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NIEUW

Wie op de hoogte wenst te blijven van onze activiteiten kan zich abonneren op onze nieuwsbrief door zijn
emailadres door te geven via een mail naar info@dcbllizerd.bc
Bezoek ook onze website w\Vw.dcbllizcrd.be

VOORWOORD

Voor u ligt de tweede nieuwsbrief van 2009.
De voorbije maanden werd er hard gewerkt in Mandelhoek, in soms barre omstandigheden. Inderdaad
koning winter heeft de voorbije maanden zijn naam alle eer aangedaan. Veel dieren hadden het enkele
weken heel moeilijk om te overleven. Gelukkig werd er door velen duchtig gevoederd op en om de
voederplank.
De nestkastenactie is terug een succes, zodat er nog een extra timmernamiddag diende ingelast ter worden.

Terwijl ik dit schrijf is de tweedehandsmarkt nog enkele weken veraf en terwijl u dit leest is de
tweedehandsmarkt reeds voorbij. Hopelijk werd het een succes.

Onze webmaster is naarstig bezig met de website aan te passen, nieuw daarbij is dat NP-de Buizerd nu ook
over een webwinkel (http://shop.kapaza.bc/dcbuizerd ) beschikt waar we gratis afgestane goederen te koop
aanbieden. Tot nu toe konden we reeds een aardig centje oprapen via dit kanaal. Aan de schenkers een
welgemeende dank. Mocht u ook goederen gratis aan de vereniging willen schenken, dan kun je steeds
contact opnemen met iemand van Natuurpunt-De Buizerd.

Wellicht hebben veel mensen de enonne hoop hakselhout (zie foto) voorpagina zien liggen voor
Mandelhoek. Denk nu niet dat Mandelhoek "onthost" is! De berm langs Mandelhoek werd zo'n dertigjaar
geleden aangeplant door Wenz (vroegere openbare werken) en nu was het moment gekomen om deze
bennbegroeiing ( wilg, esdoorn, wilde kers, ... ) uit te dUlUlen. Vandaar. .. de enorme hakselhoutberg.
Deze zal gerecycleerd worden.

Ook nog eens aandacht voor de kruidenverkoop. Nog tot 15 april kunnen deze kruiden besteld worden;
ingesloten vind je een keuzelijst. Indien meer inlichtingen gewenst, neem gerust contact op met Jacqui of
Rosa (0511304731) of jacqui.stragierUI.dcbuizcrd.bc
Bijkomende formulieren kunnen steeds afgehaald worden via 1V1V1V.debuizerd.be

Op 7 maart is er terug opruimactie ism de gemeente IngeJmunster en !VlO. Wij gaan daar ook aan
meewerken en zullen de noordoever van het kanaal vanaf MandelllOek tot aan de kikkerpaaiplaats onder
handen nemen. Wie wil meewerken kan zijn naam opgeven bij hendtik.debeuf@debuizerd.be of 051/312162.
De actie start 0111 9hOO, afspraak op het marktplein te Ingelmunster, einde voorzien 12hOO.
In Izegem zal dit gebeuren op 28 maat1, meer inlichtingen bij Jacqui.

Debeuf Hendrik

KOMENDE ACTIVITEITEN
Zondag 8 Maart 2009

NATUURPUNT DE BUIZERD

GELEIDE WANDELING Mandelhoek

Afspraak aan de ingang om 09.30H, einde omstreeks 11.30H.
Zaterdag 28 maart 2009 : Zwerfvuilactie Izegem & "Nacht van de duistemis" (zie verder)
Zondag 12 April 2009

GELEIDE WANDELING Mandelhoek

Afspraak aan de ingang om 09.30H, einde omstreeks 11.30H.
ZateJ'dag 18 april 2009 :Uitdeling kippen kippenproject (zie verder)
Zondag 19 April 2009

31ste VLAAMSE ARDENNENDAG (zie verder)

Zondag 26 April 2009

THEMA WANDELING Mandelhoek " kruiden" (zie verder)

Afspraak aan de ingang om 14.00. Gids is GilbeJt Vandekerkhove.

