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VOORWOORD

Ondertussen zijn de vakanties achter de rug en is iedereen weer in zijn "gewone"
doen. De voorbije zomer was er eentje om snel te vergeten, hopelijk krijgen we nog
een mooie nazomer.

Veel trekvogels zijn ondertussen weer vertrokken naar het zuiden en andere zoals
tjiftjaf, zwartkop, zwaluwen, ..... zijn hun tocht stilaan aan het voorbereiden. Het
zwaluwbestand in Izegem en Ingelmunster houdt min of meer stand. In het volgend
boekje meer info daaromtrent.

De roofvogels deden het goed dit jaar. Zowel bij torenvalk als bij steenuil vonden we
legsels die tot 5 jongen voortbrachten. De boomvalk werd her en der waargenomen,
of ze tot broeden is gekomen is niet helemaal duidelijk.

Als afsluiter van de vakantie was er terug de gezellige BBQ in Izegem. Op de
jaarlijkse BBQ, die we reeds enkele jaren samen met Natuurpunt Mandelstreke
organiseren, mochten weer meer dan honderd BBQ'ers verwelkomen. De jonge
groep Pacific zorgde voor de muzikale omkadering.

De komende weken zijn er ook een pak activiteiten gepland: de maandelijkse
wandelingen, de cursus natuurfotografie, de week van het bos, ...... meer info is te
vinden in de activiteitenkalender en op de website www.debuizerd.be

Om al deze activiteiten te organiseren wordt er heel veel werk verricht" achter de
schermen" . We zijn allemaal vrijwilligers die dit met het nodige enthousiasme doen
voor de natuur het milieu en voor onze leden. Er staan ook nog enkele werken in het
vooruitzicht zowel in Mandelhoek en de Kikkerpaaiplaats. Een verslag daarvan zal
verschijnen in het volgende boekje.

Verder nog veel leesgenot en tot op één of andere activiteit

Debeuf Hendrik

TIP
Bestel nu reeds nestkasten (gamma is te bezichtigen op www.debuizerd.be) en maak
reclame bij vrienden en kennissen voor onze oerdegelijke nestkasten die we tegen
zeer democratische prijzen aanbieden.

Sla nu reeds aanmaakhout in voor de komende winter. Momenteel beschikken we
over een grote stock. Prijs per zakje = 1,5€.

Voor gewonde vogels en dieren kun je steeds terecht bij Jacqui Stragier
(051/304731) of Hendrik Debeuf (051/312162).



Activiteiten Natuurpunt - De Buizerd

Natuurreservaat Mandelhoek Ingelmunster.

Geleide wandelingen:

- zondag 11 september o.l.v. Hendrik Debeuf, voorzitter Natuurpunt-De Buizerd.

- zondag 09 oktober: thema zoogdieren o.l.v. Mario Manhaeve, lid Zoogdierenwerkgroep.

De maandelijkse wandelingen beginnen om 09.30 en duren tot 11.30.

Kermisweekend 24 - 25/09 Ingelmunster

Traditiegetrouw zal Natuurpunt- De Buizerd aanwezig zijn tijdens de braderie te

Ingelmunster en dit op zaterdagnamiddag 24 september. Er zal een kleine infostand zijn

waar u reeds nestkasten, .... kunt bestellen. De braderie start rond 14hOO tot 19hOO. Breng

gerust een bezoekje.

Week van het bos:

- zondag 09 oktober: themawandeling paddenstoelen o.l.v. Frank Vandendriessche.

Aanvang 14.00. (zie verder)

Wallemote/Wolvenhof Izegem.

- zaterdag 15 oktober: Zie zo Zoogdier. (zie verder)

Dag van de Natuur 19 en 20/11

Op zaterdag 19 november zal er gans de dag gewerkt worden in 't Spoorwegdomein te

Ingelmunster en op zondagnamiddag is er in samenwerking met de Minaraad Izegem een

aanplant van een houtwal aan het waterbekken Bossebeek.

Meer info in het volgend boekje

Foto voorpagina: Grote parasolzwam - Macrolepiota procera

Hoed bolvormig (verschijnend als een trommelstok voor de grote trom, dan vlak met een

verhoogd centrum, (Il10-25 cm, licht geelbruin tot grijsbruin, concentrisch gezoneerd met

donkerbruine, grove schubben. Lamellen wit.

