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VOORWOORD

De lente is ondertussen een eindje bezig en voor u ligt opnieuw een kersvers NP-DB boekje.
De winterse werkdagen in Mandelhoek zijn achter de tUg . Er werden weer heel wat beheerswerken
uitgevoerd en dit nog steeds met vele vrijwilligers ( soms tot 15 ) . De jaarlijkse tweedehandsmarkt was
weer een schot in de roos. Goederen een tweede ( of zelfs een derde) leven laten leiden en de opbrengst
in het reservatenfonds te storten is nog steeds de hoofdgedachte. Echter zonder de vele vrijwillgers (40)
zou dit echter niet mogelijk zijn. Vandaar,bedankt aan de iedereen. Ook een dank aan de vele mensen die
hun " tweedehandse goederen" gratis afstonden aan de vereniging. Om de werking in Mandelhoek
financieel te ondersteunen houden we tetUg een" ktUidenverkoop". Tot 15 april kan er nog besteld
worden, afhaling II mei bij Jacqui . Een ass0l1imentslijst is te vinden in dit boekje.

Donkere wolken, .....
Nee, dit is niet het begin van een gedicht, maar een kernwoord die we nog dikwijls zullen gebtUiken de
komende maanden, jaren ...
Donkere wolken dlijven 't Spoolwegdomein bitmen. Er komt een dorpskemhernieuwing te Ingelmunster
vanaf het marktplein tot aan het station. De centtUmbtUg dient vervangen te worden door een nieuwe
brug. De gemeente schreef een wedstrijd uit naar ontwerpbureau's om een voorstel uit te werken,
waarvan uiteindelijk studiebureau "360 architecten, Bas Smets, ... " werd weerhouden. Een prachtige
maquette, met een brug doorheen 't Spoorwegdomein. Het college van burgemeester en schepenen keurde
dit ontwerp goed en werd ter kennis gebracht tijdens de gemeenteraad van 29 januari. De schrik zit er NP
DB goed in dat het gemeentebestuur dit uniek reselvaat wil opofferen, die echt te betreuren is. Uit een
gesprek met de Ingelmunsterse burgemeester van 6 maart onthouden wij het volgende;
'- De extel11e partners (NMBS, De Lijn, NV Zeekanaal, AWV) dienen nog geconsulteerd te worden.
( Uit een at1ikel Weekbode 18/01/08 blijkt dat het gemeentebestuur het weerhouden ontwerp haalbaar en
realistisch is)
'- Er komt volgens de burgemeester een " klankbordgroep" waarin detailopnames zullen gebeuren.
Belangengroepen zullen er worden in betrokken worden (NP-DB)
'- Alles dient nog te starten.
In wezen zijn we niet wijzer tot op vandaag. De burgemeester sprak van vertrouwen. Ik heb namens NP
DB gezegd dat wij dit willen doen maar dat er zich in het verleden reeds een dergelijke situatie heeft
voorgedaan ( toen was de huidige burgemeester er niet bij) met de inplanting van het containerpark,
waarbij we heel slechte ervaringen hebben.
Dat er een nieuwe btUg dient te komen staat als een "paal boven water", maar dan op het huidige traject.
Indien dan toch over het Spoorwegdomein, dan is alles verloren!

Hendlik Debeuf

Aansluitmogelijkheden Natuurpunt-De Buizerd vzw

IlVolledig lidmaatschap Natuul1Junt-De Buizerd vzw 20€( ganse gezin)
In ruil ontvangt u Natuur.blad( oplage 71000 ex.), Klimop van de Zuid-Westvlaamse Milieu- en
Natuurkoepel(oplage 3100 ex.), dit boekje (oplage 140 ex.) + tussendoortje.
Indien vroeger nog geen lid was van Natuurpunt ontvangt u welkomstgeschenk nl een Fiets- en
Wandelgids
en een CD met vogelgeluiden.
20 € te storten naar 230-0044233-21 met vermelding" Nieuw lid Natuurpunt-De Buizerd vzw",
Coxiestraat 11, Mechelen
2)Sympathisant van Natuul1Junt-De Buizerd vzw 10€(ganse gezin)
Deze fOI111Ule is ook geldig voor leden van Natuurpunt maar aangesloten bij een andere afdeling.
In ruil ontvangt u dit boekje en tussendo0l1je. Mits opleg van 5 € ontvangt u Klimop.
10€ te st0l1en op 464-9351561-38 met vennelding "Sympathisant Natuurpunt-De Buizerd vzw"
Kortt'ijkstraat 40, 8770 Ingelmunster. Of 15 € met vermelding" Sympathisant+K.Iimop"



KOMENDE ACTIVITEITEN

Zaterdag 12 april
Zwerfvuilactie Minaraad Izegem (zie aparte bijdrage)
Kippenverkoop Minaraad Izegem ( zie aparte bijdrage)

Zondag 13 april
Geleide wandeling natuurreservaat Mandelhoek.
Aanvang 9h30. Laarzen zijn noodzakelijk

Zondag 13 april
Themawandeling " Lente" in natuurreservaat Mandelhoek.
Aanvang om 14hOO. Dirk Dubois zal ons meevoeren in de wondere wereld van voorjaarsbloeiers.
Je hoeft helemaal geen specialist te zijn om deel te nemen aan deze niet te missen wandeling.
Laarzen zijn noodzakelijk.

Zondag 27 april
Vlaamse Ardennendag. Het is reeds de voor de 20 maal dat wij deelnemen (zie aparte bijdrage)

Zondag 11 mei
Geleide wandeling natuurreservaat Mandelhoek.
Aanvang 9h30. Laarzen zijn noodzakelijk

Zondag 11 mei
Uitdelen kruiden

Zondag 18 mei
Vroegmorgenwandeling Minaraad Izegem.
Dit in provinciaal domein Wallemote, Kokelarestraat, Izegem

Vrijdag 23 - zaterdag 24 en zondag 25 mei
Buizerdweekend in Averbode: Zie aparte bijdrage

Zondag 25 mei
Dag van het lieveheersbeestje in Mandelhoek. Zie aparte bijdrage

Zondag 25 mei
Dag van het Park.
De Vereniging Vaste Planten Vereniging vzw houdt een tuinbeurs met als thema" vogels en
vlinders" in de tuinen. Naast heel wat buitenactiviteiten zal er ook een tentoonstellingsruimte
ingericht worden in de kelders van kasteel Wallemote. Natuurpunt-De Buizerd zal daar aan
meewerken (zie aparte bijdrage). In een volgend tussendoortje meer gedetailleerde info
daaromtrent.

Zondag 1 juni
Werkdag natuurreservaat Mandelhoek. Maaien en hooien staan op het programma.
Aanvang 8h30.

Zondag 8 juni
Geleide wandeling natuurreservaat Mandelhoek.
Aanvang 9h30. Laarzen zijn noodzakelijk



Hierna volgt een greep uit de activiteitenkalender van natuurpunt Mandelstreke. Meer info
bij Piet Desmet 051/22.58.52 of op httll://uscrs.llandora.bc/ll1andelstreke/agenda.htm
Za 12 april Zwerfvuilopruimactie ~ Piet Desmet
(1)09:00 - 12:00 ism vzw Leefmilieu Roeselare

Z013a ril

(1)08:00

Zo 20 april
(1)10:00-11:30
Zo 20 april

Zo 27 april
(D05: 15 boerderij

OHH 1-4 mei

VI' 9 mei

019:00

Di 13 mei
019:30 't Achterhuis
Vr 16 mei

019:00

Zo 18 mei

(1)08:00

Zo 18 mei
(1)10:00 Babilliestr

Vr 23 mei

019:00
Zo 25 mei
(1)09:00-13:00
café Kaasdaele

Vr 30 mei

019:00

Vr 6 juni

019:00

Zo 8 juni

007:30
Zo 15 juni
(1)10:00 Babilliestr

Do 19 juni
019:30-21 :00
Zo 22 juni
c)14:00

Gravelines en Platier d'Oye '\i
Samen met de mossen- en paddenstoelenwerkgroep

Open natuurwandeling Kleiputten Rumbeke
Babilliestraat
Dag van de Aarde: klimaatfietstochten rond Kortrijk
ism Bond Beter Leefmilieu en ZWVL-koepel

Vroegmorgenwandeling Rhodesgoed Kachtem
Rhodesstr

4.daagse busreis naar Texel

Avondwandeling Zorgvliet
019:45 kerk Ruddervoorde

Sprekende beelden!
's Gravenstr
Avondwandeling in het Rhodesgoed
019:15 Rhodesstraat Kachtem

