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23 november: herfstwandeling en ledenfeest

Kerkuil L134849

Op zondag 23 november 2014 starten we onze
herfstwandeling om 9u aan het museum in Ename.

Op 7 oktober werd er bij Pieter een kerkuil binnen
gebracht die wellicht ‘s ochtends aangereden was op de
Spendelos te Mater. Het dier leek in een perfecte
conditie en had een ring om de poot met daarop de code
L134849. Na identificatie bleek dat het dier als jong
geringd was op 25 februari 2012 in een boerderij te
Mater, samen met zijn 6 andere broertjes en zusjes.

Om 12u geven we dan het startschot voor ons 21ste
ledenfeest waar je weer kan genieten van Christa Neve
haar overheerlijke spaghetti. ’t Is niet dat we per sé het
voorbeeld van onze nieuwe regering willen volgen, maar
door de stijgende kost van de ingrediënten vonden we
een kleine verhoging van de prijzen gerechtvaardigd.
Kaarten kosten nu voor volwassen 12€ en voor kinderen
6€. Je kan kaarten voor het ledenfeest bestellen door het
juiste bedrag over te schrijven op het rekeningnummer
van werkgroep Bos t’Ename BE18 0010 8881 2165 , p/a
Wallestraat 22, 9700 Oudenaarde met vermelding van
het aantal volwassene vlees, volwassene vegetarisch,
kind vlees, kind vegetarisch. Storten kan je tot 17
november 2014. Daarna kan je enkel nog kaarten
bestellen door te mailen naar guido.tack1@telenet.be

www.waarnemingen.be

10 jaar Steinerschool
Voor het 10e jaar op rij kregen we een week lang de hulp
van leerlingen uit het derde middelbaar van de
Steinerschool te Gent. Dit jaar waren er meer dan 50
leerlingen. Ze hebben letterlijk bergen maaisel verzet uit
onze mooiste graslanden, hebben aan hakhoutbeheer
gedaan, zaden van autochtone struiken geoogst, …
Dank je wel aan al die honderden leerlingen en hun
leerkrachten die 10 jaar lang ons reservaat mee beheerd
hebben. Samen geven we een positieve boost aan de
natuur in onze streek!

Dagelijks trekken er door het gebied grote groepen
lijsters en kramsvogels die volop smullen van de
vruchten in de houtkanten die we hebben aangeplant.
Bij die talrijke trekvogels werden er voor het eerst in het
bos bladkoningen gespot. In totaal op 3 verschillende
plaatsen.

Werkdagen
De volgende werkdagen zijn gepland op zaterdag 8 en 29
november 2014. Afspraak telkens om 9 uur of 13.30 u
aan de loods, Braambrugstraat 43, Oudenaarde.
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Bladkoning is een zeer kleine trekvogel (10 cm) die in
Siberië broedt en bij ons meestal alleen op de
najaarstrek te zien is. Nou ja te zien? Meestal kan hij zich
goed verbergen tussen het struikgewas en verraadt hij
z’n aanwezigheid door een bescheiden ‘tsiewie’ roepje.
Want zingen doet hij hier maar zeer zelden.

Info bij pieterblonde@hotmail.com - 0488/362.279 of
guido.tack1@telenet.be - 0474/900.230

T-shirts
Het is zover; we hebben nieuwe T-shirts! De primeur
krijgen jullie op 23 november tijdens het ledenfeest.
BE THERE!
Bosgroeten van de stuurgroep.

