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ming, met Oxygen Waregem. Daarna
ging het in stoet, zeg maar een Hemelvaartfanfare, naar Waregem Expo.
Waar de bekende tv-goochelaar Nicholas Aerts iedereen verraste met een
show. De leerlingendag denderde verder met frietjes en frisdrank, een show
van leerkrachten met playback acts en
filmpjes en een foute party met dj Tom
Cosyns als afsluiter. (LPS)
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De dag begon met een ontbijt.
Foto’s Deleu

Leerlingen droegen kledij met felle kleuren en dito zonnebrillen.

IMOG GEEFT DODEHOEKLES IN 45 SCHOLEN IN REGIO

«30.000 transporten per jaar: onze
verantwoordelijkheid is groot»
KUURNE

Imog wil zijn steentje bijdragen in het
vermijden van dodehoekongevallen.
Imog trekt dit jaar met een vrachtwagen,
een dodehoekspel en een -koffer naar 45
scholen in de regio om er dodehoekles te
geven. «Met meer dan 50 vrachtwagens
op de baan, heeft Imog een grote verantwoordelijkheid inzake verkeersveiligheid», zegt voorzitter Rik Soens.
JOYCE MESDAG
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Het vijfde leerjaar van de Vrije
Basisschool Sint-Michiels uit
Kuurne was gisteren op bezoek
in afvalintercommunale Imog.
Ze konden er in primeur het
‘dodehoekspel’ uittesten, een
spel waar ze spelenderwijs op
zoek gaan naar de zones die
vrachtwagenchauffeurs minder goed zien vanuit hun cabine. Gouverneur Carl Decaluwé
legde hen uit waarom dergelijke lessen net zo belangrijk zijn.
«Zo’n 50-tal mensen komen
per jaar om het leven in Vlaanderen door een dodehoekongeval. Wij willen er graag voor
zorgen dat jullie allemaal veilig
op school en thuis geraken. Ga
er nooit van uit dat de vrachtwagenchauffeur jou wel gezien
heeft, maar wacht tot de

vrachtwagen weg is om verder
te wandelen of te fietsen.»
Imog krijg elk jaar een 200-tal
scholen op bezoek die de intercommunale komen bezoeken.
«Voortaan zullen we aan een
bezoek aan ons bedrijf ook een
dodehoekles koppelen», zegt
Koen Delie, directeur Externe
Zaken.
«We trekken dit najaar ook
naar 45 scholen in de regio om
er ter plaatse een dodehoekles
te geven. We nemen daarbij uiteraard een van onze huisvuilophaalwagens mee, maar ook
ons dodehoekspel. Leerkrachten kunnen vooraf de dodehoekkoffer uitlenen, een educatief pakket met lesvoorbereiding voor de leerkracht, een
reuzegroot stratenplan en

De leerlingen namen zelf plaats achter het stuur tijdens het dodehoekspel. Foto Henk Deleu
vrachtwagen op schaal.»
«Met meer dan 50 vrachtwagens op de baan, en 30.000
transporten per jaar, heeft
Imog een grote verantwoordelijkheid inzake verkeersveiligheid», zegt voorzitter Rik
Soens. «We sensibiliseren onze
chauffeurs, maar willen de
scholen hier dus ook bij betrekken.»

Cijfers 2016
Algemeen directeur Johan
Bonnie had ook cijfers bij gisteren over 2016. «Het restafvalcijfer per inwoner per jaar lag in
2016 iets meer dan 2 kilogram

lager dan in 2015. Die daling is
onder meer te wijten aan het
gedifferentieerd tarief (diftar)
dat in steeds meer containerparken wordt ingevoerd. Ons
proefproject in Waregem, waar
de PMD-zak vervangen is door
twee zakken waar véél meer
plastic apart ingezameld kan
worden, levert daar al 5,5 kilo
restafval minder op.»
En de groene tuinafvalbak, die
scoort erg goed. «17.395 klanten betalen al een abonnementskost om groenafval aan
hun voordeur te laten afhalen.
Voor het eerst hebben we méér
groenafval opgehaald aan huis

dan wat inwoners binnen
brengen in het containerpark.»
Om het restafvalcijfer nog
meer naar beneden te krijgen,
plant Imog in de toekomst nog
enkele initiatieven. Zoals de inzet van ‘mobiele containerparken’. «Op wekelijkse markten
of wijkfeesten moet het mogelijk zijn om ook een afvalinzamelstandje op te zetten. We
mikken daarbij op specifieke
afvalstromen, zoals bepaalde
kunststoffen bijvoorbeeld, die
je in het gratis deel van het park
kan binnen brengen. Op die
manier willen we sorteren nog
laagdrempeliger maken.»

Bron: Het Laatste Nieuws - 17 mei 2017
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‘Gewonde’ mascotte studentencafé is hersteld
De neus van de pop was
gehavend, nadat ze over
de grond werd gesleept.
Foto Petit
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De mascotte werd inmiddels hersteld. Haar neus en elleboog zijn weer intact.
LS

Foto Deleu

De studenten in Kortrijk juichen. Want Betsy, al zeker 25
jaar de mascotte van café ‘t Kanon in de Doorniksesteenweg, is hersteld. Heethoofden gingen in maart te ver met
de roodharige schoonheid in badpak. Door haar op een
drukke avond mee naar buiten te sleuren, waar ze brutaal
over de grond werd gesleept. Ze brak haar linkerelleboog.
En haar neus was zwaar gehavend. Betsy ziet er nu echter
beter uit dan ooit, met dank aan de magische vingers van
kunstenaar en beeldhoudwer Bertold Vandenbussche uit
Westrozebeke, die het standbeeld voor een prijsje herstelde. «We zijn dankbaar, want iedereen maakte zich zorgen
over Betsy», zegt Laurens Moyaert (25), uitbater van ‘t Kanon. «Iedereen blijft maar vragen hoe het met haar is, tot
in Roeselare zelfs. Waar ik midden april een bar had op het
Rumbeekse festival Parsidance. Ik hoop en denk dat studenten haar nu met meer respect zullen behandelen.»
(LPS)
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De studenten moeten zo ver mogelijk rijden met deze wagen en zo min
mogelijk verbruiken. “We hebben de wagen helemaal geoptimaliseerd.”

