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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.debuizerd.be

VOORWOORD

Na de harde winterprik kenden we een hete lange lente. Voor velen welgekomen
maar ook voor andere niet welgekomen. Ondertussen is het broedseizoen al een
tijdje opgeschoven en de eerste broedsels zijn uitgevlogen. De laatste trekvogels zijn
ondertussen ook al hun nest aan het bouwen en voor nakomelingen aan het zorgen.
Nu reeds al prachtige waarnemingen als boomvalk en verschillende zangposten van
kleine karekiet en bosrietzanger in rond de omgeving van Mandelhoek en 't
Spoorwegdomein.
De kruidenverkoop was weer een succes en de volledige winst gaat naar onze
werkingskas. Er staan nog ,enkele serieuze werken op het programma o.a. de dreef
in het reservaat Mandelhoek . We zijn er nog niet uit hoe en wat er uiteindelijk zal
gebeuren.
De vakantie is in aantocht en iedereen zal wel één of meerdere plannen hebben om
voor een korte of langere tijd eens te" onthaasten" ( zo heet dit nu).
Voor wie rond de kerktoren blijft, geen nood. Er zal nog enkele activiteiten gepland
tijdens de komende maanden ( zie activiteitenkalender) en met als uitschieter
natuurlijk onze jaarlijkse BBO samen met Natuurpunt Mandelstreke ( zie aparte
bijdrage in het boekje).
Wat we al vermoeden bleek waarheid. In de vierkante vijver in Mandelhoek werden
enkele weken terug visfuiken uitgezet om eens na te gaan welk soort vis er nu
eigenlijk de vijver bezette. Van stekelbaars wisten we al lang. Maar wat de
wonderlijke visvangst ons opbracht was een opsteker. Rietvoorn, rietvoorn en nog
eens rietvoorn. Rietvoorns zijn volgens de biotische index een parameter voor
voedselrijk water en een indicator voor goeie kwaliteit. Een meer uitgebreider artikel
over de rietvoorn vindt u verder in het boekje.
Voor de amateurfotografen onder ons is er goed nieuws; In oktober organiseert
Natuurpunt - De Buizerd in samenwerking met het CVN een cursus natuurfotografie
gespreid over 3 theorieavonden en 1 praktijkvoormiddag ( meer info verder in het
boekje).
Wie huis- en boerenzwaluwen weet nestelen graag een seintje om ons zo een beeld
te vormen van wat er nu nog is en waar.

Verder nog veel leesgenot en een deugddoende en aangename vakantie vanwege
het ganse bestuur van Natuurpunt - De Buizerd en tot op één of andere activiteit.

Debeuf Hendrik

Activiteiten Natuurpunt - De Buizerd
Natuurreservaat Mandelhoek.
Geleide wandelingen:
Zondag 10 juli, o.l.v. Hendrik Debeuf
Zondag 14 augustus, gids Jacqui Stragier, conservator van het reservaat
Zondag 11 september, gids Pol Deleersnijder.
Zondag 9 oktober; gids Mario Manhaeve
De maandelijkse wandelingen beginnen om 09.30 en duren tot 11.30. Mandelkoek is
gelegen op het einde van de Waterstraat, Ingelmunster
Werkdagen in Mandelhoek :
Er staan twee werkdagen (voormiddagen) op het programma nml. zondag 03 juli en
zondag 21 augustus en 21 september
Tussen 08.30 en 11.30 worden kleine beheerswerken uitgevoerd: opzetten van een
hooimijt, maaisel oprapen, een afsluiting voor schapen plaatsen, ...
Er wordt tijdig gezorgd voor de innerlijke mens met spijs en drank! Iedereen is
welkom.
Zondag 28 augustus. De zoveelste BBO als vakantie afsluiter
Op de campus Bellevue van het gemeenschapsonderwijs, wordt de jaarlijkse
barbecue georganiseerd in samenwerking met NP - Mandelstreke.
Tegen een democratische prijsje kan je genieten van een aperitief met heerlijke
hapjes en van een lekkere barbecue, vis of vlees.
Achteraf is er koffie met keuze uit verschillende taarten, eigen creaties!
(Op voorhand inschrijven is vereist.)
Zie verder in het boekje voor meer details ivm de BBQ, Het is altijd een gezellige
bedoening. Dus kom maar eens af.
Vlinder mee
Traditioneel organiseert Napuurt dit jaar terug een vlindertelweekend en dit op 6 en 7
augustus. Meer uitleg verder in het boekje.
In oktober organiseert Natuurpunt -De Buizerd een cursus natuurfotografie voor
beginners en dit in samenwerking met het CVN. Niemand minder dan Tom Linster en
Koen De Buck. Meer info verder in het boekje.

