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Wie op de hoogte wenst te blijven van onze activiteiten kan zich abonneren op onze nieuwsbrief door zijn
emailadresdoortegevenviaeenmailnaarinfo@debllizerd.be
Bezoek ook onze website www.debllizerd.be

VOORWOORD

Na een toch relatief strenge winter is de lente toch in het land. De natuur is werkelijk aan het"
ontploffen". In een week tijd is zowat alles groener geworden. Ondertussen zijn de zwalikop,
tjiftjaf, fitis en boerenzwaluw reeds aangekomen. Straks komen de uintluiter,wielewaal,
.
Ondeliussen zijn de werkdagen in Mandelhoek en 't Spoorwegdomein achter de rug waar heel
werk verzet werd.
De paddentrek is zowat voorbij, en was jammerlijk genoeg over een lange peIiode gespreid.
Een georganiseerde paddentrek werd dit jaar weer gerealiseerd aan de Bosmolens. Een
verslag daarvan in een volgend boekje. Ook in Ingelmunster zijn er tal van oversteekplaatsen
zoals Lenteakker, Ezelshoek, De Wante, en een nieuwe plaats Rozestraat. Het is de bedoeling
om ook op deze plaatsen volgend jaar "de draad" terug op te nemen. Ondertussen zijn
verschillende leden en sympathisanten bereidt om mee te werken.

Twee jaar terug werden de eerste kunstnesten voor zwaluwen opgehangen aan de ringbrug te
Ingelmunster. In 2008 werd één nest reeds bewoond en een ander nest werd verder
opgebouwd. Dit jaar ( zie foto kaft) werden er met de hulp van Ingelmunsterse brandweer
kunstnesten opgehangen aan de Wantebrug. Zoals iedereen wel weet gaat het bergaf met onze
zwaluwen. Vandaar.
.

2009 is reeds een eindje bezig en we zien dat sommige natuurpunt- en sympathisantleden de
bijdrage nog niet vereffend hebben en waarschijnlijk is dit uit vergetelheid. Bij deze nog een
wanne oproep.
De natuur zal er wel bij varen.

Verder veel leesgenot en tot op één of andere activiteit.
Hendrik Debeuf

PS Vergeet niet te noteren de BBQ op 30/08/09

ACTIVITEITEN

Zondag 10/05/09
Geleide wandeling Mandelhoek. Afspraak om 9h30 aan de ingang reservaat Waterstraat,
Ingelmunster.

Zondag 17/05/09
Vroegmorgenwandeling ism Minaraad Izegem.
Zie verdere bijdrage.

21-22-23-24/05 Buizerdweekend Nieuwkapellen
Zie verdere bijdrage.

Zaterdag 13/06/09
Namiddagwandeling Zwat1e berg Heuvelland.
Zie aparte bijdrage

Zondag 14/06/09
Geleide wandeling Mandelhoek. Afspraak om 9h30 aan de ingang reservaat Waterstraat,
Ingelmunster.

Zondag 21/06/09
Werkdag Mandelhoek om 8h30
Het kan ook dat er de zaterdag gewerkt zal worden, maar op dit ogenblik beschikken we niet
over de nodige info.

Zondag 18/07/09
Geleide wandeling Mandelhoek. Afspraak om 9h30 aan de ingang reservaat Waterstraat,
Ingelmunster.

Hierna volgt een greep uit de activiteitenkalender van natuurpunt Mandelstreke. Meer info bij Piet
Desmet 051/22.58.52 of op hllp://users.p<lndora.bc/mandclstrckc/al!cnda.htm

Vr8 mei

Avondwandeling : Tillegembos in Brugge

'BWim
Marichal

Bois Jolyen Tombele-Pyreneeën in Ronse
e:>09:30 Hogerlucht - Ronse

W Cien De Roo

019:00

Zo 10 mei
008:00
Vr 15 mei
019:00
Zo 17 mei
e:>10:00-11 :30
Babilliestr

'\i

(914:00 Paterskerk - Ronse
Avondwandeling : Kleiputten en domeinbos Rumbeke
019: 15 parking Babilliestraat
Open natuurwandeling Kleiputten Rumbeke

