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De Buizerd wandelt en rommelt

Bloemen
en bijen
REGIO - Via www.west
vlaanderen.be/natuur of
0800/20 021 kun je gratis
een pakje van 10 gram met
éénjarige akkerkruiden of
één-en meerjarige planten
aanvragen. Hiermee 10k je
nuttige bijen naar jouw tuin.
Als je een pakje met een
mengsel van inheemse gras
landkruiden wil, betaal je 7
euro per 50 gram.

IZEGEM/INGELMUNSTER .
Natuurpunt De Buizerd vzw
heeft een druk weekend voor
de boeg: op 12 en 13 maart
gaat de jaarlijkse rommelmarkt
door en op zondag neemt een
natuurgids je mee op pad.
Als je thuis wat spullen hebt die
je graag zou verkopen, kun je ze
brengen naar zaal Aviflora in de
Bruggestraat 128 in Ingelmun
ster. De medewerkers van De
Buizerd nemen op vrijdag 11

maart van 9.30 tot 19 uur en
op zaterdag 12 maart van 8.30

tot 11.45 uur de goederen in

ontvangst. Elk stuk wordt ge
prijsd en uitgestald. Het is voor
de eerste keer dat De Buizerd
alles digitaliseert. Op zaterdag
van 13.30 tot 18.30 uur en zon
dag van 10 tot 16 uur zijn ko
pers welkom. De Buizerd zorgt
zelf voor alles en keert 75%
van de verkoopprijs uit aan de
eigenaars. 25 % gaat naar de
werking van de vzw. OP zon
dagmorgen neemt natuurgids
An Van de Walle liefhebbers om
9.30 uur voor een wandeling in
de Mandelhoek. Informatie krijg
je via info@debuizerd.be dyle

KRutsel een
boek vol
geheimen
ROESELARE - In aanloop
van de jeugdboekenweek,
kun je een boek vol gehei
men knutselen. Breng dit
naar de bibliotheek tot en
met 11 maart. De mooiste en
creatiefste boeken worden
beloond. Alle boeken worden
tijdens de jeugdboekenweek
tentoongesteld. Je verneemt
er meer over via ndeboot@
roeselare.be
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