Tweemaandelijkse nieuwsbrief
Afgiftekantoor 8770 Ingelmunster 1
Afzendadres en V. U.:
H. Debeuf, Bruggestraat 195
8770 Ingelmunster

België - Belgique
P.B. - P.P.
8770 Ingelmunster 1
BC 0646

—

natuurpunt
DE BUTZERb vzw
Ingelmunster - Izegem
Jaargang 33 nr. 2 MAART - APRIL 2012

P309935

BESTUURSLEDEN
DEBEUF HENDRIK
hendrik.debeuf@debuizerd.be

Bruggestraat 195,
8770 Ingelmunster
051/31 21 62
voorzitter, secretariaat, vleermuizen, roofvogels en amfibieën, conservator spoorweggebied,
MINA-raad, Gecoro, Z-W-Vl. Koepel

JACQUI STRAGIER

jacqui.stragierdebuizerd.be

Ardooisestraat 55,
8870 Izegem
051/30 47 31
ondervoorzitter, natuurgids, voorzitter MINA-raad Izegem, conservator Mandelhoek,
vogelopvang

ROSA WAELKENS
rosa.waelkens(&,debuizerd.be

Ardooisestraat 55,
MINA-raad Izegem

8870 Izegem

051/30 47 31

THIERRY LEPERRE,
thierry.leperredebuizerd.be

Europalaan 2,
amfibieën, zwaluwen

8870 Izegem

051/31 03 66

PAUL MAES
baul.maes@debuizerd.be

Kortrijkstraat 40,
penningmeester

8770 Ingelmunster

051/30 09 51

BART MAES
bart.maes(&,debuizerd.be

Nijverheidstraat 25,
MINA-raad, Z-W-Vl. Koepel

8780 Oostrozebeke

056/ 32 04 67

SERGE NOPPE
serge.noppe@debuizerd.be

Provenseweg 23,
roofvogels, zwaluwen, Gecoro

8970 Poperinge

0498/ 15 17 14

EDDY VROMAN
eddy.vroman@debuizerd.be

Kard.Cardijnlaan 55,
8870 Izegem
051/30 93 56
natuurgids, zwaluwen, amfibieën, MINA-raad Izegem, Z-W-Vl. Koepel

GEERT STEELANT
geert.steelant@debuizerd.be

Blekerijstraat 133,
padden, Mina-raad Izegem

KATHLEEN DEMEULENAERE H. Depraeterestraat 3
kathleen.demeulenaere(d,debuizerd.be MINA-raad Ingelmunster

KURT DE SMET
kurt.desmet@debuizerd.be

8870 Izegem

051/31 37 96

8770 Ingelmunster

051/31 39 27

Bollewerpstraat 159A,
8770 Ingelmunster
051/30 06 73
redactie en lay-out, webmaster, MINA-raad Ingelmunster, Z-W-V1. Koepel

Haaipanderstraat 61,
8870 Izegem
POL DELEERSNYDER
pol.deleersnyder@debuizerd.be padden, natuurgids, MINA-raad Izegem

051/30 14 23

WOUTER MORTIER
wouter.mortier@debuizerd.be

Steenovenstraat 48,

8860 Meulebeke

0486/33 33 43

KURT VERFAILLIE
kurt.verfaillie(M,debuizerd.be

Bruggesteenweg 10,

8860 Meulebeke

0477 33 49 60

Rekeningnummer Natuurpunt De Buizerd vzw :

751- 2037233-79

NIEUW

Wie op de hoogte wenst te blijven van onze activiteiten kan zich abonneren op onze nieuwsbrief door zijn
emailadres door te geven via een mail naar info@debuizerd.be
Bezoek ook onze website www.debuizerd.be

VOORWOORD

Wie zei ook weer dat het niet meer kon winteren? De eerste helft van februari heeft
iedereen het aan de lijve kunnen ondervinden dat de vriezeman ons klein landje nog
weet liggen. Bijvoederen voor onze vrienden de vogels was de boodschap. Er
werden heel wat voedertafels geleverd. Op 4 en 5 februari organiseerde Natuurpunt
het ganse weekend "vogels voeren en beloeren" over gans Vlaanderen. De
"voerders en beloerders" konden hun resultaten doorsturen naar Natuurpunt. De
resultaten zijn te bekijken op de website van Natuurpunt.
Ondertussen is de 27ste Rommelmarkt achter de rug. Maar terwijl ik het voorwoord
aan het schrijven ben, zijn we nog in volle voorbereiding van dit evenement dat
jaarlijks duizenden mensen doet afzakken naar Aviflora. Meer in het boekje van mei.
Wist je dat er zo'n 50 vrijwilligers actief zijn dit weekend, beginnend van
donderdagavond tot de maandagmiddag. Alvast bedankt aan iedereen voor de hulp.
Ook dank aan die mensen die gratis hun goederen aan de vereniging schonken.
Straks is de lente daar en ook de paddentrek. Terwijl u dit leest is de jaarlijkse trek
naar de paarpoel misschien al voorbij. Een verslag ervan in het volgend boekje.
De kruidenverkoop is van start gegaan. Bestellen kan tot 15 april. Meer info kan u
vinden in het boekje.
Dit jaar organiseren we 2 cursussen. De eerste is in samenwerking met Natuurpunt
Educatie rond het thema "Wilde bijen" en een tweede in samenwerking met het CVN
met als thema "Natuur in Zicht". Meer info verder in het boekje.
15 april is onze traditionele uitstap naar De Vlaamse Ardennen, waar we onder
leiding van een natuur- en streekkenner het Bouvelobos nabij Wortegem en het Jan
De Lichtepad te Velzeke zullen bezoeken.
Op 10 maart zal een insectoren in lzegem geïnstalleerd worden in de tuin van het
sportcentrum De Krekel in de H.Hartstraat . Iedereen is uitgenodigd om aan deze
"onthulling" deel te nemen, dit om 10h30. Na de onthulling zal tevens de
tentoonstelling " Wilde bijen" in de gebouwen van het zwembad officieel geopend
worden. Een fair-trade receptie is voorzien als afsluiter. Dit evenement is in
samenwerking met de Izegemse Minaraad.
Vanaf 11 maart starten de maandelijkse geleide wandelingen in Natuurreservaat
Mandelhoek. Conservator Jacqui Stragier zal gids van dienst zijn. Afspraak om 9h30
ingang reservaat, Waterstraat, Ingelmunster.

