APRIL 2020

VERENIGING
IN DE KIJKER

Natuurpunt Wervik

194ste Kattenknippeling

Een dorp in de ban van
een pot, knuppels en …
een kat!
De bestuursleden van De Kattenknippeling:
Staand v.l.n.r.: Manolito Deleu (cafébaas Visputje), Marc Dury (technieken),
Patrick Knockaert (technieken), Johnny Verhaeghe (ontwerp) en
Jean-Philippe Vercruysse (evenementen)
Zittend v.l.n.r.: Caroline Seynhaeve (verantwoordelijke kinderanimatie),
Emmerson Dury (voorzitter), Magda Desmet (erevoorzitster)
en Ingrid Verhaeghe (allround),

Is jouw kat al
gesteriliseerd en
geregistreerd?

EERSTE WOORD

KATTENSTERILISATIE

Wist je dat een kattinnetje al na 5 maanden vruchtbaar is en ze jaarlijks wel tot 2 nestjes met 3 tot 6
kittens kan krijgen? Jouw kattin en haar kittens kunnen zo op 5 jaar tijd tot 5.000 extra katten voortbrengen. Je kater zorgt misschien zelfs voor een veelvoud daarvan. Daarom moeten alle nieuwgeboren
katten sinds 1 april 2018 gesteriliseerd of gecastreerd worden. Tegen januari 2020 moeten álle
katten geboren na 31 augustus 2014 gesteriliseerd of gecastreerd zijn.
Sinds 2017 moeten katten gechipt en geregistreerd worden via de databank CatID voor ze 12 weken
oud zijn. Dankzij de chip kan je je kat sneller terugkrijgen als ze verloren loopt. Katten die
van eigenaar veranderen, moeten
gesteriliseerd/gecastreerd zijn en gechipt
en geregistreerd worden, zelfs als ze gratis
worden weggegeven.

> MEER INFO: www.huisdierinfo.be
Centrale databank: www.catid.be

Jaarlijkse
Kattenknippeling
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De toekomst
van de kerkgebouwen

Ongekend is vaak onbemind. Vaak zijn we meer op de hoogte van wat er zoal te bezien of te beleven
valt op onze reisbestemming maar vallen we uit de lucht over weetjes rond de eigen kerktoren. Wij willen elke maand een “mogelijk gat in uw memorie” opvullen met een weetje over onze stad. Heb je zelf
een leuke tip die je met alle lezers wil delen? Bezorg deze gerust via communicatie@wervik.be.

WIST-JEDATJE
VAN DE
MAAND
GELUWE

Beste lezer,
Omwille van de maatregelen in de strijd tegen
het Coronavirus lees je een aangepaste versie
van Waarheen. Omdat bij het ter perse gaan
van deze editie niet duidelijk was hoe de kalender er in april zou uitzien, hebben we beslist om
de activiteiten niet op te nemen om onduidelijkheid of misverstanden te vermijden.
De UiT-agenda, Plussersagenda en andere acti-
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WIST JE DAT

viteiten hebben we gebundeld op www.wervik.
be/waarheenapril. Daar zal je steeds de meest
actuele info vinden.
Bepaalde informatie werd ook
aangeduid met deze picto:
Dit betekent dat deze info werd
geplaatst onder voorbehoud.
Je bekijkt dus ook best de
website voor de zekerheid.
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Vereniging
in de kijker:
Natuurpunt

Ook buiten beleef
je meer

Ad Valvas

• Tankstation Fournier, Menenstraat 154
• Prima D&D, Sint-Denijsplaats 18
• Power Geluwe, Menenstraat 83
• Recyclagepark, ’t Voske
• De Spie, Beselarestraat

Wist je dat je de restafvalzakken niet alleen in het stadhuis of recyclageparken kan kopen? In heel wat handelszaken in onze stad kan je terecht voor groene zakken of
blauwe pmd-zakken.

