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NIEUW

Wie op de hoogte wenst te blijven van onze activiteiten kan zich abonneren op onze nieuwsbrief door zijn
emailadresdoortegevenviaeenmailnaarinfo@debuizerd.be
Bezoek ook onze website www.dcbuizcrd.be

VOORWOORD

De winter verlaat stilaan ons land en de lente komt eraan. De hevige winterprikken hebben
duidelijk de nodige slachtoffers geëist. Blauwe reiger en ijsvogel, viseters bij uitstek, kregen
rake klappen. Nachtroofvogels, zoals kerkuilen, die geen kadavereters zijn kregen het
eveneens hard te verduren. Volgens de eerste gegevens zou de populatie kerkuilen in heel
Vlaanderen gehalveerd zijn.
Op de voorkaft ziet u een foto van tijdens de rommelmarkt 20 I O. Het is reeds zesentwintig
jaar onze bedoeling goederen een tweede en zelfs een derde leven te laten leiden, zodanig dat
zowel verkopers, als kopers en ook Natuurpunt - De Buizerd er iets aan hebben.
Een win-win situatie voor iedereen dus. De opbrengst van deze activiteit en ook van andere
zoals klUiden-, nestkasten- en in het verleden peperkoekverkoop, en een deel van de lidgelden
komen terecht in ons reservatenfonds, ..... iedereen kent wel de fabel van" de krekel en de
. " .......
mIer
In ons werkgebied is het momenteel niet mogelijk een natuurgebieden aan te kopen. Daarom
besloten we onlangs om andere Natuurpuntafdelingen die wel een gebied willen aankopen
financieel te steunen. Onlangs werd SOOO€ overgemaakt aan Natuurpunt Blankenberge voor
aankoop van enkele percelen weiland in de Uitkerkse Polders. Bekijk gelUst eens hun website
w,\',\'.ui tkcrkse-poldcr.be
De lente hangt in de lucht en weldra gaan padden massaal hun paalpoel opzoeken. In Izegem
wordt ook dit jaar een heus project opgezet, een samenwerking tussen de Minaraad, StadLand-Schap en Natuurpunt-De Buizerd. Meer info bij Jacqui.Stragicr@debuizcrd.be,
ThicITY. LCJJcITe@debuizerd.bc, Pol.Dclecrsnyder@debuizerd.be
Ondertussen zijn reeds vele werkdagen achter de rug, ... soms in moeilijke omstandigheden
wegens het winterweer.

LID

,"",..A-.

Nog dit. Veel leden hernieuwden hun lidmaatschap voor 2011. Enkelen deden dat nog niet,
vandaar een warme oproep om dit eerstdaags te regelen. Alvast bedankt.
Verder veel leesgenot en tot op één of andere activiteit.

Hendrik Debeuf

KOMENDE ACTIVITIEITEN
• Vrijdag 11, zaterdag 12 ,zondag 13 maart
Zesentwintigste rommelmarkt in Aviflora.
Zie aparte bijdrage boekje.
• Zondag 13 maart. Eerste geleide wandeling Mandelhoek
De lente komt langzaam het land binnen. Tijd dus om terug de geleide wandelingen aan
te vatten. De eerst in het lange rijtje is deze van zondag 13/3 om 9h30 aan de ingang
van het reservaat.
Gids van dienst is An Van de Walle.
Laarzen meebrengen
·Zaterdag 2 april. Poelendag Rhodesgoed
In samenwerking met Minaraad Izegem en Stad-land-schap gaan we onderleiding van
natuurgidsen enkele poelen gaan onderzoeken vooral naar amfibiëen toe. Enkele
weken ervoor werden hier immers honderden padden overgezet met hulp van vele
vrijwilligers.
Verzamelen om 15hOO aan de parking van het Rhodesgoed. Laarzen niet vergetenl
Zie aparte bijdrage verder in het boekje.
·Zondag 10 aprii. Geleide wandeling Mandelhoek
We zijn ondertussen al een maand verder en Mandelhoek zal er al helemaal anders
uitzien qua plantengroei. Ook een aantal vogelsoorten hebben reeds hun nest gebouwd
en verdedigen hun territorium. Ideaal moment om vogelgeluiden te leren herkennen.
Aanvang om 9h30 aan de ingang van het reservaat.
Gids van dienst is vogelspecialist Patrick Vlaeminck.
·Zondag 17 april. Vlaamse Ardennendag
Zie aparte bijdrage verder in het boekje
• Zondag 24 april Dag van de Aarde
Teveel om op te noemen. Alle nodige info is te vinden op www.dagvandeaarde.be
• Zondag 8 mei. Geleide wandeling Mandelhoek
Gilbert Vandekerckhove is dan de gids van dienst. Niet te missen wandeling.
Aanvang om 9h30 ingang van het reservaat

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

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

AVIFLORA,

natuurpunt

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 l1h45
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 25,},o von 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 kledij. oude schoenen, oud textiel en oude tapijten 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
Voor meer inlichtingen:

Debeuf Hendrik
De Smet Kurt
Stragier Jacqui

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

VerantwoordeUjke uitgevel'

NATUURPUNT - DE BUIZERD "ZW

051131.21.62 0475/365.955
051/30.06.73 0474/391.913
051130.47.31
info@debuizerd.be
www.debuizerd.be

Bruggestraat 195
8770 1ngehnunster
Tel. 051/31.21.62

info@debnizerd.be
www.debuizerd.be

Plaatsing van paddenhekkens door de mina-werkers in de Klaregrachtstraat Te izegem.

BEDANKT
AAN
IEDEREEN

11I1
....

Hierna volgt een greep uit de activiteitenkalender van natuurpunt Mandelstreke. Meer info bij Piet
Desmet 051/22.58.52 of op http://users.pandora.be/mandelstreke/agenda.htm
Zo 13 maart

Daguitstap naar de IJzerbroeken

~

008:00
Zo 20 maart

009:30-12:00

Fruitbomen snoeien bij domein Vierkaven. Moorslede
ism kern De Reiger

parking Nettingstr
Zo 24 april

Zo 29 mei

009:00-12:00

~ Koen
Vandepitte
~ Jean-Pierre
Vandamme
~

Ronny
Herreman

Dag van de Aarde: aansluiten bij andere NP-afdelingen

Imkerbezoek in Ingelmunster
ism kern De Reiger

Meulebekestr 79

~ Jean-Pierre
Vandamme

Jozef
Vandecappelle
~ Wim Marichal
~

OHH 2-4 juni

3-daagse reis naar Zuid-Engeland
richtprijs = €25ü

Natuurreservaat Mandelhoek
.!rlgelmunster.
De tweede zondag van de maand, van maart tot oktober, kan je aansluiten op de
maandelijkse natuurwandeling. Onder leiding van een ervaren natuurgids kan je het
reservaat ontdekken. (Het reservaat is anders niet publiek toegankelijk.)
We zorgen elke maand voor een andere begeleider, want elke gids benadert het reservaat
op zijn eigen manier. De ene heeft het voor de flora, de andere is gespecialiseerd in vogels,
nog een andere zal speciaal de insecten benaderen, '"

Zondag 13 maart is de eerste wandeling van dit jaar.
Gids van dienst is An Van de Walle uit Kachtem.

