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VOORWOORD

Beste leden van Natuurpunt De Buizerd. In de eerste plaats een gezond en gelukkig
2011 toegewenst namens het voltallige bestuur.
De winter heeft begin december zijn eerst prik uitgedeeld met min of meer Siberische
temperaturen.
Het was weer een druk jaar, met tal van activiteiten. Denk maar aan de vele
wandelingen, tweedehandsmarkt, kruiden- en nestkasten verkoop, de vele werkdagen,
cursus landbouw- en natuurgids, Texelweekend, ...... zonder dan nog te spreken over
het vele werk achter de schermen. Zonder vrijwilligers, ledenbijdragen, onze sponsors
zou de werkgroep het niet langer kunnen uithouden. Reeds 30 jaar zijn we bezig met
natuurbescherming, educatie en natuurbeheer. Met zo'n 400 leden in Izegem en
Ingelmunster is Natuurpunt- De Buizerd een begrip in onze directe omgeving en ook
erbuiten.
2011 zal opnieuw zeer druk worden, zie verder in de activiteitenkalender.

Er is natuurlijk ook de nieuwe centrumbrug te Ingelmunster, en het lijkt hier allemaal wat
stil rond, .....wat niet wil zeggen dat wij hieromtrent in een winterslaap zijn gevallen.

Wintertijd, vogels voederen en nestkasten ophangen. Enkele weken geleden werden bij
Raf vele nestkasten in elkaar getimmerd, geasfalteerd, ..... Dus, bestellen maar. Het
zijn zeer degelijke nestkasten en goedkoop. Op onze website www.debuizerd.be kun je
alles bezichtigen ivm nestkasten en . We leveren gratis in Ingelmunster en Izegem. Ook
zakjes aanmaakhout zijn nog te verkrijgen.

Einde jaar. Nieuwjaar... Zoals bij vele verenigingen is dit het moment om uw
lidmaatschap te hernieuwen.

• U bent lid van Natuurpunt-De Buizerd Ingelmunster-Izegem
In het laatste nummer van Natuurpunt.blad zit een overschrijvingsformulier.
Indien domiciliëring hoeft u niets te doen. Prijs €24 voor een gans jaar.
In ruil ontvangt u : 4x Natuurpunt.blad, 4x Klimop, 6x Natuurpunt-Buizerdboekje

• U bent lid van Natuurpunt. maar van een andere afdeling.
Om op de hoogte te blijven omtrent het reilen en zeilen van onze plaatselijke
afdeling kunt zich als "sympathisant" laten inschrijven. U stort 10€ op rekening
751-2037233-79 ( Kortrijkstraat 40, 8770 Ingelmunster) met vermelding
"sympathisant". U ontvangt 6x/jaar Natuurpunt-Buizerd boekje
Indien u ook Klimop wilt ontvangen, dient u 10€ bovenop het lidgeld als
sympathisant te betalen. Dit op hetzelfde rekeningnummer. Noteer als
mededeling "Klimop".

• U bent of wenst enkel sympathisant te worden.
Om u als sympathisant in te schrijven, stort u 10€ op rekening 751-2037233-79
(Kortrijkstraat 40, 8770 Ingelmunster) met vermelding "sympathisant". U ontvangt
6x1jaar Natuurpunt-Buizerd boekje. U kan dit uiteraard ook betalen aan iemand
van het bestuur.

Hendrik Debeuf



ACTIVITEITEN KALENDER

Werkdagen Mandelhoek januari
Zondag 9 -16 - 23
Aanvang 9hOO -einde omstreeks 12hOO. Zie aparte bijdrage.

Zaterdag 22 januari
Timmernamiddag bij Raf.
Afspraak om 13h30 bij Jacqui, einde voorzien 17hOO.
Wie wil meehelpen, graag vooraf seintje naar Jacqui

Dinsdag 28 januari
Minaraad Izegem. Wegbermen. Meer info bij Jacqui Stragier.

Werkdagen Mandelhoek februari
Zondag 6 -13 - 20
Aanvang 9hOO - einde omstreeks 12hOO. Zie aparte bijdrage

Zaterdag 6 en zondag 7 februari
Vogels voeren en beloeren
Ideaal moment om vogels aan de voederplant te beloeren.
Zend gerust uw gegevens door naar www.natuurpunt.be waar meer info te vinden is
of op www.debuizerd.be.

Vrijdag 18 februari
Algemene ledenvergadering
Zie aparte bijdrage.