WERVIK
• Hessel Brood & Banket, Kasteelstraat 59
• Slagerij Gerdy & Joke, Menensesteenweg 112
• Aveve Obin Yves, Kruisekestraat 232
• Spar, Geluwestraat 13
• Carrefour Express, Geluwestraat 9
• Recyclagepark, Robert Klingstraat
• Stadhuis, Sint-Maartensplein 16
• ’t Papierhus, Speldenstraat 52
• Epoisses, Steenakker 23
• Superette Delphine, Vlamingenstraat 1
• Vrouwencentrum, Duivenstraat 38
• De Kier, Gosserieslaan
• Tankstation Total Vantomme, Kruisekestraat

MAKKELIJK JE BELASTINGEN INVULLEN
dankzij FOD Financiën

Vanaf mei is jouw gedeeltelijk vooraf ingevulde aangifte of voorstel van vereenvoudigde aangifte online beschikbaar. Je kan ze bekijken, zelfs al heb je je papieren
aangifte (nog) niet ontvangen.
Ga naar MyMinfin.be en meld je aan:
• Met de app “itsme”®. Download de app en activeer ze
met jouw identiteitskaart of bankkaart. Vervolgens
gebruik je een code om in te loggen.
• Met je identiteitskaart, een kaartlezer en pincode.
Wend je tot het contactcenter van de
FOD Financiën op 02 572 57 57 (normaal tarief
- elke werkdag van 8 tot 17 uur) of via het onlineformulier (www.fin.belgium.be > Contact).

> VRAGEN?

ZITDAGEN EXPERTEN FOD FINANCIËN
De experten van de FOD Financiën helpen je
graag in Geluwe en Wervik. Dit enkel op afspraak!
Net als de voorbije jaren zal je opnieuw telefonisch je afspraak kunnen maken en ook aan
ons onthaal. De data zullen we op tijd en stond
bekendmaken zodra gekend.
MEER INFO: www.wervik.be/
zitdagen-belastingen
>

COLOFON Verantwoordelijke uitgever: Youro Casier. Redactie: Tim Ghillemyn, Marc Stevens, Kathleen Mobouck, Renzo Demeulenaere, Akim Chouidem,
Kris Deronne, Charlot Beerlandt, Rien Maertens. Coverfoto: Marc Verhaeghe Foto's: Luc Vanthuyne. Concept: www.MAUS.studio
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194 ste KATTENKNIPPELING

194 ste KATTENKNIPPELING

LEGENDE
“Wijlen bestuurslid, Raoul Masschelein, omschreef de legende rond de
Kattenknippeling als volgt. “Volgens een oude legende dwaalde er
rond de wijk de “Nachtegaal” een
behekste KAT rond. Met haar (katten)gejank zette ze de hele wijk op
stelten. De moedigste wijkbewoner
kon de kat vangen en stopte ze in
een afgedankte boterpot. Geplaagd
door honger en dorst ging het arme
dier na enkele dagen erbarmelijk te
keer. Niemand waagde het om ze te
bevrijden. Uiteindelijk besloot men
om de boterpot op te hangen aan
een tak van een boom. De mannen
gooiden met stenen naar de pot tot
die uiteindelijk aan diggelen viel.
Een verschrikte kat koos direct het
hazenpad.”
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HISTORIEK
“Niemand weet precies wanneer
de kattensmytinge is ontstaan.
Wijlen Cyriel Vandamme, geboren
in 1882, is de oudst gekende man
die over deze traditie kon vertellen.
Zijn vader en grootvader en veel
leeftijdsgenoten stonden telkens op
paasmaandag klaar om mee te doen
aan de Kattenknippeling. Dit was
jaren geleden al een ware kermis
op de wijk, en anno 2020 is dit nog
steeds het geval. De locatie wijzigde een klein beetje, het strijdtoneel
achter herberg
‘de
Nachtegaal’ is nu ingeruild voor
een
terrein
achter ‘’t Visputje’. De spanning blijft evenwel dezelfde!”