*****************************************************************
KOMENDE ACTIVITEITEN NATUURPUNT MANDEL8TREKE
(meel' info bij Piet Desmet ( tel 051 225852 )
Zo 8 maart
:JI

008:00

Samen met de werkgroep Zwalimo

lii1 Peter
Hantson

Za 14 maart

Determinatie in het Callenellebos

'a' Peter

<2)13:00

Samen met de werkgroep Zwalimo

Hantson

Zo 15 maart

Open natuurwandeling Kleiputten Rumbeke

lii1 Piet Desmet

Zwerfvuilopruimactie

lii1 Piet Desmet

t

e:l10:00-11:30
Babilliestr
Za 21 maart
(1)09:00 -12:00

Cap Gris-Nez

ism vzw Leefmilieu Roeselare

f10;I
/\O'l
ZWERfVUil

Op zaterdag 21 maart kun je terug zoeken naar wergwcrpschattcn in de bennen van Roeselare. Voor de lle maal
organiseert het stadsbestuur immers de zwerfvuilactie. We spreken af om 9u aan de Roularta in de Meiboomlaan. We
splitsen ons in twee groepen. De ene groep ruimt de omgeving van de Kleipunen en de spoorwcgbeml naar leper op. De
kanaalbennen vannen het werkterrein van de andere groep. Om de subsidies te krijgen moeten wc met tenminste 20
personen zijn. Wie z'n groene hernel wil verdienen, mag deze afspraak dus niet missen.

Zo 19 april
Zo 19 april

e:l10:00-11:30
Babilliestr
Zo 26 april
<D06:00 hoeve Ter
Kerst, Gits
Zo 26 april
<2)13:00-17:00 hoeve
Ter Kerst, Gits

Nationale Dag van de Aarde op de Kalkense Meersen:
grote biodiversiteitshappening
Open natuurwandeling Kleiputten Rumbeke

~Wim

Marichal
Vroegmorgenwandeling in Ter Kerst + ontbijt

ism Gezinsbond
voor ontbijt van 5€ inschrijven tegen 21/4
Lokale Dag van de Aarde: ontdekkingstocht in en rond
Ter Kerst

013:00 Pastoors bos Beveren

""Eric Deruyter
051 209309
'a' Wim

Marichal

28 MAART 2009 "NACHT VAN DE DUISTERNIS"

Voor de tweede maal organiseert de Izegemse MINA-raad in samenwerking met het
Stadsbestuur een activiteit in het kader van "De Nacht van de Duisternis"
Nieuw dit jaar is dat het project uitgewerkt wordt in samenwerking met het
gemeentebestuur van Lendelede.
Het is de bedoeling dat we door het "donkere" gebied op de grens van Izegem en
Lendelede een wandeling maken waarna we opgewacht worden door twee
sterrenkundigen die ons op een boeiende manier laten kennis maken met de
sterrenhemel.
Concept:
19.00u: Verzamelen aan de achterkant van het bedrijf All Fruit Dendauw
(Beiaardstraat 120)
19.15u: Wandeling langs donkere wegen naar het wijklokaal De Westhoek in
Lendelede. De openbare verlichting en de reclameverlichting in dit gebied zijn
gedoofd.
19.35u: Verbroedering met de Lendeleedse deelnemers bij een heerlijke
pannenkoek en een warme choco melk
20.15u: Te voet met de ganse groep terug naar de hoeve Frank Ghekiere
(Beiaardstraat 99). Misschien staat ook onderweg nog een verrassing op het
programma?
20.45u: Voorstelling ivm sterrenkunde door twee ervaren astronomen:Wim Boone en
Geert Deseranno.
21.30u: Sterren kijken
Als je zelf een sterrenkijker bezit, breng die dan gerust mee. Ook een verrekijker of
veldkijker zijn heel goed bruikbaar.
Warme kledij en stevige wandelschoenen zijn nuttig.
De organisatoren zorgen nog voor een drankje op het einde van de activiteit.
BELANGRIJK: Inschrijven is verplicht! Het aantal deelnemers voor Izegem is beperkt
tot 90. Inschrijven kan telefonisch (051/337319 of 051/337320) of via e-mail:
milieudienst@izegem.be tot uiterlijk 20/3/2009.

Het nieuwe Mandelhoek seizoen.
Eens de winter achter de rug, begint de natuur stilletjes te herleven.
"Herleven" betekent in de natuur zorgen voor nieuw leven, zorgen voor de instandhouding van de
soort !
Bomen en struiken lopen uit ..., planten beginnen te bloeien ... vogels lokken een partner en zorgen
voor een nest ...
Wil je die evolutie van dichtbij meemaken, dan kan je dat in ons reservaat Mandelhoek.
d

Vanaf maart tot oktober kan je elke 2 ' zondag, onderleiding van een ervaren gids, de pracht van
fauna en flora bewonderen.

Zondag 08 maort is er de eerste wandeling.
Traditiegetrouw is Leo de Cooman, ex-conservator, de gids van dienst.

