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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.debuizerd.be

VOORWOORD
De lente is reeds een tijdje zijn" duivels" aan het ontbinden. De natuur geeft ons bloeiende
planten, nestelende vogels, trekvogels als tjiftjaf, tuinfluiter, ..... zijn reeds een tijdje terug. De
rest zoals zwaluwen ( voor zover die er nog zijn), ....... volgen weldra.
In één van de vorige edities kon u lezen dat Mandelhoek min of meer een gedaanteverwisseling
heeft ondergaan. De dreef werd volledig gekapt, en het was de bedoeling om tijdens de winter
te gaan aanplanten met streekeigen groen zoals meidoorn, sleedoorn, elzen, gelderse roos,enz.
Het was ook de bedoeling om een lange sloot te graven en een nieuwe poel nabij de
materiaalkeet aan te leggen. Het is er helaas niet van gekomen wegens de zeer natte winter,
waardoor dit dieper gelegen gedeelte haast "onberijdbaar"
was met een graafkraan.
Deze werken zijn bijgevolg uitgesteld tot in dit najaar. Meer uitleg in een volgend boekje. Ook de
winterse werkdagen werden soms uitgevoerd in niet al te beste omstandigheden, waardoor het
vooropgestelde programma niet volledig kon worden uitgevoerd. Toch konden we terug rekenen
op Klaas en zijn "maaten" ( terreinploeg Natuurpunt) om enkele dagen beheerswerken uit te
voeren in Mandelhoek.
De rommelmarkt in Aviflora was weer een succes. Reeds voor de zesde maal ging dit door bij
Marnick van Aviflora, met wie we een goeie samenwerking hebben. De "digitale" formule heeft
duidelijk de vuurdoop doorstaan. Wist u dat zo'n 40% van de binnengebrachte artikels verkocht
werden. Totaal kwamen zo'n 9000 artikels binnen. In naam van het bestuur een welgemeend
dank aan de medewerkers en de mensen die goederen gratis aan de vereniging afstonden,
goed voor zo'n € 300 zuivere inkomsten.
Tijdens de prille lente ontwaken ook veel dieren waaronder amfibiëen. In Izegem werd er terug
een goed georganiseerde actie op touw gezet ism Stad-en landschap, Minaraad Izegem,
stadsbestuur Izegem en Natuurpunt De Buizerd. Honderden meter hekken werden opgezet
door de mensen van Hoeve Dedrie, aan het Rhodesgoed en aan de Klare Gracht. In totaal
werden zo'n 1300 padden levend overgezet door de vele vrijwilligers.
De kruidenverkoop was weer een succes. Honderden goed uit de kluiten gewassen en
biologische geteelde kruiden werden afgeleverd of opgehaald.
Verder in het boekje vindt u naast enkele artikels ook het activiteiten programma. Het jaarlijks
Buizerdweekend eind mei is een aanrader.
Verder veel leesgenot en tot op één of andere activiteit
Hendrik Debeuf

Foto voorpagina: De meriansborstel (Calliteara pudibunda) is een nachtvlinder uit de familie
van de uilen (Noctuidae), onderfamilie donsvlinders (Lymantriinae). De vlinder komt voor in
Europa en Klein-Azië. De spanwijdte bedraagt tussen de 40 en 60 millimeter. De rups gebruikt
een groot aantal struiken en bomen als waardplant. Voorbeelden zijn eik, wilg, berk, Prunus en
meidoorn. De rups komt voor in twee kleurvariaties: bruin en geel. De harige en kleurrijke rups
is een bijzondere verschijning met zijn vier borstels en pluim op zijn rug. De vliegtijd is van april
tot eind juni. Er vliegt slechts een generatie per jaar die slechts kOlileeft.

KOMENDE ACTIVITEITEN
Zondag 8 mei
o

Geleide wandeling in Mandelhoek onder leiding van Gilbert Vandekerckhove.

