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VOORWOORD

Beste leden en sympathisanten,

Namens het bestuur een gelukkig en gezondvol 2009 toegewenst aan u en uw
dierbaren.
Dit jaar zal het contactblad 6x/jaar verschijnen ipv 4x/jaar. Het tussendoortje
verdwijnt. De kosten van dit contactblad wordt betaald met een deel van uw bijdrage
en de sponsoring (zie kaftblad).
Dit jaar draait Natuurpunt-De Buizerd reeds 30 jaar mee in het natuur- en
milieugebeuren. De voorbije 29 jaren waren jaren van noest werken samen met de
leden om natuur te vrijwaren en bij te creëren, zorgen voor het milieu waar iedereen
in leeft. De ging niet altijd gemakkelijk, soms zelfs bijna onmogelijk, .... en toch het
lukte.

2009 zal een moeilijk jaar worden. De gemeente Ingelmunster wil blijkbaar hun wil
doordrukken om een 490m lange brug doorheen "'t Spoorwegdomein" te bouwen. In
één van de volgende nieuwsbrieven komen we daar uitgebreid op terug.

In het laatste tussendoortje werd reeds een oproep gelanceerd om uw lidgeld te
hernieuwen. Reeds veel leden deden dit( waarvoor dank), ... vandaar nog een
warme oproep voor wie dit niet gedaan heeft.

Hierbij nogmaals de mogelijkheden:

A) U bent lid van Natuurpunt-De Buizerd vzw ( 20€)
Bij het volgend contactblad van Natuur.blad zal een overschrijving bijsteken.
Voor leden met domiciliëring gaat dit uiteraard automatisch.
In ruil daarvoor ontvangt u:
- Natuurpunt.blad ( 4x/jaar)
- Klimop ( 4x/jaar)
- Nieuwsbrief Natuurpunt-De Buizerd Ingelmunster-Izegem ( 6x/jaar)

B) U bent sympathisant (1 O€)
- In ruil daarvoor ontvangt u contactblad Natuurpunt-De Buizerd (6x/jaar)
Het bedrag kan gestort worden op rekeningnummer 751-203723-379 (nieuw
nummer) Kortrijkstraat 40 Ingelmunster met vermelding" sympathisant".
Indien u 20€ betaald(zie A) ontvangt u zoals hierboven beschreven + een
welkomstpakket ( met onder andere wandelgids, CD met vogelgeluiden,etc.. )
Dan is de vermelding" nieuw NP-DB lid".

Voor wie lid is van Natuurpunt bij een andere natuurpunt-afdeling en op de
hoogte wil blijven van "het reilen en zeilen" van onze afdeling is dit ook van
toepassing. Mits 10 € zijn die dan ook sympathisant.

Verder veel leesgenot en tot op één of andere activiteit.
Namens Natuurpunt - De Buizerd vzw
Debeuf Hendrik



KOMENDE ACTIVITEITEN

WERKDAGEN
Terug staan er een ganse reeks op het programma. Verleden maand werden er al tal
van beheerswerken uitgevoerd in Mandelhoek, met telkens een grote opkomst ( tot
12 deelnemers)
Beheerswerken omvatten; kappen schietwilgen, uitkuisen nestkasten, maaien en
hooien, herstellingswerken aan de omheining, aanplanten wilgen en elzen, ....

Voor Mandelhoek zijn er werkvoormiddagen ( van 9hOO tot 12hOO) op:

Zondag 11/01/09
Zondag 18/01/09
Zondag 08/02/09
Zondag 15/02/09

In het Spoorwegdomein wordt er gewerkt op zondag 01/02/09 van 9hOO tot 12hOO

ALGEMENE LEDEN- EN SYMPHATISANTENVERGADERING
Deze zal doorgaan op vrijdag 20/02/09 in Aviflora en dit om 19h30.
Op het programma staat:
Nieuws uit de vereniging
Film rond natuurreservaat" De Kleiputten". Dit is één van de nieuwste films van
natuurcineast Eric Blancke. Voor wie vroeger films van Eric gezien heeft zal deze
avond zeker niet willen missen.
Achteraf wordt nog een hapje en een drankje aangeboden door Natuurpunt-De
Buizerd.

TWEEDEHANDSMARKT
Vrijdag 27/02 - Zaterdag 28/02 - Zondag 01/03/09
Zie aankondiging in deze nieuwsbrief.
Zin om een handje komen toe te steken? Neem gerust contact op met iemand van
het bestuur.