Zondag 12 april is Poi (Karekiet) Deieersnyder van de partij.
Beide wandelingen starten om 09.30 en duren tot ongeveer 11.30 -12.00.
Een paar jaargeleden stelden we het reservaat Mandelhoek een 4-tal zondagen per jaar open voor
het grote publiek. Vanaf 2008 vervingen we de opendeurdagen door themawandelingen. Ook dit
jaar staan er twee op ons programma.
Eerste themawandeling voorjaarbloeiers en kruiden staat op zondagnamiddag 26 april op onze
agenda.

Om 14.00 geeft Gilbert Vandekerckhove meer uitleg over
de vroegste bloeiers.
Als kruidenspecialist zal hij ongetwijfeld vertellen welke
planten we kunnen gebruiken tegen allerhande
kwaaltjes. Wellicht leert hij ons hoe we zalfjes en
drankjes kunnen klaarmaken.
Deelname aan een Mandelhoekwandeling is gratis!
Wij hopen jullie talrijk te mogen verwelkomen.

Jacqui Stragier
conservator

VOOljaarsactie

KRUIDEN 2009

Uiterste besteldatum : 15 april
In het midden van deze folder nog eens een
bestelformulier voor prachtige tuinkruiden. Je kan dit
formulier uitschemen en bezorgen aan iemand van het
bestuur.
Gebruik je de lijst zelf niet, dan kanje ze
gerust doorgeven aan familie, vrienden of
kennissen.
Je kan de lijst ook aanvragen via email
(jacqui.stragier@debuizerd.be ) om die daarna
ingevuld terug te mailen.
De lijst kanje eveneens digitaal afhalen en
invullen via www.debuizerd.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 af te halen bij Jacqui Stragier, Ardooisestraat 55 te Izegem op zondag 3 meI van
0930-12H.
Meer info bij Jacqui Stragier 051 3047 31.
Gelieve het te betalen bedrag

vooraf over te schrijven op rekeningnr. 001-1552301-86
van Jacqui Stragier met vermelding van het aantal planten en uw lijst afte 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 kruiden kunnen besteld ....,orden aan € 2,00 per stuk. Gelieve IN, naam adres en
telefoon en evl emaIladres hiernaast In te vullen, elsook de ge\'rensle hoeveelheden. De lijst
kan afgegeven ....'Ofden aan Iemand van hel bestwr. Je kan de [ijst ook aanvragen via emal
Oacql.i.Slragier@<lebuizerd.be) om die daarna Ingevuld terug Ie maaen of dov,",oaden van
............I.debuized.be. Graag 110'1 bestetllng uiterlijk tegen 15 april. Krulden af Ie halen bl Jacqul
Strag~er. Ardooisesltaat 55 te Izegem op zondag 3 mei van 09.30-12H. Meer info bij Jacqul
Stragler 05130 47 31.
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Brave Hendrik
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Nepela faassenlJ

Kallekruid

KT
VP
VP
VP
KT
KT
VP
VP
VP

Salvia offIcinalis

Salie

Salvia officinalIs 'Betggarten'

GrootbladIge sar:e

Rum811 patfenlla

SpinazIezuring

Rumex sanguineus

B10edzuring

Ruta graveolens

Wijnruit

Saivia elegans 'Scarlet Pineapple'

Ananassalie

Salvia lavanduliroiia

Spaanse salie

OCimum bas1l1cum

Basilcum

1)

SalvIa officInalIs 'Grower's Frlend"

Sane 'Grower's Frlend'

Ocimum bas111cum 'Clnnamon'

Kaneelbasiicum

SalvIa olnclnaHs 'lctenna'

Gele sa~e

Ocimum basl1lcum 'Cltnodorum'

CilroenbasilaJm

1)
1)

Salvia offIcinalIs 'Purpurascens'

Paarse salîe

OCimum basilicum 'Dark Opal'

Rode basiicum

1)

Salvia officinalIs 'Tricolor'

Driekleurige

Ocimum basilicum 'Genovese'

Geoovese basiicum

1)

SalvIa officInalis tricolor 'Bieolor'

v,itbonte safe

bas~icum

KT
VP
VP
VP
VP
VP
VP
KT
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
KT
VP
VP
VP
KT

sa~e

Oclmum basilicum 'Lettuce Lear

Slablad";ge

1)

Salvia sclarea

Sch....'