Heb je lege toners van printers. Bezorg ze aan Natuurpunt-De Buizerd!
Bezoek ook eens de website www.debuizerd.be

Debeuf Hendrik
Voorpagina : bende ringmussen op de voerdertafel (foto Pol Deleersnijder)

Komende activiteiten

oStart kruidenverkoop
Begin maart stad onze jaarlijkse kruidenverkoop.
Meer info en bestellijst verder in dit boekje.
o10 maart installatie insectentoren
Om 10.30 wordt een insectentoren geïnstalleerd in de tuin van het sportcentrum
De Krekel in de H. Hartstraat in Izegem, dit ism de Izegemse Milieuraad.
Opening van de tentoonstelling "Wilde bijen" in de gebouwen van het zwembad.
Afsluitend een fair-trade receptie. (Zie foto toren in opbouw verder in dit boekje)
oGeleide wandeling Mandelhoek
Maart : de lente is terug en de eerste voorjaarsbloeiers staan te pronken. Tijd dus
voor een eerste wandeling in het reservaat.
Zondag 11 maart om 09.30.
Gids van dienst conservator Jacqui Stragier.
° Vrijdag 23 maart
Cursus "Wilde bijen" (ism Natuurpunt-Educatie.)
Echt een aanrader. Deze cursus bestaat uit zowel theorie- als praktijklessen
Meer info verder in dit boekje.

° Zaterdag 31 maart
Zwerfvuilactie Izegem
Vanaf 09.00 wordt het zwerfvuil van Izegem-Zuid, de Bosmolens, opgeruimd.
Kippenverkoop Izegem
Ook dit jaar "verdeelt" de milieuraad 150 kippen aan 50 Izegemse gezinnen.
Zo helpen we de afvalberg iets te verkleinen. Verkoop (10€/3stuks) alleen aan de
balie van het stadhuis, vanaf 09.30 tot einde voorraad.
Uitdelen kippen op zaterdag 21 april.
Earth Hour
Wereldwijd wordt tijdens Earth Hour de verlichting voor een uurtje gedoofd.
De openbare verlichting in het centrum van Izegem en die rond de openbare
gebouwen, parken en pleinen gaat uit. De milieuraad doet een oproep aan de
winkeliers, cafés, en restaurants om samen een krachtig signaal te geven tegen de
opwarming van de aarde.
Meer info over dit alles bij de milieudienstaizegem.be, 051/33.73.79

° Zondag 08 april (Pasen)
Geleide wandeling Mandelhoek
Om 09.30 start de 2de geleide wandeling in het reservaat.(0p zoek naar paaseieren !)
Gids van dienst conservator Jacqui Stragier,

o Zondag 15 april
34 ste Vlaamse Ardennendaq
Voormiddagwandeling in het Bouvelobos in Wortegem.
In de namiddag wandelen we het Jan de Lichtepad af in Zulzeke.
Meer info verder in dit boekje.

o Zaterdag 21 april

Cursus "natuur-in-zicht (ism het CVN)
Eerste les van de 10delige reeks met zowel binnen- als buitenactiviteiten.
Info verder in dit boekje en bij de begeleider Jacqui Stragier.
Poelendaq stad-land-schap
Bedanking voor alle paddenoverzetters ! Hoeve Ter Kerst in Gits.
14.00 rondleiding in het domein met aansluitend een receptie.
o Zondag 22 april

Dag van de aarde
Wandeling o.l.v. Jacqui Stragier langs het Hoevenpad.
Start om 10.00 aan de ingang van het Bufferbekken Bossebeek Beiaardstraat in
Izegem. Achteraf een aperitief in manège Haciënda.
o Vrijdag 27 aprilll

Cursus "Wilde bijen"
Tweede theorieles.

o Zondag 29 april

Uitdelen kruiden.
De aangekochte kruiden kunnen afgehaald worden bij Jacqui en Roos in de
Ardooisestraat 55 in lzegem.

NIEUW!!!
U kunt ook Natuurpunt — De Buizerd volgen via Facebook. Hierbij het adres:
http://www.facebook.com/paqes/Natuurpunt-De-Buizerd-vzw-Ingelmunsterlzegem/130592606252 , klik je op 'vind ik leuk'. Via dit kanaal kunt u zich ook
inschrijven om digitaal de nieuwsbrief te ontvangen. De "vrienden-pagina" vindt u
terug op http://www.facebook.com/debuizerd.
Meer uitleg nodig; mail gerust naar info©debuizerd.be

*Buizerdweekend LANAKEN donderdagl 7/05 tem 20/05
Volzet.

Natuurreservaat Mandelhoek Ingelmunster.
Elke 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 11 maart en zondag 08 april (Pasen) ben ik van dienst.
Zondag 13 mei hebben we kruidenkenner bij uitstek Gilbert Vandekerckhove uitgenodigd.
De wandelingen starten om 09.30 aan de ingang van het reservaat en duren 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 2012:
-

10 juni : Ann Van de Walle

08 juli : Patrick Vlaminck

-

12 augustus : Eddy Vroman

09 september : Hendrik Debeuf

-

07 oktober : - voormiddag : Pol Deleersnijder
- namiddag : themawandeling paddestoelen o.l.v. F. Vandendriessche.

Zomerwerkdagen :
zondag 24 juni en zondag 19 augustus

Telkens van 08.30 tot 12.00

Jacqui.

CURSUS Wilde bijen.
In samenwerking met Natuurpunt — Educatie organiseren wij

MEER ZIODIVERSITEI/
IN DE TUIN MET

de cursus Wilde bijen.

SOLITAIRE

BIJEN

De wereld staat op zijn kop. Onze belangrijkste bondgenoten
in de voedselproductie sterven uit ! Honingbijen verdwijnen
letterlijk uit hun korven. Wilde bijen vinden geen eten meer.
De hoogste tijd dus om deze boeiende dierengroep eens
grondig onder de loep te nemen en te kijken hoe wij hen
kunnen helpen. In deze gloednieuwe cursus kom je ook alles te
weten over Roodgatjes, Geeltipjes, Zilveren fluitjes, Gouden
slakkenhuisbijen,

We leren ze herkennen. We bekijken hun levenswijze,

nestplaatsen en voedselvoorkeur. Met onze praktische tips maak je van je eigen tuin een
bijenreservaat.
Lesgever van dienst is Joeri Cortens, educatief medewerker Natuurpunt-Educatie.
Er zijn twee theorielessen voorzien, nml. vrijdag 23 maart en vrijdag 27 april, telkens om
19.30. Duur van de les ongeveer 3 h.
Deze lessen gaan door in de Plantijnzaal van de bibliotheek in Izegem, ingang Wolvestraat.