Zondag 13 april zal Patrick Vlaeminck, vogelkenner, de nodige uitleg verschaffen.
De wandeling start steeds om 09.30 aan de ingang van het reservaat.
Ze duurt tot ongeveer 11.30.
Mandelhoek is gelegen in de Waterstraat in Ingelmunster tussen de Mandel en het Kanaal
Roeselare-Ooigem, juist over de ex-Valora.

De andere maandelijkse wandelingen in 2011 :
OS mei: voormiddag: Gilbert Vandekerkhove.

namiddag open deur van 14.00 tot 16.00.
12 juni: Eddy Vroman.
10 juli: Hendrik Debeuf.
14 augustus: Jacqui Stragier.
11 september: Pol Deleersnijder.
09 oktober: voormiddag: Mario Manhaeve.
namiddag: themawandeling paddestoelen o.l.v. F. Vandendriessche.

Jacqui.

2 april Poelendag in het Rhodesgoed ;
In onze vorige milieuflash werd de padden-overzetactie
toegelicht.
Het begin en het einde van die paddentrek valt moeilijk te
voorspellen, temperatuur, vochtigheid .... zijn van
primordiaal belang.

Daarom zijn

de vrijwillige overzetters van februari tot april, elke avond
op pad om de dieren te helpen bij het oversteken van de straat op zoek naar de
paarpoel.
(De paarpoel is uiteraard de plaats waar de paring plaats vindt en waar uit de
bevruchtte eitjes er nieuw leven ontstaat.)
Om na te gaan wat die tijd-intensieve actie opleverde organiseert de Minaraad
in samenwerking met Stad-land-Schap deze poelendag.
We verzamelen om 15.15 op de parking van het Rhodesgoed.
Onder leiding van gidsen van Natuurpunt-De Buizerd maken we een wandeling
naar zo'n poel. Daar hopen we verschillende soorten amfibieën aan te treffen.
Hopelijk kunnen we aan de hand van levend didactisch materiaal de evolutie
van ei tot pad/kikker/salamander duidelijk maken.
Na afloop is er naar goede Izegemse gewoonte een kleine receptie.

Kippenproject I Dag van de Aarde.
Sedert 2002, met uitzondering van het dioxine jaar 2006,
verdeelt de Izegemse milieuraad 150 kippen onder 50
Izegemse gezinnen.
Het doel van die kippenverdeling is tweeërlei:
-Het is de bedoeling om dusdanig de afvalberg ietsje kleiner
te maken, want kippen zijn keukenafval-verwerkers bij
uitstek.

Geschikt als voer voor kippen: naast graan en maïs ... resten van rauwe of
gekookte groenten, schillen en bladeren van groenten en fruit, gekookte
aardappelen, deegwaren, droog brood, resten van soep en saus, vlees, vis, fruit
... onkruid.

Niet geschikt voor de kippen: groene aardappel- en uienschillen, koffiegruis,
resten/schillen van citrusvruchten, bananenschillen, beschimmeld fruit of brood,
grasmaaisel, onkruiden als distels en netels, giftige planten en zaden.
-In de tweede plaats is het de bedoeling de gastgezinnen te voorzien van
lekkere scharreleitjes!
Ook dit jaar kunnen we de legkippen aanbieden. Kostprijs 10€/3stuks.
Zaterdag 26 maart kan je per gezin 3 kippen bestellen aan de balie van het
stadhuis. Vanaf 09.30 tot einde voorraad. (Je kan niet telefonisch bestellen i)
Zaterdag 23 april kan je de kippen ophalen aan De Leest in de SUorisstraat.
Dit tussen 09.30 en 11.30.( Niet tijdig opgehaalde kippen worden aan een goed
doel geschonken.)
Waarom kozen we De Leest als uitdeel-locatie?
Vrijdag 22 april is het de Internationale Dag van de Aarde.
In heel het land worden er dit weekend tal van acties opgezet om onze aarde in
de kijker te plaatsen.
Ook de Izegemse milieu raad doet hieraan mee. We haalden een
fototentoonstelling rond biodiversiteit, Soort zoekt Soort, naar het
cultuurhuis De leest. Officiële opening om 09.30.
(Izegem ondertekende in 2010 het biodiversiteitcharter van Natuurpunt.)
Deze tentoonstelling is vrij te bezoeken tot donderdag 28 april.

Vlaamse Ardennendag 17 april
Reeds 33 jaar wordt in de streek van Oudenaarde op de derde
zondag van april de Vlaamse Ardennendag georganiseerd.
Deze organisatie is in handen van Natuurpunt Vlaamse Ardennen-plus,
het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen en het
Agentschap Natuur en Bos.
Op die dag kan je zowel in de voor- als in de namiddag onder leiding van een plaatselijke
natuurgids een wandeling maken door het prachtig landschap. Elk jaar laten de inrichters
ons kiezen uit kiezen uit verschillende plaatsen/gebieden.
Natuurpunt-De Buizerd neemt reeds meer dan 20 jaar deel aan deze
natuurmanifestatie. Ook dit jaar zijn we van de partij. We schreven in op
volgende wandelingen.
In de voormiddag kunnen we de voorjaarsflora bewonderen in het Bois Joly
in Ronse.
In de namiddag maken we een wandeling op en
rond de Koppenberg in Melden. Inderdaad de
fameuze berg uit de Ronde van Vlaanderen heeft
ons ook een mooi stukje natuur te bieden.
De gidsen hebben niet alleen oog voor fauna en
de typische flora, maar ook het regionaal
landschap en plaatselijke faits-divers komen aan
bod.
Praktische afspraken:
We verzamelen om 07.45 aan Top Interieur in de Ambachtenstraat.
Vertrek richting Melden om 08.00.
We zij terug in Izegem omstreeks 18.30.
We rijden met eigen vervoer, kosten delend.
Laarzen of waterbestendige schoenen zijn noodzakelijk.
De middaglocatie is in Volkegem, nabij het bos 't Ename. Hier kunnen we onze
meegebrachte picknick aanspreken. 5treekbieren, frisdrank, koffie en soep zijn ter
plaatse te verkrijgen. Ook de fameuze, echte, mattentaarten kan je er vinden.
Verrekijker komt van pas, maar is niet noodzakelijk.
Je kan ook kiezen voor enkel de voormiddagwandeling of enkel de
namiddagwandeling, je moet ons dat wel op voorhand laten weten.
Inschrijven is noodzakelijk. Graag vooraf een belletje naar Jacqui 051/30.47.31 of een
mailtje naar jacqui.stragier@telenet.be
Jacqui