OClmum basilicum 'Mlglc Fountain'

Rode geslekte basi:eum

1)

Salvia taraxacifolia

CiltoensaEe

Ocimum bas11lcum 'Mammoulh'

Reuzenbasi""1CUfT1

1)

Sangulsorba minor

Pimpernel

Dcimum baslllcum 'PIccolo'

Griekse basilicum

1)

Santollna chamaecyparissus

HeiSgenbioem

Dclmum basilicum 'Purple Rufflts

Rode gekroesde basiflcum

Helligenbloem

Grootbladige basilcum

1)
1)

Santortna rosmarlnifotia

Dcimum baslllcum 'NapolJtano'

SatureJa douglasii

Indian ~.inl

OCimum basilicum 'Slam Oueen'

AniJsbasiicum

1)

Satureja hortensis

Zomerbonenknrld

1)

Ocimum graUssimum

BoombasrlCOm

1)

Satureja montana

Wl1terbonenkruld
Kruipend bonenkni.d

VP
VP
VP

Oenothera blennis

Theunisbloem

2)

Satureja splelgera

Origanum heracieotlcum

Griekse origane

vp

Sedum reflellum

Tripmadam

Onganum maJorana

Marjolein

Silybum marianum

Mariadistel

Onganum vuIg. 'Compactum Nanum'

Mini marjolein

SInapIs alba

Wille moslerd

1)

Onganum vulgare

Wilde marjolein

Orlganum vulgare 'Acorn Bank'

Geie marjo:eln

Onganum vulgare 'Album'

Witb!oe:ende marjolein

Onganum vulgare 'Aurea'

Gele maFjo:eln

Origenum vulgare 'Aureum Crlspum'

Gele marjolein

Origanum vulgare 'Compacturn'

Compacte marjolein
ma~olein

Orlganum vulgare 'Gold Tips'

Geelbonle

Orlganum vulgare 'Hot Spie)'"

Marjolein 'Hot Spicy'

Onganum vulgare 'Polyphant'

Witbonte marjo!eln

Orlganum vulgare 'Thumbles vanety'

Gele mafjo:ein

Pelargonium 'Ardwlck Cinnamon'

Geurgeranium kaneel

Pelargonium 'Candy Cancer'

Geurgeranium

PelargonIum 'Chocolate tomentosum'

Geurgeranium

PelargonIum 'Cltrlodorum'

Citroengeranium

PelargonIum 'Citronella'

Cil:roengeranium

PelargonIum 'Concolor Lace'

GeurgeranIum

PelargonIum 'Copthorne'

Geurgeranium

Pelargonium 'Crispum MinorVartegata'

Citroengeranium

Pelargonium 'Crfspum Minor'

Citroengeranium

Pelargonium 'Graveolens of Hort'

Rozengeranium

Pelargonium 'Lady Plymouth'

Rozen.-muntgeraO:um

Pelargonium 'Orange Flu'

GeLKgeranium

Pelargonium 'Princ. of Orange'

GeLKgeranium

PelargonIum 'Rober'a Lemon'

Urnoengeranium

PelargonIum crispum 'Peach Cream'

GelKgeranium

P'largonlum odoraUsslmum

Appe'.gerafVum

Pelargonium quercifollum 'Roya' Oak'

Geurgeranium

Pelargonium II fragr. 'Creamy Nutm.g'

Geranium nootmuskaat

PerlIia fruleseens 'CrIspa'

Z...tarte nelel-Shisu

Petroselinum crlspum
Petrosellnum crlspum 'Bravour'

VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
KT
KT
KT
KT
KT
KT
KT
KT
KT
KT
KT
KT
KT
KT
KT
KT
KT
KT

SulkelWOf1el
Meloenpeer

Spllanthes oleracea

ABCknJld

1)

S13chys aftinls

Japanse andoorn

Sievla rebaudlana

Stevia

Symphytum officinale

Smeerwortel

VP
TR
VP

Tigeles luc Ida

Anljsafrikanen

1)

Tagetes tenulfolia 'Lernon Gem'

CitrusafrlkaanlJe

Tagetes tenulfolla 'Otange Gem'

Cltrusafrikaantje

11
1)

Tagetes tenulfolia 'Red Gem'

CitnJsafrikaantje

Tanacetum balsamlta

VroU\...enmunl

Tanacetum parthenlum

Moederkruid

Tanacetum parthenlum 'Aureum'

Geel moederkNld
8oerem','OfmknJid

Tanacetum vulgate var crispum

Boererl'....ormknJld geknJ:d

Tarall8cum officinale

Paardebloem

Tetragonia ellpansa

NieU\'....Zeelandse sp!nazie

1j

Thymus cltrlodorus 'Archer's Gold'

Citroentijm geel

Thymus cltrlodorus 'Aureus'

Gele ciIroentijm

Thymus cltrlodorus 'Doone Valley'

Ciltoentijm

VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP

Thymus cltrtodorus 'Bertram Anderson Citroentijm
Thymus cJtriodorus 'Fragrantlsslmus'