Plaats en data van een viertal hier opvolgende praktijklessen worden tijdens de theorie
afgesproken. De praktijk hangt immers van verschillend factoren af o.a. het weer, ...
(Vermoedelijke data praktijk : 24 mrt, 28 april, 02 juni en 07 juli.)
Kostprijs cursus : - leden Natuurpunt 20 €, niet leden 30 C, studenten 10 €
Om praktische redenen moeten wij het aantal deelnemers beperken tot 25.
Wie snel inschrijft is bij de gelukkigen, datum ontvangst inschrijvingsgeld telt.
Je kan inschrijven bij Jacqui Stragier, Ardooisestraat 55, 8870 Izegem.
051/30.47.31 of 0478 120 303 of iacqui.stragier@debuizerd.be

rek. 472-4353701-32

Biodiversiteit in Izegem.
In september 2010 ondertekende stad Izegem een charter voor biodiversiteit met
Natuurpunt
Doelstellingen is het verlies van biodiversiteit in de regio terug te dringen !
Het samenwerkingsverband steunt op vier pijlers : kennis, communicatie, betrokkenheid en
concrete actie. Concrete actie betekent behoud en herstel van leefgebieden en soorten.
Eén van die bedreigde soorten zijn de Wilde bijen, minder gekend en dus minder geliefd,
maar daarom niet minder nuttig !
De milieuraad isw met Natuurpunt — De Buizerd besloot daar iets aan te doen : namelijk

het installeren van een insectentoren met infopanelen.
Zaterdag 10 maart om 10.30 wordt die officieel geïnstalleerd in de tuin van het
sportcentrum De Krekel. Voor die gelegenheid haalden we ook de prachtige tentoonstelling

Bijen van het ECO-huis Antwerpen naar Izegem.
Deze tentoonstelling over honing- en solitaire bijen is te bezichtigen in de gangen van het
zwembad van 10 maart tot 8 april tijdens de openingsuren van het zwembad.
Burgemeester Gerda Mylle en schepen van milieu Nadia Staes openen die tentoonstelling en
bieden achteraf een receptie aan.
FOTO TOREN IN
OPBOUW.

Het ontwerp en de
uitvoering is volledig van
de hand van Raf Verbeest
uit Rumbeke/Roeselare.

De Hermelijn
Met veel plezier deze bijdrage over
dit klein roofdier daar deze
marterachtige dit jaar enkele malen
werd waargenomen tussen 't
Spoorwegdomein en VTI Izegem
zuidoever kanaal. Dit is zeker een
aanwinst te noemen voor de groene
long en bevestigd nogmaals dat de
kanaalzone qua biodiversiteit zeer
interessant is. ( zie ook BWK kaart
INBO versie 2)

`tt

Samen met andere marterachtigen
zoals das, otter( niet meer in Vlaanderen), wezel, bunzing, boom- en steenmarter behoort de
hermelijn tot de familie van de marterachtigen.
De hermelijn lijkt erg op de wezel maar is duidelijk groter. Typisch voor de hermelijn is de
lange zware behaarde staart met een zwarte pluimpunt. Donkere keelvlekken zoals bij de
wezel ontbreken. De hermelijn heeft zomer- en wintervacht met steeds de zwarte staartpunt.
In onze contreien wordt zijn vacht 's winters maar half en half wit door de te "zachte" winters.
In het noorden echter is dit dan wel het geval. Vroeger werden koningsmantels vervaardigd
uit de wintervachten van hermelijnen.
Mannetjes zijn iets groter dan vrouwtjes. Lengte kop — romp bij mannetjes is ongeveer 29 cm
, bij de vrouwtjes 26 cm. Bij de mannetjes is de staartlengte ongeveer 12 cm en bij de
vrouwtjes 10 cm. Gewicht bij de mannetjes varieert van 150 tot 450 gram, bij vrouwtjes van
140 tot 260 gram.
Tijdens het jagen maakt de hermelijn snaterende en mekkerende geluiden. Bij bedreiging
echter zijn dit fluitende en krijsende geluiden.
De hermelijn komt voor over de noordelijke helft van het Noordelijk halfrond van Canada tot
Japan.
Bij ons komt voor in bossen met open plekken, houtwallen, duinen, vochtige terreinen.
De hermelijn is zowel overdag als 's nachts actief en is een fanatieke jager met rustpauzes.
Woelmuizen, ratten en konijnen zijn het hoofdvoedsel. Meestal worden de prooidieren met
een nekbeet afgemaakt.
Het territorium van een mannetjes hermelijn kan tot 50ha groot zijn,terwijI dit van een
vrouwtje tot 4-maal kleiner kan zijn. Hermelijnen leven meestal in een oud mollennest of
konijnenhol. Om de omgeving te overzien staat dit roofdiertje op zijn achterpoten, wat men in
"kegelen" noemt.
De paartijd begint n april, na een verlengde draagtijd van 8 — 10 maanden begint de
eigenlijke draagtijd die slechts 10 weken duurt. Een worp bestaat meestal uit 4 tot 8 jongen,
die eerst gezoogd worden en reeds na enkele weken vlees eten.
Hermelijnen kunnen tot 10 jaar oud worden wat wel uitzonderlijk is.
Bedreiging en bescherming
Hermelijnen worden vaak gevangen in klemmen. Hun grootste predators zijn uilen en
vossen. Parasieten als wormen in de neussinussen zijn fataal voor de hermelijn.
Hendrik Debeuf

Voorjaarsactie

KRUIDEN 2012
Uiterste besteldaitilm 15 april
:

Sedert 2005 organiseert Natuurpunt-De Buizerd elk voorjaar een heuse kruidenverkoop.
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 terras.
De geëtiketteerde containers kosten € 2,20 per stuk. De etiketten bevatten informatie over hoe
en in welke gerechten je de kruiden kan gebruiken in de keuken.
Tot 15 april kan je je ingevulde lijst afgeven aan iemand van het bestuur. Je kan de lijst ook
aanvragen via email bij jacqui.stragier@debuizerd.be of info@debuizerd.be en die daarna
terugmailen of je kan ze downloaden van www.debuizerd.be
Je bestelling wordt pas genoteerd na ontvangst van je betaling op het rekeningnummer
001-1552301-86 van Jacqui Stragier. (Mochten en bepaalde kruiden niet leverbaar zijn, dan
krijg je uiteraard je geld terug !)
De kruiden kan je ophalen op zondag 29 april, tussen 09.30 en 12.00 bij Jacqui in de
Ardooisestraat 55 in Izegem.
In het midden van deze folder steekt een bestelformulier voor deze tuinkruiden. 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 kennissen.
Veel succes ermee.

Volgende kruiden kunnen besteld worden aan € 2,20 per stuk. Gelieve uw naam, adres en
telefoon en evt. emailadres hiernaast in te vullen, alsook de gewenste hoeveelheden. De lijst
kan afgegeven worden aan iemand van het bestuur. Je kan de lijst ook aanvragen via email
(jacqui.stragier@debuizerd.be) om die daarna ingevuld terug te mailen of downloaden van
www.debuized.be. Graag uw bestelling uiterlijk tegen 15 april. Kruiden af te halen bij Jacqui
Stragier, Ardooisestraat 55 te lzegem op zondag 29 april van 09.30-12H. Meer info bij Jacqui
Stragier 051 30 47 31.