VOOljaarsactie

KRUIDEN 2011
Uiterste besteldatum : 23 april
Sedert 2005 organiseeli Natuurpunt-De Buizerd elk vOOljaar een heuse lauidenverkoop.
De bijgevoegde lijst bevat een 250-tal soorten :éénjarige -, tweejarige - of vaste platen die je
zowel in de volle grond kan uitplanten of in een kuip op je ten·as.
De geëtiketteerde containers kosten € 2,20 per stuk.
Tot 23 april kan je je ingevulde lijst afgeven aan iemand van het bestuur. Je kan de lijst ook
aanvragen via email bij jacCjui.stragier@dchllizerd.be of info@debuizcrd.be en die daarna
terugmailen ofje kan ze downloaden van www.dcbllizerd.bc
Je bestelling wordt pas genoteerd na ontvangst van je betaling op het rekeningnummer
001-1552301-86 van Jacqui Stragier. (Mochten en bepaalde lauiden niet leverbaar zijn, dan
krijg je uiteraard je geld terug !)
De lauiden kan je ophalen op zondag Ol mei, tussen 09.30 en 12.00 bij Jacqui
Ardooisestraat 55 in Izegem.
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In het midden van deze folder steekt een bestelfonnulier voor deze tuinklUiden. 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 of kelUlissen.
Veel succes ennee.

•

JUOZ !I

••

Vo!gende kruiden komen bestekt worden aan E 2,20 per stuk. Ge~eve tIN naam adres en
telefoon en evt. emalladreshlernaastlnI9vullen.alsookdege....-enstehoeveelheden.Oel.sl
kan afgegeven ....u den aan iemand van het bestuur. Je kan de lijst ook aanvragen via ema~
Uacqu.stragief@debuizerd.be) om d:e daarna ngevuld terug Ie mailen of do'Mlloaden van
w....w.debuized.be. Graag lJN bestelling uiterlijk legen 23 april. Kruiden af te halen b:j Jacqui
Stragier, ArdOOiseslraat 55 Ie Izegem op zondag 1 mei van 09.3O·12H. Meer info bij Jacqu
Slragler051304731.

1J "éenjarig 2j
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2-jarig VP "" vaste plant KIT" kuip· or lerrasplant TR "" tropisch
Nederlands

BolinlUl

Achillea millefollum

OvizendOlad

Agastache foenlculum

Dropplant

Agaslache rugosa

Koreaanse moot

Alchemilla mollis

Vroonervnantel

Alliarla petlolala

look-zonder-look

Allium ampeloprasum

Oefprei

KlKrieknid

Slokroos

Knoflook

AUlum schoenoprasum

Bieslook

AUlum tuberosum

Chinese bleslook

Alllum ursinum

OasIook

UevevrOl.M1>edstro

Hellchrysum ftalicum mlcrophylJum

Althaea rosea

Alllum salivum

Bosaardbei

Galium odoralum

Aardpeer

Citroenverbena

Grove b:esJook

Bosaardbei

KlKrieknJld

Heemst

Allium fistulosum

Fragarla vesea
Fragaria vesca 'Alexandrla'

Hellchrysum Ilallcum

Althaea officinalis

Indianenb:eslook

Abrikozenaardbei

HeJJanthus tuberosus

Aloysla triphylla

Egyptische ajuin

Alllum cernuum

Nederlands

Fragarla rublcola 'Mount Omel'

1;

VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
KT
VP

Alllum cepa 'Proliferum'

Bolln~

Aanlal

VP
VP
VP
VP

Heliehrysum ltallcum 'Darlington'

KlKrieknJid

Hellchrysum splendldum

Fijnbladig Kurrieknid

Hyperlcum perforatum

Sint-Janskruld

Hyssopus offlclnalls

Hyssop

Hyssopus offlclnalls 'Alba'

Wille Hyssop

Hyssopus offlclnalls 'Rosea'

Roze Hyssop

lnula helenium

Griekse alant

lpomoea aqua!lea

Waterspinazie (Kankong)

2)

lavandula alllardil

Portugese lavendel

Anethum graveolen'

DO.

1)

lavandula dentala

Getande lavendel

Angelica archangellca

Engelwortel

2;

lavandula offlelnalis 'Hidcote'

lavendel

Anthriscus cerefollum

Kervel

1;

lavandule officinalIs 'Munslead'

lavendel

Aplum graveolens

Snijselder

1)

lavandula pinnala var. Plnnala

Gevinde lavendel

Arcllum lappa

Kliswortel

2;

lavandule splea

spijklavendel

Armoracia ruslfcana

Mierikswortel

lavandula stoechas

Kuiflavendel

Artemisia abrotanum

Citroenkruid

Artemisia absinlhium

Abslnth

lavandula sloechas 'Helmsdale'

Kuiflavendel

Artemisia dracunculus 'Sonlor'

Franse Dragon

Asparagus officinalIs

Asperge

VP
VP
VP
VP
VP

Atrlplox hortensis

Tuinmelde

1J

lavandula sloeehas 'Kew Red'

Kuiflavendel

Bela vulgarls 'Brlght lig hts'

Warmoes,sn:jblet, veelkle~

2;

lavandula Walberlon's Silver Edge'

Bonte lavendel

Bela vulgaris 'Rhubarb Chard'

Warmoes,sruWel, roodstelig

2;

levlsUcum officinalis

lavas

Borago officinalIs

Komkommer1lru:d

1;

Malva sylvestris

Kaasjeskru:d

Borago officinalIs 'Blanca'

Witte borago

Calamintha grandillora'Variegala'

Bonte steenlijm

Calamintha nepela spp. Nepela

Klelne bergsteenlijm

lavandula stoechas 'Alba'

Kuiflavendel

lavandula sloeehas 'Blua Star'

Kuiflavendel

lavandula st. 'Dovonshlre Compact W Kuiflavendel

1;

Marrublum vuig are

Malrove

vp
VP

Matricaria recutita

EchIe

Melissa officinalIs

Citroenmelisse

kami~e

Calendula officinalIs

Goudsb!oem

1;

