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Zomerwandeling en reeën

Werkdag 30 april

De laatste jaren worden er steeds meer reeën en damherten in het
gebied waargenomen. Vorig jaar was er zelfs voor het eerst een
reeënjong in het bos. Wat zijn de verschillen tussen een ree en een
damhert? Hoe leven ze? Antwoorden hierop kan je krijgen op
zondag 3 juli tijdens onze zomerwandeling. Vertrek om 9u aan de
kerk van Volkegem.

Zaterdag zullen we op de werkdag volgende klussen opknappen:
het paddenscherm afbreken, hout uitvoeren, onderhoud van de
veeroosters en de veerasters,…
Je kan elke laatste zaterdag van de maand meehelpen. Telkens van
9u - 12u en/of 13u30 - 17u aan de loods, Boskant 56, Oudenaarde.
Middageten is telkens voorzien. Info: pieterblonde@hotmail.com
0488/362.279 of guido.tack1@telenet.be 0474/900.230.

Deze foto werd gemaakt op de winderwandeling tijdens de
inhuldiging van een nieuw stuk knuppelpad dat ons geschonken is
door het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen, met de steun
van het Agentschap Natuur en Bos.

Waarnemingen
Deze winter heeft het Insituut voor Natuur en Bosonderzoek op 3
plaatsen in het bos camera’s geplaatst om te zien welke roofdieren
hier voorkomen. De steenmarter werd het meest gefilmd.
Steenmarters zijn in opmars en komen nu overal voor in
Vlaanderen. Het zijn voedselgeneralisten die dieren zoals insecten,
kleine zoogdieren, vogels (en eieren) eten, maar ook plantaardig
voedsel zoals fruit. Meer info over de steenmarter vind je op
www.steenmarter.be

foto uit de oude doos (2003)

Familiewerkdag: zaterdag 14 mei
Jaarlijks maaien we de helling van het Schuifelbeen. Al dat maaisel
moet afgevoerd worden, de helling naar omhoog. Een zomerse
klus waar kinderen van alle leeftijd zich amuseren. Wil je mee
maaien met de zeis? Wil je eens een hazelworm zien? Kom op de
werkdag van 14 mei (afspraak zie werkdagen). ‘s Avonds voorzien
we een BBQ op de kampweide. Kostprijs 7€/pp, cash te betalen.
Inschrijven via pieterblonde@hotmail.com. Omdat we deze klus
niet alleen kunnen klaren, komen de oude sokken van JNM ons
hierbij helpen.
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Bosgroeten van de stuurgroep.

