
NATUURPUNT

België - Belgique
P.B. - P.P.

8770 lngelmullster I
BC 0646

- DE BUIZERD vzw

natuurpunt

Ingelmunster

Izegem

Tweemaandelijkse nieuwsbrief

Afgiftekantoor 8770 Ingelmunster 1

Jaargang 30 nr. 4 - P309935

JULI- AUG 2009

Afzelldadres en V.U.:

H. Debeuf, Bruggestraat 195

8770 Ingelmunstel'



DEBEUF HENDRIK
hendrik.debeuf@debuizerd.be

JACQUl STRAGIER
iaegtii.strat!ier<rodebuizerd.be

BESTUURSLEDEN

Bruggestraat 195, 8770lngehnunster 051/312162
voorzitter, secretariaat. vleermuizen, roofvogels en amfibieën, conservator spoorwcggebied,
MINA-raad, Gecoro, Z-W-VI. Koepel

Ardooisestraat 55, 8870 Izegem 0511304731
ondervoorzitter, nah.mrgids, voorzitter MINA-raad Izegem, conservator Mandelhoek,
vogelopvang

ROSA WAELKENS
rosa.wae Ikem;@debuizerd.be

THIERRY LEPERRE,
lhierrv.1epeITe@debuizent.be

PAUL MAES
pauI. m.e,@debuizerd.be

BARTMAES
bart.maesCa"debllizerd.be

SERGE NOPPE
serge.noppe@debuizerd.be

Ardooisestraat 55,
MINA-raad Izegem

Europalaan 2,
amfibieën. zwaluwen

Kortrijkstraat 40,
penningmeester

Nijverheidstraat25,
MINA-raad, Z-W-VI. Koepel

Provenseweg 23,
roofvogels, zwaluwen, Gecoro

8870 Izegem

8870 Izegem

8770 Ingelmunsler

8780 Oostrozebeke

8970 Poperinge

0511304731

0511310366

0511300951

056/320467

0498/151714

EDDYVROMAN
eddy.vroman@debuizerd.be

Kard.Cardijnlaan 55, 8870 Izegem 0511309356
natuurgids, zwaluwen, amfibieën, MINA-raad Izegem, Z-W-VI. Koepel

GEERT STEELANT
I.!cert.steelant@debuizerd.be

Blekerijstraal 133,
padden, Mina-raad Izegem

8870 Izegem 051131 3796

KATHLEEN DEMEULENAERE H. Depraeterestraat 3
katlileen.demeulcnaerelfl debuÎzerd.be MINA-raad lngelmunster

8770 lngelmunster 051/313927

KURTDE SMET
kurt.desmetaPdcbuizcrd.be

Bollewerpstraat 159A, 8770 Ingelmunsler 051/300673
redactie en lay-out, webmaster, MINA-raad Ingelmunster, Z-W-VI. Koepel

POL DELEERSNYDER
pol.deleersnyder@,debuizerd.be

Haaipanderstraat 61, 8870 Izegem
padden, natuurgids, MINA-raad Izegem

051/301423

WOUTER MORTIER
wouteLmD rt ier@idebuizerd.be

Steenovenstraat 48, 8860 Meulebeke 0486/33 3343

Rekeningnummer Natuurpunt De Buizerd vzw: 751- 2037233·79 ~ NIEUW

Wie op de hoogte wenst te blijven van onze activiteiten kan zich abonneren op onze nieuwsbrief door zijn
emailadresdoortegevenviaeenmailnaarinfo@debuizerd.be

Bezoek ook onze website www.debuizerd.be



VOORWOORD

De zomermaanden zijn in aantocht. Tijd om wat vakantie te nemen en te genieten.
Ook voor Natuurpunt - De Buizerd is het tijd om " wat stoom af te blazen" na de
voorbije drukke maanden.

In de nieuwsbrief kun je een relaas lezen omtrent de voorbije paddentrek te Izegem
en het is de bedoeling om volgend jaar dergelijke actie terug te organiseren in
Ingelmunster. Verder is er een artikeltje te lezen omtrent de nieuwe paaiplaats
tussen de kikkerpaaiplaats en Aquafin. Deze werken zijn ondertussen gestart, en
deze paaiplaats zal ongetwijfeld in de toekomst een meerwaarde betekenen voor de
natuur in het algemeen. Naast paaiplaats zullen ongetwijfeld ook andere dieren (
zoals libellen, vogels) en waterplanten er zich vestigen. Het weekend te
Nieuwkapellen was een voltreffer met vooral de Blankaartwandeling Als uitschieter.
Volgend jaar gaan we terug richting Texel.

Verleden jaar werden er voor het eerst schapen gebruikt om nabegrazing te doen in
Mandelhoek en dit om de vergrassing een halt toe te roepen. Hoewel nog wat vroeg
om een evaluatie uit te voeren, denken we dat het goeie richting uitgaat.

De volgende maanden zijn er terug enkele activiteiten gepland met als uitschieter
natuurlijk de BBO in samenwerking met Natuurpunt Mandelstreke en dit op zondag
30 augustus. Verder lees je de praktische kant omtrent de BBO.

Verder nog veel leesgenot en een prettige vakantie toegewenst.

Debeuf Hendrik

Foto voorpagina: Argusvlinder (tijdens wandeling in de Viconiaputten)

De argusvlinder (Lasiol1ll1lata megera) is een dagvlinder uit de onderfamilie SatYlinae, de
zandoogjes en erebia's.

De argusvlinder komt in bijna heel Europa voor en leeft op verschillende soorten grasland. De
vliegtijd is van april tot en met oktober.

Aan de vele mooie ogen op de onderzijde van de vleugel heeft de vlinder zijn naam te danken,
die afgeleid is van Argus uit de Gliekse mythologie. Het is een energieke, rusteloze vlinder
die houdt van wmme, zonnige plekjes waar hij graag zit te ZOlmen, zoals op oude vervallen
muren en rotswanden. In de kieren daarvan kunnen ze dan de nacht doorbrengen.

Voor het opzoeken van neyctar bezoekt hij bloeiende bennplanten. De mannetjes vertonen
een sterk territoriumgedrag.



ACTIVITEITEN

Zondag 12/07 Geleide wandeling Mandelhoek

Aanvang om 9h30 ingang reservaat op het einde van de Waterstraat.
Gids van dienst: Debeuf Hendrik
Voor meer inlichtingen; Jacqui Stragier ( conservator)

Zondag 26/07 Tuinbezoek Ichtegem

Als vereniging krijgen we kans om deze 22 are grote ecologische tuin te bezoeken.
Volgens de gekregen info is dit een tuin met vele kleurrijke borders, stromend water
tussen de verschillende vijvers. Daarnaast is er ook een praktische moestuin, een
kruidentuin in dambordpatroon. De eigenaars Dhr. en Mevr. Logghe-Dewanckele
maken tevens eigen creaties bloemstukken.
Wie wil meerijden graag inschrijven bij Jacqui (051/304731) of
jacqui. stragier@debuizerd.be
De deelnameprijs is 3€Jpersoon.
Verzamelen om 8h45 aan Top Interieur te Izegem.
Voor dit bezoek dienen we echter wel met minimum 10 personen zijn. Dus
inschrijven .....