Site ornithologique des cinq tailles bij Thumeries ill
CEl15:00 Hoeve Hagereke Palingbeek
+ geleid bezoek aan appelsap-perser in Voormezele (€2pp)

Open natuurwandeling Kleiputten Rumbeke

Avondwandeling in de Handzamevallei
019:30 kerk Esen

Wandeling op oude spoorwegberm Roeselare·leper +
bezoek aan ecologische vlindertuin
i.s.m. De Reiger

Avondwandeling in Heuvelland rond kruiden
019:30 kerk Loker

Avondwandeling langs de vaarttaluds in Moen
019:45 kerk Knokke-Zwevegem

Vimme en Torfbroek

Open natuurwandeling Kleiputten Rumbeke

Gierzwaluwtelavond in Roeselare

Fietstocht: verkenning ZW van Roeselare
met o.a. Vierkavenbos in Moorslede

~ Peter
Hantson

~Patrick

Crepeele

~Patrick

Crepeele

~ Clen De Roo

~ Ria Wyffels

Alldré
~

Vanhevel
~ Johan
Hanssens
~ Piet Desmet

~Wim

Marichal

~Patrick

Crepeele

~ Ria Wyffels

~ Peter Donck

~ Rita
Gesquiere 051
221061

~ Philippe
Deprez

~ Philippe
Deprez

~Patrick

Crepeele

~Koen Maes

~ Ludo
Momerency



30-ste Vlaamse Ardennendag

Zondag 27 april wordt voor de 30-ste keer de Vlaamse Ardennendag georganiseerd.

Sedert 1988 nemen we bijna onafgebroken deel aan deze natuurminifestatie.
Alleen in 2004 lieten we verstek gaan, wij openden op dezelfde datum het waterzuiverings
station in Ingelmunster.

Ook dit jaar schreven we in op een voor- en namiddagwandeling.

Gids Johan Cosyn verwacht ons om 09.00 aan de kerk van Maarke-Kerkem.
Hij zal ons begeleiden tijdens de morgenwandeling in de Maarkebeekvallei, met speciale
aandacht voor de voorjaarsbloeiers in het Eeckhoutbos en het Longkruidbosje.

De Maarkebeekvallei strekt zich uit over de gemeenten Oudenaarde, Maarkedal en Horebeke
en is grotendeels gelegen op de noordelijke, steile flank van de Maarkebeek, ze doet denken
aan de landschappen van Valerius De Saedeleer !
In de vallei liggen de 'oude' kleine bosjes met een zeer rijke voorjaarsflora. In het gebied zijn
nog veel kleine landschapselementen terug te vinden. De soortensamenstelling in de hagen en
houtkanten laat vermoeden dat de meeste al zeer oud zijn.

Het Eeckhoutbos is een historisch bos waarin de laatste jaren
quasi geen beheer werd uitgevoerd.
Het grootste deel van het bos bestaat uit opgaande bomen
(zomereik, beuk, oude populierenrassen ... ) met een
uitgesproken ondergroei van boshyacint.
Op de overgang naar het valleibos vinden we de grootste s
oortenrijkdom :
slanke sleutelbloem, pinksterbloem, muskuskruid, gevlekte
aronskelk, kleine maagdenpalm ...
Op de steilere rand komen eenbes en grote keverorchis (zie
afbeelding) voor.

De vooruitzichten zien er mooi uit .... Ik zou zeggen ... met zijn
allen De Saedeleer achterna !!

Na de wandeling, omstreeks 12.00, brengt Johan ons naar het
domein "De Ghellinck" in Wortegem.
Hier kunnen we onze picknick aanspreken. Allerlei drank en de
befaamde mattentaarten zijn er te verkrijgen.
(Zoals vorige jaren vragen de organisatoren dat we opnieuw
een inspanning doen om de wegwerpverpakkingen te vermijden.)

In de domein "De Ghellinck" zullen er stands van de planten-, vogel- en insectenwerkgroep te
zien zijn. Er zal een boekenstand zijn en een fototentoonstelling rond Galloways en andere
begrazers.
Waarschijnlijk is er ook een stand met hoeve-en streekproducten.

Rond 13.30 zal Sert D'Hondt , gids voor de namiddag, ons begeleiden naar Nokere.
Daar zal hij ons rondleiden in het Kordaalbos.



Het 'Kordaelbos' situeert zich op minder dan één km van de kerk van Nokere.
De Kordaelbeek, die dwars door het bos stroomt, vormt de grens tussen Nokere en
Kruishoutem.
'Kordael' betekent letterlijk 'kort of 'eng' dal. Tot het einde van de 18de eeuw maakte het
Kordaelbos deel uit van een boscomplex dat minsten 200 ha groot was.

Bodemkundig behoort het Kordael tot de meest noordelijke heuvel van de Vlaamse Ardennen.
Deze biotoop is een voorbeeld van verschillende daltypes.
leperiaanzand en -klei vinden we terug op de dalbodem.
De steile hellingen bestaan uit Paniseliaanklei.
Ten zuiden en ten oosten van het bos werd tijdens de Ijstijden leem afgezet, hier ligt de
grens tussen zandig- en lemig Vlaanderen.

Het grootste deel van het Kordaelbos kunnen we bestempelen als een 'beekbegeleidend elzen
essenbos'.
Zwarte els is de meest voorkomende haksoort en in de struiklaag domineert inlandse vogelkers.
Gele dotterbloem, sleutelbloemen,speenkruid en bosanemonen tooien de bodem in het
voorjaar.
Bronbosvegetaties met diverse varenssoorten, bittere veldkers en andere vochtminnende
planten bedekken een deel van de dalbodem

Reeds meer dan 30 jaar verrichten vogelaars
waarnemingen in en om het bos.
Naast allerlei zangvogels werden er tal van
stootvogels (boomvalk, sperwer, buizerd, wespendief)
waargenomen.
Reeds meerder jaren is er broedgeval van sperwer en
buizerd!
Vink en sijs zijn er algemene bezoekers van de
zwarte els.

Ik ben ervan overtuigd dat deze wandeling zowel
planten- als vogelliefhebbers zal voldoen.

Praktische afspraken:

We verzamelen om 07.45 aan de Top Markt, naast de Rijksweg, in Izegem.
Vertrek richting Maarke-Kerkem om 08.00 stipt.
Ben je 's morgen belet dag kan je ons 's middags vervoegen, ofwel in Wortegem
ofwel in Nokere.
We zijn terug in Izegem omstreek 18.30 - 19.00.
Laarzen zijn noodzakelijk.
Verrekijker en veldgidsen zijn aan te raden.
Picknick is nodig, drank kan je ter plekke aanschaffen.
We rijden met eigen vervoer, kosten te verdelen.
Graag een belletje naar Roos/Jacqui 051130.47.31 of
mail naar jacqui.stragier@debuizerd.be

Jacqui



Onze ooievaars ( deel 2)

In een vorige bijdrage werd beschreven hoe de ooievaars in Planckendael een zendeItje om de hals kregen
om zo hun trekroutes naar het zuiden te kunnen volgen. In deze bijdrage gaan we dieper in waar ze juist
neerstrijken tijdens de gevaarlijke trektocht. Van de 26 jonge vogels (sinds 1999) die voorzien waren van
een zendertje zijn er tot nu toe 16 die de heen- of de terugtocht niet haalden.
Volgens Wim Van den Bossche van Natuurpunt trekken onze Vlaamse ooievaars niet verder dan Spanje
en een minderheid tot in Afi·ika. Wellicht zijn toevallige omstandigheden tijdens de najaarstrek bepalend
voor de overwinteringskeuze. In tegenstelling tot veel andere trekvogels, zoals ganzen, nemen de ouders
hun nakomelingen niet op sleeptouwen dat heeft waarschijnlijk te maken het feit dat ooievaars buiten het
nest geen geluiden voortbrengen, waardoor ze wellicht elkaar niet meer herkennen eens de jongen zijn
uitgevlogen. De trek gebemt dus niet in familieverband, maar onderweg zijn de vogels geneigd om aan te
sluiten bij grotere groepen. Komt bv. een jonge ooievaar terecht bij een groep die naar Afrika vliegt, dan
zal hij die meestal volgen. Belandt hij bij een groep die in Spanje blijft, dan zal ie de oversteek niet
wagen. Deze strategie komt meestal voor bij onze Vlaamse ooievaars.
Enkele voorbeelden

Tia werd in 2003 geboren en kreeg vorig jaar een zendertje om. Ze bracht de
winter door in de bumt van Sevilla ( zuiden van Spanje) en keerde terug naar
Plankendael om er 3 jongen groot te brengen.
Pumba

Pumba werd in 2000 geboren en kreeg ook een zendertje om. Het eerste najaar
vloog hij tot in het grensgebied tussen Mali en Mauretanië. Het jaar erop was dit
Marokko. Sinds 2000 ovelwintert hij in Spanje.
Kobe

Kobe werd in 2003 geboren en kreeg ook een zendeItje om ( kostprijs 2000€) . Hij overwinterde tot nu
toe op zijn vertrouwde plaats rond Madrid.