Ondertussen zullen de padden min of meer wakker aan het worden zijn. Dus
paddenoverzetacties.

Zondag 27 februari
Aanplant gekapte dreef in Mandelhoek
Aanplant met o.a. meidoorn, sleedoorn, wilde roos, sporkenhout, hazelaar, ....

Zaterdag 5 maart
Compostmeesters op het recyclagepark. Minaraad Izegem

Tweedehandsmarkt
11 - 12 - 13 maart in Aviflora
Zie aparte bijdrage.

Wie een handje wil komen helpen of gratis goederen wil afstaan, kan steeds contact
opnemen met Hendrik Debeuf, Kurt De Smet of Jacqui Stragier.



NATUURPUNT - DE BUIZERD vzw organiseert
De gezelligste tweedehandsmarkt uit de streek

Vrijdag 11 maart 2011
Zaterdag 12 maart 2011
Zondag 13 maart 2011

natuurpunt

Zaal AVIFLORA, Bruggestraat 128 ,8770 INGELMUNSTER

Als VERKOPER: U kunt uw goederen binnenbrengen op:

Vrijdag 11 maart tussen 9h30 en 19hOO
Zaterdag 12 maart tussen 8h30 en 11h45

De goederen worden gratis ingeschreven en uitgestald, u hoeft niet bij uw goederen te blijven en er dient
geen standgeld betaald te worden. Na de verkoop komt u uw geld en niet-verkochte goederen ophalen en dit
op zondag 13 maart tussen 18hOO en 20hOO. Bij verkoop wordt er 2570 van de verkoopprijs afgehouden die
naar de kas van de vzw gaat.
- Voor goederen boven de 150 € gaat bij verkoop max. 37,50 € naar de vzw.
- Wapens, levende en opgezette dieren worden geweigerd.
- Oude kledi L oude schoenen, oud textiel en oude topi jten worden geweigerd.
- De inrichters behouden zich het recht voor om ook bepaalde andere goederen te weigeren.
- Minimum bedrag is 0,25 €. Prijszetting gebeurt per 0,25 € tot 5€, daarna gaat het omhoog per 0,50 €.
- Voor grote hoeveelheden van éénzelfde soort neem je best contact op met iemand van het bestuur.

Je kan natuurlijk ook goederen gratis afstaan aan de vzw. Indien je van plan bent
dit te doen, neem gerust contact op met iemand van het bestuur.

Als KOPER: de goederen kunnen enkel bekeken en gekocht worden:

Zaterdag 12 maart tussen 13h30 en 18h30
Zondag 13 maart tussen 10hOO en 16hOO

Inkom G RAT I 5
Je neemt mee wat je bevalt en betaalt aan de kassa. Eenvoudiger kan niet.

BRENG FAMILIE, VRIENDEN EN KENNIssEN OP DE HOOGTE VAN DEZE SFEERVOLLE EN
GEZELLIGE ROMMELMARKT

Bezoek ook eventjes onze webshop
http://shop.kapaza.be/debui zerd

Voor meer inlichtingen: Debeuf Hendrik
De Smet Kurt
Stragier J acqui

051131.21.62 0475/365.955
051130.06.73 0474/391.913
051130.47.31
info@debuizerd.be
www.debuizerd.be

Verantwoordelijke uitgever

NATUURPUNT - DE BUIZERD vzw

Bruggestraat 195
8770 Ingclll1unster
Tel. 051 131.21.62

info@debuizerd.bc

www.debuizerd.be



BUIZERD-WEEKEND "TONGEREN" 2011

Noteer alvast in uw agenda:
weekend Tongeren vanaf vrijdagavond
20-21-22 mei.

Richtprijs € 100 -
meer info in ons volgend tijdschrift.

Inschrijven kan bij

Geert Steelant 051 31 3796 of

Kathleen Demeulenaere 051 31 3927.