Zondag 09/08 Geleide wandeling Mandelhoek

Aanvang om 9h30 ingang reservaat op het einde van de Waterstraat.
Gids van dienst: Marichal Wim
Voor meer inlichtingen; Jacqui Stragier ( conservator)

Zondag 23/08 Werkdag Mandelhoek

Vooral maaien en hooien staan op het programma. Aanvang om 8h30.
Einde omstreeks 12hOO.
Voor meer inlichtingen; Jacqui Stragier(conservator)
Net zoals verleden zullen een aantal schapen de gemaaide percelen nabegrazen om
de grassen terug te dringen.

Zondag 30/08 BBQ ism Natuurpunt Mandelstreke

Inderdaad. de befaamde BBO is terug van weggeweest.
Zie aparte bijdrage verder in de nieuwsbrief.
Let wel; Uiterste inschrijvingsdatum is 24/08!!

Zondag 13/09 Geleide wandeling Mandelhoek

Aanvang om 9h30 ingang reservaat op het einde van de Waterstraat.
Gids van dienst: Manhaeve Mario
Voor meer inlichtingen; Jacqui Stragier ( conservator)



Dinsdag 15/09
Dinsdag 22/09
Dinsdag 29/09

Het is reeds een paar jaar geleden dat de NP-DB nog een "cursus" aangeboden
heeft. In dit vroege najaar is er mogelijkheid om deel te nemen aan een cursus in
samenwerking met Inverde. Deze zal doorgaan op bovenvermelde datums en dit
gespreid over drie dinsdagavonden telkens om 19h30 in de Plantijnzaal van de
Izegemse bibliotheek (kant station te Izegem) . Op 29/09 is er een "les in het veld"
voorzien in Mandelhoek waar we als vereniging toch al wat ervaring hebben. Bij
slecht weer kunnen we uitwijken naar de Plantijnzaal.
Inverde is een vormingsinstelling die een brede waaier aanbieden over beheer van
bos-, groen- en natuurgebieden, waterbeheer, .......

Uit het aanbod hebben we gekozen uit "Poelen en natuurlijke vijvers". Naast theorie
zal er tevens veel aandacht geschonken worden rond de praktische kant en vooral
naar beheer toe.

Momenteel zijn nog we bezig met praktische kant van de cursus. Tijdstip van de
praktijk en prijs van de cursus moeten nog vastgelegd worden.

Inschrijven kan bij Jacqui Stragier ( 051/304731) of jacqui.stragier@debuizerd.be.

Vrijdag 2/10 info·avond zonne-energie

Deze infoavond gaat terug door in Plantijnzaal van de Izegemse bibliotheek en dit
om 19h30.

Wat achtergrondinfo
In oktober 2008 lanceerde Natuurpunt het project" zonnen voor meer natuur ". Met
dit project wil Natuurpunt leden en niet-leden stimuleren om op hun eigen woning
zonnepanelen te plaatsen voor de milieuvriendelijke productie van elektriciteit en
warm water. Daarbij is er een overeenkomst gesloten met Linea Trovata SunTec NV
voor het leveren en plaatsen van zonnepanelen.

Volgende thema's zullen tijdens deze infoavond aan bod komen;
Wat zijn zonnepanelen en zonneboilers, hoe werken ze, hoe kan je ermee besparen
op de energiefactuur?
Wat kosten dergelijke installaties? Welke premies, belastingvoordelen, subsidies, ...
Investeringskost, hoe snel is die investering terugverdiend, ....
Hoe zit het project "zonnen voor meer natuur" in elkaar.



NATUURPUNT BARBECUE: ZONDAG 30 AUGUSTUS 2009.

Met een tussenpauze van één jaar organiseren Natuurpunt De Buizerd en Natuurpunt

Mandelstreke dit jaar opnieuw hun befaamde en beruchte BARBECUE.

Wegens restauratiewerken aan het kasteel Wallemote moeten we uitwijken naar een

andere locatie. We zochten, en vonden, een plek waar we zowel kunnen binnen als buiten zitten nml. :

Campus Gemeenschapsonderwijs Bellevuestraat Izegem.

Vanaf 11 uur wordt het aperitief geserveerd.

De Ingelmunsterse folkgroep "Traveling Light" zorgt voor de muzikale omlijsting.

Vanaf 13.00 uur kan je aanschuiven voor het eetfestijn. Je kan kiezen tussen vlees (

rochette,worst,ribbetjes) of vis (scampibrochette, papiotte van zalm). Voor de kinderen is er witte pens en

kip. Alle gerechten worden geserveerd met groenten, aardappelen en verschillende sausen.

Deelnameprijs: I volwassenen: leden: vlees of vis: 18 (p.p

niet-leden: vlees of vis: 20 (p.p

kinderen (-12jaar): leden: 10 (p.p ,niet-leden: 12 (

(Drank bij het eten is niet inbegrepen.)

Je kan inschrijven bij Roos en Jacqui 5tragier 051/30.47.31 of via jacqui.stragier@telenet.be uiterlijk tot

maandag 24 augustus.

Uw inschrijving is pas definitief na storting van het verschuldigde bedrag op rekening 001-

1552301-86 van 5tragier-Waelkens p.a. Ardooisestraat 55, 8870 Izegem.

Gelieve uw keuze vlees of vis te vermelden!!!

Gelieve steeds uw deelname telefonisch of per mail door te geven!

Hierna volgt een greep uit de activiteitenkalender van natuurpunt Mandelstreke. Meer info bij Piet Desmet

051/22.58.52 of op http://users.pandora.be/mandelstreke/agenda.htm

Za 8 augustus Zomerwerkdag in de Kleiputten ~Piet Desmet
009:00-16:00 iMet achteraf een cateringverrassing 1 ~
Babilliestr

Zo 23 augustus Happening 50 jaar Blankaart ~ Cien De Raa

Org. NP Yzervallei •
Nacht van de vleermuis in park Mariënstede te
Dadizele

Za 29 augustus
020:00-23:00 Remi

Dewitlestr Org. kern De Reiger •
a Jean-Pierre

Vandamme

Park Mariënstcde is gelegen in de schaduw van de Basiliek. De tuin van het voonnalig retraitehuis situeert zich midden de
dorpskern van Dadizclc. Slechts sinds 1999 is het open voor hel publiek. In 2003 werd het project voor de heraanleg
goedgekeurd. Pas in mei 2008 werd het vernieuwde park officieel ingehuldigd. Het bevat o.a. een oude ijskelder die ingericht
is als vleennuisverblijf. In de buurt hiervan zullen we lllel een batdetector luisteren naar overvliegende vleennuizen. Achteraf
is cr een diavoorstelling over vleemluizen in hel parkkasteel.