Gilbert is een specialist op gebied van kruiden. Aanvang om 9h30 aan de ingang van het
reservaat. Meer info bij conservator Jacqui Stragier.
o

Open deurdag in Mandelhoek van 14hOO tot 16hOO.

Het is reeds enkele jaren geleden dat de poorten van Mandelhoek wagenwijd openstonden
voor het brede publiek. U kan er op uw eigen tempo het reservaat bezoeken, een kleine
brochure is uw gids. Honden jammer genoeg niet toegelaten. Startpunt is aan de ingangspoort
waar iemand van het bestuur u zal verwelkomen.
Zondag 15 mei Vroegmorgenwandeling

Organisatie Minaraad Izegem. Deze vroeg uit de veren wandeling gaat door in WallemoteWolvenhof( Bosmolens) met als gids niemand minder dan Piet Desmet.
Als geen ander
kan Piet de "vogelchansons" herkennen, en .... hoort hij ze niet, .. dan roept hij ze zelf.
Aanvang om 5hOO ( verzameling op de parking van Wallemote). Na de wandeling wordt er
nog een fair-trade ontbijt aangeboden door de Izegemse Minaraad in het Mollekotje. Vooraf
inschrijvingen is noodzakelijk en dit bij Jacqui en Rosa (051/304731) en dit tegen uiterlijk 13
mei.
Zaterdag 21 mei en zondag 22mei ( vertrek vrijdagavond)

Het jaarlijkse weekend. Dit jaar gaat het richting Tongeren.
Zondag 12 juni

Geleide wandeling in Mandelhoek. Gids van dienst is Eddy Vroman. Aanvang om 9h30 aan
de ingang van het reservaat. Meer info bij conservator Jacqui Stragier.
Zondag 26 juni Werkdag Mandelhoek

Maaien en hooien staan op het programma. Aanvang om 8h30, einde omstreeks 12hOO.
Meer info bij conservator Jacqui Stragier.
Zondag 2 juli werkdag Mandelhoek

Vooral afvoeren maaisel en enkele kleine beheerswerken staan op het programma. Aanvang
om 8h30, einde omstreeks 12hOO. Meer info bij conservator Jacqui Stragier.
Zondag 10 juli

Geleide wandeling in Mandelhoek. Gids van dienst is Hendrik Debeuf. Aanvang om 9h30 aan
de ingang van het reservaat. Meer info bij conservator Jacqui Stragier.

KOMENDE ACTIVITEITEN MANDELSTREKE
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 8 mei

Fietsuitstap naar Daknamse meersen en omgeving
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Zet je tanden in natuur - special: luister- en proefactiviteit

••
ism LVSW Roeselare en NP Educatie 1.1

prijs = €2
Avondwandeling in Groenhove
019:30 Bosdreef 8 - Torhout

Open natuurwandeling Kleiputten Rumbeke

Piet Desmet
Paul Durinck

Gilbert
Vandekerkhove
CiP

~ Guy
Broodhuys 051
238830
~

Ria Wyffels

CiP André
Vanhevel

~ Piet

Desmet

Avondwandeling in Ter Kerst
019: 15 hoeve Ter Kerst

if Wim Marichal

Vroegmorgenwandeling Domeinbos Rumbeke

~Piet

Desmet

Zo 22 mei
Opening speelbos Rumbeke
(913:00-18:00 Oude
Maria's Lindestr

~ Piet
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Vr 27 mei
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019:00
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019:30 Marke

Ruyter
CiP

Zo 29 mei
e:>09:00-12:00
Meulebekestr 79

Imkerbezoek in Ingelmunster
ism kern De Reiger

e

Zo 29 mei
012:00-17:00
Geitepark

Dag van het Park:
ism Stad Roeselare

OHH 2-4 juni

3-daagse reis naar Zuid-Engeland

Johnny Nuttin

~

Jean-Pierre
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Jozef
CiP
Vandecappelle

~

Wim Marichal

richtprijs = €250
Vr 10 juni
019:00

Zo 19 juni
<:910:00-11:30
Babilliestr

Avondwandeling in de kleiputten van Ploegsteert
019:45 steenbakkerij

Open natuurwandeling Kleiputten Rumbeke

~ Johan
Plouvier

~Dirk

Vandewalle
051 220235

Vroeg-morge nwa ndel ing.
Zondag 15 mei organiseert de milieu raad zijn jaarlijkse vroegmorgenwandeling.