KOMENDE ACTIVITEITEN MANDELSTREKE

Hierna volgt een greep uit de activiteitenkalender van natuurpunt Mandelstreke. Meer info bij Piet
Desmet 051/22.58.52 of op hllp:l/users.pandora.be/mandelstreke/agenda.htm

Zo 9 'anuari 2011

008:30

Vr 21 januari
019:30 Zilverlink 
Meensestwg 412

5-6 februari

Zo 13 februari
007:00-20:00

Zo 13 maart

008:00

Zo 24 april

OHH 2-4 juni

Vogelen ergens in de provincie i1. d'ank

We zoeken verrassende overwinteraars

nieuwjaarsreceptie + bestuursverkiezing
Met beeldmateriaal van voorbije activiteiten en natuurfilm

Vogels voeren en beloeren

Daguitstap naar Nationaal Park Oosterschelde

Daguitstap naar de IJzerbroeken

Dag van de Aarde: aansluiten bij andere NP-afdelingen

3-daagse reis naar Zuid-Engeland

richtprijs = €250

'iii' Johan
Plouvier

'iii' Piet Desmet

'iii' Philippe
Deprez

'iii' Koen
Vandepille

WWim
Marichal



Een sigaret verkort het leven met twee minuten.
Een fles wijn verkort het leven mei vijf minuten.
Een werkdag verkort hel leven met acht uurl!lAanplanten van een scherm inlandse

struiken op de plaats van de populieren.

Kappen van "scheve" wilgen links van de dreef en over de Lissepoel.

Aanplanten van wilgen langs het pad aan de Mandel.

Solitaire bijenkasten verhuizen naar zonniger oorden.

Plaatsen van een "Info-bord" in het begin van de dreef.

Plaatsen van een "Halt-bord".

Kappen langs het wandelpad.

Vervangen van nestkasten en ophangen van nieuwe muizenkasten.

Herstellen afsluiting, vervangen door een natuurlijk scherm.

Werkdagen in ons reservaat

Mandelhoek.

Wat staat er zoal op het programma:

De jaarlijkse winterwerkdagen in het reservaat

Mandelhoek zijn er weer.

Na de populieren kap van oktober 2010 zijn er nog

heel wat beheerswerken uit te voeren.

Een pak werk dat we willen afwerken op volgende data:

- zondag 09 - 16 - 23 januari.

- zondag 06 - 13 - 20 - 27 februari.

We werken van 09.00 tot 12.00. Er is telkens lekkere warme soep en broodjes voorzien.

Langs deze weg doen wij een oproep naar vrijwilligers want:

Vele handen maken het werk licht 111

De conservator.



Uitnodiging ALGEMENE LEDENVERGADERING.

Vrijdag 18 - 02- 2011 om 19.00

In de Plantijnzaal van de bibliotheek in Izegem.
(Inkom Wolvestraat, kant station.)

Agenda:
- Goedkeuren jaarrekening 2010.

Begroting 2011.
- Komende activiteiten.
- Voordracht: Kenmerken van de landbouw in Europa door Dirk Lips.

Tijdens de cursus Landbouw-Natuurgids werd de eerste les gegeven door Dirk
Lips. We waren onmiddellijk "gebeten" en we contacteerden hem voor deze
voordracht. Dirk Lips is docent, coördinator aan het Centrum voor
Wetenschap, Techniek en Ethiek van de hogeschool St-Lieven in Gent.
Hij is voorzitter van:
- Vilt, Vlaams Informatiecentrum over Land- en Tuinbouw,
- Boeren Op Een Kruispunt,
- de Raad voor Dierenwelzijn,
- de ethische commissie van de Vlaamse Rundveeteelt Vereniging.

Op een begrijpbare en boeiende manier zal hij ons vertellen over de
geschiedenis van de landbouw in onze contreien.
Jacqui.

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

.......

.......

.......

...

Nieuwe "Buizerd"-kledij

Momenteel is het bestuur bezig een keuze aan
het maken om nieuwe sweaters,
T-shirts, en regenjassen aan te schaffen met ons
logo.

Diverse modellen en maten zullen op de
algemene ledenvergadering beschikbaar zijn
zodat geïnteresseerden de maat kunnen passen
en bestellen.



Vogels
Voeren en Beloeren
Tel mee je tuinvogels op 5 of 6 februari 2011
Tientallen vogels komen naarje tuin op zoek naarvoedsel en beschutting.jij kan ze helpen door ze op dejuiste manier

te voederen. Meteen een uitgesproken kans om ze te beloeren ell te tellen. Help Natullrpunt om zoveel mogelijk

gegevens te verzamelen om de vogels beter te helpen l

natuurpunt@
natuur VOIJI iedereen



~els in de tuin.
stJd,land.schap

't West-Vlaamse hart

ra.a.o..~
Izegem
~

Vogels in de tuin kadert binnen "Leve(n) de tuin", een campagne van Stad-land-Schap om de

natuur-en belevingswaarde van de particuliere tuinen te verhogen.

Met deze actie wil Stad-land-Schap de inwoners van West Vlaanderen sensibiliseren rond

het belang en het nut van vogels en van een vogelvriendelijke tuin!

