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Nieuwjaarwandeling en -receptie

Wil je meer leren over onze natuur?

Onze nieuwjaarwandeling is gepland op
zondag 29 januari 2012 om 9u aan het
museum van Ename. Traditioneel voorzien
we iedereen op het einde van de wandeling,
zo rond 12 uur, van spijs en drank op de
nieuwjaarsreceptie in de loods aan de
Braambrugstraat.
Wie het Mariette Thielemanspad een beetje
kent, weet dat er aan de rand van het
Wallebos reeds jaar en dag een infobord staat
met het verhaal van de “koolput”, die zich
ergens in het Wallebos zou bevinden. Welnu,
tijdens de wandeling hebben we een
geschiedkundige
primeur
waarbij
de
ontknoping van het mysterie rond de Koolput
ontrafeld wordt. BE THERE!!!

Dan is de cursus Natuur-In-Zicht écht iets
voor jou!
De cursus geeft je inzicht over verscheidene
facetten van de natuur (ecologische relaties,
planten en dieren, biodiversiteit
en
landschappen). Voor elk thema is er een
binnen- en een buitenactiviteit (excursie)
voorzien. Wie door de cursus de smaak goed
te pakken krijgt, kan in het najaar ook aan de
opleiding
voor
natuurgids
deelnemen.
Natuur-In-Zicht gaat door in de loods,
Braambrugstraat 43 te Oudenaarde van
woensdag 11 april 2012 tot zondag 15
april 2012, telkens van 9u tot 12u en van
13u30 tot 16u30. Kostprijs: 60 euro. Info en
inschrijvingen bij pieter.blonde@c-v-n.be.

Huldiging van Jean De Lafonteyne

www.waarnemingen.be

De hulde aan Jean De La Fontaine tijdens het
ledenfeest was voor de insiders misschien
een emotioneel moment, maar tegelijk ook
een leuke “entracte” voor het publiek. De
huldiging kan je op Youtube herbekijken in 4
aparte
filmpjes
(met
nogmaals
onze
welgemeende dank aan Frank De Baere):

Tijdens de laatste werkdag is een miljoenpoot
gevonden met fluoriscerend gele poten. De
miljoenpoot werd opgestuurd voor verder
onderzoek.

http://www.youtube.com/watch?v=yJcvCmQ5AXU
http://www.youtube.com/watch?v=qHU1LUYV8qQ
http://www.youtube.com/watch?v=pyksQx5BlrY
http://www.youtube.com/watch?v=AdaWt3U0gqQ

Lidgeld werkgroep Bos t’Ename
Onze maandelijkse digitale nieuwsbrief is
uiteraard gratis. Maar wil je ons project
steunen en tegelijk ons jaaroverzicht
krijgen, dan kan dat door lid te worden
door
overschrijven
van
8
euro
op
rekeningnummer
001-0888121-65 van de Werkgroep Bos
t'Ename, Wallestraat 22, Ename 9700. BIC is
GEBA BB IBAN nr is BE18 0010 88811265
Wie de uitbreiding van het reservaat
financieel wil steunen en hiervoor een fiscaal
attest wil ontvangen , kan dit doen door
minimum 40 euro te storten op rekening
293-0212075-88 (IBAN = BE56 2930 2120
7588, BIC = GEBABEBB) van Natuurpunt met
vermelding “project 3643, Bos t'Ename”.

Volgende werkdagen
Zaterdag 28 januari en 25 februari is er een
grote werkdag gepland. Op zaterdag 11
februari is er een tussentijdse werkdag.
Afspraak telkens om 9 uur of 13.30 u aan de
loods. Op een grotere werkdag is er steeds
voor de gehele dag eten en drinken voorzien.
Meer info bij pieterblonde@hotmail.com,
0488/362.279 of guido.tack1@telenet.be,
0474/900.230.

Bosgroeten van de stuurgroep.