GELEIDE WANDELING MANDELHOEK ZONDAG 8 MAART
Traditiegetrouw zal Leo De Cooman deze eerste geleide wandeling van het jaar in
goedie banen leiden.
Aanvang 9h30 ingang van het natuurreservaat.
Laarzen bewijzen altijd hun nut.

KRUIDENVERKOOP
In de volgende nieuwsbrief krijgt u de volledige uitleg omtrent deze actie



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

27 en 28 februari
& 1 maart 2009

Zaal AVIFLORA.
Bruggestraat 128 INGELMUNSTER

Als VERKOPER: U kunt uw goederen binnenbrengen op:

Vrijdag 27 februari tussen 9h30 en 19hOO
Zaterdag 28 februari tussen 8h30 en l1h45

natuurpunt

De goederen worden grotis ingeschreven en uitgestold, u hoeft niet bij uw goederen te blijven en er dient
geen standgeld betaald te worden. Na de verkoop komt u uw geld en niet-verkochte goederen ophalen en dit
op zondag 1 maart tussen 18hOO en 20hOO. Bij verkoop wordt er 25% van de verkoopprijs afgehouden die naar
de kas van vzw De Buizerd gaat.

- Voor goederen boven de 150 € gaat bij verkoop max. 37,50 € naar de vzw.
- Wapens, levende en opgezette dieren, kledij en schoenen worden geweigerd.
- De inrichters behouden zich het recht voor om bepaalde goederen te weigeren.
- Minimum bedrag is 0,25 €. Prijszetting gebeurt per 0,25 € tot 5€, daarna gaat het omhoog per 0,50 €.
- Voor grote hoeveelheden van éénzelfde soort neem je best contact op met iemand van het bestuur.

Je kan natuurlijk ook goederen gratis afstaan aan de vzw. Indien je van plan bent
dit te doen, neem gerust contact op met iemand van het bestuur.

Als KOPER: de goederen kunnen bekeken en gekocht worden:

Zaterdag 27 februari tussen 13h30 en 18h30
Zondag 1 maart tussen 10hOO en 16hOO

Inkom GRATIS

Je neemt mee wat je bevalt en betaalt aan de kassa. Eenvoudiger kan niet.
BRENG FAMILIE, VRIENDEN EN KENNIssEN OP DE HOOGTE VAN DEZE SFEERVOLLE EN

GEZELLIGE TWEEDEHANDSMARKT

Voor meer inlichtingen: Debeuf Hendrik 051131.21.62 0474/087.320
De Smet Kurt 051130.06.73 0474/391.913
Stragier Jacqui 051130.47.31
Of email info@debuizerd.be

Bezoek ook eventjes onze website www.debuizerd.be

Verantwoordelijke uitgever

NATUURI'UNT - DE BUIZERD vzw

Bruggestraat 195
8770 lugehuunster
Tel. 051 131.21.62

info@debuizerd.be

www.debuizcnl.be



Hierna volgt een greep uit de activiteitenkalender van natuurpunt Mandelstreke. Meer info bij Piet
Desmet 051/22.58.52 of op hltp://lisers.panclora.bc/Illancicistreke/agencla.htlll