W

Boomverzorger

De auto van de toekomst. Dat is
wat zeven studenten uit de afstu
deerrichtingen automotive ma
nagement en autotechnologie
van hogeschool Vives in Kortrijk
voor ogen hebben. Met hun zwar
te ecologische stadswagen reizen
ze volgende week naar Londen
voor de Shell EcoMarathon.
Het principe is simpel: rij zo ver
mogelijk met zo weinig mogelijk
brandstof. Het klinkt niet ambiti

rosserie aangepast, ontwarden ze
de ‘kabelspaghetti’, kregen de
remmen een beurt en werd ook
de motor geoptimaliseerd. Maar
sneller zal de wagen niet gaan. De
studenten schatten de topsnel
heid van hun bolide op zo'n 70 ki
lometer per uur, maar tijdens de
wedstrijd zou dat een te groot
verbruik betekenen.
Niet de snelheid, maar de af
stand is dan ook van tel. Wie de

het weekje Londen. Stress heb
ben de studenten nauwelijks. “Al
zijn de mensen van de keuring
wel ‘pietjes precies’, we hopen
toch dat we mogen starten”, zegt
Arno.
(IZ90/3)
Hun opvolgers zullen volgend
jaar proberen uit te pakken met
een primeur. “Dan is het de be
doeling om een volledig elektri
sche wagen aan de start krijgen.”
(djr)

Afvalintercommunale organiseert zelf
30.000 transporten per jaar

Imog organiseert
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MEULEBEKE Dagelijks klimt Jurgen Van Eenooghe
uit Meulebeke in de bomen. Hij is boomverzorger en
gaat niet roekeloos aan de slag. “Niet alleen omwille
van de veiligheid, maar ook omdat we bomen horen
te snoeien volgens de regels van de kunst.”
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Gouverneur Carl Decaluwé keek hoe de leerlingen van de Vrije Basisschool St. Michiel Kuurne de cursus volgden.

“Anderzijds trekken we ook
met een vrachtwagen naar 45
scholen in de Imogregio,
waar we de gevaren van de
dode hoek tonen.”

Volgend jaar een prijs?
De leerlingen van het vijfde
leerjaar van de SintMichiels
school in Kuurne, mochten de
cursus gisteren als eerste
testten. Dat deden ze in het
gezelschap van WestVlaams
gouverneur Carl Decaluwé,
die bekend is voor zijn strijd

JOHAN BONNIER
DIRECTEUR IMOG

“We pakken uit met een
cursus rond de gevaren
van de dode hoek”
voor meer verkeersveiligheid
en minder verkeersslachtof
fers. “Jaarlijks komen er
meer dan vijftig mensen om
in het verkeer. Omdat dat cij
fer naar beneden moet, ben ik
grote voorstander van initia

tieven als deze. Het is goed
dat kinderen eens van dicht
bij zien wat de gevaren zijn
van zo'n vrachtwagen. Want
het is niet omdat jij de vracht
wagen ziet, dat de chauffeur
jou ook ziet.”
De gouverneur wil dergelijke
initiatieven blijven onder
steunen. “We denken er over
na om vanaf volgend jaar dit
soort initiatieven te steunen
met een prijs om zo projecten
over verkeersveiligheid te be
lonen. We bekijken nog hoe
we dat kunnen doen.”

SCHRIJF NOG
T.E.M. 22 MEI IN AAN
VOORDEELTARIEF!

KORTRIJK LOOPT
VOOR THINK-PINK
Imog wil af van dode hoek

Loop 5 of 11 km en steun Think-Pink

HARELBEKE Met meer dan 50 vrachtwagens op de baan heeft de afvalintercommunale Imog een grote verantwoordelijkheid inzake verkeersveiligheid. Imog ontwikkelde daarom een ‘dodehoekspel’ en een ‘dodehoekkoffer’ en trekt daarmee
actief met een ophaalwagen naar scholen.

Gouverneur Decaluwé woonde de lancering van het dodehoekspel en de
dodehoekkoffer bij. (Foto LOO)

Bron: Krant van Westvlaanderen - 19 mei 2017

Wekelijks passeert Imog aan elk
huis om restafval en tweewekelijks om PMD en P&K, papier en
karton, in te zamelen. “Daarnaast
zijn er ook meer dan 30.000 transporten van en naar het recyclagepark. Een vloot van ruim 50
vrachtwagens is voortdurend op
baan om het afval van ruim
230.000 mensen in te zamelen”,
zegt Koen Delie, directeur Externe
Zaken. “Dodehoekongevallen blijven spijtig genoeg brandend actueel. Als openbaar bestuur wil
Imog bijkomende verantwoordelijkheid opnemen om meer be-

wustwording rond deze problematiek te creëren”, zegt algemeen

“Leerlingen bewust
maken van gevaar
rond vrachtwagens”
JOHAN BONNIER
algemeen directeur Imog

directeur Johan Bonnier. Imog
lanceert hiervoor een dodehoekspel
en een dodehoekkoffer, een educatief pakket dat door de school kan
ontleend worden. “Om de pakketten voor te stellen trekken we met
een huisvuilwagen naar de scholen.”
Omdat verkeersveiligheid ook een
van de speerpunten is van gouverneur Carl Decaluwé gebeurde de
voorstelling van het project in zijn
aanwezigheid. “Kinderen kunnen
niet genoeg gewezen worden op
het gevaar in het verkeer, zeker bij
vrachtwagens”, zegt hij. (PVH)
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Alleen in Zwevegem meer afval geproduceerd dan vorig jaar

Afvaltoeristen vinden weg naar
containerpark van Zwevegem
ZWEVEGEM/ANZEGEM/
SPIERE/KUURNE

Slecht nieuws voor Zwevegem, het is de enige gemeente waar vorig jaar meer afval geproduceerd werd per
inwoner dan in 2015. De
schuldigen zijn echter niet
alleen de Zwevegemnaren
zelf, want ook Walen droppen hun afval in het Zwevegemse containerpark.
KAREN VERHULST

Afvaltoerisme. Dat is waar
een groep Franstaligen zich
schuldig aan maakt. Omdat
Zwevegem het enige, regionale containerpark is waar je alles zo goed als gratis kan achterlaten, komen steeds meer
landgenoten van net over de
taalgrens er hun afval droppen. Wie in Zwevegem naar
een containerpark gaat, hoeft
namelijk niet te bewijzen dat
hij er woont. “We hebben nog
geen systeem waarbij je je
e-ID moet scannen vooraleer
je ons containerpark binnen
gaat”, zegt bevoegd schepen
van Milieu Wim Monteyne
(N-VA). “We doen gewoon
tweewekelijks een steekproef
bij de bezoekers. In de toekomst willen we die controles
gerichter doen, om dat afvaltoerisme te vermijden.”
Dat er afvaltoerisme is, zie je
ook aan de afvalcijfers. In vergelijking met andere Imog-gemeenten, is er enkel in Zwevegem in 2016 meer afval per inwoner ‘geproduceerd’ in
vergelijking met 2015. In Zwevegem was er 145,73 kilo afval
per inwoner in 2016, in 2015
was dat nog 138,78 kilo. In alle
andere gemeenten daalt dat
aantal kilo net. Al moet wel
Bron: Het Nieuwsblad - 18 mei 2017
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Zwevegem is een van de enige gemeenten waar je niet per kilo afval moet betalen.

worden genuanceerd dat Zwevegem niet de enige is die in
2016 boven het regionaal gemiddelde van 143,25 kilo zat.
Ook Spiere-Helkijn, Kuurne
en Avelgem zitten ruimschoots boven dat gemiddelde.
Anzegem zit er met 144,24 kilogram net boven.