Steel 15-30 x 1-3 cm, crème, met viltige, grijsbruine, horizontale zones, een grote, dubbele,

langs de steel verschuifbare, van boven witte en van onderen bruine ring en met een

knolvormig verdikte voet. Vlees wit. Geur zwak. Eetbaar.

Voorkomen

In niet- of weinig bemeste graslanden en bermen en loofbossen en gemengde bossen op
voedselarme grond. Saprofiet.
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DE AMERIKAANSE VOGELKERS
De Amerikaanse vogelkers heeft de
laatste tientallen jaren een behoorlijke
opmars gemaakt in onze streken. Deze
exoot afkomstig uit Noord-Amerika is
vooral een kolonisator van bossen en
heide. Deze vogelkers is een snelle
groeier die reeds op jonge leeftijd veel
zaad kan produceren, waardoor op zijn
verspreiding geen rem op staat. Vogels
zijn verzot op de bessen en helpen zo
mee om deze soort te verspreiden In
Vlaanderen komt deze soort vooral voor •
als struik die bossen en heide
overwoekeren. Volgens Wim Buyse van
ANB is de opgang van de Amerikaanse
vogelkers vooral te wijten aan de massale
aanplantingen tussen 1930 en 1965. Men
ging er vanuit dat deze boom de vruchtbaarheid verbeterde en de kans op
insectenplagen en bosbranden deed verminderen. Deze aanplantingen gebeurden
vaak in gekapte dennenbossen. Het vrij gekomen dennenhout gebruikte men toen in
de steenkoolmijnen.
Na de sluiting van de steenkoolmijnen en een nieuw bosbeheer dat ook
natuurwaarde en recreatie nastreefde ( wat nu nog steeds het geval is), duurde het
even hoe men ging omgaan met vooral dennenbossen. Men wilde streven naar rijke
bossen met veel inheemse soorten. De Amerikaanse vogelkers vormt hierbij nog
steeds een probleem.
In Vlaanderen kiest men voor een planmatige bestrijding althans in grote
dennenbossen die men wil omvormen tot soortenrijke bossen , met een goed
resultaat trouwens.
Sommige beheerders hebben de reflex om Amerikaanse vogelkers ( en andere
exoten) altijd en overal te bestrijden wat volgens Wim Buyse niet zinvol is. De soort is
te levensvatbaar dat ze altijd terugkeert en dit zeker op zandgronden. Bestrijden
heeft enkel zin indien men kiest voor een aanpak op lange termijn. In de praktijk
betekent dat de soort zoveel mogelijk wordt verwijderd over een voldoende grote
oppervlakte met een nazorg van 20 tot 30 jaar om de jonge scheuten tot in de kiem
te smoren. Intussen dient men ook het bos te verjongen met veel inheems bomen,
waardoor de Amerikaanse vogelkers niet langer kan domineren. Deze aanpak heet
"ooo-aanpak" ( oppervlakte,opvolging,omvorming).

Zowel in Mandelhoek, Kikkerpaaiplaats en 't Spoorwegdomein hebben we tot nu toe
daar geen last van. Wel zijn er andere soorten die ons zorgen baart zoals
reuzebereklauw, japanse duizendknoop en reuze balsemien. In het volgend boekje
zal er een bijdrage zijn rond laatstgenoemde plantensoort.

Dit artikel is gedeeltelijk overgenomen uit Spoorzoeker(driemaandelijks
nieuwsmagazine van Agentschap voor Natuur en Bos(ANB»

Debeuf Hendrik



Week van het Bos 09 - 16 oktober.

Het agentschap Natuur en Bos (ANB) en de Vereniging voor Bos in Vlaanderen informeert

ieder jaar tijdens de Week van het Bos over de rol van bossen en natuur voor onze

maatschappij.

Jaarlijks neemt de Izegemse Milieuraad hieraan deel met verschillende activiteiten.

Daar 2011 het Internationale Jaar van het Bos is, steken we dit jaar een tandje bij en bieden

wij enkele zeer interessante activiteiten aan.

Zondag 09 oktober, openen we met een paddenstoelenwandeling in het natuurreservaat

Mandelhoek. (Waterstraat in Ingelmunster)

Om 14.00 neemt Frank Vandendriessche ons mee doorheen het reservaat op zoek naar

zwammen. Frank is een van de bezielers van de paddenstoelenwerkgroep Mycologia.