Zo 11 "anuari 09

008:30

Ijzerbroeken, Woumen + komgronden van Lampernisse 'lifCien De Roo

~ "" Marc Becliwe
009:00 parking Blankaart
(914:00 kerk LampenlÎsse

De IJ/crhrodclI vormen eell grote open ruimte van ong. 8000 ha natte graslanden langs de grotendeels onbedijkte rechteroever van de IJzer.
Hel gebied strekl zich uil van de franse grens tol Diksmuidc. De IJzerbroeken liggen op de grens vun polder- ell leemsireek. Belangrijk is het
dynamische karakter vun de IJzer dat zich uil door regelmatige winterse overstromingell, die over een grote oppervlakte kunnen voorkomen.
Voor tienduizenden walen'ogels uit hel hoge Noorden zijn de IJzerbroeken hel eindstation. Daarom zijn ze: internationaal bcschennd als
Ramsargebied en Europees Vogelrichtlijngebied. Vooral tijdens overstromingen zakken enorme aantallen smienten, wintertalingen en
kolganzen af naar dc ondiep overstroomde graslanden. Andere rare vogels die in het winterseizoen in klein aantal komen overwinteren zijn
kleine zwaan, roerdomp, velduil en blauwe kiekendief.
Samen mei de IJzervallei vormen de Koml!rondcll 'nll I.nmnernissc de grootste aaneengesloten open minne die Vlaanderen nog rest. De
weidsheid en de waterpartijen zorgen voor een grote diversiteit nall planten. en diersoorten.
Eind 1993 tekende toenmalig minister van Monumenten en Landschappen Johan Sauwens het besluit voor de rangschikking van het
weidegebied van Lampernisse als beschermd landschap. De komgronden van Lampernisse vormen een typerend, historisch gegroeid
landbouwgebied, een bijna ononderbroken graslandschap. Onder de oppervlakkige kleilaag. aangevoerd door vroegere zee~n. ligt hier een
dikke turnaag. De zee verdween en de bodem verzakte door inklinking (uitdroging) van de turf. De vroegere kreken waren echter
gedeeltelijk met znnd opgevuld en bleven op hun niveau. Zo ontslond een omkering van het reliëf: hogere kreekruggcn naast de lagere
komgronden. Hoc lager. hoc naner, hoc meer graslanden. Door moderne drninagetechnieken werden de bloemrijke hooilnndell van weleer
tot droge. monotone gmasweiden, soms ook (maïs)akkers omgevormd.

Vr 16 januari Mossen op reis
019:30 Klein Spreiding van mossen over Europa (eu eventueel ruimer); aandacht voor
Seminarie - diverse ecosystemen en sh'eken in Europa en de overeenkomstige
Botermarkt mosseuflora; per ecosysteem/streek bespreking van enkele heel typische

en veel voorkomende soorten; detcl'minatiemoment

'aPeter
Hantson

~ Hans
Vennclilen

Vr 23 januari
019: 30 Flores
Brugsestwg 354

Fotoreportage Tanzania "" Olivicr Dochy

Vr 6 februari
019:30 Flores
Brugsestwg 354

Bestuursverkiezing LAV
Met beeldmateriaal van voorbije activiteiten + fotoreportage
Johan Verbanek

'a Piet Desmet

7 - 8 februari Vogels voeren en beloeren

Vr 13 februari
019:30 Klein
Seminarie 
Botermarkt

Zwammen op reis
Spreiding van zwammen over Europa (en eventueel ruimer); aandacht
voor diverse ecosystemen en streken in Europa en de overeenkomstige
ZW31ll1l1enf]ora; per ecosysteem/streek bespreking van enkele heel
typische en veel voorkomende soorten; determinatiemoment

'aPeter
Hantson

.... Hans
Vennclilen

'a Piet DesmetBusuitstap Veerse Meer + Schouwen-Duiveland

~
cqUà overschrijven tegen 14/02 -leden €15, n-Ieden €25,

JNM €10, kinderen tot 14j aan halve prijs 't
In de zomer wordt er op het Vccrsc Meer volop gezeild en gesurfd. Niel alleen voor recreatie, ook voor dc natuur is het meer van grote
betekenis. Er liggen zeventien cilnnden, wnnronder de Haringvreter, Aardbeienland en Lemmerplaat. Twaalf dnarvnn zijn voor Jlubliek
toegankelijk. De niet toegankelijke eilanden zijn mstgcbicdcn. Hier broeden vogels als de bminc kiekendief, lepelaar en dc kleine
zi Iverreiger.
Het llalullrg~bicd De Middelplaten beslaat uit afzonderlijke eilanden die midden in het Veerse ivleer liggen. Deze onbewoonde eilanden
bestaan voor driekwart uit grasland. Natuurmollumenlen laaI er hanïnger pony's en koeien grazen, Deze grote gmzcrs en afgewogen
maai beheer zorgen voor de juiste condities voor een gevarieerde plantengroei.
Jaarlijks komen zeker 40.000 gasten uit Scandinavië en Noord~Rllslalld, wllaronder de middelste zaagbek. het nonnetje, de brilduiker en de
smient.
Wc brengen een bezoek llllll het nalionaal park Oo:-.tcrschcldc m.:t o.a. de Prunjcpolder. hel grootste onderdeel van het
natlluronlwikkclingsproject 'plan Tureluur'.
Bij laagwater bevinden de vogels zich op de slikken en platen om zich tegoed Ie doen aan voedsel. Veel beter kun je ze bekijken als hel
hoogwater is, ell ze een droog plekje zoeken op de schorren of in de binnendijkse gebieden. In deze inlagen en karreveldeJl, maar ook in de
zogeheten 'nieuwe natuur' vinden de vogels eell beschutte plek.

