WINTER IS COMING

Neen … spijtig voor de fans van Game of Thrones, geen extra seizoen.
Wel voor ons en alle dieren in onze tuin.
Zelf komen we die winter wel door, warm binnen,
onder een dekentje, met wat warme chocomelk
of iets anders lekkers.
Voor de meeste vogels is het echter wel een
moeilijke tijd, zeker als het gesneeuwd of gevroren heeft. Dan geraken zij moeilijk aan eten of
nog belangrijker, drinken.

Hoe kan jij helpen?

Laten we beginnen met drinken:
Als het vriest kan jij voor hen zorgen door bereikbaar water buiten te zetten, en regelmatig te controleren dat het niet bevroren is. Gebruik geen
metalen bakje, want hieraan kunnen vogels vastvriezen met hun pootjes, en plaats er een kippengaasje over. Zo voorkom je dat vogels gaan baden
en onderkoelen.

Nog een laatste tip:

Plaats je voeder/water op een voor de vogels veilige plaats, buiten het bereik van hun natuurlijke, zij
het schattige vijanden.

Zelf aan de slag om een vogelhuisje of voederplaats te maken?
1: www.zimmo.be/blog/2019/01/19/zo-knutselje-5-originele-vogelhuisjes/

2: www.natuurpunt.be/sites/default/files/np_werkblad_voederplank.pdf

Meer tips of info? het internet staat er vol mee,
hier alvast een voorzet hoe jij vogels en andere
dieren de winter kan doorhelpen:
3: www.visdief.nl/drinkwater-voor-tuinvogels/
4: www.libelle.be/nest/dieren-tuin-winter/
Ben jij aan de slag geweest met bovenstaande
tips, deel dan gerust een foto of een tekstje
naar
onsstreven@gmail.com
of Ons Streven op facebook.

met QR in volgorde :
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Voedsel:

Als het een zachte winter is bijvoederen eigenlijk
niet echt nodig. Eens de temperatuur naar nul gaat
dan weer wel.
Geeft het liefst geen brood aan vogels, dit bevat
meestal te veel zout (= zout droogt uit). Wat je
zeker kan geven zijn vetbollen/zaden/fruit, liever
op een voerplankje/huisje dan in een netje. Zo vermijd je ineens het risico dat een vogeltje vast komt
te zitten, of het plastic netje in de natuur terecht
komt.
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meer info op

www.hetgroenewaasland.be/klik

Lezing door

Marc De Wree:

Groot succes
Donderdag 11 november was het eindelijk mogelijk
de reeds lang geplande presentatie te laten plaatsvinden. We hebben heel wat reclame gemaakt,
maar aangezien het nog even spannend gemaakt
werd met de slechtere coronacijfers, hadden we als
organisator toch een bang hartje naar het aantal
aanwezigen. Dit bleek al snel ongegrond want, hoewel de deuren pas officieel om half acht open gingen, stroomden de deelnemers al binnen vanaf iets
na zeven. Alle beschikbare plaatsen waren bijna volledig volzet rond half acht.

Marc De Wree heeft een serieuze bagage van de geschiedenis van Tigelrode oftewel Tielrode. Hij kan hierover zo begeesterend vertellen dat het publiek
muisstil zijn relaas aanhoorde. Zijn kennis is klein begonnen als een drang om de geschiedenis van zijn familie in kaart te brengen, maar dit is uitgegroeid tot
een rijke verzameling van de plaatselijke geschiedenis met vele boeiende weetjes, gestaafd met vele authentieke documenten en foto's. Zijn familie woonde
vroeger op de plaats waar de huidige kerk staat. Zij
verkochten hun grond aan de kerkfabriek en hadden
hierdoor toch een belangrijk aandeel in het uitzicht
van het huidige Tielrode.

‘Den Bascuul’

Sophie Anthuenis – Ronny Van Driessche

Amand De Vosstraat, 9 - Eksaarde
Tel. 0471/84 84 35
of Tel. 0477/90 79 72
ronny@bistrodenbascuul.be
www.bistrodenbascuul.be
Like ons op :www.facebook.com/DenBascuul
Proef ons op youtube :

www.youtube.com/watch?v=1lRj6FyUxcE

(advertentie)
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Op het einde van deze ruimtereis hadden vele aanwezigen de smaak te
pakken en zijn boeken over dit thema
verkochten als zoete broodjes.

Bistro
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