Volgende legislatuur
Met zijn cijfers is Zwevegem
opnieuw de slechtste leerling
van de klas. En dat terwijl er
in 2015 nog goed nieuws was.
Toen was Zwevegem, na enkele jaren van slechte cijfers
plots de beste leerling van de
klas, met een daling van 10 kilo per inwoner. Schepen Monteyne geeft toe dat er nog heel
wat werk aan de winkel is.
Werk dat echter niet meer de-

ze legislatuur wordt aangepakt. “In de volgende legislatuur moeten we er echt mee
aan de slag”, geeft Monteyne
toe.

WIM MONTEYNE
SCHEPEN VAN MILIEU

“Volgende legislatuur
moeten we ons
containerpark
aanpakken”
“Zo moeten we bijvoorbeeld
de 2-eurozuil afschaffen. Die
zuil laat mensen toe om, in het
betalend deel van het containerpark, voor 2 euro een wagen vol afval te droppen op het
containerpark. Enkel wie een

monovolume of bestelwagen
heeft, moet per kilo betalen”,
legt Monteyne uit. “Vroeger
werkten heel wat gemeenten
met zo’n zuil, maar ondertussen is bijna iedereen overgestapt op het betalen per kilo.
Dat willen wij ook doen in de
toekomst.”
Johan Bonnier, directeur bij
intercommunale Imog, ziet de
oplossing in het beter sorteren. “Op het containerpark in
Zwevegem word je nu te weinig gemotiveerd om te sorteren. Daardoor belandt er veel
in de bak met brandbaar afval,
terwijl er veel meer gesorteerd
kan worden. Dat sorteren
moeten we in Zwevegem de
komende jaren nog wat meer
gaan aanpakken, misschien
door een herinrichting op het
containerpark.”

Geen nieuwe editie van
Krakrock in Avelgem
AVELGEM

bedrag niet, dan komt er geen
nieuwe Krakrock”, stond er te lezen op de website.
Gisteren klokte de crowdfunding af op 3.415 euro of ongeveer
11 procent van het beoogde bedrag. “We zullen iedereen zijn gestorte geld terug geven. De
crowdfunding was eigenlijk een
‘Krakrock 2017: make it happen!’ soort voorverkoop aan een veel

Er komt voorlopig geen
nieuwe editie van Krakrock, ondanks een oproep
om geld in te zamelen via
crowfunding. De organisatie kon niet de beoogde
30.000 euro inzamelen.

WIELSBEKE
VRIJDAG 26 MEI 2017

Commotie over recyclageparken
WIELSBEKE De gemeenteraad begon met een
minuut stilte voor het
overlijden van ereschepen
Frans Deleersnijder.
Daarna gaf oppositielid
Georges Lambrecht (U.)
aan dat de werking van
de verschillende recyclageparken niet gelijkloopt.
Sinds begin dit jaar mag
vuilnis ook naar de containerparken van Wielsbeke, Waregem en Deerlijk.

oplossing en niet voor een beperkende. Breid het aanbod in Wielsbeke dan uit”, opperde Lambrecht.

GRATIS OPHALEN
Schepen van milieu Deprez reageerde duidelijk. “Er zijn zeker
geen verschillen. In Wielsbeke
was er vroeger een betalende container voor PMD. Die was al even
verdwenen, want mensen kunnen
PET-flessen en andere PMD gratis laten ophalen. De samenwerking loopt heel vlot. We evalueren
het project sowieso na een anderhalf jaar”, beloofde ze.

KWALITEIT PERSONEEL

Schepen Magda Deprez, hier in het recyclagepark van Wielsbeke, verdedigde de afspraken rond de parken. (Foto NVR)

De fusie tussen de recyclageparken blijft voor onrust zorgen tus-

GEBOO

sen oppositie en meerderheid.
“Is de werking van de verschillende parken wel hetzelfde? Dat zou
toch evident zijn. In Deerlijk
mochten tot vorige week PET-fles-

sen binnengebracht worden. Dat
mocht niet in Wielsbeke. Daarop
schrapte het park van Deerlijk de
inzameling van de PET-flessen.
Wij pleiten voor een uitbreidende

Raadslid Jan De Potter klaagde
over een gebrek aan kwaliteit bij
het personeel; “Ik ken mensen die
al heel onvriendelijk behandeld
werden door het personeel. Die
personeelsleden moeten toch een
opleiding krijgen.” De oppositie
deed het voorval af als éénmalig.
“Laten we niet alle medewerkers
over dezelfde kam scheren. Imog
baadt het park uit dus wij kiezen
de medewerkers ook niet. Persoonlijk werd ik wel heel vriendelijk behandeld”, sloot Deprez de
discussie. (NVR)
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Bron: Krant van Westvlaanderen - 26 mei 2017
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GEMEENTE WIELSBE
blanco lijn

WIELSBEKE RIJDT
Vorige week stond in deze krant
dat Wielsbeke Rijdt plaats zou
vinden op 24 april.
De motortoertocht in organisatie
van motorclub de Saaie Bende
vindt plaats op 24 juni en start om
8.30 aan café ’t Glazen Dak.