1j = éénjarig, 2j = 2-jarig, VP = vaste plant, KIT = kuip- of terrasplant, TR = tropisch
Aantal

Nederlands

Botanica

Botanica

Nederlands

Aantal

Achillea millefolium

Duizendblad

VP

Fragaria rubicola 'Mount Omei'

Abrikozenaardbei

VP

Agastache foeniculum

Dropplant

VP

Fragaria vesca

Bosaardbei

VP

Agastache rugosa

Koreaanse munt

VP

Fragaria vesca 'Alexandria'

Bosaardbei

VP

Alchemilla mollis

Vrouwenmantel

VP

Galium odoratum

Lievevrouwbedstro

VP

Alliaria petiolata

Look-zonder-look

1j

Helianthus tuberosus

Aardpeer

VP

Allium ampeloprasum

Oerprei

VP

Helichrysum italicum

Kurriekruid

VP

Allium cepa 'Proliferum'

Egyptische ajuin

VP

Helichrysum italicum microphyllum

Kurriekruid

VP

Allium cernuum

Indianenbieslook

VP

Helichrysum italicum Darlington'

Kurriekruid

VP

Allium fistulosum

Grove bieslook

VP

Helichrysum splendidum

Fijnbladig Kurriekruid

VP

Allium sativum

Knoflook

VP

Hypericum perforatum

Sint-Janskruid

VP

Allium schoenoprasum

Bieslook

VP

Hyssopus officinalis

Hyssop

VP

Allium tuberosum

Chinese bieslook

VP

Hyssopus officinalis 'Alba'

Witte Hyssop

VP

Allium ursinum

Daslook

VP

Hyssopus officinalis 'Rosea'

Roze Hyssop

VP

Aloysia tri phylla

Citroenverbena

KT

lnula helenium

Griekse alant

VP

Althaea officinalis

Heemst

VP

lpomoea aquatica

Waterspinazie (Kankong)

1j

Althaea rosea

Stokroos

2j

Lavandula alliardii

Portugese lavendel

KT

Anethum graveolens

Dille

1j

Lavandula dentata

Getande lavendel

KT

Angelica archangelica

Engelwortel

2j

Lavandula officinalis 'Hidcote'

Lavendel

VP

Anthriscus cerefolium

Kervel

1j

Lavandula officinalis 'Munstead'

Lavendel

VP

Apium graveolens

Snijselder

1j

Lavandula pinnata var. Pinnata

Gevinde lavendel

KT

Arctium lappa

Kliswortel

2j

Lavandula spica

spijklavendel

VP

Armoracia rusticana

Mierikswortel

VP

Lavandula stoechas

Kuiflavendel

VP

Artemisia abrotanum

Citroenkruid

VP

Lavandula stoechas 'Alba'

Kuiflavendel

VP

Artemisia absinthium

Absinth

VP

Lavandula stoechas 'Blue Star'

Kuiflavendel

VP

Artemisia dracunculus 'Senior'

Franse Dragon

VP

Lavandula st. `Devonshire Compact Wt Kuiflavendel

VP

Asparagus officinalis

Asperge

VP

Lavandula stoechas 'Helmsdale'

Kuiflavendel

VP

Atriplex hortensis

Tuinmelde

1j

Lavandula stoechas 'Kew Red'

Kuiflavendel

VP

Beta vulgaris 'Bright Lights

Warmoes,snijbiet, veelkleuric

2j

Lavandula 'Walberton's Silver Edge'

Bonte lavendel

VP

Beta vulgaris 'Rhubarb Chard'

Warmoes,snijbiet, roodstelig

2j

Levisticum officinalis

Lavas

VP

Borago officinalis

Komkommerkruid

1j

Malva sylvestris

Kaasjeskruid

VP

Borago officinalis 'Bianca'

Witte borago

1j

Marrubiunn vulgare

Malrove

VP

Calamintha grandiflora'Variegata'

Bonte steentijm

VP

Matricaria recutita

Echte kamille

1j

Calamintha nepeta spp. Nepeta

Kleine bergsteentijm

VP

Melissa officinalis

Citroenmelisse

VP

Calendula officinalis

Goudsbloem

1j

Melissa officinalis 'Allgold'

Gele melisse

VP

Campanula rapunculus

Repelsteeltje

2j

Melissa officinalis 'Aurea'

Bontgele melisse

VP

Capparis spinosa®

Kappertjes

TR

Mentha 'Bergamot'

Bergamotmunt

VP

Carthamus tinctorius

Saffloer

VP

Mentha `Jokka'

Jokkka-munt

VP

Carum bulbocastanum

Aardkastanje

VP

Mentha `Lemon Bergamot'

Bergamotmunt

VP

Carum carvi

Karwij

2j

Mentha aquatica

Watermunt

VP

Chamaemelum nobile

Roomse kamille

VP

Mentha cervina

cervinamunt

VP

Chamaemelum nobile `Treneague'

Roomse kamille

VP

Mentha 'Hillary's Sweet Lemon'

Citroenmunt

VP

Chamaemelum nobile 'Flore Pleno'

Roomse kamille

VP

Mentha 'Lavande'

Lavendelmunt

VP

Chelidonium majus

Stinkende gouwe

VP

Mentha 'Lime'

Limoenmunt

VP

Chenopodium bonus-henricus

Brave Hendrik

1j

Mentha longifolia

Hertsmunt-budlejamunt

VP

Chenopodium foliosum

Aardbeispinazie

1j

Mentha piperita

Pepermunt

VP

Chrysanthemum coronarium

Chrysant

1j

Mentha piperita `Mitcham'

Pepermunt

VP

Claytonia perfoliata

Winterpostelein

VP

Mentha piperita `Nigra'

Zwarte munt

VP

Cochlearia officinalis

Lepelblad

VP

Mentha piperita `Swiss'

Zwitserse munt

VP

Coriandrum sativum

Koriander

1j

Mentha piperita f. citrata

Eau-de Colognemunt

VP

Crambe maritima

Zeekool

VP

Mentha piperita f. citrata 'Basil'

Basilicummunt

VP

Cryptotaenia japonica

Japanse Peterselie 'Mitsuba'

VP

Mentha piperita f. citrata `Chocolate'

Chocolademunt

VP

Cuminum cyminum

Komijn

1j

Mentha piperita f. citrata 'Orange'

Sinaasappelmunt

VP

Cymbopogon citratus

Citroengras (gestekt)

TR

Mentha piperita pallescens 'Camus'

Pepermunt

VP

Cymbopogon flexuosus

Citroengras(gezaaid)

TR

Mentha pulegium

Polei

VP

Cynara cardunculus

Kardoen

2j

Mentha requinii

Corsicaanse munt

VP

2j

Cynara scolymus

Artisjok

Mentha rotund.`Variegata'

Bonte ananasmunt

VP

Dianthus deltoides

Steenanjer

VP

Mentha smithiana

Rode raripilamunt

VP

Diplotaxis erucoïdes

Grove zandkool

1j

Mentha spicata

Groene munt

VP

Echinacea purpurea

Rode Zonnehoed

VP

Mentha spicata 'Moroccan'

Marokkaanse munt

VP

Eruca (x) diplotaxis

Raketsla

1j

Mentha spicata 'Pisa'