Recordhouders

Donna
Kreeg in 1999 als jonge vogel een zender om. Trok de eerste 2 najaren lichting naar het zuiden van
Spanje. Daarna werd het Zuid-Frankrijk. In 2005 stierf ze na een botsing met hoogspatmingskabels. AI bij
al werd ze 2033 dagen gevolgd zonder onderbreking.

Jo
Werd in 1997 geboren en kreeg in 1999 een zendertje om en bracht de winters door in Spanje en keerde
telkens terug naar Plankendael. Het eerste jaar mislukte zijn broedsel, de jaren erop lukte dit wel en bracht
in vier jaar tijd 10 jongen groot. In 2005 stierven zijn jongen en dat zelfde jaar kwam hij zelf aan zijn
einde in Spanje. Doodsoorzaak is niet gekend.

René
Geboren in 2000 en voorzien van een zendeItje is deze een steevaste overwinteraar in Zuid-Spanje. Na
één overzomeling in de bumt van Madrid keerde ze naar Plankendael terug. In 2003 belandde ze in
Teifenfort( Duitsland), zonder broedsucces. Het jaar erop ging het aanvankelijk telUg richting Duitsland,
maar belandde uiteindelijk toch terug in Plankendael. Haar zendertje raakte in 2005 defect. De voorbije
drie jaren broedde ze telkens in Mechelen en bracht ze 6 jongen groot.

(Bewerkt artikel uit Nieuwsblad 9/9/2007)
Debeuf Hendrik



MANDELHOEK

Zondag 13 januari startten de jaarlijkse winterwerkdagen in Mandelhoek.
Zes zondagvoormiddagen werd er gezaagd, gemaaid, gehakt, gekapt ...
gelachen, ... sleutels verloren, ... Iekkere soep geslurpt ... veel veel veel gewerkt.
Gemiddeld 10 vrijwilligers (9 man en één vrouw(ke)) hebben het reservaat
"proper" gemaakt voor de .

Mandelhoekwandelingen.

De maandelijkse wandelingen in ons reservaat Mandelhoek zijn gestart. Op 09 maart gidste
Leo de eerste wandeling van 2008.

Volgende wandelingen zijn telkens de 2de zondag van de maand, van 09.30 tot ongeveer 11.30.
De laatste wandeling is op zondag 12 oktober.

Vorige jaren stelden we het reservaat ook een 3-tal zondagen open voor het publiek tijdens de
zogenoemde "Open-poort-dagen".
Deze openpoortdagen vallen dit jaar weg. We opteren namelijk voor een nieuwe formule,
"Themawandelingen".

Zondag 13 april is de eerste themawandeling

Voorjaar! Gids Dirk Dubois.

Halverwege april, het ideale (?) moment voor een lentewandeling.
Hoe ideaal de gekozen datum is zal later blijken. (Met de opwarming
van onze aarde valt seizoenplanning nogal moeilijk.)

Onze gids van dienst Dirk Dubois, apotheker van beroep, is
natuurliefhebber in hart en nieren. Zonder overdrijven kunnen we
hem een "eminence grise" noemen voor wat planten betreft.
Als lesgever bij het CVN heeft hij verschillende naslagwerken op zijn
naam staan.
Dirk is ook het "aanspreekpunt" van de Z-W-VL plantenwerkgroep.

Zondag 12 oktober is de tweede themawandeling :

Paddestoelen! Gids Frank Vandendriessche.

Weeral een "eminence grise" die we konden vastleggen voor
deze najaarswandeling.
Frank eveneens natuurgids in hart en nieren, is paddestoelen
specialist bij uitstek.
Hij is ook lesgever bij het CVN en tevens een van de bezielers
van de Z-W-VL
Paddestoelenwerkgroep.

Beide themawandelingen starten om 14.00.
We verzamelen aan de poort van het reservaat.

Jacqui



Uitweg.be ~

ZwerfVuil achfe 0 gt on
langer dan je denkt.

Acties Milieuraad Izegem.

OPRUIMACTIE ZWERFVUIL.

Op zaterdag 12 april organiseert de Izegemse Mina-raad in samenwerking met het
Stadsbestuur voor de 5 keer een zwerfvuilactie.

Dit jaar komt Izegem-West aan de beurt.
Dit is het gebied tussen Rijksweg en Kanaal, vanaf het Sportcentrum tot de AH.

Het gebied wordt in 5 parcours verdeeld en er wordt gestart vanuit verschillende
startplaatsen.
Natuurpunt De Buizerd sluit aan bij de Karekietjes, onze startplaats zal pas later
gekend zijn.
We verzamelen om 08.45, we beginnen op te ruimen om 09.00.

Politie van de zone Riho zorgt voor de veiligheid en zal ons begeleiden.
(Heb je een fluo-jasje, dan trek je het best boven je andere kledij.)

De stadsdiensten zorgen voor het opruimmateriaal : handschoenen, prikstokken,
zakken .... Ook zij zorgen voor begeleiding.

We ruimen op tot ongeveer11.30. Daarna zijn er soep met broodjes en een frisdrankje
voorzien in het Sportcentrum.

De mina-raad zorgt ervoor dat je niet gratis moeten werken.
Groepen van < dan 9 personen krijgen 50 €.
Groepen van 10 tot 19 personen krijgen 100 €,
per bijkomende groep van 10 deelnemers komt er 50 € bij.

Zoals vorige jaren staat Natuurpunt-De Buizerd zijn verdiende geld af aan de Karekietjes.

Indien je kan en wil meewerken geef een seintje aan Roos of Jacqui, tel 051/30.47.31 of
Jacqui.stragier@debuizerd.be.



Voorjaarsactie KRUIDEN 2008

Uiterste besteldatum : 30 april

In het midden van deze folder nog eens een bestelformulier voor prachtige tuinkruiden. Je kan
dit formulier uitscheuren en bezorgen aan iemand van het bestuur. Gebruik je de lijst zelf niet,
dan kan je ze gerust doorgeven aan familie, vrienden ofkennissen.

Je kan de lijst ook aanvragen via email
(jacqui.stragier@debuizerd.be) om die daama
ingevuld terug te mailen.

De lijst kan je eveneens digitaal afhalen en
invullen via www.c1ebuizerd.be

Alle kruiden kunnen allemaal besteld worden aan € 2,00 per stuk.

Gelieve uw naam, adres en telefoon en evt. emailadres in te vullen, alsook de gewenste
hoeveelheden.

Kruiden afte halen bij Jacqui Stragier, Ardooisestraat 55 te Izegem op zondag 11 mei van
ü930-12H.

Meer info bij Jacqui Stragier 051304731.

Gelieve het te betalen bedrag vooraf over te schrijven op rekeningnr.
001-3991814-49 van Mandelhoek met vermelding van het aantal planten en uw lijst af
te geven aan een bestuurslid of door te mailen.

Mochten ondanks alle voorzorgen bepaalde planten niet leverbaar zijn, dan betalen we U het
verschil terug.

Op de achterzijde van deze kruidenlijst zijn nog enkele lekkere suggesties te lezen, alvast een
aanrader.

Veel succes.



Volgende kNiden kIJMen 8~emaal besteld WOfden aan € 2,00 por sluk. Gelieve lNI naam, adres
en telefoon en evt. emaIladres hiernaast in te vullen, alsook de gev.'enste hoeveelheden. De lijst
kan afgegeven worden aan Iemand van hel besnu. Je kan de lijst ook aanvragen vla email
(Jacqul.wagler@debWord.be)om die daama Ingevuld terug Ie mallen. Graag IJ,V bestelling
Ullerlljk tegen 30 april. Knriden afte halen bij Jacqti Slragfer, ArdoOiSestraat 55 te Izegem op
zondag 11 mei van 0930-12H. Meer info bij JacqiJ Stragier 05130 47 31.