FOK DE BLOK

Van Hélène tot Chloé
OOIGEM Bij de familie Putman-Vanquickelberghe werd een vrouwelijk
viergeslacht op foto vastgelegd : Overgrootmoeder Hélène Tack (78)
uit Wielsbeke, oma Marianne Callens (49) uit Ooigem, mama Kim Vanquickelberghe (26) en dochter Chloé Putman (7 weken). (Foto Carlos)

Op vrijdag 2 juni organiseert
Jeugdhuis Contrast Fok De Blok.
Studenten kunnen nog een laatste
keer ontspannen voor ze beginnen
met studeren voor de examens die
eraan komen.
Er kunnen spelletjes gespeeld
worden en je kan plaatjes aanvragen. (NVR)

BEKENDMAKING VAN E
MILIEUVERGUNNINGSBESL

REFERENTIE PROVINCIE: 3701

Gegevens over de bevoegde overheid
de deputatie van de provincieraad
Gegevens over de aanvrager/exploitant
VANDEN AVENNE NV, Oostrozebeeksestraat 160
Gegevens over de inrichting
Adres waarop de exploitatie plaatsvindt of plaa
beeksestraat 160, 8710 OOIGEM.
Kadastrale gegevens: afd. Wielsbeke 2 afd/Oo
nummer 0015/C 2, 0z/n/. Klasse 1. Verder exp
wijzigen van een voederbedrijf.
Gegevens over de beslissing
De vergunning werd verleend voor wat de volge
3.2.2.b, 3.4.1.a, 3.6.1, 6.4.1, 6.5.2, 12.2.1, 12.2.2
17.1.2.1.1, 17.3.2.1.1.2, 17.3.2.2.2.a, 17.3.4.2.a
17.3.8.2, 17.4, 24.2, 29.5.2.1.a, 39.1.2, 43.1.2.a
45.14.1.b, 45.16.3
Gegevens met betrekking tot de inzagemogeli
Meer informatie betreffende deze aanvraag bij de
van de gemeente: Milieudienst 1ste verdieping, R
beke, tel. 056 67 32 16, milieu@wielsbeke.be
Het besluit ligt gedurende de volgende periode te
bij de genoemde dienst van 22/05/2017 tot en me
minderd de regelgeving over de openbaarheid van
Gegevens met betrekking tot de beroepsmoge
Tegen deze beslissing kan beroep worden ing
minister voor Leefmilieu.
De procedure wordt bepaald door het Vlaams
de milieuvergunning.
Het beroep kan worden ingediend door:
• Elke natuurlijke of rechtspersoon die ten gevolg
exploitatie van de inrichting rechtstreeks hinder ka
• Elke rechtspersoon die zich de bescherming va
tot doel heeft gesteld, ten minste vijf jaar rechts
in zijn statuten omschreven heeft tot waar zijn bed
De uiterste datum voor het indienen van het be

Bron: Het Nieuwsblad - 16 juni 2017

Bron: Het Nieuwsblad - 6 juni 2017

Bron: Het Laatste Nieuws - 6 juni 2017

HEULE

I 28
(KO27/2)

VRIJDAG 26 MEI 2017

Gratis
optreden Tout
Va Bien
HEULE Op vrijdag 26 mei speelt

Tout Va Bien in OC De Vonke.
De band was in 2013 een van de
winnaars van de Nieuwe Lichting
van Studio Brussel en maakte
onder meer indruk met ‘If You Go
Away’, een coverelektroversie
van Jacques Brel’s ‘Ne me quitte
pas’. Na heel wat grote podia op
Rock Werchter, Pukkelpop en de
Ancien Belgique komt de band
nu naar Heule. Verwacht je aan
een intimistische sfeer, gebracht
door frontman Jan Wouter Van
Gestel wiens broze stem zijn
handelsmerk is. Het voorprogramma wordt gespeeld door
Tundra, elektro-pop met een
vleugje R&B. Afspraak op vrijdag
26 mei om 20 uur in OC De
Vonke. De toegang is gratis. (nvh)

Nieuwe locatie
voor ‘Heule
Duivelt’

Zo zag de afvalberg er in februari uit...

... en zo nadat de Chiro en het feestcomité alles opriumden. (Foto's NOM)

Chiro en feestcomité
ruimen afvalberg op
HEULE Vorige maand kreeg een bewoner uit de Izegemsestraat in Heule-Watermolen van burgemeester Van
Quickenborne het bevel om de afvalberg rond zijn woning binnen de maand op te ruimen. Op de valreep is
dit vorige zondag gebeurd, niet door hemzelf maar door de Chiro en het feestcomité van Heule-Watermolen.

HEULE Op vrijdag 9 juni spe-

len de Rode Duivels hun
volgende kwalificatiewedstrijd naar aanloop van het
WK in Rusland 2018. Ons
Belgische elftal neemt het op
tegen Estland. Net zoals de
voorbije campagnes vertoont
supportersclub El Magico’s
alle uitwedstrijden van de
Rode Duivels in de kwalificatiecampagne op groot
scherm. Al is dat vanaf nu op
een nieuwe locatie. “Door de
heraanleg van de dorpskern
en het Heulse park wijken we
naar de oude site van De
Meestere, nu beter bekend
als ‘Muster’”, zegt Thomas
Arickx. “De aftrap van de
wedstrijd wordt om 20.45 uur
gegeven, maar iedereen is al
welkom vanaf 19 uur. Wij
voorzien in voldoende drank,
eten én ambiance.” Adres:
Stijn Streuvelslaan 45 in
Heule. (nvh)

akker overleden
geval op werf

ELMUNSTER

(37) uit Lende
en bezweken
ondingen na
geval dinsdag
n Ingelmunster.

ouwvakker was er
een appartemen
aanbouw toen een
waarop hij stond,
hem naar beneden
am acht meter la
t naar de onder
s terecht.
ten konden hem
aar zijn toestand
iek. “Donderdag
kreeg ik telefoon
erleden”, zegt Jan
kvoerder van het
or Bjorn al negen
e. “We zijn er alle
n. Bjorn was meer
, hij was als fami
eld voor iedereen,

zowel op professioneel als men
selijk vlak. En altijd positief, we
begrepen elkaar zonder woor
den.”
Bjorn werkte als cochef. Hij
hieldHEULE
zichTijdens
vooral
met het
de bezig
zomervakantie
wordt er
opnieuw
een theaterplaatsen
van
prefabelementen.
OC De
“Hij kamp
had algeorganiseerd
duizendeninzulke
stuk
Sta jeHet
graagwas
op een
ken Vonke.
geplaatst.
eenpodiman
um? Fantaseer je graag? Ben je
van weinig woorden, maar veel
benieuwd naar de kneepjes van
daden.
Hij had alle kwaliteiten”,
het theatervak? Dan is het Heulzegt se
zijn
werkgever
theaterkamp
ietsaangeslagen.
voor jou.
Bjorn
werkte
Zowel
jongerenop
van de
10 totbewuste
en met
werf12met
Het
jaareen
(3 totzestal
en metcollega's.
7 juli) als 12tot 14-jarigen
(21 hen
tot enontzettend
met 25
nieuws
kwam bij
zijnals
welkom.
Het andere
kamp
hardaugustus)
aan, net
bij de
vindt
elke dag plaats
uur
dertig
werknemers
invan
het9bedrijf.
16 uur. Meer info in OC via
“De tot
collega's
van zijn team zijn
056 24 06 20 of oc.devonvoorlopig
niet in (nvh)
staat om te wer
ke@kortrijk.be.
ken”, zegt Jan. “Zelf heb ik ook
een paar nachten niet geslapen.
De werf ligt stil tot we het een
beetje kunnen verwerken.”
Bjorn woonde samen met zijn
vrouw Els Debaere. Hij was papa
van twee jonge kinderen. (gsd/eva)