Info over deze activiteiten en nog meer op onze website
www.debuizerd.be
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Cursus Sprinkhanen en Co
Dagvlinders, libellen en sprinkhanen zijn opvallende vertegenwoordigers van de insectenwereld.
Tijdens de les sprinkhanen & co kom je meer te weten over het wel en wee van de sprinkhanen,
krekels, kakkerlakken en oorwormen in Vlaanderen.
Bij het determineren focussen we op de soorten die in onze regio voorkomen, zodat we tijdens
de praktijklessen deze kennis aan de praktijk kunnen toetsen.
Wist je dat Vlaanderen 34 soorten sprinkhanen en krekels rijk is en dat je de meeste soorten
onmiddellijk kan herkennen aan hun specifieke liedje (zang).
We leren de voornaamste geluiden herkennen en leren hoe we de dieren kunnen vinden en op
naam brengen. Dit is een uitdaging, maar gelukkig zijn er zeer goede determinatiewerken en
fotogidsen in de handel.
Meer weten over de krassers en ratelaars die onze wegbermen bevolken, over de
boomsprinkhaan die we wel een binnenshuis vinden of over de grote groene sabelsprinkhanen
wiens mysterieuze deuntje menige zomeravonden opfleurt ?
De prijs bedraagt € 15.00 voor leden en € 25.00 voor niet-leden.
Inschrijven is verplicht.
Voor meer informatie of inschrijven: Philippe Deprez
Tel: 050-3478 24 - Gsm: 0499-72 22 24
Mail: philippe.deprez@telenet.be
programma:

30/08/2011: Theorieles
19:30 tot 22:30
Wanneer
Waar: 't Achterhuis -'s Gravenstraat 14, 8800 Roeselare
6/09/2011: Theorieles
Wanneer
19:30 tot 22:30
Waar: 't Achterhuis -'s Gravenstraat 14, 8800 Roeselare
10/09/2011: Praktijkles
Wanneer
14:00 tot 17:00
Waar: Sterrebos -Sterrebosdreef, 8800 Rumbeke(Roeselare)

Natuurpunt barbecue:
Zondag 28 augustus 2011.

De jaarlijkse BBQ georganiseerd door NP Mandelstreke
en NP - De Buizerd wordt stilaan een traditie. Op het

einde van de vakantie wordt er geroosterd en geklonken
op de voorbije zomer.

Zondag 28 augustus is het zo ver.

Zoals verleden jaar speelt het geheel zich af op de campus van het Gemeenschapsonderwijs
Bellevuestraat in Izegem.

Van 11.30 tot 12.30 uur wordt het aperitief geschonken.
De jongerengroep Pacific uit Ingelmunster zorgt voor de muzikale omlijsting.
Vanaf 13.00 kan je aanschuiven voor het eetfestijn.
Je kan kiezen tussen 5 soorten vlees ( brochette, witte pens, Casselrib, kippenboutje,
chipolata of vis ( scampibrochette, papillotte van zalm).
Alle gerechten worden geserveerd met verse groenten, aardappelen en verschillende
sausen.
Deelname prijs:
volwassene: vlees : 20 € p.p.
vis: 22 € p.p.
kinderen (-12 jaar): 10 € p.p.
(Drank bij het eten is niet inbegrepen.)
De lekkerbekken kunnen nagenieten bij een kopje Wereldwinkelkoffie en een lekker stuk
taart. Keuze uit verschillende eigen creaties! (Nieuw dit jaar.)
Je kan inschrijven bij Roos en Jacqui Stragier 051/30.47.31 of via jacqui.stragier@telenet.be
uiterlijk tot woensdag 24 augustus.
Uw inschrijving is pas definitief na storting van het verschuldigde bedrag op
rekening 001-1552301-86

van Stragier - Waelkens p.a. Ardooisestraat 55,8870 Izegem.

Gelieve steeds uw deelname telefonisch of per mail door te geven!