Sinaasappeltijm

Thymus cltriodorus 'Golden King'

Citroenbjm gee.'bont

Thymus cltnodorus 'Lemon'

Citroentijm

Thymus citriodorus 'Sliver Oueen'
Thymus herba-barona 'Caraway'

Bonte citroentijm
Ka......ijtiJm

Thymus herba-barona 'Cimna'

Karv.fJbjm{type citron)
Kru-pUJm

Thymus serpylium

W~delijm

Petersel'.e

1)

Thymus serpyllum 'Goldstream'

Geelbonte wJde lJjm

Moskrulpelerselle

1)

Thymus serpylium 'Lemon Curd'

W~de lJjm<itroen

Pelrosellnum crlspum 'ltalJan'

Platte peterse['e

1)

Thymus vulgaris

Tijm

Pelrosellnum crtspum var.tuberosum

WortelpeterseEe

1)

Thymus vulgaris 'Compactum'

Kompakte tijm

Physalls illocarpa

Tomatillo

1)

Thymus vulgaris 'Sïlver PosIe'

Witbonte tijm

Physalls peruvlana

Ananaskers

1)

Tragopogon porrifollus -

Haverv,'Or1.e1

Plmplnella .nlsum

Anijs

1)

Trlgoneila foenum.graecum

Fenegriek.

Plantago coronopus

Hertshoornweegbree

1)

Tropaeolum majus

Oost-Indische kers

Plantago major 'Atropurpurea'

Grote rode weegbree

VP

Valerlana officInalIs

Va.:eriaan

Portulaca o'eracea

Postele'n

1)

Verbena offIcinalIs

Ijlerhard

Pycnanthemum pllosum

Bergmunt

Viola labradorica

Maarts viooI1Je(roodblad:g)

Rheum rhabarbarum

Rabarber

Viola odorata

Maarts viooltje

Rosmannus officInalIs

Rozemarijn

KT
VP
VP

Viola odorata 'Al ba'

Wil maarts vlooitje

1{,-..ip;e;o:"mS;ij"

,

Viei:: :;dv;::::; 'Re::;;;::'

Rosmarinus offlcinalls 'MaJorcan Pink'

Rozemarijn

Rosmarinul offlclnalla pro Repens

Kruiprozemarijn

KT
KT

Tetaal untal bntelde krulden aan € 2,00

TOTAAL TE BETAlEN

..
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VP
VP
VP
VP
VP
VP

Tanacetum vulgare

1)

üm.:!;;.:l. 'Cu;.!... ;; :Jlü..'

VP
KT

Slum sis sa rum
Solanum murlcatum

Thymus praecox 'Minor'

~ui;;;.i1i,ü.

1)
1)

I~VI~O~"~"~I~'~OI~O~"

no,,::::: :7.<:<::1:> ~~~~'~J::

I~D~ri'~.~'~"~"9,-""",~.~,,~I,,-

1)
1)
1)

VP
VP
VP
VP
VP

""
bd,--_

Gelieve het te betalen bedrag vooraf over te schrijven op rekeningnr. 001·1552301-86
van Jacqul Strallier met vermelding y"n het aant,,1 planten en uw lijst af Ie Beven aan

€

een bestuurelld of door te mallen. I,lochten ondanks alle voorzorgen bepaalde
planten nlel ieverbaar zIJn, dan betalen we U het verschil terug.

Een lekkeI' potje kruidenthee... met een koekje...

Ben je liefhebber van e$n 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
'Iekker 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:
KRUlDENJVAFELTJES
ingrediënten: 8 eieren, I kg bloem, 500 g boter, 650 g slIiker, 2 pakjes vanilleslliker, I pakje bakpoeder, I eellepel
olie, J eetlepe/water, fijngehakte kruiden zoals mUllt, lijm, citroenverbena , citroenmeÎisse, dropplant, venkel, anijs,
geurgeraniulJl, enz..

werkwijze:
•
roer eieren, suiker en vanillesuiker meI een mixer tot een homogene massa
•
doe er afwisselend licht gesmollen boter en de bloelll met bakpoeder bij
•
voeg de kruiden. de olie en het water toe

•
•

laat een uurtje rl/sten in de koelkast.
bak kleine \Vafeitjes in een wafelijzer

SMAKELIJK,

Dirk.
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Vlaamse Ardennendag, zondag 19 april 2009.

