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Wij houden in Izegem en Ingelmunster de natuur
en milieuontwikkelingen nauwlettend in het oog.
Door de vertegenwoordiging in de gemeentelijke
milieu- en natuurraden kunnen wij onze
opmerkingen en voorstellen kwijt. Zo willen we
opbouwend meewerken met de gemeentelijke
instanties aan een beter leefmilieu, en indien nodig
laten we niet na een beschuldigende vinger op te
steken!

Plaatsen van zwaluwkunstnesten aan verschillende bruggen over het kanaal, met de hulp van de brandweerkorpsen van Izegem en Ingelmunster
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Jaarlijkse rommelmarkt - we geven uw spullen een tweede leven
(Ingelmunster)

Dag van de Natuur 2011 - Aanplantingen rond het bufferbekken aan de Bossebeek
(Izergem)

"Meteen métbewoners!"
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de tuin!

vooFt.icn. "Uilcraard hopen wc dal~;;:;:==~
heel wat dieren de wcg naar onze
toren vinden. maar ook kijklustige
mensen zijn 7.ckcr welkom! Spt:ci
aal daarvoor 7.orgdc de milieuraad
voor infopaoclcn. ûmwolICndcn
hoeven geen sclll"ik tc hebben dal
hel hier binnenkort krioelt van de

insecten. die beestjes korocn so-:-\:~~,.,~::==-':=--'"
wieso in de natuur voor dus dtl
"lal 7.ckcr geen verschil maken.'
legt lacqui uil. _".-._

"Het is de bedoeling dat de insec- ~ti~~:i::~-:s.~
tcntoren blijft sla.an. We hopen ..
vcel mensen ielS bij te brengen I"
&I'endien kunnen geïnteresseer
den nog lOl 8 april ten.'Cht in de
hal van hel sledelijk zwemood
voor C('n tentoonstelling o\"er ho
ning en solilaire bijen. "Een ideale
tentoons\Clling voor de school
gaande jeugd. Uinnen een goede
twee weken moet ;re helaas terug
naar Anlwerpen, maar 17.egem kan
er dus nog even van genieten'"

(Mclissa Vanwijnsbcrghc)

Insecten spotten in insectentoren in Izegem

• IZEGEM - Afgelopen zaterdag was het weer
een hoogdag voor de Izegemse natuurliefheb
bers. Onze stad kreeg er namelijk een insec·
tentoren bij. Iedereen die nieuwsgierig is en
iets wil bijleren. kan er vanaf nu zijn hartje op·
halen.

rJ~ui Stragicr. \"oor,duer van de ren te plaatscn om zo de Izegem
.Tili~unlad, was uilcnlan! van de naren iets bij Ie brengcn over del-C
partij om de inscclemoren aan hel kleine. maar erg nuttige diertjes!

• publiek \"oor te sll:lIen. "Oc crealie Raf Verbeest \'an De Huizen! was
en uitvoering van del,C prachtige mctl.'ClI bereid om l.ocn ontwerp Ie
toren is voll..>dig hel werk VIUl Raf maken en van hel één kwam het
Verbeesl uit Rumbeke. Hij was ander. We l.ijn bijzonder tevreden
maanden l.oel met dc/.e loren. die met het TCsultaat!" In de loekomst
nu onderdak biedl a.an verschillcn- zouden trouwens ook vlindel'$ ex
de insecten. mui/,cn en zelfs lna aandachl krijgen rond het
egels," beginl Jocqui. De in.scçten- sportcentrum. Nadia Staes. Jacqui Stragier en Roos Waelkens bij de insectentoren. (Fo-
toren. gefinancicn! door De Uui- to Frank)
zerd, kn.'Cg l.'Cn mooie p1:talS aan Tentoonstelling

- het sportcenlrum De Krekel. Verbeesi werkte in zijn serre aan laire bijen al gretig gebruik maak- qui. De toren. die onder andere be
"FrJncis Kerckhof, van de [/.c- de ins<.'ClenlOren en bracht mel de len van hel bouwwerk. Dal zijn staal uit hOUl en rielstengels. geeft
gelllsc sportdienst, en ikzelf von- loren meleen ('Cn aant:.1 bewoners bijen die niet in kolonie leven, solitaire bijen een ide:.le plaats om
den hel een goed idee om hier na mee. '"Toen we de toren plaalsen. Uinnenkort kunnen wc dus veel hun eitjes Ic leggen. Daamaast is
de vClgelkijkwand een inscctenlo- merkten wc op dat een aantal soli- beweging \'crwochten!" locht Jac' cr onc\cnlan l.clfs een cgclhuis

Jaarlijkse paddenoverzetactie met steun van het
Stadslandschap 't West-Vlaamse hart

2012 - Wilde bijen krijgen luxueus hotel nabij
Izegems sportcomplex, de Krekel

Vogels voeren en beloeren aan de Krekel (Izegem)

vzw

Izegem

atuurpunt
uizerde

uizerd.bee•