Eventjes voorstellen: Nele Soubry

Hey,
Misschien ben je me al eens tegengekomen op een activiteit of vergadering,
misschien ook (nog) niet. Ik ben Nele Soubry en vervang sinds 4 mei Lien
Verheyen als regioconsulente beweging voor West-Vlaanderen. Men vroeg
me om mezelf even kort voor te stellen. Waar zal ik beginnen? Ik ben
geboren en getogen in Gullegem, maar sinds kort Heulenaar geworden. Ik
ben jarenlang lid en leiding geweest in de +13-werking Gullegem, studeerde
Sociaal-Cultureel Werk aan de Hogeschool Gent, werkte 3,5 jaar als
arbeidsbegeleidster in een dagcentrum te Roeselare en trok voor 6
maanden naar Colombia om er vrijwilligerswerk te verrichten. Ik werkte

tussendoor zowel in de Carrefour als winkelbediende en in Bekaert Zwevegem als
metaalarbeidster. Ik hou van dansen en van sporten in het algemeen (al ontbreekt het me nu aan
tijd, wegens verbouwingswerken in ons huis)
o ja, ik ben eind vorig jaar in het huwelijksbootje gestapt. Natuurpunt leerde ik enkele jaren terug
kennen via mijn wandelingen in diverse grote en kleine natuurgebieden en ik droeg de organisatie
onmiddellijk een warm hart toe. Natuur is voor mij een onmisbaar gegeven in het leven.
Ik hoop jou te ontmoeten op één van de vele activiteiten of vergaderingen van Natuurpunt.
Vriendelijke groeten
Nele Soubry

WAAR ZIJN DE PADDEN IN IZEGEM NAAR TOE ???

Algemeen voor gans België is er een achtemitgang van het aantal padden.

Maar in Izegem is de daling overgezette padden zeer uitgesproken!

Nochtans kunnen we op een groep van een 20 tal vrijwilligers rekenen om op 2 verschillende locaties padden
tijdens de paddentrek een handje toe te steken de weg te over te steken om heelhuids hun paarpoel te
bereiken.

Rond Wallemote werden overgezet; In 2006: 1798
In 2007: 587
In 2008: 384
In 2009 : 20 I levende padden en 52 verkeersslachtoffers

In RIlodesgoed werden overgezet: In 2008: 158
In 2009: 237 levende padden en 26 verkeersslachtoffers

In de doodlopende Mispelstraat is er geen overzetactie meer, bij gebrek aan vrijwilligers en omdat er weinig
slachtoffers zijn. Het aantal padden is sterk vellninderd tot enkele tientallen.

In de Manegemstraat. de Slabbaardstraat Zuid, Blekerijstraat en Gapaardstraat was er de indertijd succesvolle
overzetactie. Nu is het reeds enkele jaren dat we de overzetactie gestopt hebben, daar er geen waamemingen
meer zij n!

Beperkte waarnemingen van padden werd dit jaar nog waargenomen in de Molstraat. aan de bmg in de
Woenstijnstraat, in de Oude Iepersestraat. de Kortrijksestraat. de Groenstraat. aan de Emelgemse bmg, de
Emelgemsestraat en aan de Kasteelwijk en langs het Merelbos.

Tijdens de paddenoverzetperiode worden ook de trekkende salamanders en kikkers geregistreerd.

De gegevens van de trek van de padden en dat van andere amfibieën wordt sinds enige jaren doorgegeven aan
de amfibieënwerkgroep Hyla van Natuurpunt. Zie website van Natuurpnnt.
Thierry
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Agentschap voor Natuur en Bos
Provinciale Visserijcommissie

Aanleg van een vispaaiplaats voor het kanaal Roeselare - Ooigem

Ondanks het feit dat het kanaal Roeselare - Ooigem een goede waterkwaliteit heeft en een
goed viswater is, zijn er op dit kanaal geen geschikte mogelijkheden voor vissen om te paaien
en hun eitjes af te leggen. Het visbestand van het kanaal is dan ook bijna volledig afhankelijk
van jaarlijkse visuitzettingen.
Door de aanleg van een vispaaiplaats hopen de Provinciale Visserijcommissie en het
Agentschap voor Natuur en Bos ervoor te zorgen dat het visbestand zich (meer) natuurlijk kan
instandhouden. Dit zorgt op termjjn voor minder kosten en een natuurlijker, evenwichtiger
visbestand.

De Provinciale Visserijconunjssie en het Agentschap voor Natuur en Bos hebben na een
zoektocht van vele jaren eindelijk een perceel klllmen aankopen, dat geschikt was om
dergelijke paaiplaats aan te leggen, dwz. bereikbaar, juiste hoogteligging en groot genoeg. Het
perceel is bijna 2 hectare groot, maar door zijn langgerekte vorm, de aanleg van de
noodzakelijke dijken en ook omdat een veilige afstand met de Oude Mandelmoet behouden
blijven, zal de wateroppervlakte ongeveer een halve hectare groot zijn. De paaiplaats wordt
zo groot mogelijk gemaakt omdat het nu, maar hoogst waarschijnlijk ook later, de enige
paaiplaats op het kanaal zal zijn.

De aanleg van deze paaiplaats vraagt heel wat grondverzet. Onder de trakelweg worden twee
buizen van 80 cm diameter gestoken die de paaiplaats verbinden met het kanaal. Zij moeten
ook zorgen voor een lokstroom die de vissen in en uit de paaiplaats doet zwemmen.

De paaiplaats zal niet alleen interessant zijn voor het visbestand. Ook heel wat water- (Gele
plomp, Dichtbladig fonteinkruid, Gedoomd hoornblad, ... ) en oeverplanten (Gele lis,
Kattestaart, zeggen en biezen, ... ) horen bij dit biotoop.
Rond de wateroppervlakte zal maaibeheer uitgevoerd worden, teneinde het grasland een zo
hoog mogelijke natuurwaarde te geven.
De paaiplaats zelf zal niet toegankelijk zijn, maar op de oostelijke dijk wordt een wandel- en
fietspad aangelegd vanwaar men het natuurgebied zal kunnen bewonderen.

De nieuwe paaiplaats is overigens njet het enige nieuwe initiatief van het Agentschap voor
Natuur en Bos in Ingelmunster. In samenwerking met de gemeente Ingelmunster wordt langs
de overzijde van het kanaal, in de Vlaswijk, een speelbos aangelegd.
Beide nieuwe nanlUrgebieden zijn naar gebruik toe van uiteenlopende aard. Nochtans
betekenen ze alle twee een aanzienlijke versterking van de natuur-as langs het kanaal in
Ingelmunster.