Bolan.'.eI Ni<I&tland$ Aanlai

Fragarla rubicola 'Mount Omei' Abl'ikozenaardbel VP
Fragarla vesca Bosaardbei VP
Fragerle vesca 'A1exandrle' Bosaardbel VP
Gallum adoratum LJevevrOWtbedstro yp

Hellanlhus tuberosus Aardpeer VP
Helichrysum Itallcum Kurrlekruld VP
Helk:hrysum Italicum mlcrophyllum KooleknJld VP
Hellehrysum Itallcum 'Darlinglon' Kurrleknid VP
Hellchrysum splendidum F'nbIadlg KurrieWd VP
Hyperlcum perforatum Sint·Jansknld VP
Hyssopus officinalis Hyssop VP
Hyssopus officinalIs 'Alba' Witte Hyssop VP
Hyssopus officinalIs 'Rosea' Roze Hyssop VP
Inula helenlum GriekSe alant VP
lpomoes equatlca WalersplnazJe (Kankoog) 11
Lavanduls alllardll Portugese lavendel KT
Lavandula dentala Getande lavendel KT

Levandula officlnalis 'Hldcote' Levendel VP
Lavandula officinalIs 'Munslead' Lavendel VP
Lavandula plnnata var. Plnnata Gevinde lavendel KT
Lavandula splca spijkJavendel VP
Lavandula stoechas KLriflavendel yp

Lavandula stoechas 'Alba' KuIflavendel yp

Levandula stoechas 'Blue Star' KuiOavendel yp

Lavandula st. 'Oevonshlre Compact W KLriflavendel yp

Lavandula sloechas 'Helmsdate' Kuiflavendel VP
lavandula sloechas 'Kew Red' Kuiftavendel VP
Levandula 'Walberton's Sllver Edge' Bonte lavendel VP
Lovlstlcum officinalIs lavas VP
Malva sylvestrls Kaasjeskruid VP
Marrublum vulgsre Malrove VP
Matrlcarla recullta Echte kamlUe 11
MelIssa officinalIs Citroenmelisse yp

MelIssa officinalIs 'Allgold' Gele melisse VP
Meliua offlclnalls 'Aur"a' Bontgele melisse VP
Mentha 'Bergamot' Bergamotmunl VP
Mantha 'Jokka' Jokkka-munl VP
Menlha 'Lemon Bergamot' BergamotmlXll VP
Menlha aqualica Watennunt VP
Mentha cervina eervinamunt VP
Mentha 'Hlllary's Sweet Lemon' CitroeMlunt VP
Mentha 'Lavande' Lavende!moot VP
Mentha 'lIme' LImoermlXll VP
Menlha longifolla HertsmlXlt-bodleJamunt VP
Menlha plperlla Pepennunt VP
Menlha plperlta 'Mltcham' Pepennool VP
Menlha plperlta 'Nlgra' Zwarte munt yp

Mentha plperlta 'Swlss' Zwitserse munl VP
Mentha plperlta f. cllrata Eau-de Cotognemunt ·VP
Mentha plperlla f. cllrala 'BasU' BasRlcummunl VP
Mentha plperlla f. cllrata 'Chocolate' Chocolademunt VP
Menlha p/perila f. cltrata 'Orange' SJnaasappelrm.n1 VP
Menlha plperlta pallescens 'Camus' Pepermunt VP
Mentha puleglum Polei VP
Mentha requinll Corsicaanse mlM1l VP
Mentha rotund.'Varlegata' Bonte ananasmlM'l1 VP
Mentha smlthlana Rode raripl1amunl yp

Menlha aplcala Groene munt yp

Mentha aplcata 'Moroecan' Marokkaanse munl VP
Menlha spicata 'Plss' Groene munt van PJsa VP
Mentha eplcala '§panlsh' Spaanse munt VP
Mentha splcata 'Engllsh' Engelse munt yp

Mentha splcata 'Marakeeh' Munt van Marakech VP
Mentha splcata 'Waller's Besl' Groene munt VP
Mentha splcata var. Crispa (15) Kruizemunt VP
Mentha suaveolen, AppelmlXlt VP
Mentha suaveolens 'Hydrophyllum' Frullmunl VP
Menlha suaveolens Ins. 'Roverchonll' ( Fruilmunl VP
Mentha x genlllls 'Glnger' GembermUllt VP

1J - éé~arig 2j· 2-Jarig VP JO vaste plant. KIT - kuip- of terrasplant TR =tropisch- -
s..un~ fi~rtiind$ Aantal

Achlllaa mll1efollum DUzendbiad VP
Agaslacha foenlculum 0<_" VP
Agastache rlJgosa Koreaanse mUl!. VP
AJchamll1a molUs Vroo.venmantel VP
Alilarla patlot,la Look·zender-Iook 1J
AlIlum a.mpeloprasum Oe<p<., VP
Alllum capa 'Prollfarum' Egyptische allin VP
AJllum cernuum Inc&anenb/eslook VP
AIlium riJtulosum Grove bieslook VP
Alllum aatlvum Knoflook VP
AlIlum schoenoprasum B!eslook VP
Alllum tubero'um CNnese bieslook VP
AlIIum wslnum OasIook VP
Aloysla trlphylla Cilroenverbena KT
Althaea officlna1is Heemst VP
Althaea rosaa Slokroos 2J
Anelhum graveolen, 1>•• 1)

Angelica srchangellca Engel'.vortet ·2)
Anlhr/scus cerofollum Kervel 11
Aplum graveolens Sn.1selder 11
Arcllum lappa K1is....ooel 21
Armoracla rustlcana Mienltswortel VP
ArtemisIa abrotanum Citroenkruid VP
Artemisia eb,lnlhlum Ahslnlh VP
ArtemIsIa dracunculus 'Senior' Franse Dragon VP
Asparagus oHlclnalls Asperge VP
Atrlplex hortensis Tuimlelde 1J
Bela vulgarl' 'Brlghlllghts' Warmoes.snijb~et,veelkJeUri! 2J
Beta vulgarls 'Rhubarb Chard' Warmoes,snljblet. roodsteUg 2)

Borago Clfflclnalls Komkommer1uuld 1)
Borago Clfflclnalis 'Blanca' Witte berago 1)
Calamlntha grandtnora'Varlogata' Bonte steentijm VP
Calamlntha nepela Ipp. Nepela Kleine bergsteentijm VP
Calendula offJclnalls Goudsb:oem 1J
Campanula rapunculus Repelsteellje 2J
Capparls .plnos~ Kappertjes TR
Carthamus tinclorius Saffloer VP
Carum bul~oeaslanum Aardltastaile VP
Carum carvl KaM, 2J
Chamaemelum noblIe Roomse kamIIe VP
Chama.melum noblIe 'Treneague' Roomse kamille VP
Chamaemelum nobIIe 'Flor. Pleno' Roomse kamIIe VP
Chelldonlum malus SMkende goo.\'e VP
Chenopodium bonus·henrlcus Brave HerwW< 11
Chanopodlum folio.um Aardbe\splnazie 1J
Chrysanthemum coronarlum avy,." 1)
Claytonla perfollata WlntOfPOSleleVi VP
Cochlea ria offlclnalts Lepelblad VP
Corlandrum sallvum Koriander 11
Crambe merlllma Zeekoot VP
Cryptotaenle japonica Japanse Pelersefie 'Milsuba' VP
Cumlnum cymlnum Komijn 1J
Cymbopogon cltralus Citroengras (gestekt) TR
Cymbopogon flelluosus Cittoengras(gezaald) TR
Cynara cardunculus Kardoen 21
Cynara 8colymus Artisjok 2J
Dlanthul deltoldes Steenanjer VP
Oiplotaxls erucoldes Grove zandkool 1)
Echlnaeea purpurea. Rode ZOMehoed VP
Eruca (x) dlplotaxl8 Rakelsla IJ
Eruca. versiearIa 8pp. sstlva Rakelsla 11
Eucalyptu8 gunnl Gomboom VP
Fagopyrum esculenlum Boekweit 11
Filipenduia uimaria Moerassplraea VP
Foenlculum vulgare Venkel VP
Foenlculum vutgare'Purpureum' Rode Venkel VP
Fragarla 'Capron' FrambozenaardbeJ VP
Fragarla 'TemptatIon' Aardbei doordragend VP
Fragarla alplnum 'Yellow Wonder' Gele bosaardbei VP



Menlha x genmis 'VarIegate' Edelmunt, palngknAd VP
Mesembrlanlhemum crystallInum IjskrUd 1)
Mlcromerla lhymlfolla Kelzersmunt KT
Monarda cltrlodora Citroenbergamol vp
Monarda dldyma Bergamolplant vp
Monarda Uslulosa Bergamolplant vp
Myrtus communis Mirt KT
Myrtus communIs 'Varlegala' Bonte mirt KT
Nepeta catatla KalteknAd VP
Nepela calaria 'Cltrlodora' Kattekruid citroen vp
Nepela faassenll Kattekruid VP
Oclmum baslllcum Baslllcum 1)
Oclmum basllJcum 'Clnnamon' Kaneelbaslllcum 1)
Oclmum basilicum 'Cllrlodorum' CitroenbasBicum 1)
Oclmum basilicum 'Dltk Opal' Rode basliclATl 1)

