgendaal en Pontbeek. Doel
is om meer dan 2.000 boompjes aan te planten!
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De voorbereidende werken (maaien, plantgaten boren,
leveren van materiaal,...) worden uitgevoerd door de
groendienst van de gemeente.
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De bebossing vindt plaats op zondag 6 november 2011 van 10u
tot 16u. Er zal een autobus vertrekken op de parking van
Boekfos om 10u en om 13u met mogelijkheid om terug te keren
tegen 13u en tegen 16u. De autobus zal eveneens vrijwilligers
oppikken aan het begin van het researchpark op de Pontbeek rond 1
0u30 en 1 3u30. Men kan dus komen helpen in de voormiddag,
in de namiddag of een volledige dag. Vergeet je laarzen niet en
je lunch als je een volledige dag komt! De gemeente voorziet een
gezonde snack en drankje! Omwille van de verkeersveiligheid is
het niet mogelijk om zelf met de wagen naar het perceel te komen.
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