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Op zondag 27 januari 2013 is het weer zover!
Dan wandelen we samen het nieuwe jaar in en
socializen nadien in onze vertrouwde loods.
Afspraak om 9u aan het museum van Ename.
Traditioneel vergast de ploeg van het Enaamsch
Feestcomité ons aan het einde van de wandeling
op een Breugels eetfestijn. Rond 12 u ben je dus
welkom op onze nieuwjaarsreceptie in de loods
aan de Braambrugstraat 43. BE THERE!!

Prachtige sneeuwlandschappen! Dan laten mooie
en vreemde vogels zich steevast zien. Keepjes,
sijzen, goudvinken, middelste bonte specht,… en
aan de sluis in Oudenaarde zitten zelfs enkele
pestvogels (Foto Gerard Mornie).

Bos t’Ename en Engelse bossen op foto
De stuurgroep organiseert op vrijdag 1 maart
2013 om 20u een fotoreportage waar iedereen
op uitgenodigd is (locatie volgt).
We blikken terug op de viering van 20 jaar Bos
t’Ename, tonen met beeldmateriaal uit ons
archief van de fotomonitoring de evoluties en
resultaten van het beheer en presenteren een
reeks inspirerende beelden van een aantal
Engelse bossen.

Werkdagen
Zaterdag 26 januari en op 9 en 23 februari zijn er
werkdagen gepland. Afspraak telkens om 9 uur of
13.30 u aan de loods, Braambrugstraat 43,
Oudenaarde.
Zaterdag 26 februari zullen we s’ morgens de
loods klaar zetten voor de nieuwjaarsreceptie. In
de namiddag profiteren we van het vriesweer om
hout uit te voeren vanuit enkele moeilijk
toegankelijke plaatsen. Hoe meer handen we
kunnen inzetten, hoe meer hout we kunnen
uitvoeren! Info bij:
pieterblonde@hotmail.com - 0488/362.279
of guido.tack1@telenet.be - 0474/900.230.

Hoe gebeurt de houtverdeling?
Op elke werkdag noteren we de aanwezige leden.
Telkens je een halve dag komt meehelpen,
verdien je een hoeveelheid hout. In de maand
april volgend op het werkingsjaar maken we
telkens een eindbalans, rekening houdend met
het aantal werkdagen en de opkomst gedurende
het werkingsjaar. Om praktische redenen kunnen
we je enkel hout bezorgen van zodra je, gespreid
over één of meerdere jaren, een volle kar hout
(ca. 4 stère) of meer bijeengesprokkeld hebt.

Lidgeld
Nog eens een warme oproep om je lidgeld te
betalen door overschrijving van 8 euro op
rekening BE18 0010 8881 216 p/a Wallestraat 22
9700 Oudenaarde van de Werkgroep Bos t'Ename

Hieronder vind je een overzicht van het aantal
‘soorten (zonder exoten,…) ’ in het bos.
Bos t’E= aantal soorten in Bos t’Ename, België=
aantal soorten in België. Groen= soorten goed
onderzocht, geel betekent= meer onderzoek
nodig.

zoogdieren
dagvlinders
reptielen/amfibieën
planten
vogels
sprinkhanen/krekels
libellen
nachtvlinders/micro's
geleedpotigen
(overig)
mossen/korstmossen
paddenstoelen
vliegen/muggen
kevers
weekdieren
wantsen/cicaden
bijen/wespen/mieren
insecten (overig)
vissen
totalen op 1 jan. 2013

Bos t'E
29
36
9
430
141
13
18
483

België
69
95
26
1339
437
46
66
1862

%
42
38
35
32
32
28
27
26

198
811
185
775
459
2728
278
1596
235
1583
61
667
54
627
72
807
10
185
6
141
2717
13 860

24
24
17
17
15
9
9
9
5
4
22

Bosgroeten van de stuurgroep.