Zo 22 februari
007:00-20:00
Meiboomlaan
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Aalscholver petitie
Dat er tegenwoordig op zowat elke plas en waterloop Aalscholvers (Phalacrocorax cm'bo)
kunnen gezien worden, hadden ornithologen dertig jaar geleden nooit durven dromen. In de 19"c
eeuwen een groot deel van de 20'" eeuw werd deze viseter vogelvrij verklaard en de vervolging
was genadeloos. Het ging zelfs zo ver dat de soort op een gegeven moment in een groot deel van
Europa op uitsterven stond. In Belgiëë was het trouwens in 1965 zo ver: de laatste broedgevallen
werden opgetekend in Meetkerke. Een latere herintroductiepoging op de Blankaart te Woumen
kende niet het verhoopte succes.

Pas toen de soort eind jaren "70 via de Europese Vogelrichtlijn (79/409/EEG) een strikte
bescherming kreeg, keerde het tij. Eerst langzaam maar daarna steeds sneller. Het herstel van de
Aalscholver op het einde van de vorige eeuw mag gerust éééén van de meest opmerkelijke
ornithologische feiten uit die tijd genoemd worden. Nadat in de loop van de jaren "80 het aantal
doortrekkende en overwinterende vogels ook in Vlaanderen langzaam toenam, vestigde de soort
zich hier in 1993 opnieuw als broedvogel. Sindsdien neemt het aantal broedparen jaar na jaar toe
(tot ruim 1.100 paren in 2005 en 2006), terwij look het aantal overwinterende vogels nog steeds
in de lift zit.

Petitiecampagne
Aalscholvers blijven ook nu nog de nodige controverse uitlokken. Dat blijkt ondermeer uit het
lobbywerk van zowel de Belgische als de Europese sportvissers die alles in het werk stellen om
de Aalscholver zijn beschermde status te ontnemen. Vogelbescherming Vlaanderen wil met een
tegenpetitie de hengelspOltlobby weerwerk geven. Wij zijn immers van mening dat de 40-jaar
lange bescherming van deze vogel - die een indicatorsoort is voor de kwaliteit van ons
leefmilieu en vooral dan van ons oppervlaktewater - niet zomaar kan worden opgeheven omdat
de visserij - die de scheve verdeling van vissen vooral aan zichzelf te danken heeft - het
vraagt. Het zogenaamde 'wifvi~rorllll1' verzamelde met een petitie téégen de Aalscholver onlangs
11.139 handtekeningen. Wij kunnen zonder twij fel beter!
Informeer je via de wetenschappelijk onderbouwde bijdragen hieronder en teken nadien onze
petitie. Stuur de link naar onze petitie vervolgens door naar familie, kennissen en vrienden.
Hartelijk dank voor de medewerking!

Teken de petitie op onze website www.dchuizl'I'd.hc :

Momenteel reeds 5.112 handtekeningen
(Laatste update: 3 januari 2009 -14:13 uur)
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Welkom INatuurstudiedag IStudiedag Natuurbeheer Ifotoarchief contact

Programma Natuurstudiedag zaterdag 7 maart 2009
KU leuven Campus KortnJk, Etienne sabbelaan 53, Kortrijk

VOORMIDDAG
09uOO Ontvangst en koffie
09u30 Welkomstwoord

09u40

10ulO

10u35
11u00

11u15

Parallel 1
11u35

12u00

Historisch-ecologisch onderzoek als
hulpmiddel voor het behee,' in de IJzervallei:
leren beheren met de teletijclmachine ...
De graslandvlinders in West-Vlaanderen:
evoluties en beheer van de zandogen
De Steenmarter, een nieuwe West-Vlaming
Eén jaar waarnemingen,be: een 1ste terugblik

Pauze

Zijn er nog zwaluwen? Zeven jaar Huis- en
Boerenzwaluweninventarisatie in Veurne en
Nieuwpoort
Kleine Mycena's (paddenstoelen) in De Gavers

Koenraad Muylaert (KU Leuven Campus
Kortrijk)
Arnout Zwaenepoel (WVI)

Sylvain Cuve/ier (Zuid-West-Vlaamse
Vlinderkring)

Koen Van Den Berge (INBO)
Wouter Vanreusel (Natuurpunt Studie)

Kris Degraeve (Natuurwerkgroep De Kerkuil)

Lucrèse Vannieuwerburgh (Koninklijke
Vlaamse Mycologische Vereniging)

Parallel 2
11u35

12u00

Van blinde bijen en coca cola: zweefvliegen als
hobby in West-Vlaanderen
De rode bosmieren van de Poperingse bossen