Zondag OS april, Ronde van Vlaanderen, het epo-peloton rijdt door de Vlaamse Ardennen.
Tommeke Cocaïne, Robbie den Australische Belg, Lance Kom op tegen Kanker en hun gevolg maken
deze prachtige streek onveilig.
Twee weken later, de laatste zondag van de paasvakantie zijn wij aan de beurt. Zonder stimulerende
middelen (7) trekken wij onder begeleiding van een plaatselijke gids door een prachtig stukje natuur.
De organisatoren van de 31'" Vlaamse Ardennendag bieden ons dit jaar een enigszins gewijzigd
programma aan. In de voormiddag schreven we in voor een wandeling in

de Munkbosbeekvallei.
Gids Laurent Flostroy verwacht ons om 09.00 aan de kerk van Beerlegem. Hij wil ons door een nieuw
gebied leiden.

De Munkbosbeekvollei dankt uiteraard haar naam
aan de Munkbosbeek. De sterk meanderende beek
is ongeveer 7 km lang, de bronnen liggen in de
omgeving van de Munkhoeve en ze mondt uit in de
Schelde in Nederzwalm.
De Munkbosbeekvallei is
één van de laatste
leefgebieden geweest van
de otter in Vlaanderen.
Wij wandelen door wei- en
hooiland en hakhoutbos.
's Middags kunnen we picknicken in de jeugdherberg "De Fiertel" Ruddersveld 7 in Ronse.
( Parkeren langs de Ninoofse Steenweg - N48.) Hier is bier, frisdrank, koffie en soep te koop, ook de
gekende mattetaarten zijn er te verkrijgen. Zoals vorige jaren vragen de organisatoren om
wegwerpverpakkingen (aluminiumfolie ... ) te vermijden.
Voorgaande jaren schreven we telkens in voor een namiddagwandeling, dit jaar echter niet I
We maken gebruik van van het aangeboden, vernieuwde, programma.
In en rond de jeugdherberg zijn tal van activiteiten gepland.
Infostands ;
- NP vogelwerkgroep.

- wolvententoonstelling

- infostand ongewervelden
- VOC Lierde-Geraardsbergen.
- toerisme Vlaamse Ardennen.
- salamanders en poelen project.
- zoogdierenwerkgroep ; met eikelmuisproject, - ......
Themawandelingen;

Vogels, planten, vieze beestjes, ...

Keuze genoeg om een deel van de namiddag te vullen.
Praktische afspraken:
-We verzamelen om 07.45 aan de Top Markt in Izegem. (Naast Rijksweg.)
-Vertrek richting Beerlegem 08.00 stipt.

- Je kan ons 's middags vervoegen in Ronse.

-Terug omstreeks 18.30-19.00.

- Laarzen zijn noodzakelijk.

- We rijden met eigen vervoer, kosten delend. - Verrekijker is aan te raden
- Picknick is nodig, drank kan je ter plaatse aanschaffen.
- Graag op voorhand een belletje naar Jacqui/Roos 051/30.47.31
of een mailtje naar jacqui.stragier@telenet.be

Hyla Zuid-West-Vlaanderen
De Amfibieën en Reptielenwerkgroep Hy/a Zuill-Wes/-Vlaaudereu
is opnieuw actief in de regio.

Doelstellingen van de werkgroep zij n,

Verzamelen en doorgeven van gegevens aan de Hyladatabank
Regionaal aanspreekpunt zijn i. v.m. Amfibieën en Reptielen.
Geven van educatieve en sensibiliserende excursies.
Advies geven om deze diersoorten te beschermen.
De regionale werking van de Hylawerkgroep van Natuur.studie zijn.
Hebt u ergens een Kikker, Pad, Salamander of Hagedis gezien, laat het ons weten.
Weet u ergens een verborgen poel liggen, laat het ons weten.
Hebt u zin om eens letterlijk mee op pad te gaan of wilt u met ons meewerken, laat het
ons weten.
Voor al u vragen betreffende deze diersoorten, vraag het aan Hyla Zuid-WestVlaanderen.
Contactpersoon Mario Manhaeve 056 71 55 67 I 0475 36 87 20
Mailadres Hyla Znid-West-Vlaanderen hvla@'nillnllrkoencl.be
\Vebsite H,ylawerkgroep Natuurpunt w\\w.h\'lawrrkgroru.bc

Wilt u met ons kennismaken, wij zijn aanwezig op de West-Vlaamse Natuurstudiedag
die doorgaat op 7 maart 2009 in de KV Leuven campus KOl'tijk

Hyla
Amfibieën- & reptielenwerkgroep

www.hylawerkgroep.be

Rij de pad niet plat!
In het vroege vOOljaar, bij de eerste lentewarmte, begint het bij de
meeste amfibieën te "kriebelen" en trekken ze naar een paarpoel.
Op hun tocht naar die liefdespoel dwarsen ze vaak druk bereden
wegen. In veel gevallen is het voor het dier zijn laatste trek, want
jaarlijks tellen we tientallen verkeersslachtoffers.
HIJ voor