Kenner en verteller bij uitstek.

Woensdag 12 oktober, de 4de editie van de seniorenfietstocht.

Start- en aankomstplaats "De Link" Dorpsplein 17, Sint-Eloois-Winkel.

Vrij starten tussen 13.00 en 13.30.

Afstand: 30 km langs landelijke wegen.

Achteraf koffie en gebak.

Vooraf inschrijven bij Milieudienst Izegem 051/33.73.19

Zaterdag iS oktober, afsluiter met een zoogdierenavond/nacht in Wallemote/Wolvenhof.

Zie Nacht van de Duisternis / Zie zo Zoogdier.

Autoloze zondag Izegem.

De Izegemse milieuraad organiseerde vanaf 2008 jaarlijks op de derde zondag van

september een autoloze zondag. Het centrum van de stad was motorvrij en tal van

activiteiten voor jong en oud vonden er plaats.

In samenspraak met het stadsbestuur zal dit gebeuren maar om de twee jaar meer

plaatsvinden, het ene jaar het Herfst-Muziekfestival het volgende jaar de Autoloze Zondag.

Zo kunnen we telkens op de niet gemotoriseerde kar springen van de Nationale Autoloze

zondag, wat meer ondersteuning zal betekenen.

Noteer nu reeds in je agenda zondag 16 september 2012 4de autoloze zondag I



Nacht van de Duisternis 15 oktober 2011
De Nacht van de Duisternis zal dit jaar doorgaan op 15 oktober 2011, noteer alvast in je agenda!

Doof het licht
Op 15 oktober 2011 is het opnieuw Nacht van de Duisternis. Dan doven verschillende gemeenten

de openbare verlichting en kunnen inwoners even proeven van de rust en gezelligheid in een

donkere nacht. Ook dit jaar slaat de Nacht de handen in eikaar met de Week van het Bos.

De Nacht van de Duisternis is een campagne van Bond Beter Leefmilieu, vzw Preventie Lichthinder

en de Werkgroep Lichthinder van de VVS. Met deze campagne roepen zij gemeenten op om eerst

en vooral zoveel mogelijk openbare verlichting te doven op een avond. Want er wordt te veel en

verkeerd verlicht. Het kan vaak met minder zonder dat de veiligheid er onder lijdt. Even vaak

wordt de verlichting naar boven de hemel in gestraald. Met alle gevolgen van dien: te veel

nachtelijke verlichting leidt tot slaapgebrek en tot gezondheidsproblemen bij mensen. Maar ook het

bioritme van planten en dieren leiden eronder.

IZEGEM: Nacht van de Duisternis I Zie zo Zoogdier.
Zaterdag 15 oktober. Kasteel Wallemote/Wolvenhof.

Vorige jaren keken we tijdens "De Nacht van de Duisternis" naar de sterren en planeten.

Dit jaar zoeken we het heel wat dichterbij, nu kijken en luisteren we naar vleermuizen en

andere zoogdieren, in en rond het park Wallemote/Wolvenhof.

Zoogdieren zitten overal, maar zijn moeilijker waar te nemen dan vogels en vlinders,

daardoor is hun verspreiding vaak onvoldoende gekend.

Daarom doen we samen met Natuurpunt een oproep aan het brede publiek om mee uit te

kijken naar zoogdieren. Sommige zoogdieren kan je overdag waarnemen, maar heel wat zijn

alleen 's avonds en 's nachts actief.

In samenwerking met de Zuid-Westvlaamse Zoogdierenwerkgroep en Natuurpunt

De Buizerd stelden wij volgend programma samen:

19.00: Powerpoint over vleermuizen in het kasteel Wallemote.

20.00: Geleide wandeling in en rond het park op zoek naar zoogdieren.

- Vangen van muizen met live-traps.

- Vangen en determineren van nachtvlinders samen met de JNM

- Opsporen van vleermuizen met batdetectoren .

. . . . . : Nakeuvelen over de waarnemingen.



STAD

IZ.egem
.-Noord-Zuldraad

De Sde editie van het Eerlijk Ontbijt komt er aan.

\~

Izegem
~

Dit gaat terug door op ZONDAG 23 OKTOBER van Su30 tot 11 u30.