De 9 gemeenten die tot Stad-land-Schap midden West-Vlaanderen behoren, kregen de

uitnodiging hieraan mee te werken.

De milieuraad van Izegem sprong onmiddellijk op de 'provinciale kar' en in overleg met

Natuurpunt-De buizerd, die het "peterschap" van de actie aanvaardde, kwam het volgende

uit de bus.

Zaterdag 29 januari 2011, wordt in het Sportcentrum van Izegem een voederplaats

aangelegd en een kijkwand met informatie geïnstalleerd. ( Het Sportcentrum is gelegen in de

H.Hartstraat-15.)

De installatie van de demovoederplaats is voorzien om 11.00 en wordt gekoppeld aan een

persmoment waarbij tevens een oproep wordt gedaan om deel te nemen aan het Nationaal

telweekend van S en 6 februari.

Jaarlijks organiseert Natuurpunt het eerste weekend van februari een grote tuinvogeltelling.

Hiermee wil de natuurorganisatie kennis verzamelen over de soorten tuinvogels, hun

verspreiding en hun aantal.

Zaterdag 05 februari en zondag 06 februari kan je van achter de kijkwand de vogels die de

voederplaats bezoeken komen tellen.

Zowel op zaterdag als op zondag zal van 09.00 tot

11.00 en van 14.00 tot 16.00 er iemand van

Natuurpunt-De Buizerd aanwezig zijn om de

nodige informatie te verstrekken.

Elke teller krijgt de brochure 'Vogels in de tuin 

Tips voor een rijk gevulde vogeltuin' met foto's

van de meest voorkomende tuinvogels, inclusief

een telformulier.

Stad-land-Schap reikt tien prijzen uit aan

deelnemers aan het telweekend.

Voor meer informatie kan je bij mij terecht.

<;IMONS HOBBy: ~IET NE0[;REN
VAN lHDZI\ME vo0~ls

Jacqui.



~:;~~lJ}~1 de vogels in je tuin op (4) 5 & 6februari~
Soort

Ekster
Gaai
Groenlin
Grote bonte s echt
He enmus
Houtduif
Huismus
Kauw

Kee
Koolmees
Merel
Pim elmees

Ringmus
Roodborst

Si's
5 reeuw
Staartmees
Turkse tortel

Vink
Winterkonin
Za" lïster
Zwarte kraai

Eekhoorn

Maximaal aantal Zo ga je te werk

Probeer tijdens het telweekend van 5 & 6 februari
2011 de vogels op en rond de voederplaats te tellen.
Als je nadat je gevoederd hebt tijdens een kwartiertje
of halfuur waarneemt kan je al de meeste soorten
ontdekken.

Noteer per soort het grootste aantal dat je op
hetzelfde moment hebt geteld. Een voorbeeld:
op 5 februari zie je op 9.34u drie koolmezen op de
plank, op 9.58u vier op de plank en één aan de vet
bol, op 6 februari om lO.OOu geen en op lO.13u vier.
In dit geval vul je op het formulier naast koolmees
het getal vijf.

je hoeft niet op alle dagen waar te nemen! Maar het
mag. Om leerlingen de kans te geven om ook in de
klas aan het telweekend mee te doen mag je ook
gegevens noteren op vrijdag 4 februari.

Kijk je meer dan één dag, noteer dan het maximale
aantal dat je waarnam per soort.

Noteer ook soorten die niet in de lijst van 23 voor
komen als ze de voederplaats bezoeken, de lijst van
23 is enkel een hulpmiddel om snel de waarneming
en te noteren.

Veel plezier en succes met de telling!

Type De tuin is gelegen in Omgeving van de tuin GrooUe van detui

D tuin
D terrasje

o stadscentrum
o stadsrand (mozaiëk huizen en tuinen)
D Dorp
o Residentiële wijk met veet groen
D Platteland

o Vooral huÎzen

D Veel groen en andere tuinen

D Landbouwgebied

D < 25 m'
D 25 m' -100 m'
D 100 m' -1000 m'
D > 1000 m'

Samenstelling van de tuin

D Regelmatig gemaaide gazon
D Wilde hoekjes

D waterpartijtje

D moestuin

D struiken/haag
D fruitbomen

Dnaaldbomen
D loofbomen

Ik gebruik het volgende voeder. (aankruisen wat je gebruikt)

D 20nnebloemen (los)
D Gemengd zaad ([os)