7'
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Daarom helpen vrijwilligers van Natuurpunt - De Buizerd in
februari en maart de padden en salamanders bij die gevaarlijke

oversteek.
's Avonds kanje de vrijwilligers, gewapend met zaklamp en emmer, in een fluorescerend
jasje tegenkomen. Ze rapen de h'ekkende amfibieën van sh'aat en zetten die over in de
nabijheid van de paarpoel.
In Izegem zijn de paddenoverzetters op twee
plaatsen actief: in de omgeving van het
Rhodesgoed en rond Wallemote.
Ben je geïnteresseerd en wil je één of meerde
avonden helpen bij het overzetten, neem dan
contact op met Thierry Lepen'e
(051131.03 .66)of met Jacqui Stragier
(051/30.47.31)

Kom op tegen Kanker.
..

~

·!Jaa

Izegem

~

Ook dit vOOljaar Komen we op Tegen Kanker.
Voor het vijfde jaar op rij steunen we de Vlaamse Liga tegen Kanker door boompakketten te
verkopen.
Zo'n pakket bevat een doosje met een kaarsje, een persoonlijk boomlabel en een lot voor
deelname aan de plijzenton. Een pakket kost 7 € !
Op zondag 08 maart kan je ons vinden aan de Spar St Jan in Kachtem, op zaterdag 14 maart
aan Delhaize (KOlilijkstraat) , en op zaterdag 21 maart aan de Colruyt (Nederweg).
De bomen worden geplant op zondag 22 maart in het Kom op tegen Kanker-bos in
Zedelgem.
Hierbij word je van hatie uitgenodigd !Als u zich geroepen voelt om mee te werken of indien
je een andere actie wil opzetten, neem dan gerust contact met ons op.
De Voorzitter van de Mina-raad
Jacqui Stragier

Kippenproject editie 2009.
Groente-, fruit- en tuinafval kan je recycleren en composteren, ...
Voorkomen van afval is echter nog beter, je kan je daar bij laten helpen
door kippen!

Kippen helpen je keuken- en tuinafval

verwerken, meer zelfs ze zetten die om en om in lekkere eitjes.
Daarom organiseert de MINA-raad voor de 7d' keer een kippenproject.
Zaterdag 21 maart kunnen 50 Izegemse gezinnen elk 3 kippen bestellen, totale kostprijs 10 €.
Brigitte zal je ontvangen in de balie van de technische dienst, gelijkvloers gemeentehuis,
dit van 09.30 tot 11.45 (of tot einde voorraad). Je kan enkel daar persoonlijk bestellen, dus niet
telefonisch. Gezinnen die in 2007 of 2008 kippen bestelden komen dit jaar niet in aanmerking.
(Pas na een cyclus van drie jaar kom je weer aan de beurt.)
Je bestelde (en betaalde) kippen kan je op zaterdag 18 april tussen 09.00 en 11.00 ophalen tijdens
de wekelijkse zaterdagmarkt. 5amen met de compostmeesters staan we aan het Pekkersstandbeeld.
(Niet opgehaalde kippen worden aan een goed doel geschonken !)
Ons Izegems erfgoed indachtig zorgen we dit jaar voor een "specialleke" !
Je kan naast de bruine legkippen ook echte Izegemse Koekoeken bestellen. Hoewel dit special ras
moelijk te vinden is, konden we er toch een paar tientallen reserveren.
Kostprijs 10 €/stuk. Let wel je moet er minimun 2 bestellen, maximum kan je er 4 kopen.
De Izegemse koekoekoeken bestel je ook op zaterdag 21 maart bij Brigitte.

GROTE ZWERFVUILACTIE IN KACHTEM OP 28 MAART 2009

Naar jaarlijkse gewoonte organiseert de MINA-raad opnieuw een
zwerfvuilactie in samenwerking met het stadsbestuur. Dit jaar zijn
ook het Provinciebestuur en de intercommunale IVIO weer
partners in dit project en er wordt in 2009 speciaal aandacht

Zwerfvuil achtervolgt ons
langer don je denkt.
'+ 'IM'

besteed aan de zwerfvuilproblematiek langs fietspaden en
fietsroutes.