Pieter Vantieghem (Insectenwerkgroep Zuid
West-Vlaanderen)
Jurgen Loones (Natuurpunt De Vlonder
Poperinge)

12u35 Middagpauze (soep + broodjes)

15u45

16u10

16u40

14u35

15u00
15u20

Wouter Courtens (INBO)

Mietje Germonpré (KBIN)

Dany Depauw (De Torenvalk)

Guido Rappé (Kustwerkgroep)
Dieter Anseeuw (ex-ILVO, nu KATHO)

Jan Durnez (Gedeputeerde Provincie West
Vlaanderen)

Joeri Cortens (Natuurpunt Studie)

NAMIDDAG
13u45 De zeevissen van België: natgemaakt
14u10 Bijvangst en teruggooi in de Belgische

boomkorvisserij: wat je niet voorgeschoteld
krijgt
To eat or not to eat: zeevogels en hun voedsel

Pauze
West-Vlaams nest Torenvalken wereldwijd via
webcam
Eikelmuizen in West-Vlaanderen: is er nog
toekomst voor Zorro?
Mammoeten in Roeselare: niet eens zó lang
geleden ..
Slottoespraak
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16u50 Receptie, aangeboden door lIet provinciebestuur

DOORLOPEND
• Posters met uitleg over onderzoek of projecten
• Stands van werkgroepen, verenigingen, overheden
• Boekenwinkel Natuurpunt

« terug

Inschrijven

Inschrijven voor 2 maart 2009 is noodzakelijk via deze link.

m:ij~:

€S per persoon, €2 voor studenten (inclusief broodjeslunch)

Inschrijven»

De prijs kan democratisch laag gehouden worden dankzij de steun van de Provincie West-Vlaanderen, ANB en
de KU Leuven Campus Kortrijk.

Contact

Vragen over infostands elJJQgistiek:

Olivier Dochy
tel. 050 403 298
natuurstudiedag (at) kuleuven-kortrijk.be

Jan Lievens
tel. 056/246 178
jan.lievens (at) kuleuven-kortrijk.be

klik hier voor online inschrijving!

natuurpunt~
... I ~ ~, ' .... , ....

~
P(VfUII j1't'J"S;In i,'

UII""",II

Welkom NatuurstudiedaQ Studiedaq Natuurbeheer fotoarchief

olltl~erp:Natuur.koepel vzw

contact disclalmer

foto top: JiJn van Gent <r) Peter Grobben



Leren voor natuur en milieu
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Onze curSU3Seï'

Oe cursus natuurgids is de meest bekende uit
het aanbod: duizenden cursisten namen hieraan
reeds deel. Hij wordt in een driedelig traject voor
afgegaan door de basiscursus natuur-in-zîcht en
opgevolgd door diverse vervolgmodules. Parallel
aan dit traject richt het CVN een brede waaier
aan thematische cursussen in. Vaak is geen
voorkennis vereist. Elke cursus kan los van alle
andere gevolgd worden.
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Voor vrijblijvende inlichtingen contacteert
u het landelijk CVN secretariaat
Centrum Voor Natuur-en milieueducatie vzw
Appelmansstri.lat 12 bus G

2018 Antwerpen

T: 03/226 02 91
F: 03/233 59 97
info@c-v-n.be
www.c-v-n.be

CVN
Het Centrum Voor Natuur- en milieueducatie is
een erkende instelling voor volksontwikkelings
werk met volwassenen. De voornaamste taak
is het inrichten van cursussen over natuur en
milieu. Hiervoor zorgen een landelijk team. één
CVN-medewerker in elke Vlaamse provincie en de
inzet van talloze enthousiaste vrijwilligers. Door
middel van cursussen, wandelingen en beleids-

I ondersteuning wil het CVN een breder draagvlak
creëren voor milieuzorg en natuurbehoud.
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Deze cursus verloopt i.s.m. ;

natuurpunt

Gemeentebestuur Hooglede

Natuurpunt Mandelstreke

Natuurpunt De Reiger

Het gemeentebestuur betaalt het inschrij
vingsgeld van de eersta tien inwoners van
Hooglede intagraal terug!