~ PhHippe
Moreaux
'B Piet Desmet

~

Piet Desmet

OHH 21-24 mei

4-daagse reis naar de Argonne

~

Vr 29 mei

Avondwandeling : Warandeputten in Moerbrugge

'B Ria Wyffels

Wim Marichal

019:00
De Warandeputten is een 10 ha groot natuurgebied aan de bnlg van Moerbrugge dat sinds 1993 beheerd wordt door NatuurpullI.
Dankzij de steun van het Vlaams Gewest (Administratie Waterwegen en Zeewezen) zijn de Warandeputten recent omgetoverd tol
een echt paradijs voor wandelaars en natuurlienlebbers.
Dwars doorheen de Wamndeputten loopt een kronkelend wandel parcours dal je tot bij de mooiste plekjes van het natuurgebied
breng!. Langs een knuppelpad door een zeldzaam Illoerasbiotoop kan je allerlei kriebelbeestjes en kikkers van dichtbij observeren.
Vanuit de twee kijkhuIlen kan je ongemerkt de talrijke watervogels bespiedcn die zich in het uitgestrekte moerasgebied ophouden.
In de vele hout kanten laten zangvogels in alle toonaarden horen dat ze er zich bijzonder gocd thuis voelen. Een geluidswal dempt
het lawaai van de autoweg.

Vr 5 juni

Avondwandeling langs de vaarttaluds in Moen

019:00

'B Peter
Hantson

'De Vaarttaluds' is eigendom van de Administratie Waterwegen en Zeewezen. Met l atuurpunt (toen Wielewaal) werd in 1994 een
beheersovereenkomst gesloten. Ook op het nabijgelegen 'Kraaihos', nu 'Orveytbos en eigendom van afdeling Bos en Groen, wordt
een gedeelte beheerd door pony's van NatuurpullI.
Planteninventarisaties brachten een zeer grote soortenrijkdom met o.a. 18 rode-lijstsoorten naar voor. Veel van deze planten blijken
aan de aanwezigheid van kalk gebonden te zijn. Zo ook de meeste van de 1I soorten orchideeën die op het terrein voorkomen,
waarvan een aantal zich explosief ontwikkelen tol enkele honderden exemplaren (Bijen-, Riet-, Moeraswcspcn- en Vleeskleurige
orchis). Ook uit inventarisaties van mossen, korstmossen en zwammen kwam, de grote waarde van het terrein naar voor. Ook de
faunistische waarde van het gebied blijkt uit waarnemingen van Roodborsttapuit, Meerv\eenlluis, Hazelwonll, Koninginnepage en
Kamsa\am3nder. Om zijn uitzonderlijke waarde werd de omgeving dan ook uitgeroepen tot Europees Habitatrichtlijngebied.

Zo 14 juni

Gluren bij de Buren
ism Stad Roeselare

~

Zo 21 juni
e:>1 0:00-11 :30
Babilliestr

Open natuurwandeling Kleiputten Rumbeke
ism Pasar Ingelmunster

'B Piet Desmet

Do 25 juni
019:00-20:00

Gierzwaluwtelling

~

Zo 28 juni
c:>13:30-17:30
Ledegemstr

Opening waterzuiveringsinstallatie LedegemIWevelgem
ism Aquafin

"" Piet Desmet

Piet Desmet

Koen Maes

BUIZERDWEEKEND (22 mei - 24 mei 2009)

Net bachten de kuipe ...
Nieuwkapelle (Diksmuide)
Dit jaar zoeken we het niet ver van huis. Het landelijke polderdorp Nieuwkapelle (150-tal
woningen - 400 inwoners) wordt het toneel van ons buizerdweekend. Grenzend aan de
IJzerbroeken en op een boogscheut van de kust zijn er mogelijkheden zat om er een
gevarieerd en boeiend weekend van te maken. Zo staan onder meer volgende zaken op het
progranuna:
Vlaams natuutTeServaat De IJzennonding (Nieuwpoort)
Fietstocht(je) in de IJzerbroeken
Vlaams natuurreservaat Viconia-Kleiputten (Stuivekenskerke, met
heerlijke picon)
Brouwelijmuseum
Broekenwandeling in en rond De Blankaalt + oversteek van de
blankaartvijver met fluisterboot
Het buizerdweekend gaat door van vrijdag 22 mei tot en met zondag 24 mei 2009. We
verblijven in de Slaghekhoeve, een mooi gerestaureerde polderhoeve.
Er is plaats voor 15 deelnemers. Nu nog 6 plaatsen beschikbaar. 't Zijn de laatste !!!

Kostprijs: € 100 per persoon (forfaitair
bedrag = walIDeer na afloop van het
weekend budget over is, krijgt u het
teveel betaalde bedrag terug)
Inbegrepen:
Verblijf
Eten
Gidsbeutten
Traktaties her en der
Ambiance
Schitterende natuur
Overweldigend landschap
Inschrijven:
kan door een voorschot van € 50 over
te schrijven (graag voor 5 mei e.k.) op
rekeningnummer
738-0128244-32
(Wouter Mortier) met vermelding van
NAAM + AANTAL PERSONEN.

sfaebekboeve (Nieuwkapelle)

Wie zich heeft ingesclu·even wordt tijdig
op de hoogte gebracht van verdere
praktische zaken.