De visvangst in de vierkante vijver Mandelhoek

Het is reeds een 5 tal jaar geleden dat de vierkante werd uitgediept. Het jaar erop
keerde veel "verdwenen leven" terug, zoals amfibieën, libellen en een diversiteit aan
onder waterleven en waterplanten. Daarbij kwamen ook enkele broedvogels terug
zoals waterhoen, meerkoet, jagende ijsvogel en sinds enkele jaren ook de dodaars
als broedvogel. Maar wat met de vissoorten? Aanwezigheid stekelbaars wisten we al,
maar er waren ook nog andere soorten, maar welke??
Dit moest natuurlijk onderzocht worden. Enkele weken terug werden fuiken uitgezet
op zaterdag en op zondag werden ze gecontroleerd, met als resultaat
.
Rietvoorn en wel héél veel.
Daarom deze kleine bijdrage rond deze toch voor mij onbekende vissoort.

De rietvoorn of ook wel de ruisvoorn genoemd is een pure inheemse vissoort die leeft
in zoete waters.
De rietvoorn kan tot 35 cm lang worden met een gewicht tot 500 gram. Het grootste
exemplaar die tot nu gevangen was in Nederland met een lengte van 46 cm en een
gewicht van 1,6kg.
De rietvoorn is een licht afgeplatte vis die in volwassen stadium steeds hoger en
steviger wordt. Hij heeft felrode buikvinnen, aarsvin en staartvin. De rietvoorn heeft
een bovenstaande bek en de mondspleet wijst omhoog waardoor hij land insecten
zoals watervlooien, muggen uit het water kan happen.

Na de vangst gingen we ten rade bij een specialist bioloog wat deze vangst kan
betekenen ivm waterkwaliteit van de vierkante vijver en eventuele gevolgen. Het
antwoord was het volgende ( korte samenvatting)
Daar er tot nu toe enkel rietvoorn werd gevangen, is op zich een goed teken. De
rietvoorn is namelijk een soort van helder water met veel oevervegetatie en
onderwaterplanten, wat wijst dat het biotoop van de vijver snor zit. De rietvoorn is
geen bodemwoeler wegens de bovenstaande bek, waarddor we geen vertroebeling
water dienen te vrezen. Naast dierlijk voedsel ( zoals beschreven hierboven) houdt
hij ook van een vegetarisch dieet bestaande uit waterplanten ( fonteinkruid,
vederkruid, waterpest, draad- en kiezelalgen).

Het loze vissertje

Een directe actie om het bestand in te dijken is zeker geen prioriteit. Combinatie
rietvoorn en amfibieën mag op zichzelf geen probleem vormen. Rietvoorn kan enkel
een voedselconcurrent vormen voor de opgroeiende kikkervisjes.
Aanwezigheid van vis trekt ook
visetende vogels aan zoals
ijsvogel, dodaars ( die er
broedt)
,blauwe
reiger
(
waarschijnlijk broedgeval in
Mandelhoek).
Toch gaan we verder met
inventariseren van vissen in de
vierkante vijver om zo'n een
compleet beeld te krijgen naar
het visbestand toe.
Hendrik Debeuf
Driedoornige stekelbaars

Tuinvlindertelling 20 I I
6 & 7 augustus 20 I I

•...

:

Ook dit jaar worden tijdens het eerste weekend van augustus opnieuw de vlinders in de tuin
geteld. Het is al het vijfde jaar op rij dat deze tuinvlindertelling door Natuurpunt wordt
georganiseerd. Ook in Wallonië en Nederland werd de actie overgenomen, waardoor tijdens
hetzelfde weekend de vlinders worden geteld van Groningen tot Aarlen door meerdere
duizenden gezinnen. In 20 I 0 telden 2105 Vlaamse gezinnen mee.
Aan de deelnemers wordt gevraagd om te melden welke dagvlinders en enkele nachtvlinders
van een lijst van 20 in de tuin aanwezig zijn, en wat het maximum aantal exemplaren was dat
tegelijk werd waargenomen? Een eenvoudige vraagstelling, maar deze levert toch heel nuttige
cijfers op. Zo kan snel worden ingeschat hoe soorten evolueren doorheen de jaren. Opvallend
is dat de meeste soorten het de laatste 2 jaar beter leken te doen dan in 2008 en 2007. Ook
soorten die de laatste 10 jaar sterk afnamen zoals Citroenvlinder en Kleine vos vertonen
eenzelfde herstel. De piek bij de Distelvlinder toont duidelijk de invasie van 2009. Enkel het
Bont zandoogje lijkt ietwat achteruit te gaan.

witjes
Atalanta
Dagpauwoog
Gamma-uil

~

zandoogjes
blauwtjes
Gehakkelde aurelia

02010

Bont zandoogje

02009

Koninginnepage

.2008

Kleinevos
Distelvlinder
Kolibrievlinder
Citroenvlinder
Landkaartje
Kleine vuurvlinder
Koevinkje

...