Groene munt van Pisa

VP

Eruca versicaria spp. sativa

Raketsla

1j

Mentha spicata 'Spanish'

Spaanse munt

VP

Eucalyptus gunni

Gomboom

VP

Mentha spicata 'English'

Engelse munt

VP

Fagopyrum esculentum

Boekweit

1j

Mentha spicata 'Marakech'

Munt van Marakech

VP

Filipendula ulmaria

Moerasspiraea

VP

Mentha spicata 'Walter's Best'

Groene munt

VP

Foeniculum vulgare

Venkel

VP

Mentha spicata var. Crispa (15)

Kruizemunt

VP

Foeniculum vulgare'Purpureum'

Rode Venkel

VP

Mentha suaveolens

Appelmunt

VP

Fragaria 'Capron'

Frambozenaardbei

VP

Mentha suaveolens 'Hydrophyllum'

Fruitmunt

VP

Fragaria 'Temptation'

Aardbei doordragend

VP

Mentha suaveolens ins. 'Roverchonii' (' Fruitmunt

VP

Fragaria alpinum 'Yellow Wonder'

Gele bosaardbei

VP

Mentha x gentilis 'Ginger'

Gembermunt

VP

Mentha x gentilis 'Variegata'

Edelmunt, palingkruid

VP

Rosmarinus officinalis 'Upright Blue'

Rozemarijn

KT

Mesembrianthemum crystallinum

Ijskruid

1j

Rumex acetosa

Zuring

VP

Micromeria thymifolia

Keizersmunt

KT

Rumex acetosa var hortensis rubra

Rode zuring

VP

Monarda citriodora

Citroenbergamot

VP

Rumex flexuosus 'Copper Sword'

Bronzen zuring

VP

Monarda didyma

Bergamotplant

VP

Rumex patientia

Spinaziezuring

VP

Monarda fistulosa

Bergamotplant

VP

Rumex sanguineus

Bloedzuring

VP

Myrtus communis

Mirt

KT

Ruta graveolens

Wijnruit

VP

Myrtus communis Variegata'

Bonte mirt

KT

Salvia elegans Scarlet Pineapple'

Ananassalie

KT

Nepeta cataria

Kattekruid

VP

Salvia lavandulifolia

Spaanse salie

VP

Nepeta cataria 'Citriodora'

Kattekruid citroen

VP

Salvia officinalis

Salie

VP

Nepeta faassenii

Kattekruid

VP

Salvia officinalis 'Berggarten'

Grootbladige salie

VP

Ocimum basilicum

Basilicum

1j

Salvia officinalis `Grower's Friend"

Salie 'Grower's Friend'

VP

Ocimum basilicum 'Cinnamon'

Kaneelbasilicum

'I j

Salvia officinalis 'Icterina'

Gele salie

VP

Ocimum basilicum 'Citriodorum'

Citroenbasilicum

1j

Salvia officinalis `Purpurascens'

Paarse salie

VP

Ocimum basilicum 'Dark Opal'

Rode basilicum

1j

Salvia officinalis 'Tricolor'

Driekleurige salie

VP

Ocimum basilicum 'Genovese'

Genovese basilicum

1j

Salvia officinalis tricolor 'Bicolor

witbonte salie

VP

Ocimum basilicum `Lettuce Leaf'

Slabladige basilicum

1j

Salvia sclarea

Scharlei

VP

Ocimum basilicum 'Magic Fountain

Rode gestekte basilicum

1j

Salvia taraxacifolia

Citroensalie

KT

Ocimum basilicum 'Mammouth'

Reuzenbasilicum

1j

Sanguisorba minor

Pimpernel

VP

Ocimum basilicum 'Piccolo'

Griekse basilicum

1j

Santolina chamaecyparissus

Heiligenbloem

VP

Ocimum basilicum Purple Ruffles

Rode gekroesde basilicum

1j

Santolina rosmarinifolia

Heiligenbloem

VP

Ocimum basilicum 'Napolitano'

Grootbladige basilicum

1j

Satureja douglasii

Indien Mint

KT

Ocimum basilicum 'Siam Queen'

Anijsbasilicum

1j

Satureja hortensis

Zomerbonenkruid

1j

Ocimum gratissimum

Boombasilicum

1j

Satureja montana

Winterbonenkruid

VP

Oenothera biennis

Theunisbloem

2j

Satureja spicigera

Kruipend bonenkruid

VP

Origanum heracleoticum

Griekse origano

VP

Sedum reflexum

Tripmadam

VP

Origanum majorana

Marjolein

1j

Silybum marianum

Mariadistel

1j

Origanum vuig. 'Compactum Nanum'

Mini marjolein

VP

Sinapis alba

Witte mosterd

1j

Origanum vulgare

Wilde marjolein

VP

Sium sissarum

Suikerwortel

VP

Origanum vulgare 'Acorn Bank'

Gele marjolein

VP

Solanum muricatum

Meloenpeer

KT

Origanum vulgare 'Album'

Witbloeiende marjolein

VP

Spilanthes oleracea

ABCkruid

1j

Origanum vulgare 'Aurea'

Gele marjolein

VP

Stachys affinis

Japanse andoorn

VP

Origanum vulgare 'Aureum Crispum'

Gele marjolein

VP

Stevia rebaudiana

Stevie

TR

Origanum vulgare 'Compactum'

Compacte marjolein

VP

Symphytum officinale

Smeerwortel

VP

Origanum vulgare 'Gold Tips'

Geelbonte marjolein

VP

Tagetes lucida

Anijsafrikanen

1j

Origanum vulgare 'Hot Spicy'

Marjolein 'Hot Spicy'

VP

Tagetes tenuifolia lemon Gem'

Citrusafrikaantje

1j

Origanum vulgare 'Polyphant'

Witbonte marjolein

VP

Tagetes tenuifolia 'Orange Gem'

Citrusafrikaantje

1j

Origanum vulgare `Thumbles variety'

Gele marjolein

VP

Tagetes tenuifolia 'Red Gem'

Citrusafrikaantje

1j

Pelargonium 'Ardwick Cinnamon'

Geurgeranium kaneel

KT

Tanacetum balsamita

Vrouwenmunt

VP

Pelargonium 'Candy Dancer'

Geurgeranium

KT

Tanacetum parthenium

Moederkruid

VP

Pelargonium `Chocolate tomentosum'

Geurgeranium

KT

Tanacetum parthenium 'Aureum'

Geel moederkruid

VP

Pelargonium 'Citriodorum'

Citroengeranium

KT

Tanacetum vulgare

Boerenworm kruid

VP

Pelargonium 'Citronella'

Citroengeranium

KT

Tanacetum vulgare var crispum

Boerenwormkruid gekruld

VP

Pelargonium 'Concolor Lace'

Geurgeranium

KT

Taraxacum officinale

Paardebloem

VP

Pelargonium 'Copthorne'