REGLEMENT
“Een plezierig traditioneel volksspel
mag niet worden overschaduwd
door al te veel strenge regels, er zijn
er al genoeg rondom ons … Toch
even hierop inzoomen:
Aan een galg, een zes meter hoge
ijzeren mast, hangt een gebakken
aarden boterpot. Onder het oog
van de meestal talrijk opgekomen
‘smijters’ wordt de staak gepland
op 35-spadelengten vanaf de werpstreep. In de pot wordt een pluchen katje gestopt, getooid met een
tricolore lint. De levende kat is al
lang geleden vervangen door een
speelgoedexemplaar. Ondertussen
is de chauffeur van dienst met een
kruiwagen de knuppels aan het aanvoeren. Het zijn uit wilgen gezaagde
takken met een lengte van ± 40 cm.
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DEELNEMERS
“Natuurlijk is iedereen welkom,
mannen en vrouwen. Om goed te
werpen kunnen we zo direct geen
fysische eigenschappen voorop
stellen. De een kan beter mikken,
een andere heeft dan weer een
beetje meer forse in de armen, uitblinken in techniek kan ook goed
zijn, de windrichting goed kunnen
inschatten, dat vleugje geluk hebben,… kortom er zijn zoveel factoren die kunnen meespelen. Iedereen heeft duidelijk zijn kans !
Heel belangrijk bij dit spel is natuurlijk de ambiance, de site van
het Visputje baadt in kermissfeer
en bij iedere rake worp zou je kunnen denken dat Sparta een doelpunt heeft
gemaakt
!
Op de lijst
der winnaars
komen is een
grote eer!

EDITIE 2020
VRIJDAG 10 APRIL 2020
• 19.30 uur: Poeslieve Quiz
4 personen per tafel, inschrijving € 5/persoon
Enkel inschrijven in ’t Visputje, geen gsm’s.
Iedere deelnemer krijgt een “Kattenknippelingstylo”.
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PAASMAANDAG 13 APRIL 2020
• 10.30 uur: Apero
In de blokhut verscholen in wijngaard ‘De Valk’ nestelen we ons om te genieten van een drankje om deze
bijzondere dag in te zetten. Nabij het ‘Brouwkot’, thuishaven van ons Knippelbier. Kinderen
kunnen zich amuseren op de mini-Kattenknippeling.
• 12.30 uur: Alle activiteiten vinden
plaats in en rond ’t Visputje. Op
het menu: entrecote-zesrib op
de grill à volonté met bearnaiseen champignonsaus, groentenassortiment en frietjes.
Vooraf inschrijven, € 16 voor volwassenen, € 8 voor kinderen tot 12 jaar.
• 13.30 uur: Muzikale omlijsting met
accordeonist Basil.
• 14 tot 16 uur: Ballonartiest Mr. Creezy, kindergrime en springkasteel.

TE

Katrolsmytinge, katrolknippeling, … het verhaal.

Alles is nu klaar om te beginnen werpen. De afroeper van dienst spoelt
eerst nog even de keel en roept dan
met forse stem (vandaar op vandaag
‘Bellemannen’) de namen af volgens
volgorde van inschrijven.
Wanneer de pot in de eerste ronde
niet is afgesmeten wordt de werpafstand met tweespade-lengten ingekort. Enz… De winnaar is die persoon die de pot zodanig weet toe te
takelen dat het ‘katje’ op de grond
valt.”

UIT

Kruiseke maakt zich op voor de jaarlijkse Kattenknippeling. Op Paasmaandag
vindt de 194ste (!) editie plaats van dit traditionele volkspel. Jong en oud kijkt
uit naar dit gezellig samenzijn. Maar wat is de Kattenknippeling en hoe ontstond dit spel? Johnny Verhaeghe doet het voor ons uit de doeken.