Tuinvlindertelling I &2 augustus 2009

Doel
-Veranderingen in toestand en verspreiding van onze
algemene dagvlinders (en enkele nachtvlinders)
documenteren via participatie van het grote publiek
-Mensen bewust maken van de natuurwaarden in de
eigen tuin
-Benadrukken van het belang van het melden van
natuur-waarnemingen
-Aandacht en I'espeet creëren voor vlinders (en zo ook voor andere insecten)
-Aanzetten tot het nemen van natuurvriendelijke maatregelen in de tuin

Nieuw in 2009

-De Vlinderstichting (Nederland) gaat eveneens van start met een tuinvlindertelling,
op zelfde datum en met zelfde methode

-Thesisstudente Hanne Verheyen verwerkte de resultaten van 2008 voor haar masterthesis in de
biowetenschappen (KHK)
-De nieuwsbrief Tuinvlindertelling wordt geïntegreerd in de Vlinder.flits
-Meer nadruk op betrekken van scholen en afdelingen

Samenvatting

Tijdens het weekend van I en 2 augustus worden opnieuw de vlinders in de tuin geteld. Het nationale
vlindertelweekend van Natuurpunt en haar Waalse zustervereniging Natagora is toe aan haar derde editie.
Iedereen wordt opgeroepen om in de eigen tuin naar vlinders te kijken, ze op naam te brengen én te tellen.

Vlinders tellen is niet alleen leuk, maar ook nodig, want deze diergroep reageert snel op milieufactoren en
veranderingen en is daarmee een goede indicator voor de kwaliteit van ons leefmilieu. Door mee te tellen, kan
iedereen meehelpen om cijfers te verzamelen over de toestand van de natuur om ons heen. Uit de telling van
vorig jaar bleek bijvoorbeeld dat nog steeds heel wat soorten achteruit gaan. Zo kende de Dagpauwoog een
opvallend slecht jaar, en was de Citroenvlinder in verschillende provincies zo goed als afwezig. Ook de
blauwtjes deden het niet goed in de Vlaamse tuinen. Een aantal andere soorten deden het gelukkig wat beter.
Gehakkelde aurelia en vooral Bruine zandoogjes werden meer waargenomen dan dan in 2007, en het Bont
zandoogje blijft zijn stijgende trend volhouden.

Dit jaar lijken er op het eerste zicht meer vlinders rond te vliegen dan vorig ja..·. Maar om dit met cijfers te
kunnen staven, zijn tellingen noodzakelijk. Iedereen met een interesse voor natuur kan hieraan meedoen. De
werkwijze is simpel: je zoekt op welke soorten er rondvliegen in jouw tuin, en noteert van elke SOOI·t het
maximum aantal exemplaren dat je tijdens het telweekend in de tuin zag. Het grootste aantal dat je op één
moment waarnam, kan je vanaf zondagavond 2 augustus invoeren op www.vlindermee.be. Doordat iedereen in
België op hetzelfde moment telt, worden hiermee nuttige cijfers verzameld over de toestand van onze vlinders.

Wie niet kan wachten om te tellen of de toestand in zijn tuin regelmatiger wil opvolgen, kan zich op de website
ook registreren als maandelijkse teller. Dan kan je maandelijks van elke soort het maximum waargenomen
exemplaren doorgeven. Die cijfers worden bewaard in een persoonlijke fiche, waar je ze altijd opnieuw kan
raadplegen of vergelijken met vorig jaar.

Op de Vlinder mee-website vind je ook informatie over de verschillende soorten met foto's en filmpjes. Er
staan ook tips voor het vlindervriendelijk inrichten van je tuin. Sinds vorig jaar zijn er ook lespakketten
beschikbaar voor kleuters en alle graden van de lagere school. Neem eens een kijkje!

Meer info
www.vlindermee.be
vlinders@natuurpunt.be



VOEDSEL VOOR VLINDERS
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VOEDSEL VOOR RUPSEN

Om t{· kUllllcn voortpl.11ltf'1l hebbell vlinders rnecr nodig
d,lIl dllC'PI1 bloelilen. Vlinders le~gel1 hun C'itj('s voolal op in
hC('1l1<:"e plcllltPIl, Vlchlfdpli1nten gl..!nocmd. Hierop vinden dl'
lllp'.l'll etpli. Veel 'loorten levpn op brandnptel of klilvel'soor
tt·u (JOOl <i{'lt' pl.llltt'n epn kcln'l te gevt'1I in Je tuin, LOrg je
voo. vOl'd\('1 VOOI de rupsen

VARIATIE IN JE TUIN

EEN AANTAL PLANTEN DIE UITBLINKEN IN HET
AANTREKKEN VAN DAGVLINDERS

ZONDER IS GEZONDER

Vlinders en andere insecten houden

van afwisseling. Opwarmen doen ze op

zonbeschenen plekjes uit de wind. Van

op losstaande struikjes kijken manne

tjes uit naar vrouwtjes. Een gevarieerde

tuin met een afwisseling van hoge en

lage planten, bomen, struiken, kruiden

en gras van verschillende lengtes is dan

ook ideaal.

OVERWINTERINGSPLAATSEN

Elke vUndersoort heeft zijn eigen manier

om de winter door te kOlnen; als eitje,

rups, pop of vlinder. Soorten die als vlin

der overwinteren (citroenvtinder, grote

vos, kleine vos, dagpauwoog ... ) zoeken

een beschut plekje zoals een zolder, een

hoUe boom of een houtstapel of ver

bergen zich tussen goenblijvende klim

planten zoals klimop.

De meeste vlinders overwinteren als

rups of pop. Rupsen en poppen zillen

tussen planten, onder dorre bladeren,

of in het gras. In een té propere tuin

maken ze geen kans. Laat dus wat wil

de hoekjes staan en verwijder niet aUe

plantenmateriaal.

Sproeimiddelen zijn niet aUeen nefast

voor het onkruid of ongedierte in kwes

tie, maar doden ook rupsen en vlinders.

Probeer dus voor je eigen gezondheid

en die van het leven om je heen sproei

stoffen te weren. Er bestaan heel wat

alternatieve methoden. Meer info op

www.123ecotuin.be



Zomerorogramma aan de Kust

Periode van 1 juli tJm 31 augustus 2009

Zomerwandelingen

Bijdrage: 2,5 euro/persoon of 5 euro/gezin
Gratis voor leden en nieuwe leden van Natuurpunt
Duur van de wandelingen: 2,5 uur

De Panne· De Westhoek

Elke donderdag om 10u30
-aan het infohuisje (einde van de Dynastielaan)
-Vlaams natuurreservaat, grootste duinencomplex, wandeling binnen
begrazingsraster met Schotse hooglandrunderen en Poolse konikpaarden, bloeiende
orchideeën en parnassia
-Kusttram halte Esplanade + 30 min. wandelen
-honden niet toegelaten

De Panne - Oosthoekduinen

Donderdag g en 23 juli en 6 en 20 augustus om 15u00
-aan het Vlaams Bezoekerscentrum 'De Nachtegaa1', einde Olmendreef, zijstraat van de baan
De Panne-Adinkerke (wegwijzers ter hoogte van de afslag)
-Vlaams natuurreservaat. begraasd door ezels, mooie overgang van duinen naar polders
-Kusttram halte Kerk + 5 min. wandelen