Oclmum bas1l1cum 'Genovese' Genovese basillc:lm 1J
Oclmum basilicum 'lelluce leaf SJabladige basilclATl 1)
Ocimum basilicum 'Maglc Founlaln' Rode geslekte basllclKll 1J
Oclmum bas111cum 'Mammouth' Reuzenbasiliclm 1J
Oclmum basIlicum 'Piccolo' Griekse basDk:um 1J
Oclmum baslllcum 'Purple Ruffles Rode gekroesde basn!cum 1J
Oclmum basilicum 'Napolltano' Grootbladige basilicum 1J
Oclmum baslIlcum 'Slam Queen' AnlsbasllcWTI 1J
Ocimum gratlssimum BoombasilicOOl IJ
Oenolhera blennis Theunlsbloem 2J
Orlganum heracleotlcum Griekse origano VP
Origanum majorana Ma~oleln IJ
Orlganum lIulg. 'Compaclum Nanum' Mini ma~oleln VP
Orlganum vulgare Wilde marjolein VP
Origanum vulgare 'Acorn Bank' Gele marjolein VP
Orlganum vulgare 'Album' WItbloeleode marjolein VP
Orlganum vulgare 'Aurea' Gele matjolein VP
Origanum vulgare 'Aureum Crispurn' Geie matjo!eln VP
Origanum vulgare 'Compactum' Compacte marjoleIn vp
Orlganum vuig are 'Gold Tips' Geelbonle marjolein vp
Orlganum vulgare 'Hol Splcy' Ma~oleln 'Hol Spk:y' vp
Origanurn vulgare 'Poiyphant' Witbonte marjolein VP
Orlganum vulgare 'Thumbles varlety' Gele matjoleln VP
PelargonIum 'Ardwlck Clnnamon' Gel.l'geranilMTl kaneel KT
Pelargonium 'Candy Dancer' GelJgeranium KT

Pelargonium 'Chocolale lomenlosum' Gewgeranium KT
Pelargonium 'Cltrlodorum' Citroengerarîum KT
Pelargonium 'C1lronel1a' Citroengeranium KT
Pelargonium 'Concolor lace' GelM'geranium KT
Pelargonium 'Copthorne' Gel.l'geranilm KT

PelargonIum 'Crlspum MInor Varlegala' Citroengeranium KT
Pelargonium 'Crlspum MInor' Citroengerarium KT
Pelargonium 'Graveolens of Horl' Rozengera{'lium KT
Pelargonium 'lady Plymoulh' Rozen-munlgeranlum KT
Pelargonium 'Orange Flu' GeurgeranIum KT
Pelargonium 'Prlnce of Orango' GeurgeranIum KT

Pelargonium 'Rober's lemon' Umoengeran;l.m KT
PelargonIum crispum 'Peach Cream' Gel.l'geranîum KT
Pelargonium odoratlsslmum Appelgerarlll'n KT
Pelargonium quelclfollum 'Royal aak' Geurgeranium KT
Pelargonium x fragr. 'Creamy Nutrneg' Geranium nootmuskaat KT
PerlIIa frutescens 'Crispa' Zwarte netel-Stvsu 1J
Pelrosellnum crlspum Peterselie 1)
Pelroselinum crlspum 'Bravour' UosWpelerseBe 1)
Petrosellnum crispum 'UaUan' Platte pelerselie IJ
Petrosellnum crlspum var.tuberosum WorteipeterseEe 1J
Physalis Ixocarpa Tomatilo 1J
Physalls perwlana Ananaskers 1)
Plmplnelta anlsum Anijs 1J
Plantago coronopus Hertshoornweegbree 1J
Planlago major 'Atropurpurea' Grote rode weegbree VP
Portulaca oleracea Posleleln 1)
Pycnanlhemum pllosum BergmlW'lt KT
Rheum thebarbarum Rabarber VP
Rosmarinus offIcinalIs Rozemanjn VP
Rosmarlnus officInalis 'Corslcan Blue' Kniprozemarijn KT
Rosmarlnus officinalIs 'Majorcan PInk' Rozemanjn KT
Rosmarlnus officinalIs pro Repens KtuiprozemariJn KT

Rosmarlnus offIcinalis 'Uprlghl Blue' Rozemarijn KT
Rumex aceion Z""'" VP
Rumex acelosa var horlensls rubra Rode ming VP
Rumex flexuosus 'Copper Sword' Bronzen zuring VP
Rumex pallentla SplnazJezuring VP
Rumex sanguineus Bloedzuring VP
Rula graveolens Wijrvtit VP
SalvIa elegens 'Seatlet Plneapple' Ananassal1e KT
SalvIa lavandulifolla Spaanse sa!ie VP
Salvfa officinalIs Sa~e VP
SalvIa officInalIs 'Serggarten' Groolblalf'ge safie VP
SalvIa offlclnalls 'Grower's frlend" Sane 'GrO'.ver's Ftlend' VP
Salvle officInalIs 'lcterlna' Gele salie VP
SalvIa officInalIs 'Purpurascens' Paarse saHe VP
Salvia officinalIs 'Tricolor' Driekleurige sane VP
Salvia cfficlnalls tricolor 'Blcolor' wIlbonte saie VP
SalvIa sclarea Scharlei VP
SalvIa teraxaclfolla Citroensalle KT
Sangulsorba mInor Pimpernel VP
Santollna chamaeeyparlssus HelUgenbloem VP
SantolJna rosmarlnlfolla HeDlgenbloem VP
Selureja douglasil IndanMint KT
SatureJa hortensIs ZomerbooenkrU<l 'I
SatureJe montana Winterbonenktuld VP
SalureJa splclgera KruIpend bonenknid VP
Se_dum roflexum TrIpmadam VP
SlIybum marianum MarladIslel 1J
SInapis alba Witte moslerd 1J
Slum slssarum Stikerwortel VP
Solanum muricalum Meloenpeer KT
Spllanthes olaracea ABCkrWf 11
Stachys affinls Japanse andoorn VP
Stevla rebaudlana Stev1a TR
Symphytum officInale Smeerwortel VP
Tagetes lucida AA)Sarrikanen 1J
Tagetes tenulfolla 'lemon Gem' Citrusafn1<aanlJe 1J
Tagetes tenulfolla 'Orange Gem' Citrvsafrikaantje 1J
Tagetes tenulfolla 'Red Gem' CilrusafMaantje 11
Tanacelum balsamlta Vrol.M"enmlJll VP
Tanacelum parthenlum MoederktUd VP
Tanaeelum parthonlum 'Aureum' Geel moederkruld VP
Tanacelum vuig are Boererr....ormkru!d VP
Tanacelum vuig are lIar crlspum Boererr...'OtmknJld gektuld VP
Tar3Xacum officinale Paardebloem VP
Telr8gonla expansa Nlelf,v-Zeelandse spinazie IJ
Thymus cltriodorus 'Archer's Gold' Citroentijm geel VP
Thymus ellrlodorus 'Aureus' Gele citroenlijm VP
Thymus eilriodorus 'Doone Valley' CitroenlJjm VP
Thymus cllrlodorus 'Berlram AnderSon CitroenlJ]m VP
Thymus cilrlodorus 'Fragranllsslmus' SlnaasappellJ]m VP
Thymus cilrlodorus 'Golden Klng' CitroentJjm geelbont VP
Thymus clttlodorus 'lemon' Citroenlijm VP
Thymus cltrlodorus 'Silver Queen' Bonte citroentijm VP
Thymus herba·barona 'Caraway' Karwijtijm VP
Thymus herba·barona 'Cltrlna' Karwljtijm(l}pe citron} VP
Thymus praecox 'Minor' Kruiplijm VP
Thymus serpyllum Wilde lJ]m VP
Thymus serpyllum 'Goldslream' Geelbonle y,ilde b)m VP
Thymus serpyllum 'lemon Curd' W~de tijm-citroen VP
Thymus vulgarls Tijm VP
Thymus vulgarl5 'Compactum' Kompakletijm VP
Thymus vulgarls 'Sllver Posie' Wilbontetijm VP
Tragopogon porrlfollus HavetwOrtel 1)

Trl90ne1la foenum.graecum Fenegriek 1)

Tropaeolum malus Oost-lnáJsche kers 1)

ValGrlana offIcinalis Va!etlaan VP
Verbena officlnal1s Ijzerhard VP
Viola labradorlca Maarts vIoolije(roodbtad'tg) VP
VIola odorata Maarts vlooIije VP
Viola odorata 'Alba' Wit maarts viooIije VP
Viola odorala 'Rosea' Roze maarts vloolije VP
Viola trlcolorl DtieklelXig viooltje 1J

Totul un~l buttlde kruldtn un €2,00

TOTAAl TE BETALEN
€

Gelieve het te betalen bedrag vooraf over Ie schrijven op rekening nr. 001·3991814-49
van Mandeihoek met vermelding van het aantal planten en uw lijst af te geven aan

een bestuurslid of door te mallen. Mochten ondanks alle voorzorgen bepaalde

planten niet leverbaar zijn, dan betalen we U hel verschil terug.