Geurgeranium

KT

Tetragonia expansa

Nieuw-Zeelandse spinazie

1j

Pelargonium 'Crispum Minor Variegata'

Citroengeranium

KT

Thymus citriodorus 'Archer's Gold'

Citroentijm geel

VP

Pelargonium 'Crispum Minor'

Citroengeranium

KT

Thymus citriodorus 'Aureus'

Gele citroentijm

VP

Pelargonium `Graveolens of Hort'

Rozengeranium

KT

Thymus citriodorus `Doone Valley'

Citroentijm

VP

Pelargonium 'Lady Plymouth'

Rozen-muntgeranium

KT

Thymus citriodorus 'Bertram Anderson Citroentijm

VP

Pelargonium 'Orange Fizz'

Geurgeranium

KT

Thymus citriodorus 'Fragrantissimus'

Sinaasappeltijm

VP

Pelargonium 'Prince of Orange'

Geurgeranium

KT

Thymus citriodorus 'Golden King'

Citroentijm geelbont

VP

Pelargonium Rober's Lemon'

Limoengeranium

KT

Thymus citriodorus temon'

Citroentijm

VP

Pelargonium crispum 'Peach Creann'

Geurgeranium

KT

Thymus citriodorus Silver Queen'

Bonte citroentijm

VP

Pelargonium odoratissimunn

Appelgeranium

KT

Thymus herba-barona 'Caraway'

Karwijtijm

VP

Pelargonium quercifolium Royal Oak'

Geurgeranium

KT

Thymus herba-barona 'Citrina'

Karwijtijm(type citron)

VP

Pelargonium x fragr. 'Creamy Nutmeg'

Geranium nootmuskaat

KT

Thymus praecox 'Minor'

Kruiptijm

VP

Perilla frutescens 'Crispa'

Zwarte netel-Shisu

1j

Thymus serpyllum

Wilde tijm

VP

Petroselinum crispum

Peterselie

Ij

Thymus serpyllum `Goldstreann'

Geelbonte wilde tijm

VP

Petroselinum crispum 'Bravour'

Moskrulpeterselie

1j

Thymus serpyllum temon Curd'

Wilde tijm-citroen

VP

Petroselinum crispum 'Italian'

Platte peterselie

1j

Thymus vulgaris

Tijm

VP

Petroselinum crispum var.tuberosum

Wortelpeterselie

1j

Thymus vulgaris 'Compactum'

Kompakte tijm

VP

Physalis ixocarpa

Tomatillo

1j

Thymus vulgaris Silver Posie'

Witbonte tijm

VP

Physalis peruviana

Ananaskers

1j

Tragopogon porrifolius

Haverwortel

1j

Pimpinella anisum

Anijs

1j

Trigonella foenum-graecum

Fenegriek

1j

Plantago coronopus

Hertshoornweegbree

1j

Tropaeolum majus

Oost-Indische kers

1j

Plantago major 'Atropurpurea'

Grote rode weegbree

VP

Valeriana officinalis

Valeriaan

VP

Portulaca oleracea

Postelein

1j

Verbena officinalis

Ijzerhard

VP

Pycnanthemum pilosum

Bergmunt

KT

Viola labradorica

Maarts viooltje(roodbladig)

VP

Rheum rhabarbarum

Rabarber

VP

Viola odorata

Maarts viooltje

VP

Rosmarinus officinalis

Rozemarijn

VP

Viola odorata 'Alba'

Wit maarts viooltje

VP

Rosmarinus officinalis 'Corsican Blue'

Kruiprozemarijn

KT

Viola odorata Rosea'

Roze maarts viooltje

VP

Rosmarinus officinalis `Majorcan Pink'

Rozemarijn

KT

Viola tricolori

Driekleurig viooltje

1j

Rosmarinus officinalis pr. Repens

Kruiprozemarijn

KT

Totaal aantal bestelde kruiden aan € 2,20

TOTAAL TE BETALEN

Gelieve het te betalen bedrag vooraf over te schrijven op rekeningnr. 001-1552301-86
van Jacgui Stragier met vermelding van het aantal planten en uw lijst af te geven aan

,00 €

een bestuurslid of door te mailen. Mochten ondanks alle voorzorgen bepaalde
planten niet leverbaar zijn, dan betalen we U het verschil terug.

Een lekker 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.
•vg*..r12.'.?",?,22.•21,7,-21

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:
KRUIDENWAFELTJES
ingrediënten: 8 eieren, 1 kg bloem, 500 g boter, 650 g suiker, 2 pakjes vanillesuiker, I pakje bakpoeder, 1 eetlepel
olie, I eetlepel water, fijngehakte kruiden zoals munt, tijm, citroenverbena , citroenmelisse, dropplant, venkel, anijs,
geurgeranium, enz..
werkwijze:
• roer eieren, suiker en vanillesuiker met een mixer tot een homogene massa
• doe er afivisselend licht gesmolten boter en de bloem met bakpoeder bij
• voeg de kruiden, de olie en het water toe
• laat een uurtje rusten in de koelkast
• bak kleine wafeltjes in een wafelijzer
SMAKELIJK, Dirk.

ZWERFVUILACTIE IN IZEGEM ZUID OP 31 MAART 2012
Voor de negende opeenvolgende maal organiseert de Izegemse MINA-raad in samenwerking met IVIO, de
politie, de groendienst en de milieudienst een zwerfvuilactie. Dit jaar richt de actie zich naar Izegem
Zuid. Het gebied ten zuiden van de Ri jksweg omvat de wijken Bosmolens en De Mol maar ook het
buitengebied richting Lendelede en Sint-Eloois-Winkel.
De Izegemse MINA-raad vond dit jaar een perfecte partner in de nieuwe wijkraad Bosmolens die mee de
trekkersrol op zich wil nemen. Geinteresseerde verenigingen kunnen steeds contact opnemen met ofwel de
stedelijke milieudienst ofwel met één van de trekkers.
Voor de actie zijn drie startpunten vastgelegd: het Ter Beursplein, de parking van Ruitershove en het
wijklokaal De Mol. Er wordt verzameld om 8.45u en de actie loopt tot 11.45u. Achteraf verzamelen de
deelnemers in het chirolokaal van de Bosmolens.
De organisatie zorgt voor het nodige materiaal: afvalzakken, rolcontainers, fluovestjes, grijpstokken,
werkhandschoenen en recipiënten voor naalden. Na de actie staat er ook lekkere soep en broodjes en een
kleine attentie voor de deelnemers klaar en ontvangen de verenigingen een vergoeding van de MINA-raad.
Tevens is er gezorgd voor een verzekering voor alle deelnemers en is er ook aandacht voor de veiligheid
(begeleiding door politie en groendienst)
Ook voor de politie is de zwerfvuilproblematiek en de netheid van onze stad een aandachtspunt. Niet
alleen verlenen zij hun medewerking aan de actie zelf maar in april zorgen zij ook nog voor nazorg door het
uitvoeren van specifiek gerichte patrouilles met nultolerantie tegenover overtreders.
Voor meer inlichtingen kan u terecht bij:
*Milieudienst Izegem(Jan Feys): 051/337319 of Jan.fyes@izegem.be
*Sophie Vandenbunder, Leenstraat 103-Izegem, 0476/274503 of vandenbunder.sophie@gmail.com
*Jenny Vancalbergh, Esdoornstraat 42-Izegem, 051/319522 of j.vancalbergh@hotmail.com
*Ludwig Beheydt,Kastanjestraat 7-Izegem, 051/305882 of ludwig.beheydt@skynet.be

Vroeg-morgenwandeling zondag 6 mei
Naar jaarlijkse gewoonte organiseert de Izegemse milieuraad een vroeg uit de veren
-

-

-

wandeling.