Voor de vijfde maal organiseren de Izegemse Noord-Zuidraad in samenwerking met
de Izegemse Minaraad en de Izegemse Gezins- en Welzijnsraad een heerlijk
EERLIJK ONTBIJT. De Izegemse Jeugddienst staat dit jaar terug in voor een leuke
speelhoek en tof spelmateriaal, er is dit jaar terug een keitoffe kinderanimatie.

We hopen terug 500 deelnemers te verwelkomen, 500 mensen die zullen
kennismaken met eerlijke producten uit de Oxfam Wereldwinkels, heerlijke bio
producten van de Lochting, lekkere broodjes van onze Izegemse bakkers en lekker
biobrood van natuurwinkel De Artisjok.

Prijs: 6 euro voor volwassenen - 3 euro voor kinderen tot en met 12 jaar

Wanneer? Zondag 23 oktober 2011 - aanmelden kan tussen 8u30 en 11 u30.

Waar? Zaal ISO, Sint-Jorisstraat, Izegem

Kaarten enkel in voorverkoop bij o.a. Jacqui en Roos 051/30.47.31,
of jacqui.stragier@telenet.be



CURSUS (NATUUR)FOTOGRAFIE : de eerste stappen.

Probeer je als amateurfotograaf geregeld een mooie foto te maken van een vlinder, een

bloem, of een paddenstoel ....

Tracht je soms je ravottende kinderen of kleinkinderen op een plaatje vast te leggen?

Onder de deskundige leiding van natuurfotografen Tom Linster en Koen De Buck kan je

fotografische techniek gevoelig verbeteren, dit tijdens drie theoretische sessies en één

praktijkvoormiddag.

Een eerste sessie gaat over het fotomateriaal. Tom Linster en Koen De Buck bespreken die

avond de verschillende fototoestellen, statieven, flitsers en filters.

De tweede avond gaat over het fotograferen zelf. Begrippen als scherptediepte, ISO,

sluitersnelheid, diafragma en scherpstelling worden aan de hand van voorbeelden uitgelegd.

Ook de creatieve elementen die ervoor zorgen dat je foto een artistieke waarde heeft

komen aan bod.

De derde avond belichten Tom en Koen de nabewerking op de computer.

Hoe verbeter je je foto en hoe bewaar je die?

Tijdens de praktijkvoormiddag wordt dit alles praktisch getoetst. Met je

eigen camera ga je op reportage om foto's te maken, achteraf worden die

geëvalueerd.

De cursus wordt georganiseerd door Natuurpunt - De Buizerd in samenwerking met het

CVN. De cursus kost 99 €, in die prijs is een uitvoerige gedrukte cursus inbegrepen.

Er kunnen slechts 16 deelnemers inschrijven!

De theorieavonden gaan door in zaal Aviflora Bruggestraat 128 in Ingelmunster op

dinsdag 04, 11 en 18 oktober telkens van 19.00 tot 22.00.

De praktijk voormiddag op zaterdag 22 oktober in en rond het kasteel Wallemote

Kokelarestraat in Izegem, dit van 08.00 tot 13.00.

Inschrijven kan via het CVN West-Vlaanderen op www.c-v-n.be

Bijkomende informatie kan je krijgen bij Ann D'heedene, ann.dheedene@c-v-n.be of

050/82.57.26 en bij Jacqui 5tragier, jacquLstragier@debuizerd.be of 051/30.47.31



GRIEZELIG MOOI »DE TIJGERSPIN - Argiope bruennichi «

Je houdt het niet

voor mogelijk, maar

ondanks de lagere

temperaturen en de

grotere vochtigheid

van deze

kwakkelzomer, en

uiteraard de

pientere kijk van ons

bestuurslid Pol,

werden een tweetal

exemplaren van de

tijgerspin Argiope

bruennichi

(opnieuw) gevonden in Ingelmunster, meer bepaald in het natuurreservaat Mandelhoek.

Een tweetal jaar geleden werden reeds meerdere exemplaren gevonden in het

spoorwegdomein. Je hoeft nu niet persé op de vlucht te slaan omwille van de

angstaanjagende naam tijgerspin. Soms worden ze ook weleens wespenspin of wielwebspin

genoemd. De samenstelling van "tijger" die zonder twijfel slaat op de mooie

kleurencombinatie (geel en zwart), en spin laten in feite meer vermoeden dan het in

werkelijkheid is. De beet van deze relatief grote spin is voor de mens ongevaarlijk. De

misleidende tekening zou een duidelijke waarschuwing zijn voor vogels haar, hoewel

ongevaarlijk, met rust te laten. Het is m.a.w. grote bluf.