Een lekker potje kruidenthee... met een koekje...

Ben je liefhebber van een lekker potje thee?
Ben je liefhebber van een lekker potje, zelf samengestelde
thee?

In onze kruidenlijst komen nogal wat kruiden voor waarmee
thee kan gezet worden. Onder andere bij de munten zijn er
enkele die uitstekend geschikt zijn om een "theetje" te maken.

Enerzijds zijn er bij de Mentha piperita-soorten enkele die heel
lekker zijn voor het maken van thee. 'Swiss', 'pallescens Camus', 'Nigra', 'Mitcham', vier
munten met een wat verschillend uitzicht, doch die zich heel goed lenen om thee te
zetten.
De piperita-muntsoorten hebben de typische smaak van de witte pepermunt-bollen, het
alom bekende snoep. Deze muntsoorten gebruikt men ook als eetbare versiering van
desserts met ijs, fruit en chocolade.
Let wel, de Mentha piperita f. citrata-soorten zijn niet geschikt voor het zetten van thee.
Ze hebben allen een heel sterke, indringende smaak en geur die ze minder geschikt
maakt als keukenkruid, tenzij voor gebruik in heel kleine hoeveelheden.

Anderzijds zijn ook de Mentha spicata-soorten over het algemeen uitstekende
theemunten. Noord-Afrikanen, vooral de Marokkanen, hebben een theecultuur. Welnu,
die thee maken zijn aan de hand van spicata-munten. Ook hier is de groeiwijze en de
intensiteit van de smaak verschillend.
Noem maar op : groene munt, Marokkaanse munt, Spaanse en Engelse munt,
Munt van Marakech, Pisa munt, kruizemunt, Walters' Best .....
Ook bij het maken van Mochito, een heerlijk fris aperitief, is deze munt een
basisingrediënt.

Hoe zet je een potje thee?

Je plukt een paar takjes van je theekruid.
Je legt die in een theepot of kop en je overgiet die met kokend water.
Laat enkele minuten trekken. Klaar is kees ! De zoetemondjes kunnen ook nog wat
suiker toevoegen! Smakelijk en op uw gezondheid!

Eventueel kunt u ook andere kruiden toevoegen aan de thee. Een takje salie en/of tijm
behoren tot de mogelijkheden!

Snoepers kunnen ook kruidenkoekjes of kruidencake bakken om bij de thee te
serveren. Ook hier komen verschillende kruiden in aanmerking. Probeer eens het
volgende receptje:

KRUIDENWAFELTJES
illgrediëlltell: 8 eierell, I kg bloem, 500 g boter, 650 g slIiker, 2 pakjes vanillesIliker, j pakje bakpoeder, I eetlepel
olie, J eetlepe/water, fijngehakte !mliden zoals mllnt, lijm, citroenverbena , citroenmelisse, dropplant, venkel, anijs,
geurgerallÎzwl, enz..
werkwiize:
• roer eieren, suiker en vanillesuiker met een mixer tot een homogene massa
• doe el' afivisselelld licht gesmolteIl botel' ell de bloem met bakpoeder bij
• voeg de kruiden. de olie en het water toe
• laat een uurtje rus/en ill de koelkast
• bak kleiIIe wafelIjes ill eell wafelijzer

SMAKELIJK, Dirk.



KIPPENPROJECT

Sedert 2003 organiseert de Milieu-raad in het voorjaar een kippenproject.
In 2008 zijn we aan de Sde editie, want in 2006 stak de vogelpest stokken tussen de kippepoten.

SO Izegemse gezinnen die over een tuin beschikken, kunnen 3 jonge legkippen aankopen tegen
een gunstig prijsje.
Die legkippen consumeren bijna 90 % van hun keukenafval en helpen zodoende de afvalberg
verminderen. Meer nog ze belonen hun eigenaar(es) bijna dagelijks met een lekker eitje.

Wat de Sde editie betreft.

Je kan je 3 kippen enkel en alleen bestellen op zaterdag 12 april vanaf 09.30 op de
milieudienst in het stadhuis. Kostprijs 10 €, daar te betalen.
Alleen de eerste SO gezinnen komen in aanmerking, wees er dus tijdig bij!
Je kan niet telefonisch bestellen.
(Help je opruimen, zie hierboven, dan kan je de kippen bestellen bij Roos of Jacqui.)

Op zaterdag 26 april kan je je gereserveerde kippen komen ophalen op de wekelijkse
markt in Izegem. We staan voor huis Electro Vervaecke.
Ophaien kan tussen 09.00 en 11.00, niet opgehaalde kippen blijven eigendom van de
uitdelers!

HOUDEN VAN KIPPEN

Kippen zijn goede afvalverwerkers. Kippen consumeren veel groente-, fruit- en tuinafval, dat
anders gerecycleerd, gecomposteerd of verwerkt moet worden.

Kippen zijn zowel in aankoop als in verzorging goedkope
dieren. Kippen stellen geen hoge eisen, het zijn alleseters.
Naast granen eten ze tafelresten. Daarnaast kan je ook
een groot deel van het jaar beschikken over verse eieren.

Indien je de kippen gericht inzet kunnen ze instaan voor
het onkruid vrijmaken van een deel van je (moes)tuin.

Hun mest bevat stikstof en andere voedende
bestanddelen. Vermengd met tuinafval tot compost is
geschikt voor je tuinplanten.

Enkele belangrijke voorwaarden om kippen te houden:

• Men moet over een geschikte huisvesting beschikken (hok dat beschutting biedt tegen
weer en wind)

• Voldoende uitloop: 2 m2 per kip (teveel kippen op een te beperkte oppervlakte
veroorzaakt overlast)

• Hou minimum 2 kippen
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VroegmorgenwandelinCh

05.00 AM
zondag 18 mei om 05.00 h

Rhodesgoed Izegem/Kachtem

,,
• •

Gids: Piet Desmet.
Na de wandeling wordt er door de Mina-raad van Izegem een gratis ontbijt aangeboden
aan de deelnemers.Het ontbijt wordt opgediend in de gloednieuwe Brasserie Rhodesgoed.
Meer info en graag vooraf inschrijven bij Jacqui of Roos, tel. 051/30.47.31 of
jacqui.stragier@debuizerd.be

*****************************************************************************

Buizerdweekend naar WESTERLO 23 - 24 en 25 mei 2008

Vetrek op vrijdagavond 17h.
Westerlo, gelegen in de Antwerpse kempen.
Verblijf in jeugdherberg boswachtershuis.

richtprijs 120 euro
voorschot 50 euro betalen tegen 20 april 2008

Insclu'ijven bij Geert Steelant 051 31 37 96
rekeningnummer 750-9488280-92

*****************************************************************************

.~.
VLAAMSE VASTE PLANTEN

VERENIGING V.Z.w.

TUIN EN SFEER" WALLEMOTE"
25 MEI200S

Op 25 mei is er terug "Dag van het Park". De Vlaamse Vaste Planten Vereniging organiseert dit
jaar opnieuw een tuinbeurs met als thema "vogels en vlinders". De Vlaamse Vaste Planten
Vereniging(WPV) wil via deze dag de bezoekers ( verleden jaar 6000 bezoekers) aanzetten
om een aangename leeftuin uit te bouwen of een bestaande tuin aan te passen om zo vlinders,
vogels, .... door aanplant van geschikte planten, struiken aan te planten naar de tuin te lokken.
Naast standen van verenigingen, kunstenaars, hobbyisten, tuinarchitecten, tuinaanleggers, ...
Naast buitenstanden zullen er ook tentoonstellingen opgesteld staan in de kelders rond thema's
zoals vogels in de tuin, vlinders, zoogdieren, .... waarbij Natuurpunt- De Buizerd ook zijn
steentje zal bijdragen.
Deze" natuurbeurs" zal doorgaan op zondag 25 mei in het provinciaal domein Wallemote,
Kokelarestraat, Izegem en dit van 1OhOO tot 18hOO.
In het volgend tussendoortje meer gedetailleerde info.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Dit jaar zal er geen BBQ georganiseerd worden samen met Natuurpunt Mandelstreke en dit om
praktische redenen. Er zijn verbouwingswerken in kasteel Wallemote en we konden geen

gezellige locatie vinden voor 150 personen. Dus... passen we een jaartje.