De Houtlandse Milieuvereniging

;;;:. =,!!'J.~~

HOOGL'ÊDE

•

Datum
De cursus loopt van 15 januari 2009 tot 10
december 2009. De lessen gaan door op donderdag
avond tussen 19u en 22u. De excursies gaan door op
zaterdag van 9u tot 12u,

Cursusplaats
Gemeenteraadszaal Hooglede
Marktplaats 1
8830 Hooglede

Cursusgeld
Het cursusgeld bedraagt E:22o,00 [handboek en
dagactiviteiten inbegrepen). (Brug)gepensioneerden,
werldozen. studenten, huisvrouwen en -mannen
betalen slechts E:180,OO.

Hoe inschrijven en betalen
Stap 1:
- telefonisch op 050 82 57 26
- via e·mail cvn.westvlaanderen@skynet.be
- via onze website: WW\IV.c-v-n.be
Stap 2:
Of: na inschrijving schrijft u het cursusgeld over op rek.
404-3076041-29 t.n.v. CVN, met vermelding van uw
naam en 'cursus natuurgids Hooglede';
Of: na inschrijving vraagt u uw opleidingscheques voor
werknemers aan bij de VDAB en bezorgt u de blanco
cheques zo snel mogelijk aan het landelijk secretariaat,
Appelmansstraat 12 bus 6, 2018 Antwerpen;

Informatie
Voor vrijblijvende informatie contacteert u:
Ann D'heedene - CVN West-Vlaanderen
050825726
cvn,westvlaanderen@skynet.be
Of
Els Verhaest - duurzaamheidsambtenaar Hooglede
051231391
els,verhaest@hooglede.be

Programma omschrijving
Kennismaking'
Excursi~ Mandelhoek
Les methodiek 1
Les fysisch milieu
Excursie: fietstocht landschappen
Les dieren

,Excursie ecologie
Excursie winter: wilde ganzen
Les landschapsecologie
Excursie ecologie
Les evolutie
Excursie landbouwleerpad
Excursie zoogdieren: reeënwandeling
Les plan~en

Excursie lente: planten detennineren

'. Les landschappen 1
Les landschappen 2
Excursie kustecologie

, Les landschapslezen
Excursie landschapslezen
Les methodiek 2
Excursie macrofotografie
Les natuurbeleid 1
Excursie insecten determineren
Les natuurbeleid 2
Excursie natuurbeleid : ANB
Les methodiek 3
Excursie herfst: paddenstoelen
Les methodiek 4
Excursie natuurbeleid : natuurpunt

Les natuur en landbouw
Dagexcursie: KBIN [koninklijk Belgisch
instituut voor natuurwetenschappen]
Excursie methodiek: extra oefenles
Slot: a!rondino

Da1ÏJm
~5}ê\00!'l
~lb:l,rês
2918'1189
31101/09
6$/02/09
14f02/09
19/02/09
07/037'09
12/0Sj09
21/03/09'

~

26/03169
,,.,'

18}'00%09
25/&/09
3êfb4/09
.r
09/65/09

141051'Q9
28/05/Ó"g
06/06/09
11/06/09
20/06/09
25/06/00
05/09/09
10/09/0~
19/09/00
25109109
03/10/09

27 08/10/09
'ö" .....

'281, 11.7j'10/09
'29, 22/10/09
3& 31/10/09
'31'19/.11/09 .
:3'":!. 28/11/09

"33 05/12/09
34 10/12/09

Houtlandse Milieuvereniging vzw
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VOGELS VOEDEREN

Om hun lichaamstemperatuur op 40°C te houden hebben vogels tijdens de winter
veel energie nodig. Tijdens de zomer hebben ze een vetreserve opgebouwd. In
periodes van grote kou, sneeuwval kunnen vooral kleinere vogels zoals winterkoning,
mezen, .... tot 10% van hun lichaamsgewicht verliezen. Tijdens deze winterprikken
wordt een groot deel van voedsel weinig of onbereikbaar. Neem daarbij nog de korte
dagen dan is de tijd om voedsel te vinden beperkt in tijd. Iedereen weet dat
insectenetende vogels tijdens de winter hun plantaardig voedsel gaan zoeken (
mezen, roodborstjes, spechten, .... ) . Door de moderne landbouwmethoden zijn
wilde planten zaden weinig of helemaal niet meer aanwezig waardoor zaadetende
vogels (mussen, vinkachtigen, ... ) het heel moeilijk kunnen krijgen.

Voederplaatsen aanleggen biedt een uitkomst en wegens het educatieve karakter
niet onbelangrijk! Persoonlijk vind ik het steeds verrijkend als ik mezen, roodborstjes,
soms eens een vink, mussen de opgestelde voederplank in de tuin kan gadeslaan.

Wanneer voederen?