D Pindanoten
D Vetbol

D Brood

v~i je'w;a;nemi~ge~~~~;:'-O';;:;~;;t20ii;n ~p http:/i~.~;tuurpUnl.beli~i,;~;gel~~f~t-;;~~~a-a;-N~lu'"u~P~-~
; Coxiestraat11, 2800 Mechelen of per e-mail naarwim.vandenbossche@natuurpunt.beoffax:++32 15 42 49 21
, Jf!~~dM~tfl NI hel dd'ClWIbesrdndvao Ndluufpwn 1'lW. CC1Uf!frtailt 11.1800Me<helM Je Unsegegwms rdMJpltgtn wbelM"fl O/l.lIMlchappen lil hel •
~..1 Mtand Muvutpcxtlll1W lat~!JC9~Ymuan'NetJd.yJom~ op de hoogll! f~ hoodM van tWf oiCr.es. jl!kan om (OfIfaqefM op voomJcldifdus ol~Id fJlrvà~llflH{JIJIlr be. _.g

Naam:

Adres:



FOTOWEDSTRIJD

Vogels in de wintertuin

Als natuurliefhebber en/of trouw lid van Natuurpunt - De Buizerd geniet u ongetwijfeld met volle
teugen van de vele verschillende vogels die 's winters uw tuin of ba/kon opzoeken.

Balancerend aan een vetbol, zenuwachtig heen en weer wippend op de voederplank of gewoon
rustend op een takje ... pimpelmees, winterkoninkje, roodborstje of merel ... het zijn stuk voor stuk
topmodellen van de natuur.

Neem nu uw fototoestel ter hand voor een winterse fotoshaat!

Praktisch:

Per deelnemer aan de fotowedstrijd kan er 1 foto ingestuurd worden.
Vermeld uw naam, adres, tijdstip van waarneming én vogelsoort.
Alle foto's dienen ten laatste op 28 februari 2011 ingezonden te zijn.
Foto's kunnen doorgestuurd worden naar info@debuizerd.be of bezorgd worden aan iemand
van het bestuur.
De wedstrijdjury bestaat uit de leden van het bestuur (bestuursleden kunnen zelf niet
deelnemen).

Wie als winnaar uit de bus komt, mag zijn/haar keuze maken uit het uitgebreide aanbod nestkastjes
en voederplanken van Natuurpunt - De Buizerd, ter waarde van 25 euro (zie www.debuizerd.be).

De ingezonden foto's zullen ook te bewonderen zijn op de website.

Veel succes !I!



lil roJ t

De eikelmuis is alles behalve een
gewone muis. Samen met de
hazelmuis en relmuis behoort de
eikelmuis tot de familie van de
Slaapmuizen. De ganse winter brengen ze al slapend door. Alle drie soorten worden
in de volksmond ook wel zevenslaper genoemd, hoewel die naam exclusief voor de
relmuis bedoeld is. De naam fruitrat is eigenlijk bedoeld voor de eikelmuis.
Eikelmuizen zijn de minst zeldzaamste van de drie en komt nog voor in het zuiden
van Vlaanderen. Hazelmuis komt alleen voor in de Voerstreek terwijl de relmuis nog
te vinden in het zuiden van Wallonië.
Toch is de eikelmuis niet meer zo algemeen. Zelfs op Europese schaal merkt men
een aanzienlijke terugval van het aantal vindplaatsen.

DE EIKELMUIS (zie foto voorpagina)

De eikelmuis heeft een kop-romplengte van 10 tot 17 cm en is daarmee ongeveer zo
groot als onze gekende Pol de mol. Typisch is het zwarte oogmasker ( zorromasker)
en de lange pluimstaart van 9 tot 15 cm, waardoor dit nachtdiertje onmiskenbaar is.
Eikelmuizen leven vooral in open loofbossen met veel struiken, kreupelhout, hagen
en vaak in de buurt van boomgaarden. Ze huizen in holle bomen, nestkasten en in
vrijstaande zelf gebouwde nestjes. Het aantal jongen ligt om en bij de 4- 5.
Hun voedsel bestaat hoofdzakelijk uit klein dierlijk voedsel, maar van vruchten en
noten. Aan oprijpend fruit aan de bomen knagen ze wel eens aan de schil.