Lieveheersbeestjesdag

zondag 25 mei 2008

Mandelhoek
Ingelmunster

Net zoals vorige jaren willen wij als Insectenwerkgroep Zuid-West-Vlaanderen, samen met
de JNM Kortrijk, weer deelnemen aan de nationale lieveheersbeestjesdag.

Ditmaal kozen wij voor de Mandelhoek en omgeving in Ingelmunster als te onderzoeken
gebied. We mogen dan ook rekenen op de medewerking van Natuurpunt-De Buizerd vzw.

Aan het inventariseren van de lieveheersbeestjes mag iedereen deelnemen. Wij zorgen voor
de nodige sleepnetten, vangstpotjes, loupes, bino, determinatietabellen en een drankje. Zelf
kun je ook een oude paraplu meebrengen om die als klopscherm te gebruiken (of als
regenscherm zoals 2 jaar terug op de Balokken in Wervik).
Kinderen zijn zeker welkom en misschien wel de beste zoekers ...

Resultaten van vorige dagen van het lieveheersbeestje of pimpampoenendagen (nationaal en
regionaal) vind je op :
http://www.inbo.be/contentlpage.asp?pid=FAU INS LHB DagLHB2004.

Zo zie je dat we vorig jaar met het meeste deelnemers van heel België waren.
Ingelmunster /Izegem doet nog beter... ?

We verzamelen om 9u30 aan de ingang van het domein de Mandelhoek. Mandelhoek is
gelegen langs het kanaal (Waterstraat), achter de voeders Valora. Komende vanuit de
richting Kortrijk
rij je voorbij het
station de brug
over en direct
over de brug links
af, tot aan het
kanaal.

Wie de hele dag
wil doorgaan
brengt het best
zijn picknick mee.

Hopelijk tot dan.



PLANTHOEK

In de reeks over de ecologische tuin koos ik ditmaal enkele wilde sierplanten uit.
Verder heb ik nog een idee voor mensen die van een stukje gazon een kleurrijke,
zoemende bloemenweide willen maken.

Akelei

De Akelei is een overblijvende
plant die vroeger voorkwam in
bossen en op beschaduwde
plaatsen. Tegenwoordig wordt
de akelei als perkplant
gekweekt.
Het plantje is heel geschikt als
borderbeplanting op een
halfbeschaduwde plaats.
In de naam vinden we het Oud
Germaanse 'ak' terug, dat puntig
betekent en op de sporen slaat.
Voor de vermeerdering kunnen
we de Akelei in het voorjaar
zaaien of in de herfst scheuren.

Bij het nakijken hoeveel deze
plant waard is voor honingbijen,
scoort ze wel hoog als
pollenleverancier!
Bloeitijd mei - juli.



Margriet De margrieten die we in de tuinen zien zijn
zoveel groter dan deze langs wegen en dijken. Toch
zijn het dezelfde planten. De variëteiten werden
gekweekt onder de beste condities: goed bemeste
grond, niet te droog, half in de schaduw.n het voorjaar
of het najaar is de plant te scheuren om te
vermeerderen. Zo zie je maar weer: onbemind langs
de weg, maar eenmaal 'gecuitiveerd' een parel in de
bloementuin.

Driekleurig viooltje

Dit is in onze streken het
meest voorkomende van alle
soorten wilde Viooltjes.
De naam spreekt voor zich:
de bloemetjes zijn wit; geel en
violet.
Uit eigen ervaring weet ik dat
ze heel gemakkelijk zich
verspreiden: toen Liesbeth en
ik ons huis kochten hadden
we drie viooltjes. Nu - twee
jaar later - enkele honderden
over gans de tuin. Ik laat ze
staan als bodembedekker.
Een andere benaming is ook
het Akkerviooltje.



Boerenwormkruid

Boerenwormkruid is een mooie overblijvende,
aromatische plant.

Korenbloem

Waar zijn ze
gebleven: de grote
korenvelden
omzoomt door
kleurrijke
akkerbloemen?
Eén ervan was de
korenbloem.
De plant wordt terug
gewaardeerd als
borderplant of als
snijbloem.

Andere borderplanten die in de zomer bloeien zijn:
slangekruid, zonnebloemen, canadese guldenroede,
akelei, zonnekruid, vuurpijl en kattekruid.

Bloemenweide

Met de volgende planten kan je een stukje gazon omtoveren in een kleurrijke,
zoemende bloemenweide: klaversoorten, brunei, zandblauwtje, zulte, Engels gras,
gewoon knoopkruid, vertakte leeuwetand, veldlathyrus, vogelwikke, phacelia en
bernagie.

Bart
Bronnen: "Wilde sierplanten"uitgeverij R&B



Wandelingen in onze provinciale domeinen 2008

Ardooie Veld

Zondag 13 april, 14 - 16h Tjiftjaftocht

De Tjiftjaf zingt als één van de eerste de nieuwe lente in. De Tjiftjaf is het symbool bij uitstek dat de
lente in het land iS en dat de natuur op exploderen staat! De zomergasten beginnen stelselmatig uit het
zuiden terug te keren, padden en kikkers hebben hun eitjes al afgezet en vroege lentebloeiers en de gids
zijn er klaar voor. Gids: Catherine Priem:
Afspraakplaats: Cafetaria 'De Keunepupe' in het domein, Bloemgatstraat, Ardooie

Zaterdag 10 mei, 21 - 23h Vleermuizen en nachtdieren

't Veid is bekend voor haar diverse populatie vleermuizen. Joost, ervaren vleermuizenkenner,
neemt ons mee op een zeer boeiende avondwandeling vol vampieren en schuwe nachtdieren!
Traditioneel staat de Watervleermuis hoog op het menu, maar misschien vullen Reinaert de vos,
nachtelijke knagers en de bosuil de menukaart aan. Breng alvast je zaklamp mee!
Gids: Joost Vandenberghe
Afspraakplaats: Cafetaria 'De Keunepupe' in het domein, Bloemgatstraat, Ardooie

Zondag 8 juni, 14 - 16h Dieren lokken in park en tuin

Trees neemt u mee op een wandeling vol tips en weetjes over hoe u gemakkelijk dieren kan lokken in je
tuin of in een park. Voor kinderen is dit dolle pret en ze kunnen thuis zelf gemakkelijk de tips in de
praktijk omzetten. Gids: Trees Deprest
Afspraakplaats: Cafetaria 'De Keunepupe' in het domein, Bloemgatstraat, Ardooie

Sterrebos

Zondag 6 april, 10 - 12h Watertanden!

Geen water zonder waterdieren! Het domein bulkt van leven in de poelen! Vochtige stukjes bos
verzekeren een geschikt onderkomen voor padden en salamanders en de poelen zijn het podium
voor heuse kwaakconcerten! De lente in z'n mooiste uitvoering! Gids: 5tefaan Parreyn :
Afspraakplaats: parking van het domein in de 5terrebosdreef

Zondag 15 juni, 14 - 18h Fietsen tussen Sterrebos en Waliemote - Wo!venhof

Van op de fiets verkennen we de steek tussen Roeselare en Izegem en doen je nadenken over wat we
doen met ons landschap. Terra Mobile gidst ons op een uiterst creatieve manier door het gebied en
verandert voorgoed je kijk op je omgeving. Vergeet je fiets niet! Gids: Geert Callens
Afspr'aakpiaats: parking van het domein in de 5terrebosdreef

Wallemote - Wo/venhof

Zondag 25 mei, 10 - 12h Dieren lokken in park en tuin

Trees neemt u mee op een wandeling vol tips en weetjes over hoe u gemakkelijk dieren kan lokken in je
turn of rn een park. Voor kinderen is dit dolle pret en kunnen ze thuis zelf gemakkelijk de tips in de
praktijk omzetten. Gids: Trees Deprest
Afspraakplaats: parking van het domein in de Kokelaerestraat

De Baliekouter

Zondag 18 mei, 14 - 17h Te fiets door de Mandeistreek
Terra Mobile laat ons op een originele en creatieve wijze kennis maken met de Mandeistreek van op de
fiets. De gids doet ons nadenken over hoe we het landschap bekijken en wat we er mee doen.. Laat je
verassen en breng je fiets mee! Gids: Geert Callens
Afspraakplaats: parking van het domein in de Ommeganckstraat



Zondag 29 juni, 14 - 16h Op zoek naar amfibieën

In een waterrijk domein als de Baliekouter voelen amfibieën zich thuis! We gaan van poel naar poei en
sclleppen er op los op zoek naar mooie padden, kikkers en salamanders. De resultaten gebruiken we
voor een groots inventarisatieproject en helpen ons om het beheer van het domein op punt te stellen.