Melissa officlnalls 'Allgold'

Gele meUsse

Campanula rapuneulus

Repelsteeltje

2;

Melisse offIcinalIs 'Aurea'

Bonigele melisse

Kappertjes

Mentha 'Bergamot'

Bergamolmunt

Montha 'Jokka'

Jokkka·munl

Carum bulboeastanunl

Aardkastanje

TR
VP
VP

Mentha 'lemon Bergamol'

Bergamolmunt

Carum earvl

KafWij

2;

Montha aquatlca

WatermooI

Chamaemelum nobIIe

Roomse kamIlre

cervinamunt

Roomse kami:le

Mentha 'Hillary's Sweet lemon'

Citroenmoot

Chamaemelum nobIIe 'Flore Pleno'

Roomse kamille

Chelldonium majus

Slinkende gOON'O

VP
VP
VP
VP

Mentha cervina

Chamaemelum nobIIe 'Treneague'

Capparls

splnos~

Cart ham us tinclorlus

Saffloer

Mentha 'lavande'

lavendelmoot

Mentha 'Ume'

limoervnunt
Hertsmool-bod!eJamoot

Chenopodium bonus·henricus

Btave Hendrik

1;

Menlha longlfolia

Chenopodium follosum

Aardbeispinazie

I;

Monlha pfperila

Pepermooi

Chrysanthemum eoronarlum

Ctvysant

1;

Mentha plperlla 'Milcham'

Pepermuni

Claytonla perfoliala

Winterposteieln

Zwarte moot

lepelblad

VP
VP

Menlha piperlta 'Nlgra'

Cochlearia officlnalls

Menlha plporJla 'Swlss'

Zwitserse mooI

Coriandrum sativum

Koriander

Menlha pi peri ta f. citrala

Eau-de Colognemunl

Crambo marlUma

Zeekool

Cryptolaenia japonlea

Japanse Peterselie 'Mitsuba'

I;
VP
VP

Cumlnum cymlnum

Komijn

1)

Cymbopogon cllratus

Citroengras (gestekl)

Mentha pi peri ta f. cltrata 'BasII'

Basilicummunt

Menlha plperlla f. ellrata 'Chocolate'

Chocolademunt

Mentha plperlte f. cilrata 'Orange'

Sinaasappelmoot

Menlha plperlla pallescens 'Cam us'

Pepermoot

Menlha puleglum

Polei

Cymbopogon flexuosus

Citroengras(gezaald)

TR
TR

Cynara cardunculus

Kardoen

2)

Mentha requlnll

Corsicaanse munt

Cynara scolymus

ArtisjOk

2)

Menlha rotund.'Variegata'

Bonte ananasmoot

D1anthus deltofdes

Steenalier

vp

Menlha smlthlana

Rode raripilamoot

Diplolaxis erucoides

Grove zandkool

Echinacea purpurea

Rode ZOrYlehoed

Eruca (x) diplolaxis

Raketsla

1)

Eruca versicaria spp. satlva

Raketsla

Eucalyptus gunnl

Gomboom

I;
Vp

Fagopyrum esculentum

Boekweit

FlIlpendula ulmaria

Moerasspiraea

Foenlculum vulgare

Venkel

Foenicutum vutgare'PurpurGum'

Rode Venkel

FragarJa 'Capron'

Frambozenaardbei

Fragaria 'Temptallon'

Aardbei doordragend

Fragaria alpinum 'Yellow Wonder'

Gele bosaardbei

1)

Vp

1;

VP
VP
VP
VP
VP
VP

Menlha spicate

Groene mOOI

Menlha splcala 'Moroccan'

Marokkaanse munl

Menlha spleata 'PIsa'

Groene munt van Pisa

Mentha spleate 'Spanlsh'

Spaanse munt

Mentha splcata 'English'

EllQelse munt

Mentha splcale 'Marakech'

Munt van Marakech

Menlha splcala 'Waller's Best'

Groene moot

Mentha splcala var. Crispa (15)

KrUzemoot

Menlha suaveolens

AppelmooI

Mentha suaveolens 'Hydrophyllum'

FnIlmunt

Menlha suaveolenslns. 'Roverchonll' ( Fn.ilmoot
Menlha x genlllls 'GInger'

Gembermoot

Aantal

VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
1)

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

1;
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP

Mantha x genlills 'Variegala'

Edelmunl, pa'ingkrvld

Mesembrianthemum cryslallinum

Ijsknid

Micromeria Ihymifolla

Keizersmuni

Monarda cilriodora

Cilroenbergamot

Monarda didyma

Bergamotplant

Monarda fislulosa

Bergamotplant

VP

Rosmarinus ofllclnalis 'Uprlghl Blue'

Rozemarijn

Rumex acelosa

Zu<ing

KT
VP
VP
VP
KT
KT
VP
VP
VP

Rumex acelosa var horlensis rubra

Rode zuring

Rumex f1exuosus 'Copper Sword'

Bronzen zOOns

1]

Myrtus communis

I.M

Myttus communis 'Variagala'

Bonte mirt

Napela cataria

Kattekruid

Napela calaria 'Cltrlodora'

KaHekrufd citroen

Napela faassenll

Kattekruid

Rumex pallentra

Sp:naziezuring

Rumex sanguineus

BloedzlKing

Rula graveolans

WijlYUil

Salvia elegans 'Scarlet Pineapple'

Ananassalie

Salvia lavandullfolia

Spaanse salie

Salvia offlclnalis

Salie

Salvia offIcinalIs 'Berggarlan'

Groolbladige sal:e

Oclmum basilicum

Basilicum

1j

Salvia offlclnalls 'Grower's Frlend"

Salie 'Grower's Friend'

Oclmum basilicum 'Clnnamon'

Kaneelbasilicum

1j

Salvia officinalis 'Iclerlna'

Ge:e salie
Paarse salie

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

Oclmum basilicum 'Cllriodorum'

Cilroenbasilicum

1]

Salvia officinalIs 'Purpurascens'

Oclmum basilicum 'Cark Opal'

Rode basiEcum

1j

Salvla officinalis 'Tricolor'

OrieklelXige salle

Oclmum baslIlcum 'Genovese'

Genovese

bas~icum

1j

Salvia offlcinalis tricolor 'Blcolor'

I'.ilbonte sa~e

Oclmum basilicum 'Lelluce Lear

Slabtad:ge basilict.m

1j

Salvia sclarea

Scharlei

Oelmum baslIlcum 'Magie Fountaln'

Rode gestekte baslict.m

1j

Salvia laraxaclfolia

Citroensalie

Oclmum basilicum 'Mammouth'