Theaterkamp
tijdens
zomervakantie

Bron: Het Nieuwsblad - 6 juni 2017

dure wagens
n in Kortrijk

Het afval lag opgestapeld langs
een veel gebruikt wandel- en fietspad dat van de rotonde Izegemsestraat-Hoge Dreef naar de Watermolenwal loopt. Het was een ongelukkige situatie die al enkele jaren aansleepte. Twee jaar geleden
betaalde bewoner Walter D. al
eens een boete voor sluikstorten
en vorig jaar kreeg hij ambtshalve
bevel tot opruiming. Gaf hij er
geen gevolg aan, zou de stad het
zelf doen en wachtte hem een gepeperde rekening.

Hij heeft toen zelf wat opgeruimd
en de stad liet het zo. De voorbije
maanden nam de afvalberg echter
weer toe en rond 20 april volgde
een nieuw bevelschrift. Er kwam
toen een stroom van reacties via
Facebook. Veel positieve reacties
ook van mensen die te doen hadden met de bewoner, die bekend
staat als een inbrave man, maar
nu eenmaal ‘verzamelziek’. Er
kwam een golf van solidariteit en
velen boden hulp aan, maar daarvoor moest de man uiteraard eerst

toestemming geven.

OPBRENGST NAAR CHIRO
Uiteindelijk nam Jean-Pierre
Gheysens van het feestcomité van
Heule-Watermolen het heft in
handen. Hij wist de man om te
praten en trommelde afgelopen
zondag de plaatselijke Chiro
Tsjoef, die toevallig zelf geen activiteit organiseerde, op om alles op
te ruimen. Een buurman wist de
bewoner te overtuigen om intussen naar zijn zoon in Poperinge te

rijden...
“Met ons feestcomité hebben wij
ervaring met ophaling van oud
ijzer en we hebben dan ook alles
gesorteerd”, zegt Jean-Pierre
Gheysens. “De opbrengst gaat
normaal naar onze kermis, maar
deze keer laten we de winst graag
aan de Chiro die met man en
macht gewerkt heeft om dit probleem op een goede manier te lossen.” (NOM)

Bron: Krant van Westvlaanderen - 26 mei 2017

“Ik ga door tot ik 100 ben”
VRIJDAG 19 MEI 2017

HEULE/LENDELEDE De
Koninklijke Handbooggilde Sint-Sebastiaan uit
Lendelede heeft afgelopen weekend zijn oudste
lid gehuldigd. De 96-jarige Raphael Denutte is
bezig aan zijn 85ste jaar
SINT-ELOOIS-VIJVE/HARELBEKE
als boogschutter. “En ik
De het
loods
de Spinnerij
ben
noginsteeds
niet
straat
in SintElooisVijve
beu.
Integendeel”,
zegt
waar asbestafval ligt,
de
kwieke
Heulenaar.voor het
wordt
afgesloten

KORTRIJK WAREGEM MENEN

Burgemeesters laten
‘asbestsites’ opruimen

5

meer dan twintig bekers en tien
kampioenentitels. Het allermooiste moment beleefde ik twee jaar
geleden, toen ik als 93-jarige en
KORTRIJK
oudste lid van de club de jaarlijkse
koningsschieting won.” Vandaag
telt de Lendeleedse club nog maar
acht leden. “Tien jaar geleden waren we nog met twintig, maar er
vallen af enistoe
mensen weg en er
Voor zes geweldplegingen
een
komen
meer bij. Ik
vijftiger veroordeeld
tot geen
een jongeren
ef
verwacht dat de sport binnen hier
fectieve celstraf van
zes maan
en tien jaar ten onder gaat. Dat is
den. In anderhalf jaar
deelde E.D.
jammer.”