Een vroeg-uit-de-veren-

wandeling om een gevederd concert in alle pracht te bewonderen.

In 2009 wandelden we langs het kanaal en door het natuurreservaat
Mandelhoek.

Verleden jaar liepen we door het Rhodesgoed. (Wie herinnert zich nog

de ree die de weg overstak 7)
Dit jaar wandelen we in en rond het domein Wallemote-Wolvenhof.
Ook dit jaar vroegen we Piet Desmet, vogelaar bij uitstek, om de wandeling te leiden.
Als geen ander kan hij de verschillende "vogel-chansons" herkennen, en ... hoort hij ze niet ...
dan roept hij ze zelf.
We verzamelen om 05.00 op de parking van Wallemote. Na de wandeling biedt de
milieu raad een fair-trade ontbijt aan. Wijkraad "De Mol" is zo vriendelijk hun wijklokaal
"Het Mollekotje" ter beschikking te stellen.
Wil je het "vogelconcert" bijwonen, geef dan een seintje, uiterlijk 13 mei aan Roos of Jacqui
051/30.47.31.
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INVASIE VAN NIET INHEEMSE PLANTEN

In een vorige bijdrage had ik het over de stierkikker, deze keer gaar het over een niet
inheemse plant nl.de grote waternavel.
Deze plant wordt sinds 1970 in vele tuincentra in Vlaanderen verkocht omdat hij mooi
oogt en snel groeit in de vijver. Eénmaal deze plant al dan niet per ongeluk in een
waterloop of andere poel terechtkomt, groeit hij daar razendsnel wat heel wat
problemen met zich meebrengt. Deze problemen zijn nu al duidelijk zichtbaar in de
voedselrijke kanaalachtige waterlopen in Oost-Vlaanderen en Antwerpen.
De plant is afkomstig uit het Zuid-Amerikaanse regenwoud in voedsel arm water. Deze
plant groeit hier dan ook als als kool door het voedselrijke water. Tijdens de zomer kan
deze plant per week zijn biomassa verdubbelen, waardoor deze op zeer korte tijd de
ganse poel of waterloop
overwoekert
met
alle
gevolgen vandien. Vanaf de
oever vormen deze planten
een deken over het water die
al al het leven eronder
gewoonweg verstikt. Deze
drijvende tapijten zijn zo
ondoordringbaar en gesloten,
niet
lichtdoorlatend,
alle
zuurstof verdwijnt met o.a.
vissterfte, keline waterdiertjes,
andere
inheemse
waterplanten
tot
gevolg.
Bijkomend is dat deze planten
sluizen
stuwen
en
overwelvingen verstoppen met zelfs tijdens regenbuien wateroverlast tot gevolg.
De verspreiding van grote waternavel ging de voorbije jaren in stijgende lijn en nog altijd
worden nieuwe besmettingen vastgesteld. Voor vele lokale waterbeheerders is de
bestrijding van deze plant prioriteit n° 1. Deze planten worden zowael mechanisch met
bv. een kraan als manueel bestreden. De kleine ontkiemende plantjes worden manueel
en zorgvuldig opgeruimd. Een klein wegdrijvend stekje is al genoeg om verderop tot
een nieuwe woekerplant te ontwikkelen.
Het prijskaartje om deze grote waternavel en andere problematische waterplanten als
waterteunisbloem en parelvederkruid telt vele nullen. Daarom zoekt men naar efficiënte
methodes om ze te bestrijden. Intensieve manuele bestrijding blijkt uit ervaring het
beste resultaat op te leveren. Even belangrijk is ook om nieuwe broeihaarden te
voorkomen. Nog beter ware dat deze plant niet meer in de handel mag verkocht
worden.
(Artikel overgenomen uit" Spoorzoeker" van ANB. Auteur Koen Martens)