ReuzenbasiJicum

1j

Sanguisorba minor

Pimpernel

Oelmum basllicum 'Piccolo'

Griekse basilicum

1j

Santolina chamaecyparissus

Heiligenbloem

Oclmum basilicum 'Purple Ruffles

Rode gekroesde basilicum

1j

Santollna rosmarlnlfolla

Heiligenbloem

Oclmum basiHcum 'Napolilano'

Groolbladige basilicum

1j

Satureja douglasll

Indian Mini

Oclmum basilicum 'Slam Queen'

Anljsbasil!cum

1j

Salureja hortensls

Zomerbonenkrufd

1)

Oclmum gratisslmum

Boombasilicum

1j

Salureja monlana

WinterbonenkruId
Kruipend bonenkruid

Oanothera blennis

Theunisb!oem

2j

Salureja splclgera

Orlganum heracleotlcum

Griekse origano

VP

Sedum reflexum

Tripmadam

VP
VP
VP

Origanum majorana

Ma~o!eîn

1j

Sllybum marianum

Mariadislel

1]

Orlganum vuIg. 'Compaclum Nanum'

Mint ma~o~ein

Sinapis alba

Witte mosterd

Orlganum vulgare

W~de

Slum sissarum

Slikerwortel

Orlganum vulgare 'Acorn Bank'

Ge!e marjolein

Solanum muricalum

Meloenpeer

Origanum vulgare 'Album'

Witb!oeiende marjolein

Origanum vulgare 'Aurea'

Gele

marjo~ein

Origanum vulgare 'Aureum Crispum'

Gele

ma~o~ein

Orlganum vulgare 'Compactum'

Compacte

ma~o~ein

Orlganum vulgare 'Gold Tips'

Geelbonle

ma~oleln

Orlganum vulgare 'Hot Splcy'

Marjolein 'Hot Spicy'

Orlganum vulgare 'Polyphanl'

Wilbonte

Origanum vulgare 'Thumbtes variety'

Gele

Pelargonium 'Ardwlck Cinnamon'

GeurgeranIum kaneel

Pelargonium 'Candy Cancer'

Geurgeranîl.lTl

Pelargonium 'Chocolale lomentosum'

Geurgeranium

PelargonIum 'Citriodorum'

Citroengeranit.m

marjolein

ma~olein

ma~o!eln

PelargonIum 'Citronella'

Citroengeranium

Pelargonium 'Concolor Lace'

GelKgeranIum

Pelargonium 'Copthorne'

GeurgeranIum

Pelargonium 'Crlspum Minor Variegata'

Citroengeranium

Pelargonium 'Crlspum Minor'

Citroengeranium

Polargonlum 'Graveolens of Hort'

Rozengeranium

Pelargonium 'Lady Plymoulh'

Rozen.munlgeranium

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

Spilanlhes oleracea

ABCknr.d

Stachys alnnis

Japanse andoorn

1]

VP
KT
1]

Stevla rebaudlana

Slevja

Symphytum ofl1cinale

Smeerwortel

VP
TR
VP

Tageteslucida

Anijsafrikanen

1)

Tageles lenulfolia 'Lemon Gem'

Citrusalrikaantje

1)

Tagalos lenulfolia 'Orango Gem'

CItrusafrikaantje

1]

Tageleslenulfolia 'Red Gem'

Citrusafrikaantje

Tanacelum balsamlta

VrOU'Nemll,.W'lt

Tanacetum parlhenium

Moederkrlid

Tanacetum parthenium 'Aureum'

Geel moederkrv:d

Tanacetum vulgare

BoerefTNOrmkn,id

1]

VP
VP
VP
VP
VP
VP

Tanacetum vulgare var crlspum

BoerefT"''Ofmkruid geknl.d

Taraxacum offlcinale

Paardebloem

Telragonla expansa

Nielf....·Zeelandse spinazie

1)

Thymus cllrlodorus 'Archer's Gold'

Citroentijm geel

Thymus cllrlodorus 'Aureus'

Gele cilroenlijm

Thymus cltrlodorus 'Ooone Valley'

Citroenlijm

Petroselinum crlspum var.tuberosum

Wortelpelerselie

1j

Thymus vulgarls 'Compaclum'

Kompakle lijm

Physalls Ixocarpa

Tomatil!o

1j

Thymus vutgarls 'Silver Pos Ie'

Witbonle lijm

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

Thymus cltrlodorus 'Berlram Andarson Citroentijm

Pelargonium 'Orange Fizz'

GeurgeranIum

Pelargonium 'Prince of Orange'

Geurgeranlum

Thymus cltrlodorus 'Fragranllsslmus'

Sinaasappellijm

Thymus cilrlodorus 'Golden Klng'

Cîtroentijm

Pelargonium 'Rober's Lemon'

Limoengeran.Un

Thymus cilrlodorus 'Lemon'

Citroentijm

Pelargonium crispum 'Peach Cream'

GelKgeranium

Pelargonium odoralissimum

Appelgerarfum

Thymus cllrlodorus 'Silver Queen'

Bonte Cilroentijm

Pelargonium quercifollum 'Royal Oak'

GelKgeranium

Pelargonium x fragr. 'Creamy Nulmeg'

Geranium noolmuskaat

Thymus praecox 'Minor'

Kruiplijm

Perltta frulescens 'Crispa'

Zwarte nelel·Shlsu

1j

Thymus serpyllum

Wilde lijm

Petrosellnum crispum

Peterselie

1j

Thymus serpyllum 'Goldstream'

Geelbonle y,;lde tijm

Petrosellnum crlspum 'Bravour'

Moskru'petefselie

I)

Thymus sarpyllum 'Lemon Curd'

Wilde tijm·citroen

Petrosellnum crlspum 'lIaUan'

Platte peterselie

1)

Thymus vutgarls

Tijm

gee~bonl

Thymus herba·barona 'Caraway'

KafW~lijm

Thymus herba-barona 'Cllrina'

Karwijlijm(type cilron)

Physalis peruviana

Ananaskers

1j

Tragopogon porrlfolius

Haverwortel

1j

Pimplnella anisum

Anijs

1j

Trigonella foenum.graecum

Fenegriek

1j

Planlago coronopus

Hertshoorrr...'Oegbree

1j

Tropaeolum majus

Oost-Indische kers

Plantago major 'Atropurpurea'

Grote rode weegbree

VP

Valerlana offIcinalIs

Valeriaan

Verbena officinalis

Ijzerhard

Portulaca oleracea

Poste~ein

1)

Pycnanthemum pltosum

Bergmunt

Rheum rhabarbarum

Rabarber

Rosmarinus officlnalls

Rozemarijn

Rosmarlnus offlclnalls 'Corslcan Blue'

Krtiprozemarijn

Rosmarlnus offlclnalls 'Majorcan Pink'

Rozemarijn

Rosmarlnus officinalIs pro Repen!

