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Op 17 november wordt er geplant!

(Over)leven in de natuur

Tijdens het weekend van 17 en 18 november
2012 houdt Natuurpunt de “Dag van de Natuur”.
Op
17
november
organiseren
we
een
superwerkdag om enkele duizenden bomen te
planten. En daar is veel volk voor nodig! We
planten verschillende houtkanten aan in Ename
nabij de Kattenberg en in Mater nabij de
Natendries. Neem je spa, pa, ma, kaartersclub,
vrienden, … mee!
Afspraak om 9u of 13u30 aan de loods,
Braambrugstraat 43. Uitzonderlijk kan je ook
starten om 9u15 aan de kerk van Ename.
’s Middags is er soep en brood voorzien.
Info: pieterblonde@hotmail.com, 0488/362.279
of bij guido.tack1@telenet.be, 055/30 25 89.

Van 1 tot 4 november gaat er een bushcraftweekend door in het bos. Bushkraft staat voor
“leven en overleven in de natuur”. Dat gaat van
vuur maken met stokken tot groenhoutbewerking.

Volgende werkdagen
De eerstvolgende werkdag is nu zaterdag 27
oktober. In november is er uitzonderlijk elke
zaterdag een werkdag.
Nu zaterdag doen we diverse klussen zoals het
afvoeren van bramen, takken en maaisel. Op 3
november wordt er op de aloude manier hout
gekapt samen met de deelnemers van het
bushcraft-weekend (zonder machines dus). Op 10
en 24 november is het een gewone werkdag. En
op 17 november dus de boomplantactie. Afspraak
steeds aan de loods (zie hierboven).

www.waarnemingen.be
Er werd deze maand alweer een in België nog
onbekende
vliegensoort
gevonden
bij
de
paddenvijver: Phytomyza petoei. Dat is een
vliegje waarvan de larven in muntblaadjes leven.
Deze maand is in de kudde Oost-Vlaams
Roodbont ook het kalfje Bellemina geboren.
En 180 populieren langs de Braambrugstraat
werden gekapt. Ze maken plaats voor een
soortenrijker gemengd bos.

Met de school de natuur in
Het VLIO (de vroegere tuinbouwschool) startte in
september 20912 een gloednieuwe opleiding
“natuur- en groentechnische wetenschappen”.
Bijna elke dinsdag voormiddag komt het 5de jaar
van het VLIO in Bos t’Ename terreinervaring
opdoen.
Naar jaarlijkse traditie kwam ook het 4de jaar van
de Steignerschool weer een weekje bij ons de
handen uit de mouwen steken.
Ook de oudste leerlingen van de school “De 4
Tuinen” kwamen een namiddag helpen.

Ook dit is bushkraft: een zelfgemaakt composttoilet

Meer
info
op
www.c-v-n.be/nl/cursusdetail/bushcraft_197.aspx

Geld voor meer natuur?
Deze zomer konden we een akkertje kopen aan
de Natendries nabij het Wallebos. Maar daarmee
is onze spaarpot nu helemaal leeg. Om in de
toekomst nog gronden te kunnen aankopen
zoeken we dringend vers geld. Stortingen vanaf
40 euro hebben recht op een fiscaal attest. Sorten
kan op 293-0212075-88 van Natuurpunt Beheer,
Coxiestraat 11, Mechelen, met vermelding
“project 3643, Bos t’Ename”. Ook de boompjes
voor de houtkanten die we op deze akker gaan
planten kosten geld. Vanaf 0,5 euro kan je een
boompje sponsoren. Storten voor je eigen
boompje kan op 001-0888121-65, Werkgroep Bos
t’Ename, Wallestraat 22, Ename.

Bosgroeten van de stuurgroep