Uitweg.be :ji;

In de loop van 2009 kunnen wielerclubs, fietsverbonden of verenigingen allerlei activiteiten
organiseren en hiervoor leuke prijzen winnen. Ook recreatieve fietsers kunnen aan de campagne
deelnemen en in de prijzen vallen. Meer nieuws hierover vindt U in de IVIO-krant van februari.
Daarnaast is er de jaarlijkse traditionele zwerfvuilactie. Na 5 jaar komt het grondgebied van Kachtem
opnieuw aan de beurt. Verenigingen die aan deze actie wensen deel te nemen, kunnen contact
opnemen met de stedelijke milieudienst (051/337319 of 051/337320) of met de voorzitter van de
MINA-raad Jacqui 5tragier (051/304731) of met de Kachtemse trekker van de actie, compostmeester
Geert Verbrugghe (0476/686648).
Gelet op een aantal praktische zaken (verzekering, materialen, veiligheidsmaatregelen enz.. ) vragen
wij aan de verenigingen in te schrijven voor 13 maart 2009 met opgave van een vermoedelijk aantal
deelnemers. Op de dag zelf moet een naamlijst met de deelnemers ingediend worden.
De MINA-raad beloont de verenigingen à rato van het aantal deelnemers met een financiële
vergoeding en na de actie zijn er ook broodjes en heerlijke warme soep. Ook IVIO zorgt nog voor een
extraatje: een gadget voor de deelnemende jongeren en nog een aantal extra prijzen!

Tuinen Chris Boone

OffICE & PAPER.CENUR

Westlaan 214
8800 Roeselare
Tel. 051/2549 90
Fax 051/25 49 99

ontwerp - aanleg en
onderhoud van tuinen,
afsluitingen terrassen en
vijvers
Gentsestraat 81
Moorslede
Boomkwekerij
5t-.Amandstraat 10
8740 Pittem
tel:051177.25.87
Gsm:0472/67.54.14

Pedicure
Demeulenaere Kathleen
H. Depraeterestraat 3
8770 Ingelmunster
051 131.39.27

PROFESSIONEEL ADVIES
MET
PERSOONLIJK KARAKTER

Biobox thee en
theeproducten
Verkoop etherische oliën

Hinnebilkstraat 78
8770 ingelmunster
Tel 051 302784
Fax 051 31 6678

5jankara

www.tulnenchrisboone.be

DE FAGOT

Dagbladhandel
DE SN EPPE

KANTOOR
BOUCKAERT

BARDOEL NV

IEDERE WERKDAG 8·12 U
13.30·18.30
DONDERDAGNAMIDDAG
OP AFSPRAAK
ZATERDAG 09·11 U.

Drankenservice
Rudy Ampe

8770 Ingelmunster

8760 Meulebeke

Tel: 051/31 0074

Tel. 051 69 68 92

Zaagsel, houtkrullen
en vlaslemen
Verpakt
Vergeldermolenstraat 3
8840 Oostnieuwkerke
Tel.: 051 31 07 12

sneppe@telenet.be

www.bardoelnv.com

Tel. 051 30 01 91
Fax. 051 321440

G.S.1. nv

JEAN·LUC TILLIE &
zoon

SLAGERIJ
'TWORSTJE

Alle bouwkarweien
Aanleg terrassen,
opritten en vijvers

Roger & Ingrid
Lefevere • Margot

Stationstraat 48
Bruggesteenweg 83 A

HA/R ART ANGELA
Dames en Heren
BlO-CONCEPT
Lendeleedsestraat 88
8870 Izegem
Tel. 051 30 58 03

SCHRIJN·&TIMMERWERKEN
(Hout & PVC) GEERT STORME

Lodewijk de Raetlaan 36
8870 IZEGEM
MAATWERK & AFWERKING

van
zolderinrichtlng . keukens
binnendeuren (alle
houtsoorten)
plafonds, interieurs van
horecazaken

zitmeubelen· trappen·

Dossestraat 15
8770 Ingelmunster
051 3031 71

veranda's ...
tel. 051 307449
Fax 051 31 72 21

D & VPLANT
PRODUCT/ON bvba
UIT SYMPATHIE

Kortrijkstraat 46·48
8770 Ingelmunster
051300892

Elf Juli 5ingel10
8770 Ingelmunster

uit sympathie
Kruisstraat 47
8870 Izegem
Tel. 051 30 0921

Brandhouthandel
5tradeltrans
Lodewljk De Raeliaan 60
-IZEGEM

VANDEKERCKHOVE
NV
Auto·elektriciteit
Autoradio's
Afstelling motoren
Mobilofoon
Batterijen

Bier· frisdranken· Kolen

0476/567745

Bruggestraat 218
8770 Ingelmunster
tel. 051 301542
fax 051 4842 18
info@aviflora.be

Houtblokken uit de stam
gezaagd en gekliefd.
Houtpellets Din plus
gekeurd.
Aanmaakhout