2007

f
0

20

40

60

80

100

Naast het telweekend zijn er ook maandelijkse tellingen. Hieruit kan worden afgeleid hoe de
aantallen vlinders evolueren doorheen het jaar en of dit verandert tussen jaren. In de grafiek van

de Kleine vos zien we duidelijk hoe de soort zich herstelde in 2009 en 20 I O. En 20 I I lijkt uit de
eerste cijfers nog een beter jaar te worden ...

Kleine vos
140 - , - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 120

+-------------A--------

100

80

-2007

60 + - - - - - - - - - - - - 1 + - - - - - - ; ;..- - \ \ - - - - - - -

-2008

40

-2009

20

-2010

oL........~e~~~,__,_:~~~
----------

De tellingen leveren ook informatie over het effect van vlindervriendelijke tuinmaatregelen en
de invloed van de omgeving op het aantal vlinders in je tuin. Alle informatie wordt ook gebruikt
voor de opmaak van de nieuwe dagvlinderatlas, die in 2012 verschijnt, en draagt bij aan de
nieuwe Rode Lijst van de dagvlinders die verschijnt in het juli- nummer van Natuur.focus.
Zeker de moeite dus om dit jaar (opnieuw) mee te tellen. Je helpt zo op een leuke manier mee
aan het opvolgen van de toestand van onze natuur. En in je persoonlijke fiche op de website
worden al je tellingen netjes bijgehouden, zodat je ze altijd opnieuw kan raadplegen of
vergelijken met vorige jaren.
Afspraak op 6 en 7 augustus 20 I I. Je kan je ook nu al registreren als maandelijkse teller op
www.vlindermee.be. Dan kan je maandelijks het maximum waargenomen exemplaren van elke
soort doorgeven. Die cijfers worden bewaard in een persoonlijke fiche, waar je ze altijd kan
raadplegen of vergelijken met vorige jaren.
Op de website vind je ook tuintips en gratis lespakketten voor scholen.
Wie op de hoogte wil blijven van het laatste 'vlindernieuws', kan zich inschrijven op de gratis
maandelijkse e-zine vlinder.flits via http://www.natuurpunt.be/mijnnatuurpunt/Ezines.aspx

Meer info
www.natuurpunt.be/vlindermee
www.vlindermee.be
vlinders@natuurpunt.be

natuurpunt

Zwin Natuurcentrum.
Juli en augustus zijn de twee vakantiemaanden bij uitstek.
Tijd genoeg om eens een daguitstap te maken met de kinderen of kleinkinderen.
Een aanrader, niet zo ver van bij ons, is Het Zwin in Knokke-Heist.
Via de media zal je ongetwijfeld al vernomen hebben dat er ingrijpende plannen gemaakt
zijn om het natuurcentrum te moderniseren. Er komt een gloednieuw bezoekerscentrum en
een nieuw kijkcentrum. Nog tot 15 september is het winnende ontwerp van het nieuwe
Zwin Natuurcentrum in het Zwincafé en in de Koninklijke villa van het Zwin Natuurcentrum

te bekijken. Ook de vier niet-winnende ontwerpen zijn er tot dan te bezichtigen.
In aanloop van het nieuwe project van het Zwin Natuurcentrum is men dit jaar gestart met
een nieuw initiatief. Vanaf de maand april zet het Zwin een bepaald dier of een bepaalde
vogel in de kijker. Op die manier kan de bezoeker meer vernemen over die bewoner van het
Zwin.
In juli staat de veldleeuwerik in de kijker. Een vogelsoort die in onze contreien verdwenen is.
Jl

In augustus komt de ooievaar aan bod. De ooievaar "de mascotte van het natuurpark die er
alom aanwezig is. Meer info: openingsuren, ... info@zwin.be