Enkele sfeerbeelden van wat we mogen verwachten:

Zondag 17 mei

VOG ELCONCERT.

't is bijna

-

Os.OOH
www.HelloCrozy.com

Naar jaarlijkse gewoonte organiseert de Milieuraad van Izegem een
Vroegmorgenwandeling.
Niets is mooier dan bij het krieken van de dag de vogels te horen fluiten. Vooral als er een
"orkestmeester" bij is die je uitleg geeft bij de verschillende "instrumenten".
Daarom deden we ook dit jaar beroep op Piet Desmet, vogelaar bij uitstek.
We verzamelen om 05.00 aan de kerk van Emelgem.
Daarna wandelen we tussen Mandel en Kanaal naar het natuurreservaat Mandelhoek. We
keren terug langs het jaagpad, kant spoorweg.
Na de wandeling biedt de Milieuraad een ontbijt aan in het voormalig gemeentehuis van
Emelgem.
Karekietjes en Wereldwinkel verzorgen de
catering met fair-trade producten.
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Wil je het "vogel concert" meebeluisteren,
geef ons dan een seintje voor 15 mei,

•

•

I

lulutle lulutle lulutle
lulUtie tulUtie tu lUtie

051/30.47.31

IICtjuw liPtjuw Ill'tjuw I"'tjuw
Jacqui

De Zwarteberg : Natuur in overvloed.
Zaterdag 13 juni maken we een excursie naar de Mont Noir.
Mont Noir, want de wandeling gaat door op de Franse flank van de Zwarte Berg.

Piet Hardeman, kenner van de streek bij uitstek, gidst ons door het
Pare Départemental Marguerite Youreenar.
Park genoemd naar de eerste vrouwelijke schrijfster die mocht toetreden
tot de Académie Française.
Zij zorgde er in zekere zin voor dat het natuurreservaat de Zwarteberg er
gekomen is.
Het wordt dus zowel een natuur- als cultuurwandeling.
Piet Hardeman zal ons niet alleen laten kennismaken met de prachtige
fauna en flora van de streek, maar hij zal het ook hebben over het
geschiedkundig belang ervan.
Praktische afspraken:
We verzameien om 12.45 aan Top Interieur in Izegem.
Vertrek om 13.00 stipt.
Ofwel ga je rechtreeks naar het Parc Départemental Marguerite Yourcenar,
2266 route du Parc in Sint-Janskapei.
De wandeling begint om 14.30 en duurt ongeveer 2 à 3 h.
Achteraf proeven wij een echte Picon !
Graag kregen wij op voorhand uw inschrijving, zowel als je start in Izegem of in St.-Janskapei.
Jacqui

Zwarteberg
Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
De Zwarteberg is een getuigenheuvel en gehucht in de gemeente Heuvelland. De heuvel ligt op de
Frans-Belgische grens, de top op 152 meter. Aan de Franse zijde heet de helling Mont Noir, naar het
gelijknamige gehucht op de top. De heuvel ligt op de grens van Westouter in België, en 5intJanskappel en het grondgebied van Boeschepe in Frankrijk. De naam is afkomstig van de familienaam
De Zwarte die de berg in de Be en 14e eeuw in hun bezit hadden.

De Zwarteberg ligt tegen de Vidaigneberg, Rodeberg en Baneberg. Op de Zwarteberg liggen vele
winkeltjes en horeceagelegenheden, die vooral door Fransen in de weekenden bezocht worden en
voor erg druk grenstoerisme zorgt. Op Frans grondgebied staat het oude huis van de ouders van
Marguerite Yourcenar; naar wie een departementaal park ter plekke is genoemd.

De Zwarteberg is een onderdeel van de zogenaamde centrale heuvelkam in het West-Vlaams
Heuvelland, deze bestaat daarnaast uit de Watenberg, Kasseiberg, Wouwenberg, Katsberg,
Boeschepeberg, Kokereelberg, Vidaigneberg, Baneberg, Rodeberg, 5ulferberg, Goeberg,
5cherpenberg, Monteberg, Kemmelberg en Letteberg. Ten zuiden van deze heuvelkam bevindt zich
het stroomgebied van de Leie, ten noorden van deze heuvelkam het stroomgebied van de Ijzer.