In tegenstelling tot de meer 'populaire' insectengroepen, is de kennis
over onze wilde bijen nog heel beperkt. Er leven in ons land bijna 380
soorten, die niet allemaal even gemakkelijk op naam te brengen zijn.
Maar zowel wilde bijen als honingbijen gaan de laatste jaren echter
sterk achteruit.
Op het WMF-overleg van 16 mei komt Jens
D'Haeseleer van Natuurpunt een toelichting geven over de wilde bijen
en hoe we ze kunnen helpen.
Een veelgestelde vraag over insecten is 'wat is hun nut?'. Van bijen tr~kt
niemand dat in twijfel. Naar schatting 84% van de 264 landbouwgewassen in
Europa en een veelvoud aan wilde planten zijn afhankelijk van insecten voor
hun bestuiving. De groep van de bijen (Apidea) neemt hiervan het grootste
gedeelte voor haar rekening Dat gebeurt niet alleen door de honingbij. In
Vlaanderen komen ook nog bijna 350 soorten wilde bijen voor. Wilde bijen
vormen een diverse groep die bestaat uit verschillende geslachten zoals
zandbijen, behangersbijen, zijdebijen, bloedbijen, wespbijen ... Allemaal
hebben ze een andere levenswijze en zijn ze gespecialiseerd in de bestuiving
van een of meerdere plantengroepen. Wist je dat ook de hommels tot de
familie van de bijen behoren?
Zowel honingbijen als wilde bijen gaan de laatste jaren echter sterk achteruit.
Imkers merken een verhoogde sterfte van hun volkeren. In sommige gebieden
zijn nauwelijks nog wilde bijen te vinden. Wat zijn de belangrijkste oorzaken?
Wat kan ik doen als burger en wat kunnen de verenigingen doen in hun
gemeente? Een antwoord op deze en andere vragen kom je te weten op het
overleg tussen de West-Vlaamse natuur- en milieuverenigingen op 16 mei.
Iedereen is van harte welkom!
Waar en wanneer?
Maandag 16 mei om 19u30
Provinciaal Noord-Zuid Centrum
Hugo Verrieststraat 22, 8800 Roeselare
Meer informatie?
West-Vlaamse Milieufederatie (WMF) vzw
Beenhouwersstraat 7, 8000 Brugge
Tel: 050/707 107
Mail: katty.de.wilde@wmfkoepel.be

Bijen in nood.
Het laatste decennium gaat het aantal bijen sterk achteruit.
Waar vroeger een natuurlijke bijensterfte van 5 à 10% als normaal werd beschouwd, hebben
veel imkers momenteel te kampen met veel hogere sterfte. Uit cijfers van het
Informatiecentrum voor Bijenteelt blijkt dat het sterftecijfer van bijenpopulaties al vier jaar
(herfst 2005 - lente 2009) rond de 20 à 25% ligt.
Er zijn verschillende oorzaken:
- te weinig bloeiende planten met nectar en stuifmeel als voedsel.
- te weinig nestgelegenheid.
- gebruik van giftige insecticiden in land- en tuinbouw.
Alle initiatieven om de bijen te helpen zijn welkom.

Niet alleen imkers en natuurmiddens, maar ook officiële instanties trekken aan de alarmbel.
Door het promoten van allerlei acties wil men het tij doen keren.
Een van de "hulpacties" is inzaaien en aanplanten van goede stuifmeel- en nectarplanten in
je tuin. Je hebt een rijke keuze aan éénjarige en meerjarige inheemse bloemen, struiken en
bomen.

(Zie o.a. milieuflash 2, Laat het zoemen met bloemen.)