Als vuistregel kunt u aannemen om in november beginnen te voederen tot maart (
met geleidelijke afbouw). Voeder nooit tijdens de broedperiode, daar ouderparen
een te éénzijdig voedsel gaan voederen aan hun" jonge spruiten ", waardoor ze niet
de nodige eiwitten en andere mineralen kunnen opnemen om als gezonde jonge
vogels kunnen uitvliegen.

Vuistregels

Er zijn tal van vetbollen, apenootzakjes, zaadpakketten verkrijgbaar in de handel, die
van goeie kwaliteit zijn. Het liefst maak ik die zelf (zie verder).
Voedertafeis ( op voet) of hangmodel zijn ideaal ( een beetje reclame voor ons
aanbod) . Bij de werkgroep worden deze robuuste voedertafeis door Raf met de
nodige aandacht voor kwaliteit en degelijk in elkaar getimmerd.

voedertafel met staander (links) 25 €
voedertafel muurmodel 15 €
voedertafel hangmodel (midden) 15 €
voedertafel hangmodel plexi zaadbak (rechts) 17.50 €
ophangbevestiging voor voedertafel 2.50 €

Ons volledig gamma is te bezichtigen op www.debuizerd.be



Zorg steeds ook voor een drink plaats, waar vogels komen drinken en zelfs wassen.
Het is net zoals bij ons, water lokt .....

Als kind ging ik tijdens de winter vaak naar de plaatselijke Unic te Ingelmunster om
war speklappen gratis op te halen die her en der werden opgehangen. Het was altijd
een plezier om de bezoekende vogels met mijn vogelprisma van 49 oude Belgische
frank en de verrekijker( waar ik een jaar lang had voor gespaard) gade te slaan.

Zelf voeder maken?

Smelt 250 gram rundervet en voeg hierbij fijngemalen pindanoten, okkernoten en
hazelnoten. U kunt dit ook aanvullen met rozijnen, gebroken maïs en tarwe. Roer
alles door elkaar om een goed vloeibare gemengde massa te krijgen. Giet alles in
een grote soepkom met daarin een touwtje en gevlochten draad. Laat alles afkoelen
en "de vetbol" is klaar om opgehangen te worden.

VOGELS BELOEREN. DOE MEE!

Uw tuin is het leefgebied voor heel wat vogels, zeker in de winter en op en rond de
voederplaats kunt u heel wat vogels gadeslaan.
Sinds jaren organiseert Natuurpunt een" Vogels beloeren" weekend. Verleden jaar
telden 7600 gezinnen 294000 vogels in de tuin.

Dit jaar gaan deze teldagen door op 7 en 8 februari. U doet toch ook mee?

Meer info is weer te vinden op:

www.natuurpunt.be onder rubriek "biodiversiteit" - vogels.

Hendrik

TWEEDEHANDSMARKT 27-28 februari en 1 maart.

De tweedehandsmarkt is steeds een drukke maar gezellige bedoening. Klaarzetten,
inschrijven, kassa's, uitrekenen, controleren, een oogje in het zeil houden, een
babbelke slaan, omgaan met "stress" ........
Over gans het weekend zijn zo'n 40 medewerkers in de weer met van alles en nog
wat.
Indien u zich geroepen om tijdens dit weekend een handje komen te steken (ook al is
het maar een paar uren) neem dan contact op met:
Kurt.de.smet@debuizerd.be of hendrik.debeuf@debuizerd.be
Wij sturen zo snel mogelijk een formulier op.



WEBWINKEL

DE BUIZERD

hUp://shop.kapaza.be/debuizerd
Breng ook eens een bezoekje aan onze webwinkel. (ook te bereiken via de homepage
w\\'\\'.debuizerd.be) Langs deze weg willen we goederen verkopen waarvan de opbrengst
naar het natuurreservaat Mandelhoek gaat.
Mensen die goederen gratis willen afstaan aan de vereniging om het natuurreservaat te steunen
kunnen dit melden via info@debuizerd.be of aan iemand van het bestuur.

Vergeet ook onze jaarlijkse tweedehandsmarkt in februari niet te bezoeken. I!!

=============================================

Steun Mandelhoek via een gift aan het
I"escrvatenfonds.

Draag bij tot het veiligstellen van natuurgebieden
in onze streek.

Stort op rekeningnr. 293-0212075-88 van
Natuurpunt vzw, Kardinaal Mercierplein 1,2800

Mechelen.