Gids: Stefaan Parreyn
Afspraakplaats: parking van het domein in de Ommeganckstraat

De Gavers

Zondag 4 mei, 9:00 - 11:30h Bloeiende schoonheden

Normaal gezien is het natuurreservaat van De Gavers niet toegankelijk voor het grote publiek...
Enkele de maandelijks geleide wandeling van de beheerder van het reservaat, Natuurwerkgroep De
Gavel's, is daarop een uitzondering. Stap mee in het weinig betreden natuurreservaat en geniet van
de plantenpracht van de lente! Gids: Natuurwerkgroep De Gavers
Plaats van afspraak: Parking West

Zondag 1 juni, 6:00 - 8:00h Vroegmorgenwandeling

De morgenstond trakteert ons op een prachtige natuurervaring I De mensenwereld is nog stil maar de
vogels en de andere dieren zijn al vroeg uit de veren. Hun mooiste liedjes zingen ze dan, één voor één,
maar uiteindelijk allemaal samen. Achteraf kan u genieten van een zalig ontbijt door voor 30 mei 2008
per volwassene of per kind (jonger dan 15 jaar) respectievelijk ( 5,00 of (3,00 over te schrijven op
rekeningnummer 001-3554678-92. Gids: Natuurpunt Gaverstreke
Plaats van afspraak: Parking West

Berge/en

Zondag 6 april, 9:30 - 11:30h Amfibieën op de versiertoer

Het waterrijke domein Is een echte magneet voor padden en kikkers die er elk hun plaatsje vinden. De
winter is voorbij en met warmer wordende dagen neemt de activiteit in de poelen toe. Alles draait rond
voortplanting en ook in deze boeiende wereld geld het recht van de sterkste! Gids: Stefaan Parreyn
Plaats van afspraak: aan Cafetaria Bergelen in de Hemelhofweg in Gullegem

Zondag 1 juni, 15 - 17h Het kriebelt bij de insecten

Kijken, voelen, ruiken en opnieuw! Je wordt verwelkomd in de verrassende wereld van de
allerkleinsten in het bos. Schuif mee aan hun koffietafel, bespiedt hen als een detective en zoek de
logica in hun wriemelend bestaan. Verwonder je over hun kleurenpracht en hun biceps en laat hun
luchtacrobaten je meevoeren in de fascinerende wereld der kriebel beestjes! Gids: Roeland Ubeer
Plaats van afspraak: aan Cafetaria Bergelen in de Hemelhofweg in Gullegem

Educatieve Fietstochten ZWVL 2008

Zondag 25 mei, 14 - 18h Grensoverschrijdend fietsen langs het Spierekanaa/:
Bossuit - Roubaix

Het Spierekanaal is een groene grensoverschrijdende ader tussen de Schelde en de Deûle. Zowel aan
Vlaamse kant als aan Waalse en Franse kant worden inspanningen gedaan om het kanaal terug
bevaarbaar te maken voor pleziervaart en om de waterkwaliteit aanzienlijk te verbeteren. Het kanaal als
verbinding tussen verschillende culturen! Gids: Terra Mobile
Plaats van afspraak: parking VVV Bossuit

Zondag 8 juni, 14 - 18h De Leie, grensoverschrijdend per fiets

We fietsen op de grens vanaf Wervik naar Komen, Warneton, Deûlement en rijden terug naar- Wervik via
de Franse kant van de Leie. Terra Mobile brengt ons een interessant grensoverschrijdend verhaal over
vroeger en nu, culturele verschillen, de interactie tussen de verschillende regio's, ... Zeer actueel en
verruimend met de Leie als inspiratie l Gids: Terra Mobile
Plaats van afspraak: Tabaksmuseum Wervik, Koestraat 63 in Wervik
Info: Gebiedsgerichte werking Zuid-West-Vlaanderen, tel 056 24 99 92, fax 056 24 99 90, www.zuid

wesl-vlaanderen.streekhuis.be of Terra Mobile: www.terramobile.be



Zingen en Vliegen Vlieglied

Wanneer de dag heldere einders brengt
Uit de duisternis langzaam ontplooit
Dan klimt de leeuwerik zingend

Boven de frisse morgendauw, hoger zingend
Zingend hoger, boven weerklinken zijn strofen;
Met de hemel in gedachte fladdert hij zijn vlucht

Alsof hij houdt van het licht en de goden
Maar met vermoeide vleugels en uitstervend lied,
Valt hij steeds op de aarde terug.

Verrezen vogel,
embleem van lentegeest
Van wie het prilste geluid
als muziek
naar de
wolken
stijgt,

Maar
helaas verstrikt door het leven
Met de wereld gebonden blijft;

Miskend door de goden
voert hij zijn bittere strijd
Hij voert die ijdel met de wind
En de donkere geesten op d' aarde
Opdat zijn nest hem eist.

Karel De Pelsemaeker
Zingt de leeuwerik hoog in de lucht,

heerlijk weer voorspelt zijn vlucht
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Westlaan 214
8800 Roeselare

Tel. 051/254990
Fax 051/25 49 99

Tuinen Chris Boone

ontwerp - aanleg en
onderhoud van tuinen,

afsluitingen terrassen en
vijvers

Gentsestraat 81
Moorslede

Boomkwekerij
5t-.Amandstraat 10 8740

Pittem
tel:051/77.25.87

Gsm:0472/67.54.14
www.tulnenchrlsboone.be

Pedicure
Demeulenaere Kathleen

H. Depraeterestraat 3
8770 Ingelmunster

051 131.39.27

Biobox thee en
theeproducten

Verkoop etherische oliën

5jankara

KANTOOR
BOUCKAERT

PROFESSIONEEL ADVIES
MET

PERSOONLIJK KARAKTER
Hlnnebilkstraat 78
8770 ingelmunster
Tel 051 30 27 84
Fax 051 31 6678

IEDERE WERKDAG 8·12 U
13.30-18.30

DONDERDAGNAMIDDAG
OP AFSPRAAK

ZATERDAG 09·11 U.

DE FAGOT Dagbladhandel BARDOEL NV Drankenservice
DE SNEPPE Rudy Ampe

Stationstraat 48 Zaagsel, houtkrullen
Bruggesteenweg 83 A en vlaslemen Bier - frisdranken - Kolen

8770 Ingelmunster
Verpakt

8760 Meulebeke Vergeldermolenstraat 3 Elf Juli 5ingel10
8840 Oostnieuwkerke 8770 Ingelmunster

Tel: 051/31 0074 Tel. 051 696892 Tel.: 051 31 07 12

Tel. 051 3001 91
sneppe@telenet.be www.bardoelnv.com Fax. 051 321440

HA/R ART ANGELA

Dames en Heren

BlO-CONCEPT

lendeleedsestraat 88
8870 Izegem

Tel. 051 305803

G.S.1. nv
SCHRIJN·&TIMMERWERKEN

(Houl & PVC) GEERT STORME
Lodewijk de Raetlaan 36

8870 IZEGEM
MAATWERK & AFWERKING

van
zolderinrichting • keukens

binnendeuren (alle
houtsoorten)

plafonds, interieurs van
horecazaken

zitmeubelen· trappen 
veranda's ."

lel. OS1 307449
Fax 051 31 72 21

JEAN·LUC TILLIE &
zoon

Alle bouwkarweien
Aanleg terrassen,
opritten en vijvers

Dossestraat 15
8770 Ingelmunster

051 3031 71

SLAGERIJ
'TWORSTJE

Roger & Ingrid
lefevere • Margot

uit sympathie

Kruisstraat 47
8870 Izegem

Tel. 051 30 09 21

" \\ \\ .boom kn rkeri jdelindl.". be

Verkoop van
fruitbomen

aan
particulieren

Milieu
vriendelijke

teelt

Boomkwekerij De Linde
Bart Dequidt

Nieuwstraat 70
8956 Kemmel

tel: 057/44.63.49
Fax: 057/44.82.94

Bruggestraat 218
8770 Ingelmunster

tel. 051 30 15 42
fax 051 484218
info@aviflora.be

Kortrijkstraat 46·48
8770 Ingelmunster

051300892

Auto·elektriciteit
Autoradio's

Afstelling motoren
Mobilofoon
Batterijen

VANDEKERCKHOVE
NV

UIT SYMPATHIE

D & VPLANT
PRODUCT/ON bvba