Kruiprozemarijn

KT
VP
VP
KT
KT
KT

Maarts vioollje(roodblacf:g)

Viola odorata

Maarts vioollje

Viola odorata 'Alba'

Wit maarts viooltje

Viola odorata 'Rosea'

Roze maarts viooltje

Viola trlcolorl

Driekleurig viooltje

Gelieve helle betalen bedrag vooraf over te schrijven op rekeningnr. 001-1552301-86
van Jacqui Stragier mei vermelding van het aantal planlen en uw lijst af te geven aan

Totiil nnlil bultlde kruldtn aan E2,20

TOTAAL TE BETALEN

Viola labradorica

,00 €

een bestuurslid of door te malten. Mochlen ondanks alle voorzorgen bepaalde
planlan nlelleverbaar zijn, dan betalen we U het verschllierug.

1j

VP
VP
VP
VP
VP
VP
1j

Een lekkei' 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:
KRUIDENJVA FEL TJES
ingrediënten: 8 eieren, I kg bloem. 500 g boter. 650 g slIiker. 2 pakjes vanillesIliker, I pakje bakpoeder, I eetlepel
olie, 1 eetlepel water, fijngehakte kruiden zoals IJlunt, tijm, citroellverbellll , citroenmelisse, dropplam. venkel, anijs,
geurgeraI1Î/lIJl, enz..
lver/olliize:

•
•
•
•
•

roer eieren, suiker en vanillesuiker meI eell mixer tot eell homogene massa
doe er afwisselend licht gesmolten boter en de bloem met baJ...poeder bij
voeg de kruiden. de olie en hel water toe
laat een liurlje rllstell ill de koelkast
bak kleine wafeltjes iJl een wafelijzer

SMAKELIJK,

Dirk.

INVASIE VAN NIET-INHEEMSE DIEREN
Stierkikkers maken zich de laatste 10 jaar "heer en

meester" van heel wat Vlaamse vijvers, poelen en
waterlopen. Ze koloniseren dat soort vijvers en poelen
binnen de kortste keren, waarbij vooral de inheemse
amfibieën de dupe zijn. Stierkikkers zijn afkomstig uit
het oostelijk gedeelte van Noord-Amerika, en werden
oorspronkelijk ingevoerd en gekweekt omwille van de
stijgende vraag naar kikkerbillen. Nu kun je ze her en
der aankopen in tuincentra.
De stierkikker is een flink uit de kluiten gewassen dier. Exemplaren van 25 cm en O,5kg zijn
echt geen uitzondering. Voor de reiger, die zijn natuurlijke vijand zou moeten zijn, zijn zulke
afmetingen wel een maatje te groot. De eiger eet wel de larven en dikkoppen van deze
kikker, een volwassen beest verorberen lukt niet. Eens een stierkikkerdikkop volgroeid is,
heeft de stierkikker vrij spel , geen natuurlijke vijanden hier in onze streek. Daarom is het dier
zo moeilijk te bestrijden. In grote delen van Europa is dit een echt probleem aan het worden,
waardoor natuurbeheerders uit vele Europese landen met de reeds tientallen jaren met het
niet meer goed weten wat te doen om de inheemse amfibieënsoorten te beschermen tegen
deze" draak van een kikker". En zoals reeds gezegd heeft de stierkikker ook onze contreien
weten te vinden en te bezeilen. Een volwassen vrouwtje kan tot 25000 eitjes leggen en een
volwaasen dier kan gerust 10 jaar worden. De populatie kan dus explosief groeien.
Hun menu
Deze kikker is een echte veelvraat. Onze inheemse amfibieën en larven zijn een
gemakkelijke prooi, maar ook libellen, vissen en zelfs kuikens van waterhoen en meerkoet
zal hij niet links laten liggen. Eénmaal een poel gekoloniseert betekent dit de doodsteek voor
de aanwezige biodiversiteit. De stierkikker kan ook een drager zijn van een bepaalde
schimmel, waarmee hij andere inheemse amfibieën kan besmetten, met alle gevolgen
vandien.
Hoe bestrijden?
Het INBO (Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek) onderzoekt welke besrijdingsmethodenze de stierkikker kunnen te lijf gaan. In een vijver hebben ze tests gedaan met
fuiken. In de vallei van de Grote Nete werden snoeken uitgezet om het ecologisch evenwicht
te herstellen. Ook wordt onderzoek verricht in laboratoria naar het gebruik van lokmiddelen
en na te gaan of chemische sterilisatie van stierkikkers haalbaar is, waardoor ze zich niet
meer kunnen voortplanten, maar blijven ondertussen wel hun eigen larven en jonge dieren
opeten. Zo kunnen ze in feite de stierkikker inzeilen om zichzelf te bestrijden.
"Artikel gedeeltelijk over genomen uit Spoozoeker ( magazine van ANB)"

Het Internationaal Jaar van de Bossen

INTlINATIONAAL JAAR

VAN DI 10IJIN

J011

Waarom Internationaal Jaar van de Bossen?

2011 werd door de Verenigde Naties uitgeroepen tot het Internationaal Jaar van de
Bossen (International Year of Forests). Volledig terecht want bossen
levensnoodzakelijk!
Wereldwijd bestrijkt bos 31 % van het landoppervlak en maar goed ook want bossen
vervullen talrijke superbelangrijke functies.
Bossen zijn onze groene longen en zoveel meer:
Bossen produceren zuurstof en zonder zuurstof kunnen we niet (over)leven
Bossen nemen allerhande schadelijke stoffen op: CO 2 , fijn stof, schadelijke
uitstoot van wegverkeer, ...
Bossen bepalen het klimaat op aarde
Bossen zijn tegelijk klimaatbuffers en beschermen ons leefmilieu
Bossen zijn onze parasols tijdens warme dagen
Bossen zijn onze bron van medicijnen
Bossen zijn de bron van onze gezondheid
Bossen herbergen onze biodiversiteit
Bossen produceren hout en andere levensmiddelen en producten
Bossen werken stressverlagend, ze zijn beter dan een bloeddrukpil
Bossen zijn onze favoriete recreatieoorden
Bossen zijn wondermooi

Kortom: bos doet leven!

Doelstelling van het Internationaal Jaar van de Bossen

Bossen zijn superbelangrijk! Ze hebben nood aan een duurzaam beheer en moeten
beschermd worden. En er moet absoluut meer bos op aarde. Wij zijn hier al jaren van
overtuigd.
Maar wist u dat bossen meer zijn dan bomen alleen??