Naast de gedomesticeerde honingbijen die onderdak krijgen bij imkers zijn er solitaire bijen.
Net als de honingbijen zijn deze bijen erg belangrijk voor de bestuiving van planten.
Solitaire bijen vormen een grote groep inheemse bijen die niet in een kolonie leven.
Bij deze soort maakt het wijfje een apart nest, hetzij in de grond, hetzij in gaten in muren en
houtwerk. Door onze 'geordende' wereld ontbreek het dikwijls aan dergelijke
nestgelegenheid. Door het maken en ophangen van bijenkasten of installeren van een
bijenhotel in je tuin help je de soort. (Je moet geen gespecialiseerd klusser zijn om dergelijk
bijenkraamhuis te maken. Meer info hierover bij Jacqui 051/30.47.31).
Gebruik geen pesticiden in je tuin.
Hoe selectief een pesticide ook mag werken (volgens de verpakking dan tochL altijd is er een
schadelijke nevenwerking voor de bijenpopulatie !
Via onze vereniging bieden we solitaire bijenkastjes aan tegen de schappelijke prijs van € 10
en bovendien zijn ze nog decoratief ook ©

Zwaluwen in Izegem.
In Izegem komen twee soorten zwaluwen voor.
1) De boerenzwaluw, zanger rond de boerderij. Jaagt rond boerderijen op insecten, terwijl
hij kwetterend zingt.

Boerenzwaluwen kan je herkennen aan hun metaalglanzende rug en

crèmekleurige buik, hun keel is opvallend roodbruin. Ze hebben een diepgevorkte staat.

2) De huiszwaluw,

metselaar onder de goot. Waar boerenzwaluwen in boerderijen en

schuren nestelen, metst de huiszwaluw zijn nest aan de buitenkant, liefst onder een
dakgoot.

De huiszwaluw is duidelijk zwart-wit getekend, zwart van boven en wit van

onderen, heeft duidelijk een kortere straat dan de boerenzwaluw.
Beide soorten zijn trekvogels. In de lente komen ze naar onze streken. Ze bouwen een nest,
zorgen voor nageslacht, en vertrekken in het najaar terug naar warmere oorden. Zwaluwen
zijn onvoorwaardelijk beschermd, zowel de vogel als het nest. Dit via het Soortenbesluit van

15 mei 2009 (BS 13/08/2009). Het is verboden de nesten van beschermde vogelsoorten

opzettelijk te vernielen, te beschadigen of weg te nemen. Onder nesten wordt begrepen :
bewoonde nesten, nesten in aanbouw als voorbereiding van het komende broedseizoen,
alsook de nesten die in regel jaar na jaar tijdens het broedseizoen hergebruikt worden.
Onnodig te zeggen dat het zeer slecht gaat met deze vogels. Zoals vele andere dieren en
planten

dreigen

die

voor

goed

uit

onze

omgeving

te

verdwijnen.

(In 1988 telde Natuurpunt-De Buizerd nog 63 nesten van huiszwaluwen in onze stad,
verleden jaar .... nog 3 stuks.)
Redden wat er te redden valt.... Reeds jaren voorziet de milieu raad een subsidie voor
mensen

die
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Weet u nog zwaluwnesten hangen, hetzij van boerenzwaluw, hetzij van huiszwaluw, laat het
ons weten.

In de loop van de maanden juni-juli komen we de nesten tellen en na het

invullen van de formulieren krijg je dan je subsidie.
Gierzwaluwen, de krijsende halve manen die rond kerktorens en hoge gebouwen vliegen,
zijn hoewel ze er erg op lijken, geen zwaluwen. Ze behoren tot een andere orde en familie.

Archiefbeeld uit een ver verleden

.

Ecotuinweekend en Bioweek.
Tijdens het Ecotuinweekend van 4 en 5
juni

kan

je

schitterende

siertuinen,

moestuinen en boomgaarden bezoeken.
Alleen al in West-Vlaanderen stellen 16
Velt-tuiniers hun tuin open voor het
publiek.
Zonder schroom kan je er 'rondneuzen'
en inspiratie opdoen voor je eigen tuin.
Men zal je tevens graag informeren over
alle

aspecten

tuinieren.

van

het

ecologisch

In sommige tuinen wordt er

ook een lekker gezond hapje en drankje
geserveerd.

