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Herfstwandeling en ledenfeest

Planning van de werkdagen

Zondag 8 december 2013 start onze herfstwandeling om 9 uur aan het museum in
Ename om dan rond 12 uur in de parochiezaal
van Ename aan te komen voor ons jaarlijks
ledenfeest. Uiteraard kan je ook gewoon naar ons
ledenfeest komen. Noteer alvast deze datum in je
agenda!

Van oktober tot en met maart schakelen we voor
onze werkdagen terug over op de winterplanning.
Dit wil zeggen dat we elke tweede en laatste
zaterdag van de maand de handen uit de mouwen
steken. Dus na de werkdag van nu zaterdag,
28 september zal er om de twee weken een
werkdag gepland zijn, zoals op zaterdag 12
en 26 oktober. Afspraak telkens om 9u00 of
13u30
aan de loods, Braambrugstraat 43,
Oudenaarde. Volgende werkdag zullen we allerlei
klussen opknappen. In oktober zullen we o.a.
veel brandhout verwijderen uit het bos. Meer info
bij pieterblonde@hotmail.com 0488/362.279 of
guido.tack1@telenet.be 0474/900.230

Winterwandeling en nieuwjaarsreceptie
Naar jaarlijkse gewoonte zetten we het nieuwe
jaar in met een hapje en een drankje in onze
loods aan de Braambrugstraat. Afspraak op
zondag 26 januari 2014 rond 12u in de loods.
Wie vroeg uit de veren is, kan meegenieten van
onze winterwandeling doorheen het reservaat.
Startplaats zoals steeds is het archeologisch
museum om 9u.

Maak kennis met Ward en Eva
Ward Tamsym en Eva Waeyaert studeren Agroen biotechnologie in Gent. Gedurende één
maand lang lopen ze stage in Bos t’Ename.
Ward inventariseert paddenstoelen en Eva helpt
mee bij de voorbereiding en begeleiding van
beheer-werken door externe groepen. Zo kwam
een team van KBC-bank en leefgroep 5 van de
Freinetschool ‘De Vier Tuinen’ vorige vrijdag het
maaisel van het Schuifelbeen afvoeren.

Waarnemingen.be
Ondanks
het
slechte
voorjaar
was
de
vlinderpopulatie
tijdens
de
laatste
weken
heel actief in het reservaat. Zowel dag- als
nachtvlinders fladderden rond dat het een lieve
lust was. In de tuin van conservator Guido Tack
werd zelfs een nieuwe soort voor het reservaat
ontdekt: de Iepenpage. Dat is een mooi en vrij
zeldzaam vlindertje dat zijn eitjes uitsluitend op
grotere iepen legt.

Bushcraft-weekend
Leven en overleven in de natuur. Wil je het zelf
eens proberen, dan kan dat in het bos tijdens
het eerste weekend van november. Meer info bij
Pieter of op http://www.c-v-n.be/nl/cursus-detail/
bushcraft_335.aspx

Bosgroeten van de stuurgroep.