Zes maanden cel voor
agressieve caféklant

op te ruimen.”
Ook in Harelbeke werd asbest
gedropt, dat gebeurde in contai
ners die op privégrond staan. Ook aan verschillende slachtoffers
die eigenaar moet het boeltje ver slagen uit. Het wasVERLIES
telkensVROUW
in een
Raphael plicht
Denutte verwijderen.
won twee jaar geleden de koningsschieting
bij Sintzijn op
96ste
gaat Raphael nog tot
grote publiek.
dronken
bui dat deOpman
café
Sebastiaan
Lendelede.
(Foto
JCR)
drie
per week schieten in de
Raphael Denutte is wellicht de
In Waregem roept oppositiepar uithaalde. Zo pakte
hijkeer
in oktober
club
in
Lendelede.
“De sport
oudste
boogschutter
van
ons
land.
Dat heeft burgemeester Kurt tij SP.A het stadsbestuur onder van 2015 de uitbaters van een
Kortrijk.”
De Gilde en trad zo in de voetspoDe 96-jarige Heulenaar heeft
Vanryckeghem (CD&V) besloten
tussen op om maatregelen
te ne Kortrijks café aanhoudt
omdatmezerecht.
hem Anderhalf jaar
ren van de zijn vader. “Mijn vader
ben ik mijn vrouw Josée verloren.
liefst 85 jaar ervaring met pijl en
nadat ‘Het Nieuwsblad’ aanslaagde
het men.
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geen drank meer wilden
geven en
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We waren meer dan 65 jaar geboog. Hij kreeg de microbe te
MOOISTE MOMENT
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ging
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ik zouhet bastiaansgilde
pijl
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te oefenen. Dat
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Nu uit
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zo'n
te omzeilen.
volledig
hand“Zolang
zou lohet gaat, waarom
wellicht stuur
ook eeneen
derde
keer ko- Asbestvei
niet? Iklater
doe het nog altijd graag
wasBurgemeester
voor mij het ideale
tijdverhij al twintig jaar
lid bij
de Lende‘Waregem
Vanryckeghem
pen.
Amper
een maand
ning en dus keizer geworden
en heb geen hulpstukken nodig
drijf. Elektriciteit hadden wij toen
leedse hangbooggilde Sint-Sebaslig'plan maken met asbestinven
was tot gisteren niet op de hoog
kreeg een andere caféuitbater
zijn.” Raphael mocht die titel wel
om te schieten. Mijn doel? Doornog niet.”
tiaan. “Hoeveel titels ik heb geennemen.
een “In
verwijderings
te. “Maar
een
slag toen
later nogtarissen
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gaanopmerking
tot mijn 100ste. Dan mag je
Raphael
startteik
alsheb
jongedonderdagoch
snaak bij
wonnen in mijn
carrière?
Dat die
is een
plan
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(gisterochtend,
nvdr.) met
maakte
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1962 werd
ik keizer
Groot- 2024
nog eens terugkeren.”
detend
Markse
schuttersvereniging
moeilijkalle
te zeggen.
Ik heb
zekerD. voortdurend
een actie ondernomen en zowel gebouwen asbestveilig zijn”, muziek luider zette. De andere
het parket, de eigenaar van de voegt lokaal SP.Avoorzitter vier slachtoffers waren caféklan
loods als afvalintercommunale Wim Maertens toe. Burgemees ten waarmee de beklaagde in dis
Imog gecontacteerd. De loods ter Vanryckeghem begrijpt de be cussie raakte. Ook de tussen
wordt afgesloten. Zodra het par zorgdheid, maar zegt dat “het on komsten van de politie verliepen
ket ze na het onderzoek vrijgeeft, mogelijk is om alle loodsen te niet zonder slag of stoot. Telkens
verplicht ik de eigenaar om alles controleren.” (kvo)
stelde D. zich ook agressief op te
gen de agenten. Voor die weer
spannigheid komt er nog een cel
Bron: Het Nieuwsblad - 19 mei 2017
straf van een maand bij. (eva)

Parkeerbedrijf zal vaker controleren maar boetes blijven gelijk

WERVIK

Negen maanden cel voor
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De tuin lag er bij als een echte vuilnisbelt.

HEULE
Het vuilste huis van Kortrijk, in deelgemeente Heule, ligt er sinds gisteren wat
properder bij. Het feestcomité Watermolen nam het initiatief om de tuin vol
rommel op te ruimen en kreeg de steun
van chiro Tsjoef. Dankzij hen ontsnapt
de eigenaar aan een forse factuur van
meer dan duizend euro.
XAVIER COPPENS EN PETER LANSSENS

n

ht
s

Op bevel van burgemeester
Vincent Van Quickenborne
(Open Vld) kreeg Walter, een
73-jarige weduwnaar, een
maand de tuin om zijn huis vol
rommel op te ruimen. Zo niet,
zou de stad het in zijn plaats
doen en dreigde Walter een
factuur van duizend euro te
moeten betalen. Zo ver zal het
gelukkig niet komen. Met dank

aan Jean-Pierre Gheyssens,
voorzitter van feestcomité
Heule Watermolen. «Waarom
kunnen we als buurt die man
niet samen ter hulp schieten?
Daarom vroeg ik chiro Tsjoef of
die ons wilde helpen. Omdat er
gisteren toevallig geen chiro
was, schoten de leiders met
tien krachten ter hulp.»
Het huis ligt in de Izegemse-

Het feestcomité en de chiro hebben twee uur werk gehad om alles op te ruimen. Foto’s Deleu
straat, vlakbij de rotonde met
de Hoge Dreef en paalt aan een
druk gebruikt fiets- en wandelpad. «We gaan netjes sorteren»,
roept Jean-Pierre de chiroleiders toe. «We gaan gestructureerd werken en ons in groepjes verdelen.»

Verzamelwoede
Buurtbewoner Patrick Maertens kwam ook een handje toesteken. «Ik heb hier nog vier
jaar gewoond. Jammer dat dit
huis zo uitgeleefd is, want het
is echt een mooi en ruim huis.
Maar de eigenaar lijdt aan verzamelwoede. Op zijn kamers
staan wel dertig tv’s. Ook de gelijkvloerse verdieping staat vol
rommel. We hebben ons gisteren echter beperkt tot de rommel buiten», weet Patrick. «De
eigenaar hebben we gevraagd

WIELSBEKE

De chiro en de voorzitter van
het feestcomité hebben twee
uur gewerkt. In die twee uur
hebben ze een container en
vier aanhangwagens gevuld.
«Voor heel wat van die spullen
kun je nog geld krijgen. Ik denk
aan ijzer bijvoorbeeld. Door
veel in te zamelen, kunnen we
tijdens de kermis een bal organiseren die ons anders 2.500
euro kost. En het publiek moet
die avond niet betalen. Maar
voor de opruimactie van gisteren gaan we de opbrengst aan
chiro Tsjoef geven, voor de

Verdraagzaam
Schepen van Afvalbeleid Bert
Herrewyn (sp.a) is blij dat de
opruimactie niet door de stadsdiensten moest gebeuren. «Ik
vind het een nobel gebaar van
de chiro en het feestcomité. We
zeggen altijd dat Kortrijk de
kracht van een stad heeft en de
charme van een dorp. Wel, dat
wordt hier bewezen.»
In het huis zelf raakte gisteren
niemand binnen. De rommel
binnenskamers is dus niet opgeruimd. «Voor de veiligheid
van de man en van de buren
zou het goed zijn dat alle rommel ook binnen opgeruimd
wordt. Maar ik zal niet klagen,
want we zijn hier erg verdraagzaam», besluit een van de buren.

LAUWE

Motorrijder even in levensgevaar

i-

-

Kortrijk wil volgend jaar Europese Sportstad worden

-

Opbrengst

moeite», zegt Jean-Pierre.

Bron: Het Laatste Nieuws - 22 mei 2017

Een motard uit Wielsbeke is
zaterdag rond 17 uur levensgevaarlijk gewond geraakt nadat hij betrokken
was geraakt bij een ongeval
op de Tieltsesteenweg in
Aalter. De Wielsbekenaar
maakte deel uit van een
groep van 120 motorrijders
en was een van de wegkapiteins. Hij reed voorop om
halt te houden aan de kruispunten en iedereen te laten
passeren.
Het ging mis toen een man
van 83 jaar uit het OostVlaamse Zomergem vanuit
de kleine Kattewegel de
drukke Tieltsesteenweg
wilde opdraaien. De motorrijder kon de Volkswagen
Tiguan niet meer ontwij-

SI

niet in de buurt te blijven. Alles
wat we weggooien, zou hij anders waarschijnlijk weer uit de
container halen. We vermoeden dat hij gisteren bij zijn zoon
in Poperinge zat.»