Het Ecotuinweekend is de aanzet van de Bioweek. Naar jaarlijkse gewoonte organiseert BioForum in samenwerking met Velt, Natuurpunt, Vredeseilanden, en de Fair Trade Gemeenten
een bioweek. Tientallen biobedrijven gooien hun deuren open zodat je op een aangename
manier bio leert kennen ... proeven ... en appreciëren!
Meer info en adressen op : www.durftuinierenzonder.be en www.bioweek.be

VRIJE TIJDS KLEDIJ MET LOGO NP-DE BUIZERD

Velen hebben al hun kledij besteld en ontvangen, nabestellen kan nog altijd:
vest
jacket
polo

zwart, advocado groen bedrukt:
bruin, blauw, rood, zwart bedrukt:
antraciet grijs of lime groen bedrukt:

€ 90,50
€ 50,50
€ 20,50

Bestellen kan bij Kathleen Demeulenaere 051 313927
Let wel :nabestellingen dien je zelf af te halen bij firma TRIC.
Je kan ook persoonlijk gaan passen bij firma TRIC vijverhoek Kuurne 056 357656.
Heb je nog vragen bel me gerust op.
Kathleen.

energie voor meer natuur
Energie voor iedereen
Slinkende voorraden van fossiele brandstoffen, klimaatverandering, een alsmaar groeiende
vraag naar energie... Er staan ons de komende decennia heel wat uitdagingen te wachten.
Gelukkig zijn er ook oplossingen aanwezig: enerzijds energiebesparing, anderzijds
technologieën die al vele decennia hun efficiëntie bewijzen, zoals zonne-energie,
windenergie, waterkracht. Verschillende Natuurpuntafdelingen beslisten om niet aan de kant
te blijven staan en hebben nu samen met energieproducent Linea Trovata een eigen
energiebedrijf opgericht: 'CVBA Energie voor meer Natuur'.
In samenwerking met Linea Trovata
Natuurpunt en Linea trovata zijn daarmee niet aan hun proefstuk toe. In 2008 ontwikkelden
we samen de campagne 'Zonnen voor meer natuur'. De voorbije twee jaar lieten al meer dan
achthonderd mensen via dit project zonnepanelen plaatsen, en het aantal groeit nog elke dag.
In 2010 ontstond het project 'Grote daken gezocht'. Natuurpunt vroeg leden en
sympathisanten, eigenaars van grote daken om hun dak te verhuren aan Linea Trovata. Die
onderneming plaatst er dan op eigen kosten en eigen risico fotovoltaïsche cellen op. Op die
manier krijgt veel ongebruikte dakoppervlakte een zeer nuttige toepassing. Bovendien krijgt
Natuurpunt een gift per verhuurd dak. Hielmee kunnen we bedreigde natuur aankopen. De
eerste grote zonne-installatie werd eind augustus 2010 in gebruik genomen, op de SintMmiinusschool in Lubbeek.

Coöperatieve
In 2010 leidden verschillende elementen tot een volgende stap in de samenwerking.
Investeringen in groene energieprojecten zijn kapitaalsintensief, maar brengen verzekerde
rendementen op gedurende minstens twintig jaar. Linea Trovata zocht hiervoor extra
kapitaal om in België en daarbuiten zoveel mogelijk investeringen te kunnen doen.
Natuurpunt zoekt steeds meer fmanciële middelen buiten overheidssubsidies, zodat het
tempo van aankopen van natuurgebied niet hoeft te veliragen.
En heel wat leden van Natuurpunt willen wel investeren in hernieuwbare energie, maar
kunnen om uiteenlopende redenen niet investeren in eigen zonnepanelen (bv omdat ze
huren of wegens de ligging van de woning).
Het resultaat is de oprichting van de 'CYBA Energie voor meer Natuur'. CYBA betekent
'Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid'. Een coöperatieve is dus een
bedrijf, en streeft dus -anders dan een vzw- winst na. Kenmerkend voor een coöperatieve is
dat mensen relatief vlot kulmen in- en uitschrijven. Het risico is daarbij beperkt tot de eigen
inbreng.