Met dit internationale jaar van de bossen wil de VN iedereen sensibiliseren en
bewust maken van het belang van bossen en het duurzaam beheer ervan. Want
alleen als we er met zijn allen overtuigd van zijn dat bossen onze bron van leven zijn
dan zal de bescherming en het duurzaam beheer ervan, een evidentie worden.

Bossen wereldwijd: wat, hoe, waar?
Th", world's forests

© state of the worlds foresls

• ',nu
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OlI'H IJno!
\'1.1 ••

31 % van het landoppervlak wereldwijd bestaat uit bos en dit cijfer blijft alarmerend
afnemen! Het grootste bosverlies vindt plaats in Afrika en Zuid-Amerika, gevolgd
en
Noord
en
Centraal
Amerika.
door
Oceanië
In Europa (inclusief de Russische federatie) neemt de bosoppervlakte zeer traag toe.
Azië heeft voor het eerst in jaren bosuitbreiding, hoofdzakelijk te danken aan de
gigantische bebossingen in China.
Amper 36% van alle bossen zijn nog oerbossen of primaire bossen. Dit zijn bossen
zonder duidelijke indicaties van menselijke activiteiten en waar de ecologische
processen nog niet significant verstoord worden of zijn. Ook deze bossen nemen
alarmerend af (6 miljoen hectare verlies per jaar).

Het aandeel plantages neemt wereldwijd toe maar blijft minder dan 5% (in 2005:
3,8%). 78% hiervan zijn productieve plantages, 22% beschermende plantages voor
o.a. bodem- en waterbescherming.
De oppervlakte bos per wereldburger is zeer ongelijkmatig en onevenwichtig
verdeeld: de 10 bosrijkste landen ter wereld bezitten samen 2/3 van alle
bosoppervlakte. Hierdoor hebben 2 miljard mensen minder dan 0,1 hectare bos
beschikbaar om aan al hun noden te voldoen.
Meer info over de bossen wereldwijd vind je in de State of the Worlds Forests
(hUp://www.vbv.be/i nternationaaljaarbos/stateoftheworldsforests. pdf).

De Europese bossen

@state of the worlds foresls

Europa (bestaande uit 48 landen en regio's, inclusief de Russische federatie) omvat
17% van de totale wereldwijde landoppervlakte en 25% van de totale
bosoppervlakte.
De Europese bosoppervlakte telt 1 miljard hectare bos waarvan 81 % gelegen is in de
Russische federatie.
Europa heeft een lange traditie van multifunctioneel bosbeheer met nadruk op de
sociale en milieubeschermende functies en diensten die bossen bieden.
Meer info over de bossen wereldwijd vind je in de State of the Worlds Forests.

De bossen van Vlaanderen

Na Ierland zijn wij de bosarmste regio van Europa.
De Vlaamse bossen bestaan voor de helft uit loofbos, een derde uit naaldbos en de
rest zijn gemengde bestanden. Onze bosbestanden zijn ook erg jong: meer dan de
helft is jonger dan 40, 6% is ouder dan 60 jaar. 70% van de Vlaamse bossen in
privébezit.
De toestand van het bos in Vlaanderen is niet bepaald rooskleurig: jaarlijks verdwijnt
hier meer bos dan er bij komt en van het bestaande bos is 1/3 ruimtelijk bedreigd (het
kreeg geen groene bestemming op de bestemmingsplannen en kan dus eventueel
gekapt worden).
In het overstresste Vlaanderen is de recreatieve functie van bossen nochtans van
uitermate groot belang: in onze weinige, versnipperde bosgebieden moeten 6 miljoen
Vlamingen kunnen lopen, springen, fietsen, wandelen, vallen, opstaan, weer
doorgaan en tot rust komen.

Meer info en activiteiten in het kader het Internationaal Jaar van de
bossen vind je op de website van de Vereniging voor Bos in
Vlaanderen (www.vbv.be)
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Vereniging voor
1,1 f.bli'1~ I Bos in Vlaanderen
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Bron: Vereniging voor Bos in Vlaanderen, www.vbv.be/inlernationaaljaarbos/

BUIZERD-WEEKEND "TONGEREN" 2011
Noteer alvast in uw agenda:
Weekend Tongeren vanaf vrijdagavond
20-21-22 mei.

Richtprijs € 100 Inschrijven kan bij
Geert Steelant 051 31 3796 of
Kathleen Demeulenaere 051 31 3927.

Locatie:
Jeugdherberg Begijnhof 1 St Ursulastraatte Tongeren

In de prijs inbegrepen:
- 2 overnachtingen
- ontbijt, lunch, avondmaal (behalve avondmaal eerste dag)
- vervoer heen en terug
- bezoek gallo romeinsmuseum
- met de fiets naar Alden Biezen
- zondagvoormiddag vrij op grootste antiekmarkt van
Tongeren
- en ook genieten in de natuur

Voorschot te betalen van 50.00 voor 01/04/2011
+een telefonische bevestiging naar
geert 051/313796 kathleen 05131 3927
Restte betalen tegen 10 mei.
Graag slipte betaling aub.
rekeningnummer Steelant Geert 750-9488280-92
Bij inschrijving volgt verdere info
Groeten Geert en Kathleen

Zoogdieren-

werkgroep

•

Donderdag 17 maart 19.00h - 22.00h
$t
Donderdag 24 maart 19.00h - 22.00h
~
Zaterdag 26 rnaart 09.00h - 12.00h
Zoogdieren leiden een verborgen en teruggetrokken
bestaan.
Soms kunnen we alleen aan de hand van achtergelaten
sporen hun aanwezigheid staven
1 In deze cursus leert UJ aan de hand van de achtergelaten
'sporen, welk een dier zich daar heeft opgehouden.
Deze cursus gaat door in Waregem en in samenwerking met
Natuurpunt afdeling Waregem-Zulte
Deelnemen aan deze cursus kan door 15 Euro over te
schrijven op Rekeningnummer: IBAN: BE68 7380 0272 6934
BIC: KREDBEBB van de Zoogdierenwerkgroep met
vennelding cursus diersporen en zich
an te melden
op zwg@natuurkoepel.be
Ingeschrevenen ontvangen per mail
inschrijving + de locatie waar de t
doorgaat.
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Laat het
bloemen

zoemen

met

Onze bijen stellen het vandaag niet zo
goed. Ze zijn nochtans erg nuttig en een
onmisbare schakel in de natuur. Denk
maar aan de bestuiving. Eén van de
problemen is het verdwijnen van bloemen
met nectar in tuinen, bermen, weilanden