Ongenoegen op sociale media over
nieuwe locatie Schippersweekend
Op Facebook circuleert een brief
van buurtbewoner G.H. uit Lauwe die de buurt rond Hoeve Delaere oproept om massaal bezwaar in te dienen tegen de nieuwe locatie van het Schippersweekend. Vorige week raakte bekend dat het festival verhuist van
de parking van de sporthal naar
het grasveld van Hoeve Delaere in
Lauwe. De buurtbewoner lijkt op
het eerste gezicht niet veel bijval
te krijgen. «We betreuren dat die
man zo zwaar in de aanval gaat.

De weg lag bezaaid met brokstukken na de klap. Foto CHB
ken. Het slachtoffer verloor
tien minuten het bewustzijn en werd naar het UZ in

Gent overgebracht. Al snel
bleek dat het levensgevaar
geweken was. (CHB)

Bovendien staan er heel wat leugens in de brief», zegt Bert Knockaert. «Alle buurtbewoners hebben een brief gekregen en we zijn
bereid naar iedereen te luisteren
tijdens een infoavond over de
buurt. Die man heeft ons telefonisch gecontacteerd. We hadden
een sereen gesprek en achter
onze rug schrijft hij dan zo’n brief.
Dat vinden we spijtig. We hebben
trouwens nog geen tijd gekregen
om ons project uit te leggen tijdens een overleg.» (XCR)

ZWEVEGEM

Vrouw steelt tuinbeeldjes ‘uit drang’
Tientallen bloempotten en tuinbeeldjes, vooral hondjes. Die opmerkelijke buit vonden speurders bij een huiszoeking in de
woning van een oudere vrouw
uit Zwevegem.

litie nam alles in beslag en is nu
op zoek naar de eigenaars via Facebook en Twitter. De uitbaters
van bakkerij Victor kregen hun
gestolen bloempotten twee dagen later al terug. Blijkbaar kreeg
de dievegge wroeging en keerde

Op de E17 in Marke is gisterenavond rond halfzes een bestelwagen
gekanteld. Dat gebeurde toen die moest uitwijken voor een andere
wagen die een manoeuvre uitvoerde, maar de betonnen middenberm
raakte. Hierdoor tolde de bestelwagen rond zijn as, om daarna op zijn
zijkant tot stilstand te komen. De bestuurder raakte daarbij lichtgewond. De wagen die aan de aanleiding lag van het ongeval, is spoorloos. (ndz,gsd)

jeugd Bert Herrewyn(SP.A).
“We gaan van 200 naar 320
vierkante meter zand. En we
plaatsten een extra speeltoestel. Enkele strategisch geplaatste rotsblokken moeten
het avontuurlijk speelplezier
nog groter maken.”
De zandbak is afgeboord met

LOH

Lichtgewond na uitwijkmanoeuvre

Vanaf najaar moeten ‘controlecamera's’ praktijk halt toe roepen

W De groter
blokken, di

Geen glasbol meer om te sluikstorten?
Dan maar afval bij textielcontainer gooien

HEULE

Vijftig
jaar ce

HULSTE

Hulste wordt geteisterd
door sluikstorters. De
glasbol aan de Rijstpekker
werd verwijderd om
sluikstort tegen te gaan,
maar het afval wordt nu
gewoon bij de textielcontainer gedropt. Camera’s
moeten tegen het najaar
soelaas bieden.
KAREN VERHULST

LOH

“Over een week wordt
de glasbol aan de
Rijspekker teruggeplaatst”

RR

RR

Van een zak vol afval tot een
kerstboom. De laatste tijd
wordt er van alles gedropt rond
de glasbollen in Hulste. Omdat
het probleem blijft aanhouden,
besloot het stadsbestuur recent
om de glasbol aan de Rijstpekker een maand weg te nemen.
Nu de glasbol weg is, nemen
Van zakken afval tot kerstbomen: alles
Maar veel resultaat heeft dat
niet, want de sluikstorters laten
sluikstorters hun toevlucht tot de
werd rond de glasbollen in Hulste gedropt,
hun afval en glas nu gewoon
textielcontainer die vlakbij staat.
die daardoor werden weggenomen.
achter naast de textielcontainer
die naast de glasbol stond. En
ook rond de andere glasbollen lijkt ook niet te helpen.
geleden in deze krant al aan- er camera’s bijkomen, moet dat
in Hulste, zoals die in de Bego- Daarom gooit Imog vanaf het kondigde dat de camera’s er tegen het einde van het jaar genialaan en in de Distelbosstraat, najaar haar laatste redmiddel in zouden komen.
beuren.”
wordt afval achtergelaten.
de strijd tegen het sluikstorten.
Die eerste camera kost 8.500 Speciale GAS-ambtenaar
INGE BOSSUYT
euro exclusief
Camera’s vanaf najaar
SCHEPEN VAN MILIEU
btw, een kost- De camera’s kunnen verplaatst
prijs die gedra- worden en dus op verschillende
“Over een week wordt de glasgen wordt door plaatsen ingezet worden. Ze
bol aan de Rijstpekker teruggeImog. Maar het zullen telkens geplaatst worden
plaatst, maar we beseffen dat
blijft niet bij één waar de nood het hoogst is.
we de situatie moeten blijven
toestel. “We zul- Wie betrapt wordt, riskeert
opvolgen”, geeft schepen van
len vlug naar een GAS-boete tot maximum
Milieu Inge Bossuyt (SP.A/
drie à vijf came- 350 euro. De speciaal hiervoor
Groen) toe. De glasbol aan de
Rijstpekker blijft voorlopig Dan wordt de eerste mobiele ra’s moeten gaan. Hoeveel we er opgeleide GAS-ambtenaar van
staan, ondanks dat ook daar ge- camera geïnstalleerd. “De eer- nog bijkopen, hangt af van de Imog krijgt de beelden en maakt
regeld afval wordt achtergela- ste camera is besteld en moet interesse van de gemeenten. Zij aan de hand daarvan een beten. Dat de glasbollen hun eigen tegen het najaar actief zijn”, moeten in de gemeenteraden stuurlijk verslag op, waarna de
glasbolpeter- en meter hebben zegt Koen Delie, woordvoerder van september beslissen of ze boete wordt bepaald en uitgedie een oogje in het zeil houden, bij Imog, die enkele maanden meestappen in het project. Als schreven.
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Mogelijk krijgt hele regio van afvalintercommunale Imog tegen 2019 extra zak

P+MD werkt: kilo's minder restafval
WAREGEM

allemaal afval dat niet in de
restafvalzak belandt”, zegt
Soens. “Uit een rondvraag zes
maanden na de invoering van
het project, bleek dat 88 pro
cent van de Waregemnaren niet
meer zou terug willen naar het
oude systeem.”