Oe Panne· Houtsaegerduinen

Elke zondag om 10u00
-aan de fontein op de Markt
-Vlaams natuurreservaat, begraasd door ezels
-Kusttram halte Centrum + 10 min. wandelen
-honden niet toegelaten

Koksijde· Doompanne

Elke zaterdag om 14u30
-aan het bezoekerscentrum langs de Doornpannestraat (zijstraat van kustweg t.h.v. boothotel
'La Péniche', tussen Koksijde-Bad en Oostduinker1<e-Bad)
-uitgestrekt duinlandschap met rijke voorgeschiedenis
-Kusttram halte Schipgat + 5 min. wandelen

Oostduinkerke - Ter Yde

Vrijdag 10, 17, 24 en 31 juli en 7 en 14 augustus om 15u00
-op het kruispunt van de Albert I-laan (kustweg) en de Cottagelaan
-Vlaams natuurreservaat, begrazing door Shetlandpony's, bloeiende orchideeën en pamassia
-Kusttram halte Duinpark
-honden niet toegelaten

Oiksmuide - De Blankaart

Zondag 5 juli, 2 en 23 augustus en 6 september om 14u30
-aan kasteel De Blankaart (vanuit Diksmuide de baan richting leper nemen; het kasteel bevindt
zich 2 km voorbij de kerk van Woumen aan de rechterkant)
-'parel van de IJzervallei', uitgestrekte vijver met rietkragen, oud kasteelpark, vogelkijktoren,
Vlaams Bezoekerscentrum 'De Otter'

Nieuwpoort - De IJzermonding

Elke vrijdag om 10u30
-parking einde Halvemaanstraat, zijstraat van de Kustweg tussen Nieuwpoort-Stad en
Westende-Bad, ter hoogte van Lombardsijde (afslag Novus Portus)
-slikken en schorren, grote vogel- en plantenrijkdom, natuurontwikkelingsproject 'Plan Zeehond'
-Kusttram halte YMCA of halte Lombardsijde Dorp + 15 min. wandelen
-honden niet toegelaten

Middelkerke - Warandeduinen

Elke zondag om 10u30
-aan de witte watertoren tussen Westende & Middelkerke
-bloemrijke duingraslanden, bloeiende orchideeën, oude 'salamanderput'
-Kusttram halte Krokodiel
-honden niet toegelaten

Bredene - O'Heye

Zaterdag 11 en 25 juli en 8 en 22 augustus om 10u30
-op het kruispunt van de Koerslaan (zijstraat van de Koninklijke Baan =kustweg) met de
Batterijstraat
-zeldzaam fossiel duin, begrazing door Schotse Galloway-runderen en Poolse konikpaarden
-Kusttram halte Renbaan + 15 min. wandelen
-honden niet toegelaten

De Haan I Wenduine - Zandpanne

Elke dinsdag om 9u30
-op de parking naast het natuurreservaat 0/VenduinesteenweglDrittweg, ter hoogte van camping
Ter Duinen)
-glooiend duinlandschap met loolbosjes en poelen
-Kusttram halte Zwarte Kiezel + 20 min. wandelen
-honden niet toegelaten

Blankenberge - Uitkerkse Polder

Woensdag 15 juli en 12 augustus om 10u00
Woensdag 29 juli en 26 augustus om 14u00
-aan het bezoekerscentrum, Kuiperscheeweg 6b (wegwijzers vanaf de kerk van Uitkerke langs
de Brugsesteenwag)
-uniek polderlandschap, water- en weidevogels



Blankenberge I Zeebrugge - De Fonteintjes

Elke woensdag om 10u00
-ingang domein Duînse Polders (langs kustweg in Blankenberge, richting Zeebrugge)
-zeldzaam duinmoeras
-Kusttram halte Duinse Polders

Heist-aan-Zee - Baai van Heist I Sashul

Woensdag 15 juli en 19 augustus om 20u00
-kleine vuurtoren op het westelijk uiteinde van de zeedijk
-Vlaams strandreservaat, kijkhut, zeldzame kustvogels, zoutminnende plantengroei
-Kusttram halte Heist Dijk + 5 min. wandelen
-honden niet toegelaten

Knokke - Zwinduinen en -polders

Elke woensdag om 14u00
-op het Oosthoekplein in Knokke-Het Zoute
-Vlaams natuurreservaat, duinen en polders
-Kusttram halte Station + bus lijn 12 of 13
-honden niet toegelaten

Knokke Het Zwin

Elke zondag om 10u00
-ingang Provinciaal Natuurpark Het Zwin (wegwijzers vanuit Knokke), betalende toegang
-slikken en schorren,uitzonderlijk rijk aan vogels
-Kusttram halte Station + bus lijn 13
-honden niet toegelaten

Lissewege - Ter Doest

Zaterdag 8 en 22 augustus om 13u30
-aan de kerk van Lissewege
-zilte graslanden, grote vogel- en plantenrijkdom

Damme - Oude Stadswallen

Elke maandag om 10u00
-op de markt van Damme
-verdedigingswallen en -grachten uit de 17de eeuw
-honden niet toegelaten

Bootje varen op De Blankaart

De Blankaart is het laagst gelegen deel van de IJzervallei in Diksmuide. De kern van het
natuurgebied is een ondiepe vijver van 50 hectare met daarrond rietland en moerasbossen en
ruim 300 hectare overstroombare hooi- en weilanden.

Een fraai kasteel omringd door een prachtig oud park vormt de poort naar het achterliggende
natuurgebied. Het Vlaams Bezoekerscentrum 'De Otter' van het Agentschap voor Natuur en
Bos is er gehuisvest.

In juli en augustus organiseert Natuurpunt elke woensdagavond geleide wandelingen mét
boottocht op De Blankaart. Leden van Natuurpunt nemen gratis deel, niet-leden betalen 2,50
euro per persoon of 5 euro per gezin. Vooraf reserveren is noodzakelijk.
Laarzen of stevig schoeisel zijn sterk aanbevolen!

Elke woensdagavond in juli en augustus 2009.
Mogelijke starturen tussen 15 u en 19 u (duur: 2,5 uur)
Reservaties: Natuurpunt De Blankaart, 051-54 52 44, deblankaart@natuurpunt.be
Afspraak: Vlaams Bezoekerscentrum De Otter (kasteel De Blankaart), lepersteenweg 56,
8600 Woumen-Diksmuide.

Sternen in Zeebrugge

Europese topnatuur in een wereldhaven
Wist je dat in de voorhaven van Zeebrugge duizenden stemen of 'zeezwaluwen' vertoeven? Op
een opgespoten schiereiland tegen de oostelijke strekdam broeden
van april tot augustus grote stemen, dwergstemen en visdiefjes, de grootste stemenkolonie van
West-Europa!

Havenrondvaarten met sternengids
Onder de titel 'Sternen op z'n zondags' organiseert rederij Euro-Line havenrondvaarten die je bij
normale weersomstandigheden tot vlakbij het sterneneiland brengen. Onderweg vliegen de
stemen je letterlijk om de oren en krijg je deskundige uitleg van medewerkers van Natuurpunt.
De havenrondvaarten behoren tot de commerciële activiteiten van rederij
Euro-Line. Leden en nieuwe leden van Natuurpunt genieten een voordeeltarief en betalen
slechts 5 euro per persoon op vertoon van hun lidkaart.