De helling is tevens bekend uit het wielrennen en meermaals beklommen in Gent-Wevelgem, onder
andere in 1957, 1993, 1994 en 1995.
De helling kan zowel vanuit Frankrijk beklommen worden (Mont Noir) als vanaf de Vidaigneberg
(Zwarteberg).
Daarnaast kan ze ook beklommen worden via de Langendreef en Gemenestraat vanuit Westouter.
De weg voert eerst een aantal kilometers licht omhoog tot de klim aanvangt. Op de top bevinden zich
30 meter kasseien. Verder is er de mogelijkheid de Zwarteberg vanuit het gehucht Croix de
Poperinghe (uit de richting Belle (Frans: Bailleul) via de D223 te beklimmen, deze laatste eindigt op
2/3 deel onder de top van de klim van de Zwarte berg vanuit de richting Viadaigneberg.

De helling wordt ook opgenomen in de Vierdaagse van Duinkerken, de Driedaagse van WestVlaanderen en het Circuit Franco-Beige.

Binnen en buiten de koestal
Aan het 'Hof te Muizenhol'
Muizenholstraat, Lierde
Zomerse gewitte, reine stal
met brommende vliegen erin.
Buiten grazen bonkige lijven,
staartslaand naar hun rug.
Zwaluwnesten aan
de gekalkte stalmuren:
kwetteren, voederen,
vliegen erin, eruit.

Onweer op komst!
Duchtig lopen met kop
en staart rechtop.
Een lege koeienstal:
koele betonnen kribben,
spinnenwebben in de hoeken,
zelen aan de muur, katten
die naar zwaluwjongen gluren
Zomerse weiden:
goudgele boterbloemen
langs grachtoevers.
Onder schaduwrijke bomen,
kauwen, langdurig herkauwen,
daarna gemolken worden.
Zwaluwen rustig op het nest,
vijf bekjes op de rand.
Vleermuizen duiken vanuit
zolderingen de nacht in,
de maan schijnt zilver,
de koeien slapen.
De kartuizertoeren van
Sint - Martens-Lierde luidt,
een waarheid als een koe:
'Het is kwart voor twaalf!'

Karel De Pclscmaeker

Tuinen Chris Boone

OfFICE & '.PfR-CENTIR

Westlaan 214
8800 Roeselare
Tel. 051/25 49 90
Fax 051/25 49 99

ontwerp· aanleg en
onderhoud van tuinen,
afsluitingen terrassen en
vijvers
Gentsestraat 81
Moorslede
Boomkwekerij
st·.Amandstraat 10
8740 Pittem

tel:051/77.25.87

Pedicure
Demeulenaere Kathleen
H. Depraeterestraat 3
8770 Ingelmunster

PROFESSIONEEL ADVIES

051 131.39.27

PERSOONLIJK KARAKTER

MET

Biobox thee en
theeproducten
Verkoop etherische oliën
sjankara

Gsm:0472/67.54.14
www.tuinenchrisboone.be

DE FAGOT

Dagbladhandel
DE SNEPPE

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

www.bardoelnv.com

Tel. 051 3001 91
Fax. 051 321440

G.S.1. nv

JEAN-LUC TILLIE &
zoon

SLAGERIJ
'TWORSTJE

Alle bouwkarweien
Aanleg terrassen,
oprillen en vijvers

Roger & Ingrid
Lefevere • Margot

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·

Dossestraat 15
8770 Ingelmunster
051 3031 71

Auto·elektriciteit
Autoradio's
Afstelling motoren
Mobilofoon
Batterijen
Kortrijkstraat 46·48
8770 Ingelmunster
051300892

Bier· frisdranken· Kolen
Elf Juli Singel 10
8770 Ingelmunster

uit sympathie
Kruisstraat 47
8870 Izegem
Tel. 051 30 09 21

Brandhouthandel
stradeltrans
Lodewijk De Raetlaan 60
• IZEGEM

VANDEKERCKHOVE
NV

UIT SYMPATHIE

Drankenservice
Rudy Ampe

sneppe@telenet.be

8760 Meulebeke

veranda's ...
tel. 051 307449
Fax 051 31 7221

D & V PLANT
PRODUCT/ON bvba

IEDERE WERKDAG 8·12 U
13.30·18.30
DONDERDAG NAMIDDAG
OP AFSPRAAK
ZATERDAG 09·11 U.

Tel. 051 69 68 92

Bruggesteenweg 83 A

Tel: 051/31 0074

BARDOEL NV

Hlnnebilkstraat 78
8770 ingelmunster
Tel 051 302784
Fax 051 31 66 78

Zaagsel, houtkrullen
en vlaslemen
Verpakt
Vergeldermolenstraat 3
8840 Oostnieuwkerke
Tel.: 051 31 07 12

Stationstraat 48
8770 Ingelmunster

KANTOOR
BOUCKAERT

0476/5677 45

Bruggestraat 218
8770 Ingelmunster
tel. 051 30 15 42
fax 051 484218
info@aviflora.be

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