Zwaluwen:
meldpunt en subsidies
Emelgembrug krijgt nieuw nesten
voor zwaluwen - 20/04/2011
IZEGEM - Aan de Emelgembrug
hangen sinds midden april vier
kunstnesten voor zwaluwen. De stad
en de vzw Natuurpunt hopen de
vogels zo te helpen in hun overlevingsstrijd. De zwaluw dreigt uit onze streek te verdwijnen,
omdat ze steeds moeilijk een plaats vindt voor nest en kroost.
Samen met Natuurpunt De Buizerd en de reddingsdienst van de brandweer heeft de stad
Izegem vier kunstnesten voor zwaluwen opgehangen. De betonnen nesten bevinden zich
onder de Emelgembrug en moeten de zwaluwen weer welkom doen voelen in onze streek.
OPROEP: Wie zwaluwnesten ( zowel huis- als boerenzwaluw) weet zitten, gelieve dit te

melden aan iemand van het bestuur of via info@debuizerd.be . Op die manier proberen we
een inzicht te krijgen in de populatie. In zowellngelmunster als Izegem bestaat er een premie voor wie zwaluwnesten heeft. Voor meer info kan je bij de milieudienst van uw

gemeente terecht.

CURSUS (NATUUR)FOTOGRAFIE : de eerste stappen.
Probeer je als amateurfotograaf geregeld een mooie foto te maken van een vlinder, een
bloem, of een paddenstoel ....
Tracht je soms je ravottende kinderen of kleinkinderen op een plaatje vast te leggen?
Onder de deskundige leiding van natuurfotografen Tom Unster en Koen De Buck kan je
fotografische techniek gevoelig verbeteren, dit tijdens drie theoretische sessies en één
praktijkvoormiddag.
Een eerste sessie gaat over het fotomateriaal. Tom Unster en Koen De Buck bespreken die
avond de verschillende fototoestellen, statieven, flitsers en filters.
De tweede avond gaat over het fotograferen zelf. Begrippen als scherptediepte, ISO,
sluitersnelheid, diafragma en scherpstelling worden aan de hand van voorbeelden uitgelegd.
Ook de creatieve elementen die ervoor zorgen dat je foto een artistieke waarde heeft
komen aan bod.
De derde avond belichten Tom en Koen de nabewerking op de computer.
Hoe verbeter je je foto en hoe bewaar je die?
Tijdens de praktijkvoormiddag wordt dit alles praktisch getoetst. Met je
eigen camera ga je op reportage om foto's te maken, achteraf worden die
geëvalueerd.
De cursus wordt georganiseerd door Natuurpunt - De Buizerd in samenwerking met het
CVN. De cursus kost 99 €, in die prijs is een uitvoerige gedrukte cursus inbegrepen.
Er kunnen slechts 16 deelnemers inschrijven!
De theorieavonden gaan door in zaal Aviflora Bruggestraat 128 in Ingelmunster op
dinsdag 04, 11 en 18 oktober telkens van 19.00 tot 22.00.
De praktijk voormiddag op zaterdag 22 oktober in en rond het kasteel Wallemote
Kokelaerestraat in Izegem, dit van 08.00 tot 13.00.

Inschrijven kan via het CVN West-Vlaanderen op www.c-v-n.be
Bijkomende informatie kan je krijgen bij Ann D'heedene, ann.dheedene@c-v-n.be of
050/82.57.26 en bij Jacqui Stragier, jacquLstragier@debuizerd.be of 051/30.47.31

www.natuurpunt.be

Natuurpunt viert lOde verjaardag met
trappist en Saartje
Vandendriessche

.~

mm
i\

\l'l~~Îti
''':J'
.

'1

'

.r

j"Tj

I

Natuurpunt blaast eind dit jaar 10 kaarsjes uit. Om dat te vieren
brengt Vlaanderen's grootste natuurvereniging samen met de
Brouwerij der Trappisten van Westmalle, de hoofdsponser van ons
jubileumjaar, een feestelijke verpakking op de markt met twee flesjes
tripel, twee flesjes dubbel en een trappistenglas. Een ideale set om
feestelijk te klinken op een memorabel moment en de natuur in
Vlaanderen te steunen.