De eerste investeringen
CVBA Energie voor meer Natuur wil kapitaal inzamelen door de uitgifte van aandelen. Dit
kapitaal zal de vennootschap investeren in hernieuwbare energieprojecten. In de opstartfase

willen we vooral investeren in middelgrote PV-installaties (zonnepanelen voor de opwekking
van elektriciteit). Dit om verschillende redenen. Voor de plaatsing van zonnepanelen hebben
we geen stedenbouwkundige vergunning nodig -wat heel wat administratiekosten uitspaart.
We hebben ook al enkele geschikte locaties waar de installatie onnuddellijk kan beginnen. De
opbrengst van zonnepanelen is bovendien gegarandeerd, omdat twintig jaar lang
groenestroomcertificaten worden verkocht.
In de daaropvolgende maanden en jaren willen we ook actief op zoek gaan naar
investeringsmogelijkheden in windenergie, biomassa en andere vormen van hernieuwbare
energIe.

Wat brengt het op?
Het is expliciet de bedoeling om met die activiteit winst te maken. Als er winst gemaakt
wordt, gaat een deel daarvan naar de ondersteuning van natuurprojecten. Een ander deel van
de winst zal ingezet worden voor de verdere promotie van herrueuwbare energie. En uiteraard
krijgen de aandeelhouders een deel van de eventuele winst uitgekeerd. Ons financieel plan is
zo opgesteld dat het mogelijk moet zijn om de aandeelhouders jaarlijks het maximum
toegelaten dividend toe te kennen. Dat is zes procent op het gestOlte kapitaal.

Een belegging houdt risico's in
De uiteindelijke beslissing over de dividenden komt toe aan de Algemene Vergadering, die
over de winstbesteding moet oordelen. Als de winst tegenvalt, is het mogelijk dat er minder of
geen dividend uitgekeerd wordt.
Een vennoot heeft bij uittreding of bij ontbinding van de vennootschap recht op maximaal de
bij toetreding volgestorte waarde, eventueel vernunderd met de boekhoudkundige minwaarde
van de aandelen. Bij faillissement of zware verliezen kan de investeerder de gestOlte inleg
verliezen. De aandelen zijn overdraagbaar aan andere aandeelhouders, maar er is geen
gereguleerde markt. Uittreding kan pas na 3 jaar. Als het totaal bedrag van de uittredingen op
jaarbasis hoger ligt dan 1/15 van het totale geplaatste kapitaal, kan de Raad van Bestuur
beslissen om de uittredingen tijdelijk te weigeren.

Prospectus
Voor de uitgifte wordt een prospectus opgemaakt. Dat is een wettelijk vereist document
waarin alle informatie over de aandelen, de CVBA, het financieel plan en de risicofactoren
gebundeld is. Het prospectus zal gedurende de ganse tijd van de uitgifte raadpleegbaar zijn op
www.energievoormeernatuur.be en op de zetel van de CVBA.

Koop nu jouw aandelen!
Een aandeel van 'CVBA Energie voor meer Natuur' kost 250 euro. Het aantal aandelen per
persoon is onbeperkt. Aandeelhouders hebben stemrecht op de algemene vergadering, en
delen in de eventuele winst van de onderneming.
Op w\Vw.~nergievoormeel1latllur.be vind je meer informatie over de aandelen en de procedure
om aandeelhouder te worden. Je kunt er het prospectus downloaden waarin de voorwaarden
en risico's opgesomd staan. Via die website kunje ook intekenen op aandelen.
Voor meer info: contacteer inCo@energievoormeernatuur.be of 09/277.92.96
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ttLieren, lierde, gelierd"
-IkLierde-

