Bos t’Ename

N ieuw sflits
September 2016
Kop van de maand: de nieuwe stuurgroep

Herfstwandeling en ledenfeest

De Werkgroep Bos t’Ename draait op volle toeren. Om de
stuurgroep wat te verjongen hebben we besloten om de
stuurgroep met 8 enthousiaste buren uit te breiden. Op de foto zie
je van links naar rechts en van boven naar onder: Erik, Ruben, Stefi,
Marie-Laure, Eddy, John, Ingrid, Christa, Klaas, Sylvie, Ugo, Guido,
Bert, Lars, Lies en Eva. En de kleine Aran zag dat het goed was.
Paul, Tom en Frank konden er tijdens de fotosessie niet bij zijn. En
Pieter was fotograaf van dienst.

Zondag 27 november 2016 vertrekken we om 9 uur aan het
museum in Ename voor de jaarlijkse herfstwandeling. Vanaf 12 uur
starten we met het ledenfeest in de parochiezaal van Ename.
Kaarten voor de spaghettimaaltijd kan je bestellen door
overschrijving van het juiste bedrag op rekening nummer
BE18 0010 8881 2165 van werkgroep Bos t’Ename met vermelding
van ledenfeest + aantal volwassen vlees/vegetarisch en het aantal
kinderen vlees/vegetarisch of door een mailtje te sturen naar
Guido Tack, email guido.tack1@telenet.be of John Veys, email
john.veys@telenet.be . Kaarten kosten 12€ voor volwassenen en
6€ voor kinderen.

Met je kinderen op verkenning in het bos
De tweede week van oktober nodigt het provinciaal archeologisch
museum je uit om op verkenning te gaan in het historische Bos
t’Ename. Een bosrugzakje helpt je op weg. Naast een aantal
opdrachten zit er o.a. een verrekijker, waskrijt en een natuurgids
in. Meer info op http://www.pam-ov.be/content/week-van-hetbos-0

Samen willen we van Bos t’Ename een mooi project maken met
een goede mix tussen natuurbehoud en aandacht voor recreatief
medegebruik. Een dossier dat nu op tafel ligt is o.a. de mogelijke
aankoop van het voormalig voetbalveld van Nederename dat
zonevreemd is in natuurgebied.
Wil je ook eens een overzicht krijgen van het beheer en de
beheervisie van het gebied, dan ben je welkom op de open
stuurgroep van vrijdagavond 9 december 2016.

www.waarnemingen.be
Zijn nachtvlinders, in de volksmond “motten”, altijd bruine en
lelijke schepsels? Beslist niet! Luc M. ving in de rand van het bos
de
het 5 prachtpurperuiltje ooit in België. Alweer een Zuid Europese
soort die bij ons op bezoek komt (door het warme weer?).
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Werkdag 24 september
Wil je de volgende werkdag de handen uit de mouwen steken? Er
is werk genoeg!
We gaan de volgende werkdag een composttoilet bricoleren, extra
wegwijzers voorzien op de wandelpaden, hout uitvoeren, bomen
aanduiden voor de volgende houtkap. Brandhout wordt steeds
verdeeld onder de aanwezigen à rato van het aantal werkdagen
dat je gedurende het werkjaar aanwezig was.
Afspraak telkens 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.
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Bosgroeten van de stuurgroep.