Het P+MDsysteem waarbij
Waregemnaren niet langer
één maar twee PMDzakken
hebben, werkt. In 2016 werd
16.000 kilogram meer PMD
afval ingezameld en daalde
het aantal kilo restafval met
acht kilogram per persoon.

”Sorteren is eenvoudiger”

KAREN VERHULST

Toen het stadsbestuur in no
vember 2015 aankondigde dat
de Waregemnaar binnenkort
drie afvalzakken zou hebben,
waren de meningen verdeeld.
Er werd hier en daar gevloekt,
want zo'n derde afvalzak zou
nog meer plaats in beslag ne
men en het zou ook betekenen
dat er nog meer moet worden
gesorteerd. Maar nu, anderhalf
jaar later en meer dan een jaar
na de invoering van het proef
project, liggen de kaarten hele
maal anders. Het P+MDpro
ject, waarbij een nieuwe zak
voor folies werd geïntrodu
ceerd, werkt.

GUILLAUME DELFOSSE
FOODBOXBEDRIJF BOÎTE

“We hebben minder
restafvalzakken nodig,
wat een mooie
besparing is”
Dat blijkt uit cijfers van afval
intercommunale Imog. Het
restafval in Waregem daalde
van 142,21 kilogram per inwo
ner per jaar in 2015 naar 134,12
in 2016. En het aantal kilo's
PMD steeg van 107.047 in 2015
naar 123.784 in 2016. Dat is
goed nieuws, want PMDafval

KVO
W

Guillaume Delfosse van Boîte is overtuigd: “Dit nieuwe systeem werkt perfect.” .

recycleren is goedkoper voor
zowel de gebruiker als voor de
afvalverwerker én interessan
ter voor het milieu, want PMD
kan beter gerecycleerd worden.
Rik Soens (CD&V), voorzitter

van Imog en schepen in Ware
gem, is zeer tevreden met het
verloop van het project. “Elke
maand zit er 10.000 kilogram
afval in de witte foliezakken.
Dat is goed nieuws, want dat is

Die reactie horen we ook in
Waregem zelf. Guillaume Del
fosse (27) en AnnGaëlle Ma
hieu (27) uit Waregem van
foodboxbedrijf Boîte zijn ra
zend enthousiast over het nieu
we systeem. “Doordat we onze
producten vacuüm verpakken,
hebben we heel veel plastic fo
lies over. Die kunnen allemaal
in de witte zak”, zegt het kop
pel. “Daardoor hebben we min
der restafvalzakken nodig, wat
een mooie besparing is.”
Volgens Delfosse en Mahieu is
sorteren ook gemakkelijker ge
worden. “Je hoeft niet meer te
twijfelen, want alles wat plastic
is, mag in een van de zakken.”
Al is niet alles positief. “Som
mige mensen vinden het wat
veel, die drie zakken”, zegt
Soens. “Dat nemen we mee in
de evaluatie. We laten onder
zoeken of het wel nodig is om
drie zakken te hebben en het
klassieke PMDsysteem niet
gewoon kan worden uitge
breid.”
Het proefproject loopt nog tot
eind dit jaar. “Tegen 2019 krijgt
de hele afvalintercommunale
misschien de nieuwe, extra zak.
Dat eindbesluit nemen we sa
men met Fost Plus, nationaal
afvalverantwoordelijke. We ho
pen dat we het project kunnen
doortrekken in de hele regio”,
zegt Johan Bonnier, directeur
bij Imog.

Babyborrel voor slechtvalken

Bron: Het Nieuwsblad - 31 mei 2017

“De valken zijn een bijzondere aan
winst voor de natuur in de stad en
helpen mee om de stadsduivenpo
pulatie in toom te houden”, zegt
schepen van Leefmilieu Bert Her
rewyn (SP.A). “Het ouderpaar
brengt prooien aan en waakt luid
Op 18 maart 2008 plaatste Kortrijk roepend over zijn kroost. Met duik
een nestbak voor slechtvalken op de snelheden tot 300 kilometer per uur
SintMaartenstoren. Sinds vier jaar is dit het snelste dier ter wereld.”
werd er elk voorjaar een koppel
slechtvalken gezien. Maar de vogels Derde in Zuid-West-Vlaanderen
kwamen niet tot broeden. Tot nu.
Om hen te stimuleren in de toren is Het koppel in Kortrijk is het derde
er in 2014 in de nestbak een grond in ZuidWestVlaanderen. Dave
laag leem en keitjes gelegd. Eind Martijn van de band Goose is de pe
april rees het vermoeden dat er dan ter, Lien Vandemaele de meter.
toch werd gebroed. Er bleken twee Sinds 2008 nam het eerste Zuid
kuikentjes aanwezig. Een medewer WestVlaamse koppel slechtvalken
ker van het Koninklijk Belgisch In een nestbak aan een schoorsteen
stituut voor Natuurwetenschappen van de elektriciteitscentrale in Ha
probeerde de twee jonge valken te relbeke in gebruik. De valken had
den voor het eerst jongen in 2009 en
ringen, maar dat lukte niet.
Kortrijk heeft voor het eerst
een koppel slechtvalken. Ze
zijn geboren in de toren van
de SintMaartenskerk. Dave
Martijn van Goose is peter.
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Peter Dave Martijn en meter Lien Vandemaele klinken op de geboorte van de slechtvalken.

ook dit jaar zijn er op de centrale
drie kuikens geboren. Een koppel
slechtvalken in Wervik, dat in een
nestkast van de SintMedarduskerk
vertoeft, heeft voor de eerste keer
drie kuikentjes. De nestkast werd er

vijf jaar geleden geplaatst.
De laatste decennia had de slecht
valk het zwaar te verduren. In de ja
ren 60 was het dier bijna helemaal
verdwenen door het overmatige ge
bruik van insecticide. (vkk)
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