De gevonden exemplaren zijn zonder twijfel wijfjes die ongeveer 15 mm groot zijn, en

waarvan het achterlijf opvallend helder geel tot geelwit en grillig golvend zwart gebandeerd

zijn. De naam is dan ook zondermeer te danken aan het uiterlijk van het vrouwtje. De

mannetjes zijn véél bescheidener en met een maximale lengte van 5 mm en een dofbruine

kleur zijn ze praktisch onvindbaar in de vegetatie. De habitat van de tijgerspin is dan ook

terug te vinden vlak bij de grond tussen het gras en in de lage vegetatie waar ze een groot

web met een doorsnede van een 30-tal centimeter maken.

De tijgerspin was aanvankelijk een Zuid-Europese mediterrane soort, die zich geleidelijk

verspreid heeft naar het noorden, waardoor ze nu regelmatig, maar niet in grote aantallen

voorkomt in gans Europa doch steeds meer noordelijker (zou er dan toch sprake zijn van

opwarming?) Ondanks de grote barrière die de Noordzee vormt, zijn er al exemplaren

gevonden in Groot-Brittannië!



De tijgerspin voedt zich

voornamelijk met springende en

laagvliegende prooien zoals

sprinkhanen, libellen kevers die

tussen het gras leven, en in de

kleverige draden van haar web

blijven hangen. De prooi wordt

razendsnel vakkundig ingesponnen,

waarbij merkwaardig veel

spinnendraad wordt gebruikt. Eens

de prooi is geïmmobiliseerd, dient

de spin een gifbeet toe, de samenstelling en de uitwerking van het gif variëren van soort tot

soort, maar hebben altijd hetzelfde doel de prooi verlammen tevens verteren door

enzymwerking de inwendige organen van de prooi, waarna de prooi kan leeggezogen

worden.

Het véél kleinere mannetje van de tijgerspin kan hooguit 2x paren, omdat hij bij de copulatie

één van zijn twee genitaliën in het vrouwtje laat zitten. Dit verhindert dat andere mannetjes

zich succesvol kunnen voortplanten met het vrouwtje. Evenwel kunnen mannetjes een niet

succesvolle bevruchting vermijden door een maagdelijk vrouwtje te kiezen. Zo'n vrouwtje

kunnen ze lokaliseren omdat zij een specifieke lokstof (feromoon) afscheiden. De

benadering van het vrouwtje moet dan ook héél omslachtig gebeuren, immers bij aanraking

van het web gaat het tijgerspin vrouwtje er vanuit dat er een prooi beschikbaar is. Een en

ander is niet zonder gevaar voor het mannetje,

immers nà de paring wordt het mannetje

vrijwel altijd ingesponnen en opgegeten door

het vrouwtje!! Waar zou de naam zwarte

weduwe vandaan komen?? Vandaar ook dat

een tweede paring van het mannetje eerder

uitzonderlijk is. De eitjes worden afgezet in en

eicocon (grote van een golfbal) die honderden

eitjes kunnen bevatten en bewaakt worden

door het vrouwtje tot ze sterft.

Dat indertijd de Grieken al bezig waren met spinnen blijkt overduidelijk uit een verhaal in de

Griekse Mythologie. Immers een van de mythen gaat over Arachne, een Lydisch meisje dat

van de godin Athene had leren weven. Zij waagde het haar leermeesteres uit te dagen voor

een wedstrijd. Omdat Arachnes weefsel mooier was dan dat van Athene, veranderde

Athene haar leerling in een spin. Van deze mythe is de naam van de spinachtigen Arachnida

afgeleid.

Ed von Z.



Slakken.

Wijngaards lak
Hoe zou het zijn om als mens tezelfdertijd

man en vrouw te zijn?

Hoe zou het zijn om bij het paren, of als

man of als vrouw of als beiden te

handelen?

Hoe zou het zijn om als jongeling een man

te zijn en op latere leeftijd een vrouw?

Hoe zou het zijn om als hermafrodiet

door het leven te kruipen?

Gewont wtgslok

Wij kunnen het ons moeilijk voorstellen. Daarom staat de wereld van de slak ver van ons.

AI associëren we de slak hoofdzakelijk als voorbeeld van traagheid, toch heeft de mens dit

dier door de eeuwen heen in hoge mate gewaardeerd.

