
Als u deze e-mail in tekstformaat ontvangt, zonder afbeeldingen, klik hier!

   

 
e-Zoniën 

Nieuwsbrief van het Zoniënwoud
april 2016

 

   

 INHOUD  

 

Stem het Zoniënwoud naar een Natura 2000-Award!
Bouw ecoduct schiet uit startblokken
Zoniënpartners netwerken succesvol op Platform Zoniënwoud
Drukke lente voor het woud

 

   

  

   

   

 
U ontving deze e-mail omdat u bent ingeschreven op de mailinglijst van het
Zoniënwoud. Indien u de elektronische nieuwsbrief van het Zoniënwoud niet langer
wenst te ontvangen, kunt u zich hieronder uitschrijven.

 

   

Powered by Addemar & Marcom Factory
privacy policy

Deze e-mail werd verstuurd naar .
Uitschrijven - Profiel update

 Stem het Zoniënwoud naar een Natura 2000-Award!  
   

  

Het Zoniënwoud is finalist in de prestigieuze Europese Natura
2000-Awards. Nog tot midden mei kan ook jij het Zoniënwoud
met jouw stem steunen!

>> Klik om verder te gaan
 

   

 Bouw ecoduct schiet uit startblokken  
   

  

Het is zover: de bouw van het ecoduct over de Brusselse ring
in Groenendaal is begonnen. Tussen april 2016 en mei 2017
kan het verkeer tijdelijk hinder ondervinden van de werken.

>> Klik om verder te gaan
 

   

 
Zoniënpartners netwerken succesvol op Platform
Zoniënwoud

 

   

  

Op zondag 13 maart kwam het Platform Zoniënwoud voor de
eerste keer dit jaar samen. Oude bekenden en nieuwe
gezichten ontmoetten elkaar op dit netwerkmoment en
genoten van een interessante en zonnige namiddag. Ook de
Brusselse minister van Leefmilieu, Céline Fremault, was van
de partij.

>> Klik om verder te gaan

 

   

 Drukke lente voor het Zoniënwoud  
   

  

Er valt de komende maanden heel wat te beleven in het
Zoniënwoud. In april neemt Zoniënmars / Zoniënklanken je
op sleeptouw voor een muzikale wandeltocht door het woud,
in mei beleef je in Groenendaal een interessante doedag en
in juni viert het Rood Klooster feest.

>> Klik om verder te gaan
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