Elk jaar luisteren wij naar onze gevleugelde vrienden in een ander Izegems gebied.
Verleden jaar was dit in het domein Wallemote-Wolvenhof. Dit jaar kozen wij voor een wandeling langs het
kanaal Roeselare-Ooigem en door het natuurreservaat Mandelhoek.
Piet besmet is de gids van dienst. Wie Piet kent weet dat we ons aan een interessante uitleg van de
verschillende soorten mogen verwachten.
We verzamelen om 05.00 aan de kerk van Emelgem.
Na de wandeling biedt de milieuraad een heerlijk Fair-trade ontbijt aan in het oud gemeenthuis. De mensen
van de wereldwinkel verzorgen dit ontbijt.
Wil je deze vroeg-morgenwandeling meebeleven en daarna gezellig ontbijten, dan graag een seintje aan Roos
of jacqui 051/30.47.31.

DE NATUUR ONTDEKKEN EN BELEVEN

Hoe we er ook
tegenover staan,
de mens zal steeds
afhankelijk blijven
van de natuur.

Zoek je echte natuurbeleving? Wil je jouw basiskennis
over natuur vergroten? Draag je graag een steentje
bij aan meer natuur en een beter milieu? Dan is deze
cursus iets voor jou.
e dompelen je onder in de natuur in je eigen buurt.
ar is zeker meer te beleven dan je kon vermoeden!
n fraai handboek laat je toe om wat in de les of op
xcursie is behandeld, nog eens rustig thuis na te
lezen. Enthousiaste en deskundige lokale vrijwilligers
begeleiden
en verzorgen de lessen en excursies.

CURSUS
NATUUR-IN-ZICHT
Ben je op zoek
naar echte natuurbeleving?
Wil je groene
basiskennis opdoen?
Schr,,„
www.c-v-n.be

- ONTDEK DE
NATUURGIDS
IN JEZELF

lépur

Datum
De cursus wordt ingericht i.s.m. Natuurpunt De Buizerd

natuurpunt

De cursus loopt van 21 april tot 30 juni 2012.
De lessen vinden plaats op zaterdag van 9 tot 12 uur.
Het aantal deelnemers is beperkt tot 25.

Cursusplaats
Bibliotheek (Plantijnzaal, bereikbaar via Wolvenstraat) Grote Markt 20 lzegem

Programma
Cursusgeld

Datum

Thema

1

21/04/12

Les dieren

2

28/04/12

Excursie dieren in Bergelen (Gullegem)

Hoe inschrijven en betalen

3

05/05/12

Les planten

4

12/05/12

Les landschappen en biotopen

5

26/05/12

Excursie planten - Kleiputten Roeselare

Vind de cursus
Tik op onze website www.c-v-n.be de term 'natuur-in-zicht' in het zoekvak rechtsboven
of selecteer in de linkermenubalk de interesse'natuurbeleving', selecteer eventueel ook
provincie West-Vlaanderen en de maand april en klik op 'zoek cursussen'.

6

02/06/12

Fietstocht verkenning van het landschap

7

09/06/12

Les ecologie

8

16/06/12 Excursie ecologie - Mandelhoek

9

23/06/12

Les biodiversiteit

10

30/06/12

Excursie biodiversiteit - Spoorwegdomein

Begeleiding
Jacqui Stragier, 051 30 47 31 of 0478 12 03 03

Het cursusgeld bedraagt € 60.

Schrijf je in
Klap de cursus open door op 'Meer informatie' te klikken. Ga door via 'Ik schrijf me in!' en vul
alle velden in.
Schrijf het cursusbedrag over
Nadat je je hebt ingeschreven, krijg je een e-mail met het rekeningnummer, cursusbedrag en
OGM-nummer (de referentie). Nadat je betaling is uitgevoerd, is je inschrijving definitief.

Handboek
Nadat wij je betaling hebben geregistreerd, ontvang je per mail een persoonlijke link. Daarmee
kun je het handboek gratis downloaden van het digitaal leerplatform. Je kan het handboek
ook op papier aankopen (€ 16,00) door het vakje 'ik wens een geprinte cursus te bestellen' aan
te vinken bij je online inschrijving. Je handboek ligt dan klaar tijdens de eerste les.

Informatie
Ann D'Heedene - CVN West-Vlaanderen
050 82 57 26
ann.dheedene@c-v-n.be

Programma
onder voorbehoud.
Je ontvangt op
de eerste bijeenkomst
een detailprogramma.

Bij CVN kun je cursussen volgen over
natuur, milieu en duurzame ontwikkeling.
Zo draag je met CVN bij aan meer draagvlak
voor natuurbehoud en milieuzorg. CVN
is een erkende vormingsinstelling voor
volwassenen en is in elke Vlaamse provincie
aanwezig.
De meest bekende cursus is de opleiding
tot natuurgids.
Daarbuiten kun je nog een pak andere
cursussen volgen. Ontdek ons volledig
aanbod
op www.c-v-n.be.

15 april Vlaamse Ardennendag.
Meer dan 30 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 verschillende natuurgebieden.
Sedert 1988 neemt Natuurpunt-De Buizerd jaarlijks deel aan deze natuurmanifestatie.
(Alleen in 2004 maakten we een uitzondering, dan openden we het waterzuiveringsstation in
Ingelmunster.

)

Ook dit jaar houden we de traditie in eer. We schreven in op volgende wandelingen.
In de voormiddag kunnen we de voorjaarsflora bewonderen in het Bouvelobos nabij
Wortegem. Dit is een beukenbos met bronvegetaties. (Bosmierenkolonies ?)
In de namiddag volgen we het Jan De Lichtepad in Velzeke. We wandelen langs een
gevarieerd landschap : loofbos, vochtige weilanden, knotwilgenrijen ... de Driesmolen.
De gidsen hebben niet alleen oog voor fauna en de typische flora, maar ook het regionaal
landschap en plaatselijke fait-divers komen aan bod.

Praktische afspraken :
-

We verzamelen om 08.00 aan Top Interieur in de Ambachtenstraat.