In 2005 startte de zoogdierenwerkgroep van Natuurpunt ( hier in onze streek is dit de
zoogdierenwerkgroep binnen de schoot van Natuur.koepel zuid-west-vlaanderen)
een project op om een zicht te krijgen naar de eventuele oorzaken van de
achteruitgang van dit fraaie dier.
De bedoeling is ook om een aantal aanbevelingen te geven die de soort ten goede
komt zoals aanplant van vruchtdragende struik-en boomssoorten tot aanleg van
verbindingszones tussen de verschillende leefgebieden.

Ook met Natuurpunt-De Buizerd willen wij daar
aan meewerken. In de eerste plaats door het
ophangen van nestkasten voor eikelmuis in
Mandelhoek en langs het kanaal tussen de
ringbrug en Wantebrug, 't Spoorwegdomein en
nog een paar nader te bepalen plaatsen.

Voor nog meer uitleg kan je terecht op
www.eikelmuis.be of www.natuurkoepel.be

Indien iemand recente of oudere waarnemingen
heeft , gelieve ons deze te melden aub via
info@debuizerd.be

Debeuf Hendrik



lente in 't land ....padden op trek!!!!!

We zijn er nog niet, de lente is nog niet in voor

morgen, maar bij de eerste warmere dagen

krijgen die beesten de kriebels in de buik en gaan

ze op pad op zoek naar een geschikte paarpoel.

Dus we kunnen er maar beter vroeg en goed op

voorbereid zijn.

Verleden jaar concentreerden de overzetacties in

Izegem zich op twee plaatsen het Rhodesgoed en

rond Wallemote.

In de "loop" van de trek kwam er een nieuw gebied bij, namelijk de Molstraat aan de Klare

Gracht.

Wij, Natuurpunt - De buizerd, werden op een schitterende manier logistiek ondersteund

door de gemeente Izegem en door Stad-land-schap, een dienst van de provincie.

De stad financierde de 600 m hekkens voor het Rhodesgoed en in eigen beheer legden ze

ook een paddentunnel aan.

Stad-land-schap, meer bepaald de mensen van De Lochting-Dedrie, plaatsten de hekkens !

Het gaat hier in totaal over een kleine 800 m.

Volgende overzet-resultaten werden opgetekend:

Rhodesgoed : 730 levende dieren en 38 verkeersslachtoffers.

Wallemote : S7 levende padden en 21 dode.

Klare Gracht: 260 levende dieren en 190 verkeersslachtoffers. (Hier was er in 2010 niets

voorzien, geen hekkens en geen georganiseerde overzetbeurten. Dank zij een paar

"occasionele" vrijwilligers werden er uiteindelijk nog een kleine 300 dieren gered !)

Op 22 oktober 2010 had in Roeselare in het Streekhuis Midden West-Vlaanderen een

evalutie- en planningsvergadering plaats.

Alle gemeenten die tot Stad-land-Schap Midden West-Vlaanderen,( Roeselare, Izegem,

Ingelmunster, Ardooie, Lichtervelde, Hooglede, Staden, Moorslede en Ledegem) behoren

waren hierop uitgenodigd.

Als voorzitter van de milieu raad vertegenwoordigde ik Izegem, Ingemunster stuurde zijn Kat!

De overzetacties van 2010 werden geëvalueerd en voor deze van 2011 werden een planning

en nieuwe afspraken gemaakt.

Wat kwam er concreet uit de bus voor Izegem:

Rhodesgoed: Hier worden er opnieuw hekkens geplaatst. De afstand wordt uitgebreid naar 700 m,

de parking voor de cafetaria wordt ook afgezet.



Klare Gracht; Er worden hekkens geplaatst over een afstand van 900m. Het nodige materiaal wordt

geleverd door stad Izegem.

Wallemote; In 2011 worden er geen hekkens meer geplaatst. Het voorstel om de Hollebekestraat

's avonds verkeersvrij te maken ligt ter discussie op tafel.

AI het nieuwe materiaal zal bij mij geleverd worden. (Kippengaas en de betonijzers van verleden jaar

staan ook hier gestockeerd.)

Halverwege januari halen de mensen van Lochting Dedrie het materiaalop.

In februari gaan zij de hekkens plaatsen, ... kwestie van de padden "voor" te zijn.

We bestelden ook een 20-tal stickers. Die zouden tijdig geleverd worden, zodanig dat de

gemeentelijke werkplaatsen die tijdens de winterperiode op een bord kunnen kleven.

Er werd op de vergadering ook afgesproken om enkele weken na de paddentrek een info-wandeling

te organiseren. Zodanig dat de link kan gelegd worden naar poelenwerking.