Wanneer: Elke zondag van 28 juni tot 16 augustus, om 14u én om 16u
Waar: De River Palace ligt aangemeerd aan de Jacques Brei-steiger in de oude vissershaven
in Zeebrugge-Dorp (Tijdokstraat, vlakbij het maritiem themapark. Seafront)

Info: 'v'.r'IAAV.natuurpunt.be/stemen
0498-43 90 65 (Liesbeth Van Vossel)
0473-89 48 62 (Aagje De Doncker)



NET DACHTEN DE KUIPE •••

•••VERSLAG VAN EEN GESLAAGD DUIZERDWEEKEND

NieuwkapelIe (Diksmuide) - 22 mei te.m. 24 mei 2009

Dit jaar hebben we het niet ver van huis gezocht. Het landelijke polderdorp Nieuwkapelle, met
zo'n 150tal woningen en 400 inwoners, werd de uitvalsbasis voor het buizerdweekend.

Met 13 waren we: Hendrik, Martine, Kurt, Els, Geert, Kathleen, Eddy, Gino, Norbert, Rosa,
Marnix, Veroniek en Wouter. Een kleine maar fijne bende. Sommigen zouden denken dat 13
voor het nodige ongeluk zal zorgen, maar dat viel al bij al goed mee (zie verder in dit verslag).

Om u als lezer en sterk gewaardeerd lid van onze vereniging een beeld te geven van onze
avonturen 'bachten de kuipe', kies ik voor de chronologische volgorde, van vrijdag tot zondag
... alles netjes op een rijtje:

• Vrijdag 22 mei
Vrijdag - namiddag - 14u30.

De troepen verzamelen zich op de parking aan
de Halvemaanstraat in Nieuwpoort. Gewapend
met de verrekijker, een opperbest humeur en
stralende zon zijn we klaar voor een bezoek
aan het Vlaams natuurreservaat De
IJzerrnonding. Anne Versteeie, gidse van
dienst, staat ons al op te wachten. Meteen valt
een spoor van teleurstelling af te lezen op haar
gezicht: Waar is Jacqui? Na onze troostende
uitleg dat Jacqui zich in andere oorden bevindt
maar waarschijnlijk toch eventjes aan ons
denkt, is iedereen (Anne incluis) er klaar voor.

Tijdens de wandeling komen we alles te weten over slikken, schorren, het Plan Zeehond, de
grote natuurherstelwerken van de Vlaamse overheid (eind jaren '90) en de rijke planten- en
dierenwereld van de lJzermonding. Omdat het broedseizoen was, konden we slechts een heel
klein stukje van het 130 ha grote natuurgebied bezoeken. Maar dat maakte het allemaal niet
minder leerrijk en boeiend. We proefden zeekraal en zeeaster, we hoorden letterlijk hoe de
miljoenen bodemdiertjes zich in het slik roerden, en namen de strandvlo onder de loep. Voor
onze verrekijker paradeerden onder meer bergeend, tureluur, kokmeeuw, aalscholver, kluut (10
stuks!), visdief, verschillende strandlopertjes (waarop ik nooit een naam kan plakken) en talrijke
KBV'tjes (Kleine Bruine Vogeltjes) in het struweel. Zelfs een 'rare madam' kwam voor onze
lens lopen.

Zeehonden hebben we er niet kunnen zien wegens de drukte in en rond de havengeul. Je zou als
zeehond voor minder rustiger oorden opzoeken in het toeristische seizoen. Maar op rustige
dagen maak je zeker kans om zeehonden te zien jagen (bij vloed) of zonnen (bij eb) in de
lJzermonding.



Vanuit de gloednieuwe kijkhut heb je een
schitterend overzicht op alle hoeken van
het gebied. In de IJzerrnonding kan je ook,
met een beetje inlevingsvermogen, nieuwe
vrienden maken. Zo heeft Geert zich
eventjes ontfermd over zijn trouwe
(vier)voeter 'Blaclcy de boei'. Maar aan
alles komt een einde, en dus ook aan ons
bezoek aan de IJzerrnonding. Bedankt
Anne voor de boeiende trip in één van de
mooiste natuurgebieden aan onze kust!

..

..



Vrijdag - vooravond - ± 17u30.

Tijdens het buizerdweekend wordt er traditioneel veel gebruik gemaakt van de fiets. Een ideale
manier om ons van Nieuwpoort naar Diksmuide (Nieuwkapelle) te verplaatsen is dan ook langs
de fiets-as "de Frontzate". Maar vooraleer de fietsen bestegen worden, drijft de zilte zeelucht
ons in karavaan naar Ramskapelle. Dit pittoreske dorpje is gelegen pal langs de Frontzate en is
dan ook ideaal om er de fietsen af te laden en richting Nieuwkapelle te trappen. Maar eerst is het
tijd om de keeltjes te smeren en het zout van de lippen te spoelen. In "De Lanterfanter" laten we
het ons smaken en kijken we enthousiast uit naar wat nog komen zal.

Even later maken Hendrik,
Els, Veroniek en Geert zich
klaar om hun stalen ros te
bestijgen. De overige troepen
moeten tot hun spijt nog even
wachten om de fiets boven te
halen, ... de wagens kunnen
immers nog niet op eigen
houtje tot Nieuwkapelle rijden.

Vrijdag - avond - ± 20u00.

Hendrik heeft de kop
getrokken én heeft een deftig
tempo aangehouden.

Na 55 minuten krijgen we een massaspurt aan de Slaghekhoeve en zitten de ruim 20 kilometer
(met wind op kop) er op. Iedereen zoekt een slaapplekje in de prachtig gerenoveerde
Slaghekhoeve, dropt er zijn/haar spulletjes en neemt likkebaardend plaats aan de tafel voor de
overheerlijke huisgemaakte lasagne van ons aller Kathleen. En 't was verdorie weer smikkelen!
Nog even gezellig napraten en dan was het alweer tijd om onder de wol te kruipen, want morgen
was het toch wel vroeg dag ...



• Zaterdag 23 mei

Zaterdag - ochtend - ± 6uOO.

De Slaghekhoeve gonst al van de bedrijvigheid. Om SuOO wordt immers al het startschot
gegeven voor het fietstochtje richting Woumen, waar ons een bezoek wacht aan het
natuurgebied De Blankaart. Vandaag komen Bart, Liesbeth en kleine Pepijn ons vervoegen. Bart
laadt alvast zijn fiets af, want ook hij fietst deze voormiddag mee naar De Blankaart. Voor
ondergetekende betekent het fietstochtje van och here een kleine ZO km heen en terug een eerste
beproeving aangezien het weeral enkele jaren geleden is dat ik nog eens langer dan 5 minuten op
een fiets heb gezeten. Maar wanneer Geert ons probleemloos naar De Blankaart heeft geloost,
blijkt mijn conditie toch nog beter dan gedacht, maar dat 'gat' ... dat is het toch niet meer zo
gewoon. Norbert heeft dan weer pech van een ander kaliber: een fietsband die traag maar zeker
leeg loopt. Maar geen paniek, nu en dan een korte stop, even bijpompen en hup ... Norbert trapt
zijn tweewielige bolide terug naar de kop van het peloton.