Natuurpunt ontstond in december 2001 na de fusie van vijfnatuurverenigingen. Het doel: het
behoud en het verhogen van de biodiversiteit in Vlaanderen en het creëren
van een breder draagvlak voor natuurbehoud. In die tien jaar kocht
Natuurpunt 7.494 hectare natuurgebied en kreeg het 2.842 hectare in
beheer. Het aantal leden verdubbelde tot zo'n 87.000.
De grootste natuurvereniging van Vlaanderen wil graag de kaap van
100.000 leden ronden, ook voor het vergroten van het politiek draagvlak.
"Al denk ik dat we over het algemeen nauw samenwerken met de
overheid", zegt directeur Willy Ibens.
Vieren gebeurt met hoofdsponsor van hetjubileumjaar Brouwerij der Trappisten van Westmalle.
Natuurpuntlid en BV Saartje Vandendriessche woonde de lancering maandag bij. "Ik wil mee aan
de kar trekken. De natuur geeft kracht en zuurstof', wist de presentatrice van Vlaanderen
Vakantieland.

Geniet mee
Vanaf 16 juni 2011 zijn de mandjes te koop in alle Vlaamse Delhaizewinkels. Elk mandje kost 10
euro, waarvan er 2 euro besteed zal worden aan de aankoop van nieuwe natuurgebieden.
De opbrengst van die mandjes gaat naar de aankoop van nieuwe natuurgebieden in jouw buurt!

Kom klinken op onze verjaardag!
De échte jubileumviering gaat door op 10 december in Gent. Je leest weldra alles over dit grootse
feest op onze website en in Natuur.blad!

Tip
Het verjaardagsmandje van Natuurpunt en Westmalle is bijzonder geschikt om zelf van te genieten,
maar ook om cadeau te doen aan bier- eu/of natuurliefhebbers. Bovendien En is het ook een
origineel relatie- of eindejaarsgeschenk voor bedrijven!

Dode of zieke roofvogel gevonden?
In de meeste lidstaten van de Europese Unie zijn alle roofvogels wettelijk beschermd, ook in

ons land. Men heeft ingezien dat deze dieren een onmisbare schakel zijn in een goed
functionerend ecosysteem en dat ze fungeren als bio-indicatoren met betrekking tot de
toestand van ons milieu. Sinds 1966 hebben alle roofvogels in België een beschermd statuut,
maar blijkbaar is dat nog steeds niet doorgedrongen tot bepaalde gewetenloze individuen.
Regelmatig worden roofvogels het slachtoffer van opzettelijke vergiftiging, terwijl andere
beschermde vogels getrakteerd worden op een portie loodhagel.
Op aandringen van Vogelbescherming Vlaanderen heeft de Vlaamse overheid maatregelen
genomen tegen het illegale afschot en de opzettelijke vergiftiging van roofvogels. Zij was van
oordeel dat deze praktijken ontoelaatbaar en verwerpelijk zijn en keurde ze vanuit het oogpunt
van dierenwelzijn, natuurbehoud en jacht volstrekt af. In functie van een systematische
informatie-inzameling duidde zij de vijf provinciale buitendiensten van het Agentschap voor
Natuur en Bos (ANB) aan als aanspreekpunt voor burgers die een in verdachte
omstandigheden gestorven roofvogel vinden.
Natuurinspectie West-Vlaanderen: Tel. 050454101 of
e-mail: natuurinspectie.wvl.anb@vlaanderen.be
Autopsies door de
Universiteit Gent toonden
aan dat het voornamelijk
om carbofuran, aldicarb
en strychnine gaat. Deze
gevaarlijke insecticiden
komen in de roofvogels
terecht omdat ze door
malafide personen
gebruikt worden in lokaas
zoals dode houtduiven,
fazanten, kippen en
andere dieren om vossen,
marters en roofvogels te
verdelgen. Neem je
verantwoordelijkheid en
Een dode buizerd met vergiftigingsverschijnselen (vlees in de bek
en verkrampte klauwen) - © Jan Rodts
meld de inbreuk aan
zowel het Agentschap
voor Natuur en Bos als Vogelbescherming Vlaanderen. Blijf echter voorzichtig en laat dode
roofvogels en het lokaas ter plaatse liggen.
Voor zieke roofvogels (of andere gewonde of zieke vogels) kan je uiteraard terecht bij de
Opvangcentra voor Vogels en Wilde Dieren.
VOC Beernem, Mevrouw Katrien WERBROUCK
Bulskampveld/Lippensgoed, Bulskampveld 8, 8730 Beernem
Tel. (050) 79 09 59
voc.beernem@vogelbescherming.be
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Twaalf wandelingen in Zuid-West-Vlaanderen.
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wandelingen

Hoe bestellen?