Ik stelde het Rhodesgoed voor, de poel ligt er dicht bij de paddentunnel en het overzettraject ... de

cafetaria is ook niet ver!!! I

langs deze weg doen we een oproep naar vrijwilligers die

tijdens de paddentrek één of meerdere avonden kunnen helpen.

Je kan je naam opgeven bij:

- Thierry leperre : 051/31.03.66 - thierrv.leperre@debuizerd.be

• Pol Deleersnyder : 051/30.14.23 - pol.deleersnijder@debuizerd.be

- Jacqui Stragier : 051/30.47.31- jacqui.stragier@debuizerd.be

Jacqui.



WJLD LEVEN IN TUrN EN PARK

West-Vlaamse NatuUI'studiedag 2011

zaterdag 26 februari 2011, KV Leuven campus Kortrijk

Leer meer over de natuur inje provincie en kom naar de West-Vlaamse Natuurstudiedag! Dit
jaar zoeken we het letterlijk dicht bij huis: in tuinen en parken leeft heel wat biodiversiteit, en
dat zeker als je er wat moeite voor doet. Resultaten van kleine en grote onderzoeken naar de
soms onverwachte natuur van de bebouwde kom in de hele provincie komen aan bod.
Daamaast vallen er tal van praktische tips voor aanleg en beheer te rapen.

Dit jaar kijken we ook eens over de grens, naar de metropool Rijsel (LilIe) in Noord-Frankrijk.
Stads(rand)groengebieden worden daar als recreatieruimte gezien, maar ook als robuuste
natuurverbinding biJmen en buiten de stad. Zo hoopt men deze grote stad aantrekkelijk te
houden voor jong en oud, maar niet in het minst ook voor het aantrekken van nieuwe
bedrijven uit de dienstensector. Die vinden namelijk moeilijk mensen voor topfuncties omdat
die niet in de regio willen komen wonen. Veel stadsgroen en natuur moet de leefbaarheid
flink opkrikken. We nodigen ook onze Henegouwse buren uit om kennis te maken. Er wordt
simultaanvertaling voorzien.

We mikken op zowel de breed geïnteresseerde leek als de specialist. aast de verhalen zelf,
zijn er ook allerhande infostands van werkgroepen en organisaties en een uitgebreide
boekenstand. Tussendoor is er ruim gelegenheid om mensen van andere werkgroepen of
afdelingen te ontmoeten, en we ronden uiteraard in schoonheid af met een receptie.

De kostprijs blijft gelijk op 5 €, middagmaal inbegrepen. Studenten betalen slechts 2 €.
Jnschrijven is noodzakelijk. Doe dit online via www.kuleuven-kOltrijk.be/natuurstudiedag.
Extra info bij Olivier Dochy op het provinciehuis in Brugge, tel. 050/403 298.

De organisatie is in handen van de KV Leuven campus Kortrijk en hun Postuniversitair
Centrum, het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, Natuurpunt, de West-Vlaamse
Milieufederatie, het Agentschap voor Natuur en Bos en de provincie West-Vlaanderen. Voor
de vertaling krijgen we steun van Europees lnterreg-project BiPS.



Programma Natuurstudiedag 2011
zaterdag 26 februari 2011

KULeuven campus Kortrijk

Lenate Uur Titel Spreker Organisatie

9:00 Ontvangst en koffie _.. -

- -
0:05 9:30 Welkom -- Koenraad Muylaert KUL campus Kortrijk

0:40 9:35 Biodiversiteit in de stad: ark van Noah ? Martin Her:!!'Y KU Leuven

0:40 10:15 Principes ecologische siertuin, boven én onder de grond André Verheecke VELT

0:25 10:55 Harmonisch park- en groenbeheer Veerle Heyens & Eva Troch
~---

Agentschap voor Natuur en Bos --- -
-

0:20 11:20 Pauze - -

- ~

0:25 11:40 Natuur in de stad op kleine en grote schaal: voorbeeld Lille Pierre Dhenin Espace Naturel de Lille Métropole ---
0:25 12:05 Het huismussenproject --- Jan Rodts & Inge Buntinx Vogelbescherming Vlaanderen -- - -

----
1:15 - 12:30 Middagpauze

0:25 13:45 Duizendsoortendag 2010: veel soorten in de stadsrand Christophe Gruwier en Roeland Libeer CNB Moeskroen Iinsectenwerkgroep ZW-Vlaanderen