Zaterdag - voormiddag - 9uOO.

Gidse Monique van Natuurpunt IJzervallei staat ons op te wachten aan de fietsparking van het
Vlaams Bezoekerscentrum De Otter (www.otter.be). Dit bezoekerscentrum is de poort tot de
natuur van De Blankaart en de IJzerbroeken. De kern van het erkende natuurreservaat De
Blankaart wordt gevormd door een 50 ha grote vijver die in de vroege 16de eeuw ontstaan is
door turfontgining. Naast de grote waterplas omvat dit gebied ook een ZO-tal ha rietland en meer
dan ZOO ha laaggelegen hooi- en weilanden. Dit alles wordt netjes beheerd door Natuurpunt.
Aansluitend op De Blankaart vinden we ook nog het Vlaams natuurreservaat De IJzerbroeken
van het Agentschap voor Natuur en Bos. Samen vormen deze twee gebieden een echte
natuurparel in de IJzervallei.



Na een korte inleiding in het bezoekerscentrum wandelden we via het kasteelpark naar de
tluisterboot. De bootsman staat ons al op te wachten en heet ons van harte welkom. Tijd om in te
schepen voor een zaligmakende mini-cruise op de Blankaartvijver. Parende karpers gaan er
onstuimig tekeer aan de rietkragen, futen dobberen voorbij, de Cetti's zanger geeft van katoen
maar laat zich niet zien ... met de tluisterboot glijden we over het water. Enkel het geluid van
een kruimeldief doet je er nog aan denken dat je wel degelijk op een elektrisch aangedreven boot
zit. Wist je trouwens dat de Vlaamse Landmaatschappij (in opdracht van het Agentschap voor
Natuur en Bos) pas gestart is met een natuurinrichtingsproject in het Blankaartgebied en de
omliggende IJzerbroeken. Onder meer door een geleidelijke verhoging van het waterpeil in de
vijver en de heraanleg van grachten en laantjes willen zij de natuurwaarde in het gebied verder
doen stijgen. In het Vlaams Bezoekerscentrum De Otter kom je ook alles te weten over dit
project.

Ondertussen hebben we andere kant van de vijver bereikt, vanwaar we onze ontdekkingstocht te
voet verder zetten in de IJzerbroeken en de Kleine Blankaart. Onderweg genieten we van het
weidse landschap, de opmerkelijke stilte en talrijke echte koekoeksbloemen. De bruine
kiekendief komt sierlijk in ons vizier vliegen en de rietgors laat weten dat hij het best naar zijn
zin heeft in de vele rietkragen. Via verharde en onverharde paadjes, geleid langs prachtige
houtkanten en over knuppelpaden komen we terug bij de Blankaartvijver en het kasteelpark.
Iedereen is merkbaar opgetogen over de wandeling en het gebied.



We bedanken Monique voor haar deskundige begeleiding en maken ons op voor de terugkeer
naar de Slaghekhoeve, waar Kathleen en Liesbeth een heerlijke picknick voor ons hebben
klaargezet. Ondertussen mag het nog altijd gezegd zijn dat er een stralend zonnetje schijnt!

Zaterdag - namiddag - 14u00.

De magen zijn gevuld. De technische ploeg heeft de lekke band van Norbert onder handen
genomen. Iedereen is klaar voor een kleine 40 km fietsplezier in het polderlandschap van de
Westhoek, maar toch vrees ik een beetje voor mij eigenste zitvlees. Het peloton komt in
beweging. Langs kronkelende en minder kronkelende wegen fietsen we richting het beschermde
landschap van de komgronden van Lampernisse. Onderweg slaat het lot opnieuw toe. Het
peloton komt tot stilstand. Norbert staat weer plat ... althans zijn fietsband. Aangezien er 's
middags een nieuwe binnenband werd voorzien, kan het niet anders dan dat de buitenband de
boosdoener is. Na grondige inspectie van Hendrik, Geert, Eddy, ... en nog eens Hendrik komt
de aap uit de mouw of beter het kleine steentje uit de buitenband. Problem solved! Kleine Pepijn
zag vanuit zijn fietskar dat het goed was. Nu alleen nog het nieuwe gaatje in de binnenband
stoppen en klaar is kees. Maar waar zit dat gaatje in vredesnaam? Gelukkig staan we vlak naast
een polderhoeve waar enkele boerenzonen zich lustig amuseren in een niet welriekende wal.
Hendrik speurt naar de kleine luchtbelletjes en heeft in een wip het gaatje gevonden. Het peloton
komt opnieuw in beweging. Ik en mijn zitvlees hebben genoten van de korte pauze.

We zijn al iets over halfweg als we in Fortem aankomen. In dit dorp langs de Lovaart houden
we halt voor een bezoekje aan het brouwerijmuseum. We palmen meteen het bijhorende terras
in en proeven van het Snoek-bier. Slechts weinigen raken tot in het eigenlijke
brouwerijmuseum.



Plots wordt het weer wat betrokken. Sommigen voelen een druppel, en nog één, en dan nog één.
Ik ben ervan overtuigd dat het niet veel gaat regenen, maar helaas zit ik er vierkant naast.
Iedereen springt op de fiets met maar één doel voor ogen: de Slaghekhoeve. Het tempo gaat
logischerwijze iets naar omhoog ... iets te hoog voor mijn zitvlees en stilaan moet ik de groep
wat laten gaan. Pijnlijk, ... letterlijk dan. Wanneer ik de Slaghekhoeve nader, staat Kurt mij aan
te moedigen. Nog enkele meters...

Zaterdag - avond. Lekker aperitieven, smul1en van Kathleens gebraad, whisky proeven, gezellig
babbelen, ... Het is weer een geslaagde dag geweest. Moe maar voldaan gaan we moeizaam
(zitvlak, weet je nog) naar ons bedje voor wat nachtrust.

• Zondag 24 mei

Zondag - voormiddag - Su30.

De laatste dag van het buizerdweekend, maar daarom is het nog niet gedaan. Na eens stevig
ontbijt, roept de fiets opnieuw. Mijn fiets roept net niet hard genoeg en dus laat ik hem toch
maar aan de kant staan tot opluchting van bepaalde lichaamsdelen. Deze voormiddag staat het
Vlaams natuurreservaat De Viconia-kleiputten op het programma. Dit 30 ha groot natuurgebied
in Stuivekenskerke ontstond na de Tweede Wereldoorlog door het delven van steenbakkersklei.
In 19S0 werd dit gebied aangekocht door de overheid om de waardevol1e natuur die er toen al
voorkwam te beschermen. Vandaag beheert het Agentschap voor Natuur en Bos dit
natuurgebied.