Niet alleen als fijnproever laat men het beest per dozijn serveren.

Maar ook als wondermiddel tegen vele kwalen werden slakken gebruikt! Zowel het weke

gedeelte als het hoornachtig huis werd aangewend tegen tandpijn, buikloop, gezwellen,

wratten, .... ja zelfs tegen tuberculose.

De "moderne" mens gelooft misschien minder in zulke medicijnen en bestempeld ze eerder

als kwakzalverij, toch bewijzen de slakkenmiddeltjes soms hun efficiëntie!

Tot een halve eeuw geleden werden slakken in zout gesmolten en met bruine suiker tot

siroop verwerkt. Deze siroop was een middel tegen astma, bronchitis en kinkhoest. Men

had er baat bij, al wist men niet hoe dat kwam.

Tot de wetenschap, niet zolang geleden, vond dat sommige slakken stoffen bevatten die

bacteriën te lijf gaan. (Ter bevestiging wat volgt .... )

Ik heb mijn jange jaren doorgebracht bij mijn grootouders in Oekene.

Bij een opkomende verkoudheid met bijhorende hoest stuurde grootmoeder mij naar Flavie,

de zwarte vrouw, om een fles siroop.

Na een paar dagen van het goedje te hebben

gedronken was de kwaal genezen!

Pas veel later, gelukkig maar, vernam ik hoe Flavie die

siroop maakte.

Na een regenvlaag ging ze op stap op zoek naar de

raod-bruine wegslokken (arion oter). (Deze slokken kwamen toen, zo'n 50 jaar geleden nog in

grote getale voor!) Samen met vlierbessen uit haor tuin, suiker en zout prepareerde zij het

brouwsel. Flovie, de zwarte vrouw, is er allang niet meer, ze nam hoor slakkenrecept mee in

heer grof.



Hoewel men slakken sedert jaren uitvoerig bestudeert, zijn er nog veel vraagtekens over

deze mysterieuze dieren. Slakken komen trouwens voor in tienduizenden soorten, zowel in

de droogste woestijnen als in de diepste zeeën.

Plaats in het dierenrijk:

Slakken behoren tot de weekdieren, ook schelpdieren of molusken genoemd. De meeste

weekdieren leven in het water, meestal de zee. Eén kenmerk van de weekdieren is het

ontbreken van elke vorm van skelet.

De groep van de weekdieren is onderverdeeld in een aantal orden: nml. de inktvissen

(octopussen), de tweekleppigen (de mossel), en de slakken.

Wereldwijd zijn er een 100.000-tal soorten weekdieren, hiervan zijn ongeveer 75.000

slakken. In West-Europa komen circa 150 soorten slakken voor.

De slakken worden in twee groepen verdeeld: kieuwslakken en longslakken.

Kieuwslakken ademen met behulp van kieuwen, ze leven meestal (niet uitsluitend) in het

water.

Longslakken ademen door een ademopening aan de basis van hun huisje of hun mantel. De

mantelholte fungeert als long.

De longslakken zijn nogmaals onderverdeeld in waterlongslakken en landlongslakken. Bij

deze eerste ondersoort horen niet alleen waterslakken maar ook uiterst kleine op het land

levende dwergslakjes

Bij de tweede ondersoort de landlongslakken horen naast tal van huisjesslakken ook alle

naaktslakken. Landlongslakken zijn te herkennen aan hun 2 paar tentakels, kieuwslakken en

waterlongslakken daarentegen hebben slechts één paar antennen.

(Vanaf hier hebben we het verder alleen over de meest algemeen voorkomende

longslakken)

Weekdieren:

- inktvissen

- tweekleppigen

- slakken:

- kieuwslakken

- longslakken:

- waterlongslakken

- landlongslakken :

- huisjesslakken

- naaktslakken

(\\'ttQl:!dl1de tuil1slo!lk)
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Vakantiemijmerinqen

Venezia

Sereen zijn je fascinerende bootsirenes
die wegkwijnen in de golven,

terwijl over het Canal Grande van Venetië
ebbenhouten gondels glijden die, tussen de hemel

en het water, feeërieke waterrimpels laten reflecteren.

Je Byzantijnse koepels, enorme ballons uit 't Oosten
waarop flamboyante piekluchters prijken.
Je labyrint van steegjes, waarin paleizen

en eeuwenoude huizen rustig dutten,
straalt 's avonds in clair-obscur.