'k Heb in het groene lierde
gewandeld, een hele dag.
Waar ik ook ging en staarde,
alles botte wat ik zag aan ieder takje hing een knop,
omsloten in een morgendrop
door 't zonlicht, van april, beschenen.
Gezwind ben ik veder gegaan,
over veldwegen van Hemelveerdegem.
Daar heb ik, wanneer de vogels vlogen,
nieuwsgierig in hun nest geschouwd
in ieder nest, nog zo klein,
lagen eitjes rond en rein, waar
rondom heen hemels werd gefloten.
Ik trok veder langs de golvende
Watermolenstraat waar de watermolen
lierde, en ik lyrisch werd
van het lente"groene Lierde!
Door natuur en bloemenpracht
tot een edele man verheven,
heb ik die dag
een boeket met veldbloemen
- die in Lierde langs de wegen stonden voor mijn gemalin meegebracht.
Karel De PeIsemaeker

"Lierde is een mooie landelijke gemeente van de Vlaamse Ardennen
die gelegen is ten zuiden van Zottegem
en ten noorden van Geraardsbergen.
De fusie bestaat uit St-Maria-Lierde, St-Martens-Lierde, Hemelveerdighem en Deftinge."

Tuinen Chris Boone

OffiCE & PAPER.CENTER

Westlaan 214
8800 Roeselare
Tel. 051/254990
Fax 051/25 49 99

DE FAGOT

ontwerp - aanleg en
onderhoud van tuinen,
afsluitingen terrassen en
vijvers
Gentsestraat 81
Moorslede
Boomkwekerij
St-.Amandstraat 10
8740 Pittem

HAIR ART ANGELA
Dames en Heren
BlO-CONCEPT

Lendeleedsestraat 88
8870 Izegem
Tel. 051 30 58 03

Praat- & Sfeerkaffee

'T Elfde Gebod
Bij Filip Vanacker en
Eveline Demierbe
Kerkplein 9 - Izegem
17 oude volksspelen
zaal gratis ter
beschikking
Elke dag vanaf 17H
Zondag vanaf lO.30H
Dinsdag gesloten

Biobox thee en
theeproducten
Verkoop etherische oliën
Sjankara

Dagbladhandel
DE SNEPPE

BARDOEL NV

Tel. 051 69 68 92

Zaagsel, houtkrullen
en vlaslemen
Verpakt
Vergeldermolenstraat 3
884000stnieuwkerke
Tel.: 051 31 0712

sneppe@telenet.be

www.bardoelnv.com

G.S.1. nv

JEAN-LUC TILLIE &
zoon

Bruggesteenweg 83 A

Tel: 051/31 00 74

051 131.39.27

tel:051/77 .25.87
Gsm: 0472/67.54.14
www.tuinenchrisboone.be

Stationstraat 48
8770lngelmunster

Pedicure
Demeulenaere Kathleen
H. Depraeterestraat 3
8770 Ingelmunster

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

info@vdkingelmunster.be
www.vdkingelmunster.be

PROFESSIONEEL ADVIES
MET
PERSOONLIJK KARAKTER
Hinnebilkstraat 78
8770 ingelmunster
Tel 051 30 27 84
Fax 051 31 66 78
IEDERE WERKDAG 8-12 U
13.30-18.30
DONDERDAGNAMIDDAG
OP AFSPRAAK
ZATERDAG 09-11 U.

Drankenservice
Rudy Ampe
Bier - frisdranken - Kolen
Elf Juli Singel 10
8770 Ingelmunster
Tel. 051 30 01 91
Fax. 051 32 1440

Alle bouwkarweien
Aanleg terrassen,
opritten en vijvers

Dossestraat 15
8770 Ingelmunster
051 3031 71

UIT
SYMPATHIE

Brandhouthandel
Stradeltrans
Lodewijk De Raetlaan 60
-IZEGEM
0476 1 56 77 45

VDK
INGELMUNSTER
en alles loopt op
wieltjes
VANDEKERCKHOVENV
Kortrijkstraat 46
8770 Ingelmunster
tel 051 30 08 92
fax 051 31 45 69

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