Iets later dan de moedige fietsers kruip ik in mijn vierwieler en rij ik op 't gemakske door de
polders richting Stuivekenskerke. Ik hoef slechts een kleine 5 minuten te wachten aan de ingang
van de Viconia-k1eiputten of ik zie al enkele bekende gezichten op de fiets de bocht om rijden.
Het zadel begint haar tol te eisen. Ik ben niet langer de enige met pijnlijk zitvlees.

We starten onze wandeling richting
kijkhut. Rosa's alziende oog merkt
niet alleen een kleine
watersalamander op, zelfs twee
parende lantaarntjes (waterjuffers)
ontsnappen niet aan haar scherpe
blik. Een argusvlinder komt mooi
voor Hendriks lens poseren.
Niettegenstaande de Viconia-
kleiputten vooral gekend zijn
omwille van hun grote vogelrijkdom
is er niet zo veel te bespeuren op de
grote waterplassen. Het broedseizoen
zal daar wel voor iets tussen zitten.
Plots strijken drie wilde zwanen neer
... mooi is dat. Bij het verlaten van
het natuurgebied worden we nog
even de weg versperd door enkele
schapen die er aan natuurbeheer
doen.



Vooraleer we opnieuw naar Nieuwkapelle fietsen, is een tussenstop (=aperitief) wel op zijn
plaats. Op een zonovergoten terras genieten we van een lekkere frisse pint.

Zondag - namiddag- 14u00.

We zijn al eventjes terug in de Slaghekhoeve. De picknick zit al achter de kiezen en ons boeltje
is weer ingepakt. Bijna tijd om de Slaghekhoeve vaarwel te zeggen, maar in mijn hoofd gaat
het van el/ we gaal/I/og /liet /laar hl/is, be/al/ge /liet, be/al/ge niet, Deze namiddag staat nog
een mooie afsluiter op het programma: Boltra in café De Nieuwe wandeling in Beerst. In een
achterzaaltje bij dit dorpscafé konden we kennis maken met iets dat ik voor het gemak
'krulbollen' zal noemen. Experts zullen wel zeggen dat het niet geheel dat is, maar soit ... We
krijgen een korte uitleg over hoe het spel in elkaar zit. Eigenlijk is het petanque maar dan met
een vast punt in plaats van het 'kleine balleke' en op het einde van de baan is er een bak. Als je
te hard rolt met je bol, dan zitje met andere woorden in de 'sarma'. Simpel, maar 0 zo amusant!
Na een IJzerbiertje te hebben besteld, verdelen we ons in twee groepen: de blauwe en de rode.



Beide ploegen waren bijzonder gemotiveerd om te scoren. Elke speler dacht wel de perfecte
techniek te hebben. Tot groot jolijt van de anderen. Eddy stond er prat op om bij elke speelbeurt
een elegante pose aan te nemen. Na anderhalf uur was het pleit beslecht: 2-0 voor de blauwe.

Zondag - namiddag - ± 17u00.

Het buizerdweekend is goed geweest. Meer dan goed zelfs. Mooi weer, veel gezien en gedaan,
schoon logement, toffe bende, lekker eten en gevarieerd drinken, ... Kort, maar krachtig.
Jammer dat het gedaan is, maar toch begint het wat te kriebelen om huiswaarts te keren. Het was
de eerste keer dat we onze Thijs (19 maanden) voor bijna drie dagen hebben moeten missen ...

Bedankt aan iedereen voor het fijne weekend en tot volgend jaar in Texel!

En een speciale dank aan Geert, Kathleen, Kurt en Els om er iets moois (en lekkers) van te
maken.

Nog enkele bijzondere waal'llemingen:

Snoek bruin
Snoek tripel
Brugse Zot bruin
Brugse Zot tripel
Grimbergen tripel
Duvel

Westmalle bruin
Wesmalle tripel
Poperings hommelbier
Sangria
Rodenbach
Bowmore

Uw verslaggever,
WouterM.



Een dag in juli
ik was op een onweerachtige dag
aan het hengelen langs de Mark,
de beekbodem liet
standvastig gasbellen los,
en de paling zou gaan bijten!

Na een tijdje tekende regen
rondjes op het water,
die door de waterstroom
veder werden gedreven.

'Elke druppel die in de beek valt,
vloeit vanhier naar de Dender en
de Schelde, en verder naar de zee,'
overpeinsde ik ...

'En palingen doen juist het tegengestelde,'
dacht ik verder na.

Karel De Pelsemaeker

In de jaren zestig zat in elk beekje, zowel in Vlaanderen als in Wallonië, paling.
De alen werden met een pier aan de haak gevangen. Er werd ook 'gepaard,' dit gebeurde
's avonds of 's nachts. De paling was toen nog heel vettig en erg lekker.
Vanaf midden de jaren zeventig is de paling achteruitgegaan op onze beken en rivieren.
Vanaf tachtig werd de paling van bij ons niet meer geconsumeerd.



O •• ICE & PAPER-CENTER

Westlaan 214
8800 Roeselare

Tel. 051/2549 90
Fax 051/25 49 99

Tuinen Chris Boone

ontwerp - aanleg en
onderhoud van tuinen,

afsluitingen terrassen en
vijvers

Gentsestraat 81
Moorslede

Boomkwekerij
5t-.Amandstraat 10

8740 Pittem
tel:051177.25.87

Gsm:0472167.54.14
www.tuinenchrisboone.be

Pedicure
Demeulenaere Kathleen

H. Depraeterestraat 3
8770 Ingelmunster

051131.39.27

Biobox thee en
theeproducten

Verkoop etherische oliën

5jankara

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·'8.30

DONDERDAG NAMIDDAG
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 5ingel10
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 32 1440

HAIR ART ANGELA

Dames en Heren

BlO-CONCEPT

Lendeleedsestraat 88
8870 Izegem

Tel. 051 30 58 03

D & VPLANT
PRODUCT/ON bvba

UIT SYMPATHIE

G.S.1. nv
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·
veranda's ...

tel. 051 307449
Fax 051 31 7221

VANDEKERCKHOVE
NV

Auto-elektriciteit
Autoradio's

Afstelling motoren
Mobilofoon
Batterijen

Kortrijkstraat 46·48
8770 Ingelmunster

051300892

JEAN-LUC TILLIE &
zoon

Atle bouwkarweien
Aanleg terrassen,
opritten en vijvers

Dossestraat 15
8770 Ingelmunster

051 3031 71

Bruggestraat 218
8770 Ingelmunster

tel. 051 301542
fax 051484218
info@aviflora.be

SLAGERIJ
'TWORSTJE

Roger & Ingrid
Lefevere - Margot

uit sympathie

Kruisstraat 47
8870 Izegem

Tel. 051 30 09 21

Brandhouthandel
5tradeltrans

Lodewijk De Raetlaan 60
-IZEGEM

047615677 45

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

Aanmaak
hout


