Bos t’Ename

Nieuwsflits

Augustus 2012

Viering 20 jaar werkgroep Bos t’Ename
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Dit jaar bestaat de werkgroep 20 jaar. We hebben
reeds aangekondigd dat we dit vieren op 15
september 2012. Wie dit wil, (en wij willen dat
natuurlijk!) kan overdag een handje toesteken in
het reservaat. De kinderen kunnen wat bijleren of
spelen en ’s avonds feesten we er op los! De
uitnodiging vind je nog eens in bijlage. Binnenkort
ontvang je ze ook officieel in je brievenbus. Meer
info bij guido.tack1@telenet.be of 055/30 25 89.

Met de ondersteuning van de bladmineerderswerkgroep speurden we het bos af op zoek naar
nachtvlinders. Meer dan 270 soorten werden er
gevonden, waarvan meer dan 100 soorten nog niet
gekend waren in Bos t’Ename. Dat brengt het totaal
aantal soorten van dieren, planten en paddenstoelen
in Bos t’Ename op meer dan 3000. Dat is echt wel
spectaculair véél voor een gebied van dit formaat!
Een aantal soortengroepen moeten we nog verder
bestuderen; we zijn echt wel benieuwd wat er nog
gaat komen.

Volgende werkdagen
Nu zaterdag 25 augustus werken we voornamelijk
in het Volkegembos. We maaien de ecologisch
interessante bermen die op het zuiden gericht
zijn, voeren het maaisel af en verwijderen
Gewone esdoorn en Robinia die de grazige
bermen stilaan bebossen. Daarnaast zijn er ook
nog een paar klussen op te knappen in de
Braambrugstraat, vlakbij de loods.
Zaterdag 15 september 2012, tijdens ons
feestweekend, gaan we in de voormiddag een
deel van het maaisel op de boomgaard opruimen,
in de namiddag concentreren we ons meer op de
verdere inrichting van de kampweide voor het
avondfeest.
Afspraak telkens om 9 uur of 13.30 u aan de
loods, Braambrugstraat 43. Meer info bij kan je
krijgen
bij
Pieter
op
mail-adres
pieterblonde@hotmail.com, of het gsm- nummer
van Pieter: 0488/362.

Wapendrager (met dank aan Marie-Laure voor de pose)

Cursus zeisen
Op ons jubileum kan je van 9 tot 16 uur een unieke
opleiding volgen om met de zeis te werken.
Kostprijs is 80 euro/persoon (30 euro korting als je
het laatste jaar regelmatig naar de werkdagen
kwam).Info op www.terratools.be, of op het filmpje
hier in Bos t’Ename gedraaid:
http://www.een.be/programmas/groenland/zeisen
inschrijvingen via pieterblonde@hotmail.com.
Iepentakvlinder

Bosgroeten van de stuurgroep.