Vanaf30 euro krijgt U een fiscaal attest.
Vermeld Projectnr 5083. (Mandelhoek)

=============================

Wanneerwilt Ude
lastminutes ontvangen?

. ' ~ .

Tot Uw dienst!

Sedert de samensmelting met Natuurpunt mochten
we heel wat nieuwe leden verwelkomen.
Naast ons nu 2-maandelijks infoblad en onze
website, brengen we ook onze leden soms op de
hoogte van de nieuwtjes via een mailinglist.

Daarom nog een warme oproep:

wat is jullie emailadres ???

Mail het naar info@debuizenl.be



20 C*M*B* 09
-----------------------

Onder de mistletoe

'Onder een groene mistletoe
met mystieke parels getooid,

Reiken jong en oud mekaar de lippen toe.
Onder de mistletoe slaan hun harten

'van oud naar nieuw,' en...

Ze wensen mekaar
een "Gelukkig Nieuwjaar" toe.'

Karel De Pelsemaeker

( Boven het gedicht staat 20 C' M • B' 09. dit is een oud gebruik dat in Duitsland nog op veel deurposten is
waar te nemen. Het wil het volgende zeggen: 2000 Casper Melchior Balthazar 9, en wordt tussen Kerstmis
en Nieuwjaar op de deuren geplaatst telWijl het huis wordt gezegend, de namen van de Driekoningen betekenen
dat de kinderen die 3 koningen zingen welkom zijn. Het blijft heel het jaar op de deuren staan. )



O.FICE & PAPER-CENTfR

Westlaan 214
8800 Roeselare

Tel. 051/254990
Fax 051/25 49 99

Tuinen Chris Boone

ontwerp - aanleg en
onderhoud van tuinen,

afsluitingen terrassen en
vijvers

Gentsestraat 81
Moorslede

Boomkwekerij
St-.Amandstraat 10

8740 Pittem
tel:051177.25.87

Gsm:0472167.54.14
www.tuinenchrisboone.be

Pedicure
Demeulenaere Kathleen

H. Depraeterestraat 3
8770 Ingelmunster

051 131.39.27

Biobox thee en
theeproducten

Verkoop etherische oliën

Sjankara

KANTOOR
BOUCKAERT

PROFESSIONEEL ADVIES
MET

PERSOONLIJK KARAKTER
Hinnebilkstraat 78
8770 ingelmunster
Tel 051 30 27 84
Fax 051 31 6678

IEDERE WERKDAG 8·12 U
13.30-18.30

DONDERDAGNAMIDDAG
OP AFSPRAAK

ZATERDAG 09·11 U.

DE FAGOT Dagbladhandel BARDOEL NV Drankenservice
DE SNEPPE Rudy Ampe

Stationstraat 48 Zaagsel, houtkrullen

Bruggesteenweg 83 A en vlaslemen Bier - frisdranken - Kolen

8770 Ingelmunster
Verpakt

8760 Meulebeke Vergeldermolenstraat 3 Elf Juli Singel 10
8840 Oostnieuwkerke 8770 Ingelmunster

Tel: 051/31 0074 Tel. 051 69 68 92 Tel.: 051 31 07 12

Tel. 051 30 01 91
sneppe@telenet.be www.bardoelnv.com Fax. 051 321440

HAIR ART ANGELA

Dames en Heren

BID-CONCEPT

Lendeleedsestraat 88
8870 Izegem

Tel. 051 305803

D & V PLANT
PRODUCT/ON bvba

UIT SYMPATHIE

G.S.1. nv
SCHRIJN·&TIMMERWERKEN

(Houl & 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 ...

lel. 051 307449
Fax 051 31 7221

VANDEKERCKHOVE
NV

Auto-elektriciteit
Autoradio's

Afstelling motoren
Mobilofoon
Batterijen

Kortrij kstraat 46-48
8770 Ingelmunster

051300892

JEAN-LUC TILLIE &
zoon

Alle bouwkarweien
Aanleg terrassen,
opritten en vijvers

Dossestraat 15
8770 Ingelmunster

051 3031 71

Bruggestraat 218
8770 Ingelmunster

tel. 051 30 15 42
fax 051484218
info@aviflora.be

SLAGERIJ
'TWORSTJE

Roger & Ingrid
Lefevere - Margot

uit sympathie

Kruisstraat 47
8870 Izegem

Tel. 051 300921

Brandhouthandel
Stradeltrans

Lodewijk De Raetlaan 60
-IZEGEM

0476 I 56 77 45

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

Aanmaak
hout