,..

langs

Zuid-West-

Vlaamse stapsteentjes, kerkpaden en wegels, steeds met oog op landschap en biodiversiteit, is deze nieuwe wandelgids voor
de streek niet enkel een aanrader voor elke

De
wandelgids
Tussen
Schelde en Leie kan besteld
en afgehaald worden bij Jacqui Stragier, Ardooisestraat
55,8870 Izegem
T. 051/304.731
E. inFo@debuizerd.be
Je kunt bij aFhaling met gepaste munt betalen, of 5
EUR per exemplaar vooraF
overschrijven op rekening
001-1552301-86 van Jacqui
Stragier, met mededeling
"wandelgids".

recreant, het is meteen ook een pleidooi
voor open ruimte, trage wegen en voor
meer en betere natuur.
De wandelingen werden vanuit een passie
voor het landschap fijngevoelig beschreven
door Frans DeJonge, ondermeer bekend
van de tragewegenrubriek in het natuur.
tijdschrift Klimop. Hydroloog-geoloog Dirk
Ubbrecht voorzag interessante info rond
de ontstaansgeschiedenis van het land-

Bossuit
Heester!
Kaster
I<OflJijk
Otegem
Ooigem
Moen
Rollegem
Anzegem
Slnt-OeniJs
Tiegem
Bellegem
Waregem

schap. Natuur.koepel vzw bundelde dit
samen met heel wat natuur.weetjes tot
de eerste wandelgids "Tussen Schelde en
Leie". En tot slot stond Tom Unster in voor
de puike layout.
Wie lid is van Natuurpunt in Zuid-WestVlaanderen kon op de Dag van de Aarde
een gratis exemplaar in de wacht slepen.
Voor wie er toen niet bij kon zijn en voor wie
een leuk geschenk zoekt, hebben we goed
nieuws. Zolang de voorraad strekt, kan de
wandelgids nu ook bij ons besteld worden.

IBAN: BE78 0011 55230186
BIC:
GEBA BE BB

De zonnige lente van 2011

De tuiniers hadden al vroeg in 't voorjaar hun hart
en ziel in de grond van hun moestuin gestopt.
Reeds begin maart zaaiden ze in tuinbedden
de groentjes voor de 'stoofpot met lentelam'.

De grillen van april zouden alles aan doen groeien,
doch de wolken die als reuze bloemkolen dikwijls
aan de einder hingen losten het hemelse water niet.

Ook in mei dreven vele schapenwolken het Vlaamse land voorbij,
de kikkervisjes stierven in de uitgedroogde grachten.
Terwijl de kraaien gaapten smeekten de moestuinfanaten
de weergoden om het wonderlijke hemelwater.

Hun stoofpotgroeten groeiden maar met mondjesmaat!
Ze genoten amper van de geuren die in andere jaren hun
tuin en humeur opfleuren, alleen het lam springt nu nog dartel
nabij de lochting met noch erwt noch wortel.
Karel De Pelsemaeker

Tuinen Chris Boone

Westlaan 214
8800 Roeselare
Tel. 051/25 49 90
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
tel:051/77.25.87
Gsm:0472/67.54.14
www.tuinenchrisboone.be

Dagbladhandel
DE SNEPPE

Stationstraat 48
8770 Ingelmunster
Tel: 051/31 00 74
HAIR ART ANGELA
Dames en Heren
BIO-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 10.30H
Dinsdag gesloten

Bruggesteenweg 83 A
8760 Meulebeke
Tel. 051 69 68 92
sneppe@telenet.be

G.S.I. nv
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 30 74 49

Pedicure
Demeulenaere Kathleen
H. Depraeterestraat 3
8770 Ingelmunster
051 / 31.39.27
Biobox thee en
theeproducten
Verkoop etherische oliën
Sjankara

BARDOEL NV
Zaagsel, houtkrullen
en vlaslemen
Verpakt
Vergeldermolenstraat 3
8840 Oostnieuwkerke
Tel.: 051 31 07 12
www.bardoelnv.com

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.

Uw advertentie hier ?
€ 25 / jaar
Telefoneer naar
Jacqui Stragier
051 30 47 31

JEAN-LUC TILLIE &
zoon
Alle bouwkarweien
Aanleg terrassen,
opritten en vijvers
Dossestraat 15
8770 Ingelmunster
051 30 31 71

UIT
SYMPATHIE

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

VDK
INGELMUNSTER
en alles loopt op
wieltjes
VANDEKERCKHOVE NV
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 48 42 18
info@aviflora.be

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