en op akkers. Maar daar kunnen we vrij
makkelijk iets aan doen.
De dienst Milieu-, Natuur en Waterbeleid
van de provincie West-Vlaanderen
ontwikkelden samen met het Provinciaal
Centrum voor Landbouw en Milieu twee
verschillende zaadmengsels voor bloemen
waar bijen dol op zijn. De samenstelling van de beide mengsels gebeurde op basis van
literatuurstudie, bevindingen van andere provincies en de praktijkervaring die
Prociam opdeed vanuit hun veldexperimenten rond solitaire en honingbijen.
Beide mengsels zijn in de eerste plaats bedoeld om in tuin of parken in te zaaien, liever niet in
bennen en weilanden. Daar laten we de natuur liever haar eigen gang gaan. In bermen en
weilanden kunnen we bloemen en bijen beter helpen met een ecologisch maaibeheer. In de
tuin kan iedereen natuurlijk wel met een gerust geweten zaaien. Het maakt de omgeving niet
alleen aantrekkelijker voor bijen, de tuin wordt er ook gewoon mooier van.

Zaai in je tuin eens een bloemellal<kel' uit
Het eerste mengsel is samengesteld uit éél~arige akkerkruiden die je bij voorkeur op een
zonnige plek en op 'blote' grond uitzaait. Het maakt de tuin niet alleen aantrekkelijker voor
bijen, de tuin wordt ook gewoon mooier. Akkerkruiden groeien, bloeien en sterven in de
tijdspanne van één jaar. Wil je dezelfde bloemen het jaar daarop terugzien, dan moet je de
bodem na de zomer opnieuw omwoelen. Zo legje een nieuw kiembed van losse aarde klaar
voor het gevallen zaad.

Of Ides

VOOI'

een bloemenweide

Het tweede mengsel bevat zowel één- als meeljarige planten en kan dus, mits het nodige
beheer, evolueren naar een heuse bloemenweide. Een bloemenweide is niets meer dan een
grasveld dat mag doorschieten. Tussen de grassen zorgen zogenaamde graslandkruiden voor
een mooie bloei. Bijzonder aan het tweede mengsel is dat het uitsluitend uit inheemse wilde
bloemen bestaat. Dit mengsel is dus zeker ook geschikt voor parkjes of overhoekjes op het
openbare terrein.

Bestel je bloemeuzaad bij de pl'oviucie
Hel bloemenzaad kan besteld worden via www.west-vlaanderen.be/natuur. ofwel via het
provinciaal informatiecentrum Tolhuis op het gratis nummer 0800 20 021. Beide mengsels
zijn gratis verkrijgbaar in een beperkte verpakking van 10 g, goed voor ongeveer 7 tot 10 m'.
Het inheemse mengsel met grasland kruiden is tevens verkrijgbaar in grotere verpakking aan 7
euro per SO g. De campagne loopt vanaf de maand februari tot zolang de voorraad strekt.

Vlaamse Ardennen
'Passies in zand en klei'

Hier is het landschap van zand en
klei.
ooit door zeeën in de tertiaire tijden
afgezet,
onuitputtelijk gebouwd en ingekerfd
door de elementen wind en water.
De teltiaire tijden waren de
ambachtsmanen.
De ijstijden de beeldhouwers:
zij werkten de reusachtige beelden,
met miljoenen kubieke meters leem,
af.

De bouwmeesters bouwden
en boetseerden,
het element water erodeerde
en egaliseerde het.
En toen kwam de schilder en
plaatste,
met gevoel voor kleur en schaduw,
bomen, gras, dieren en mensen
in zijn landschap.
Hij schildelt nu nog elke dag,
met veel passie,
veder aan zijn levenswerk.
Karel De Pelsemaeker

Tuinen Chris Boone

OffiCE

a.

PAPER-CENTER

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

ontwerp - aanleg en
onderhoud van tuinen,
afsluitingen terrassen en
vijvers
Gentsestraat B1
Moorslede
Boomkwekerij
5t-.Amandstraat 10
8740 Pitlem
tel:051/77.25.87
Gsm:0472/67.54.14

Pedicure
Demeulenaere Kathleen
H. Depraeterestraat 3
8770 Ingelmunster
0511 31.39.27

Dagbladhandel
DE SNEPPE

5jankara

Tel. 051 69 6B 92
sneppe@telenet.be

www.bardoelnv.com

G.S.1. nv

JEAN-LUC TILLIE &
zoon

Bruggesteenweg 83 A

8770 Ingelmunster
Tel: 051/31 0074

HAIR ART ANGELA
Dames en Heren
BlO-CONCEPT
Lendeleedsestraat BB
8870 Izegem
Tel. 051 305803

Praat- & Sfeerkaffee

'T Elfde Gebod
Bij Filip Vanackel' en
Eveline Demierbe

Kerkplein 9 - Izegem
17 oude volksspelen
zaal gratis tel'
beschikking
Elke dag vanaf 17H
Zondag vanaf 10.30H
Dinsdag gesloten

BARDOEL NV
Zaagsel. houtkrullen
en vlaslemen
Verpakt
Vergeldermolenstraat 3
8840 Oostnieuwkerke
Tel.: 051 31 0712

Stationstraat 48
8760 Meulebeke

SCHRIJN·&TIMMERWERKEN
(Hout & 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 .,'
tel. 051 307449
Fax 051 31 72 21

www.vdkingelmunster.be

8770 ingelmllnster

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.

Drankenservice
Rudy Ampe
Bier - frisdranken - Kolen
Elf Juli 5ingel10
8770 Ingelmunster
Tel. 051 3001 91
Fax. 051 32 1440

Alle bouwkarweien
Aanleg terrassen,
opritten en vijvers
Dossestraat 15
8770 Ingelmunster
051 3031 71

UIT
SYMPATHIE

Brandhouthandel
5tradeltrans
Lodewijk De Raetlaan 60
• IZEGEM
04761 56 77 45

VDK
INGELMUNSTER
en alles loopt op
wieltjes
VANDEKERCKHOVE NV
Kortrijkstraat 46
B770 Ingelmunster
tel 051 30 08 92
fax 051 31 45 69
info@vdkingelmllnster.be

PROFESSIONEEL ADVIES
MET
PERSOONLIJK KARAKTER

Hinnebilkstraat 78
Biobox thee en
theeproducten
Verkoop etherische oliën

www.tulnenchrisboone.be

DE FAGOT

KANTOOR
BOUCKAERT

Bruggestraat 218
8770 Ingelmunster
tel. 051 30 15 42
fax 051 484218
info@aviflora.be

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