0:25 14:10 Wilde bijen en honingbijen in tuinen en parken Dries Laget__ UGent

0:25 14:35 Ecotuinteams en tuinen in de duinen Claude Willaert Provincie W-VI

0:20 15:00 Pauze

0:30 15:20 Een grote tuin als natuuroase: praktijkvoorbeelden uit de Lode Bourez (Hertsberge) VELT Beemem

0:25 15:50 Voeren &beloeren, Vlinder mee: West-Vlaamse resultaten Wim Vandenbossche Natuurpunt, dienst Communicatie
- ~

--
0:10 16:15 Slottoespraak Marleen Evenepoel (onder voorbehoud) Agentschap voor Natuur en Bos

16:25 Receptie, aanaeboden door het provinciebestuur



Varia

Themawandeling
" paddenstoelen"

Zondag 09 oktober
14.00 - 16.30 H

Werkdagen
natuurpunt I Zondag 09 - 16 - 23 januari

Zondag 06 - 13 - 20 - 27 februari
van 09.00 H tot 12.00 H

Zondag 26 juni - 3 juli - 21 augustus
van 08.30 H tot 12.00 H

Zondag 11 december
Van 09.00 H tot 12.00 H

09 oktober

11 september

10 juli

14 augustus

12 juni

8 mei

10 april

13 maart

Geleide wandelingen
ell{e 2de zondag van de maand

telkens om 09.30H

Groepswandelingen
op afspraak bij de conservator:

Jacqui Stragier
Ardooisestraat 55

8870 Izegem
051/30.47.31

~Natuurreservaat "Mandelhoek" informeert

Meerinfo : www.debuizerd.beofinfocmdebuizerd.be
-



Winteravond op de Oudenberg

De vijver ligt met een ijslaag bevroren.
Aan de oever wuiven de treurwilgentwijgen.
Duffelse jassen juichen op straat. De wind

jaagt heftig, de poedersneeuw omhoog
Achter de vensters branden haarden. Helder

licht schijnt naar buiten, en warmt de avond op

De Oudenberg ligt met sneeuw bedekt.
Aan de horizon schijnen duizend lichten, oranje en wit.

De kapelklok slaat zeven slagen. Ik denk aan de
de zeven weeën der Maagd, ook aan kerstnacht.
Haastig stap ik naar de schapenstal. Ik zie geen

herders of engelen, noch een ster met een staalt

Ik stap huiswaarts want de klok sloeg al twaalf!
Er echoot opeens 'n schreeuw door 'de stille nacht'.

Karel De Pelsemaeker 21-11-2005.



OffICIE e. PAPER -c ENTfR

Westlaan 214
8800 Roeselare

Tel. 051/25 49 90
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.tuinenchrisboone.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
Hinnebilkstraat 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 32 1440

HAIR ART ANGELA

Dames en Heren

BlO-CONCEPT

Lendeleedsestraat 88
8870 Izegem

Tel. 051 30 58 03

Praat- & Sfeerkaffee

'T Elfde Gebod
Bij Filip Vanaeker en

Eveline Demierbe
Kerkplein 9 - Izegem
17 oude volksspelen

zaal gratis ter
beschil<king

Elke dag vanaf 17H
Zondag vanaf 10.30H

Dinsdag gesloten

G.S.1. nv
SCHRIJN·&T1MMERWERKEN

(Hout & PVC) GEERT STORME
Lodewijk de Raetlaan 36

8870 IZEGEM
MAATWERK & AFWERKING

van
zolderlnrlchtlng - keukens

binnendeuren (alle
houtsoorten)

plafonds, interieurs van
horecazaken

zitmeubelen - trappen·
veranda's ...

tel. 051 307449
Fax 051 31 7221

VANDEKERCKHOVE
NV

Auto-elektriciteit
Autoradio's

Afstelling motoren
Mobilofoon
Batterijen

Kortrijkstraat 46
8770 Ingelmunster

051300892

JEAN-LUC TILLIE &
zoon

Alle bouwkarweien
Aanleg terrassen,
opritten en vijvers

Dossestraat 15
8770 Ingelmunster

051 3031 71

Bruggestraat 218
8770 Ingelmunster

tel. 051 301542
fax 051484218
info@aviflora.be

SLAGERIJ
'TWORSTJE

Koen & An
Lefevere-Vantieghem

uit sympathie

Kruisstraat 47
8870 Izegem

Tel. 051 300921

Brandhouthandel
5tradeltrans

Lodewijk De Raetlaan 60
-IZEGEM

0476/5677 45

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

Aanmaak
hout


