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Ledenfeest
Zoals reeds vermeld in de vorige nieuwsflits
vieren we ons ledenfeest op zondag 8 december
2013. Zoals elk jaar hanteren we zeer
democratische prijzen: volwassenen 10 euro
en kinderen 5 euro! Je kan kaarten bestellen
door het juiste bedrag over te schrijven op
rekening BE18 0010 8881 2165 op naam van
Werkgroep Bos t’Ename, p/a Wallestraat 22,
9700 Oudenaarde met vermelding van het aantal
volwassenen - vlees/vegetarisch en het aantal
kinderen - vlees/vegetarisch.
Je kan overschrijven tot woensdag 4 december,
daarna kan je enkel nog kaarten telefonisch
bestellen bij Guido Tack: 0474/900 230.

à overzichten à gebieden à schrijf ‘Ename’+OK
à kies ‘Oudenaarde – Bos t’Ename’ à
soortgroep ‘alle’ op 1/01/01 datum aflopend.

Wandelingen

Van oktober tot en met maart 2014 wordt
er elke tweede en laatste zaterdag van de
maand gewerkt. Dus nu zaterdag 26 oktober
EN zaterdag 16 november en 30 november
is het werkdag. Afspraak telkens om 9 uur of
13.30 u aan de loods, Braambrugstraat 43,
Oudenaarde. Volgende werkdag zullen we
allerlei verschillende klussen doen. Meer info
bij pieterblonde@hotmail.com 0488/362.279 of
guido.tack1@telenet.be 0474/900.230
Op zaterdag 26 oktober geven we ook voor
geïnteresseerden
van
de
werkgroep
een
tractoropleiding. Afspraak om 9u aan de loods.

De herfstwandeling gaat door op zondag 8
december 2013 om 9u aan het PAM Ename, met
aansluitend dus het ledenfeest.
Op zondag 26 januari 2014 kan je meewandelen
op onze jaarlijkse winterwandeling, om 9u aan
het museum. Aansluitend bieden we je een
nieuwjaarsreceptie aan in onze loods op de
Braambrugstraat. BE THERE!

Waarnemingen.be
Deze maand zijn er zeer veel waarnemingen
(oude en nieuwe) ingevoerd op de site.

Cursus natuurbeheer
Volgend voorjaar organiseert Natuurpunt een
cursus natuurbeheer in de loods. Wie zin heeft
om deze cursus te volgen kan een mailtje sturen
naar pieterblonde@hotmail.com. Wie vrijwilliger is
bij onze werkgroep of voor andere afdelingen van
Natuurpunt, kan gratis deelnemen.

Werkdagen en tractoropleiding

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

T-shirts van de werkgroep
Onze stock aan T-shirts van de werkgroep moet
de deur uit! Vandaar dat we vanaf nu de T-shirts
verlopen aan 2 euro/stuk. Geen geld voor Tshirts in hoogwaardig biokatoen.
We hopen jullie in grote getale te ontmoeten
op een van onze werkdagen, wandelingen,
ledenfeest, nieuwjaarsreceptie!
Peter Van de Kerckhove –Roetkleurige hertenzwam

In totaal zijn er in Bos t’Ename nu al meer dan
3000 inheemse soorten gevonden, waarvan meer
dan 700 kevers, meer dan 600 paddenstoelen,…
Hoe
kan
je
zien
welke
de
nieuwste
soorten zijn voor het reservaat? Ga naar
www.waarnemingen.be,

Bosgroeten van de stuurgroep.