Met sensatie verzet zich het zilveren water,
in glinsterende, heftig trillende bogen,

tegen de robuuste natuurstenen kolommen.
Alleen op het San Marcoplein lijkt de top van de

in bakstenen opgetrokken Campanile stijf te staan.

In Venetië waar kanalen langs de bemoste muren
kabbelen, dobbert een damp vol mijmeringen.

En onder het opalen masker van de bonte harlekijn,
schuilt een grapl...Over leeuwen met vleugels die

hoog op de pastelkleurige gebouwen verblijven, en
de honderden duiven die over de pleinen stappen.

Karel De Pelsemaeker



HÉÉL STILLE DAMPKAPPEN

O.I.I(f & PAPfR.CENTIR

Westlaan 214
8800 Roeselare

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

DE FAGOT

Stationstraat 48

8770 Ingelmunster

Tel: 051/31 0074

UIT

SYMPATHIE

Praal- & Sfeerkaffee

'T Elfde Gebol/
Bij Filip V{///((cker en

Eveline Demierbe
Kerkplein 9 -Izegem

17 Ol/de volksspelen zaal
gralis lel' beschikking
Elke dag valltlj 17H

Zondag valltlj JO.30H
Dinsdag geslolen

Tuinen Chris Boone
ontwerp - aanleg en

onderhoud van tuinen,
afsluitingen terrassen en

vijvers
Gentsestraat 81

Moorslede
Boomkwekerij

St-.Amandstraat 10
8740 Pillem

tel:051/77.25.87
Gsm:0472/67.54.14

www.tuinenchrisboone.be

Dagbladhandel
DE SNEPPE

Bruggesteenweg 83 A
8760 Meulebeke

Tel. 051 69 6892
sneppe@telenel.be

G.S.!. nv
SCHRIJN·& TIMMERWERKEN

(Hout & PVC) GEERT STORME
Lodewljk de Raetlaan 36

8870 IZEGEM
MAAnwERK &AFWERmNG

van
zolderinrichting - keukens

binnendeuren (alle
hoursoorten)

plafonds, interieurs van
horecazaken

zitmeubelen· trappen·
veranda's ...

tel. 051 30 7449
Fax 051 31 72 21

VDK
INGELMUNSTER
en alles loopt op

wieltjes

VANDEKERCKHOVE NV
Kortrijkstraat 46

8770 Ingelmunster
tel 051 30 08 92
fax 051 31 45 69

info@vdkingelmunster.be
wwV!. vdkingelmunster. be

Pedicure
Demeulenaere Kathleen

H. Depraeterestraat 3
8770 Ingelmunster

051 131.39.27

BioboK thee en
theeproducten

Verkoop etherische oliën

Sjankara

BARDOEL NV
Zaagsel, houtkrullen

en vlaslemen
Verpakt

Vergeldermolenstraat 3
8840 Oostnieuwkerke

Tel.: 051 31 07 12
www.bardoelnv.com

JEAN-LUC TILLIE &
zoon

Alle bouwkarweien
Aanleg terrassen,
opritten en vijvers

Dossestraat 15
8770lngelmunster

051303171

Bruggestraat 218
8770 Ingelmunster

tel. 051 30 1542
fax 051 48 4218
info@avif/ora.be

KANTOOR
BOUCKAERT

PROFESSIONEEL ADVIES
MET

PERSOONLIJK KARAKTER
Hlnnebllk.traat 76
6770 ingelmunster
Tel 051 302764
Fax 051 31 6676

IEDERE WERKDAG 8·12 U
13.30-18.30

DONDERDAGNAMIDDAG
OP AFSPRAAK

ZATERDAG 09-11 U.

HAIR ART ANGELA

Dames en Heren
BlO-CONCEPT

Lendeleedsestraat 88
8870 Izegem

Tel. 051 30 58 03

AllE DAK- EN ASFALTWERKEN

GEVHBEKLEOING MET LEIEN

WIM NYFFELS
GENTSTRAAT 28

8770INGElMUNSTER
TEl: 051/30 03 07

[·MAll: WIM.NYfffU@'GMAlLCOM

Brandhouthandel
SIradeltrans

Lodewijk De Raetlaan 60
-IZEGEM

0476/56 7745

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

Aanmaak
hout