-

Vertrek richting Wortegem om 08.15.
We zijn terug in Izegem omstreeks 18.30.

-

We rijden met eigen vervoer, kosten delend.

-

Laarzen of waterbestendige schoenen zijn noodzakelijk.

-

De middaglocatie is in het recreatieoord "Kluisbos" in Kluisbergen.
Hier kunnen we onze meegebrachte pick-nick aanspreken. Streekbieren, frisdrank,
koffie en soep zijn ter plaatse te verkrijgen. Ook de fameuze, echte, mattetaarten
kan je er proeven.

-

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@telenetbe
Jacqui

De koning onder de vogels.
Met een lichaamslengte van amper tien centimeter is de winterkoning een van onze kleinste
zangvogels. Toch is hij instaat om een verbazingwekkend luid mooi lied te produceren.
Zijn bovenkant is bruinig, zijn onderkant grijzig. Opvallend is zijn rechtopstaand staartje en
zijn lichtjes gebogen snavel. Dit laatste is typisch voor op de grond foeragerende vogels.
Als je het vogeltje met zijn parmantig opgestoken staartje zijn lied ziet zingen dan kan je de
herkomst van zijn naam begrijpen.

Volgens een eeuwenoude sage waren de vogels heel ontevreden omdat zij geen koning
hadden. Dus besloten zij om een vliegwedstrijd te houden. Het ging niet om de snelheid maar
wel om de hoogte. Wie het dichtst bij de zon kon komen werd
koning.

Alle vogels wilden die

titel behalen en deden mee aan de wedstrijd. De arend begon
als laatste aan de proef. Toen hij zag dat hij alle andere vogels
overstegen had, liet hij zich naar beneden glijden triomfantelijk
roepend "Ik ben de winnaar" ... tot hij plots hoog boven hem
het trillende lied van een klein vogeltje hoorde. Het kleine ding
had zich laten meedragen op de rug van de arend en vloog dan alleen hoger richting zon. Zo
werd hij de koning onder de vogels.
Met het eerste deel van zijn naam winter heeft hij helemaal niets. Integendeel. Strenge
winters zorgen er soms voor dat grote delen van de winterkoning populatie sterft.
Winterkoningen zijn standvogels, ze blijven 's winters hier.
Daar het insecteneters zijn moeten ze hun menu aanpassen en overschakelen van kleine
ongewervelden naar bessen en zaden die op de grond achtergebleven zijn. Lange sneeuwen vorstperiodes kunnen dan noodlottig zijn.
Februari-maart begint het mannetje met verschillende nesten te bouwen op korte afstand
van elkaar. Hij gebruikt hiervoor licht materiaal en vooral veel mos. Aan de bouw van die
nesten besteedt hij veel zorg, want het hangt van de kwaliteit af of een vrouwtje er haar
intrek zal nemen. Heeft een vrouwtje een nest geaccepteerd, dan zoekt hij nieuwe
partner(s). Winterkoningen broeden in haremverband. Een vrouwtje broedt gedurende een
tweetal weken op een zestal gevlekte eieren, wat een groot aantal is voor deze kleine
vogelsoort. Dat betekent ook dat het ouderpaar hard moet werken om de uitgekomen
jongen gedurende een drietal weken te voederen. Dan zijn de jonge vogels vliegvlug.
Al naar gelang van het weer en het voedselaanbod kan een paartje winterkiningen één of
twee legsels grootbrengen.
Wil je winterkoningen in je tuki? Leg dan een stapel takken
ergens op een rustig plekje. Succes is gegarandeerd !
Anders kan je ook bij ons een nestkastje bestellen voor C 10.

LEER COMPOSTEREN

Wil je zelf composteren en weet je niet hoe je eraan moet beginnen. Je kan misschien wat
praktische tips gebruiken? I.V.1.0. organiseert i.s.m. Vlaco (Vlaamse Compostvereniging) dit
voorjaar verschillende gratis infocursussen. De cursus omvat 1 uur theorie en 1 uur
praktische tips (van 19.00u tot 21.00u).
Interesse? Schrijf je snel in op één van de 4 aangeboden cursussen:
CURSUS 1 (voor de stad/gemeenten:Tielt, Ruiselede en Dentergem) gaat door op
van 19.00u tot 21.00u in zaal
22/05/2012 te

CURSUS 2 (voor de gemeenten: Pittem en Ardooie) gaat door op 29/05/2012 te Oude
Lichterveldestraat 13 te 8850 Ardooie van 19.00u tot 21.00u in zaal GC 't Hofland
CURSUS 3 (voor de gemeenten: Oostrozebeke, Meulebeke en Ingelmunster) gaat door
op 5/06/2012 te Karel van Manderstraat 26 te 8760 Meulebeke van 19.00u tot 21.00u in
zaal OC Vondel.
CURSUS 4 (voor de stad/gemeenten: lzegem, Lendelede en Ledegem): gaat door op
12/06/2012 te Wallemote — Wolvenhof, Kokelarestraat 85 te 8870 Izegem van 19.00u tot
21.00u in Kasteel Wallemote.

De cursus is gratis en volledig vrijblijvend.
Interesse? Schrijf je in met jouw naam, adres, telefoonnummer, datum en plaats waar je
de cursus wenst te volgen met het inschrijvingsformulier, per e-mail infoaivio.be of tel.:
051 31 17 96 of via fax op 051 31 67 39.
INFOAVOND COMPOSTEREN

111

Ik wens deel te nemen aan de infoavond op

E

Momenteel kan ik niet deelnemen maar wens informatie betreffende nieuwe data van
de cursus thuiscomposteren

/

/ 2012, cursus .....

NAAM:
VOORNAAM:
STRAAT:
POSTNUMMER:
PLAATS:
TEL:
FAX:
E-MAIL:
Inschrijven kan door het antwoordformulier voor 15 april 2012 op te
sturen naar I.V.1.0. of te faxen naar 051 31 67 39 of door je gegevens te
mailen naar infoaivio.be.

Lentenocturne in
Geraardsbergen

aan de oude denderarm
drijft als 'n driemast
een eiland in 't water
zilveren maanlicht
over het oude
stadsansicht
ganzen drijven zacht
hun kuikens door de nacht
over 't zilveren water
hoor, het klotsend kolken
van 't stroem,
in de diepe Paardenpoel
hoe schoon bij nacht
die daverende kracht
van denderend water.

Karel De Pelsemaeker.

't Stroenn van Geraardsbergen is de plaats nabij 't Sas, waar het water van de Dender
over de schotbalken circa 2m naar benedenvalt, als een kleine waterval. Deze plaats
wordt de 'Peirdepoel' geheten opdat men daar, tot in de 50-jaren nog, de trekpaarden
ging wassen.

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

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
Fax 051 31 72 21

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

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.

HAIR ART ANGELA
Dames en Heren
BIO-CONCEPT
Lendeleedsestraat 88
8870 Izegem
Tel. 051 30 58 03

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

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