AR LA

Katrolknippeling
• 15 uur: Inschrijving voor het traditionele volkspel. € 2,5/persoon. Iedere
deelnemer krijgt een “Kattenknippelingstylo”.
• 16 uur: De strijd kan beginnen te velde. Dat de beste moge winnen!

WEER
“Er werd al gesmeten in alle
mogelijke
weersomstandigheden die België kan bieden
en da’s heel wat: wind, regen,
hagel, sneeuwvlokken,… en

natuurlijk ook zonovergoten
weer.
Een ding is zeker, ook met
slecht weer zijn er veel ‘knippelaars’ niet te stoppen.
April 2020 WAARHEEN

5

LEEFOMGEVING

VARIA

WELKE TOEKOMST HEBBEN ONZE KERKEN?

Buitengewone vogels

PREMIE VOOR HUIS- EN
BOERENZWALUWEN
Een koppel huiszwaluwen heeft je woonst
uitgekozen om er haar kroost groot te brengen. Vroeger beschouwde men de komst van
een koppel huiszwaluwen als een voorbode
van geluk. Vandaag de dag worden ze dikwijls
als lastposten beschouwd. Het aantal ging de
laatste jaren met 70 % achteruit. Het zijn echter bijzonder nuttige dieren die per dag meer
dan 6000 schadelijke insecten vernietigen.
Mogen we je daarom vriendelijk vragen om
de nesten van deze door de wet beschermde
broedvogel niet te verwijderen.
De milieuadviesraad van Wervik kent een premie
toe van 20 euro aan de bewoner van de woning die nesten heeft met broedparen (zowel
van huis- of boerenzwaluwen). Je kan deze
premie aanvragen bij de dienst leefomgeving.

Is jouw dak goed geïsoleerd?

PREMIE VOOR
DAKISOLATIE

Fluvius nam onlangs een warmtefoto van Wervik.
Op die manier kennen we de isolatiegraad van alle
daken in Wervik. Het dak is verantwoordelijk voor
het meeste warmteverlies in een woning, tot zelf
30%. Hoe roder het dak kleurt, hoe meer warmte
het dak verlies, wat een hogere energiekost met zich
meebrengt en het is bovendien slecht voor het milieu.
Via de link, na het beantwoorden van enkele meerkeuzevragen, kan je nagaan hoe goed je dak is geïsoleerd : https://dakinzicht.fluvius.be/

Om de afvalberg te verminderen en het milieu te sparen verleent de milieuadviesraad van Wervik een toelage voor het gebruik van ecoluiers. Elke inwoner van
Wervik kan een eenmalige toelage bekomen voor het
gebruik van katoenen luiers, ook wel Ecoluiers genoemd, voor elk geboren kind.
De toelage bedraagt 50 % van de kostprijs met een
maximum van 75 euro. De toelage wordt uitbetaald
na vertonen van het aankoopbewijs van katoenen luiers. Zowel de luiers als de broekjes bestaan in verschillende maten. De luiers en toebehoren zijn in diverse
verkooppunten in de regio te verkrijgen.
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kerkenbeleidsplan, dat zowel
door de gemeenteraad als het
bisdom moet worden bekrachtigd. Maar voor de toekomstvisie horen we ook graag jouw
mening!
In Wervik, Kruiseke en Geluwe vind je vier kerken:
Sint-Medardus,
Sint-Jozef,
Sint-Dyonisius, de Heilige

> MEER INFO over premies voor dakisolatie vind
je op www.wervik.be/dienst/
premies-en-subsidies

Hartkerk. Een kerkenbeleidsplan is een handig instrument
om de toekomst van deze gebouwen in te vullen.
Help mee denken over de toekomst van onze kerken. Meer
hierover lees je in volgende
Waarheen.

BESCHIKBAAR AANBOD VOOR PERSOON MET
EEN BEPERKING IN WERVIK
De Lovie vzw is een sociale organisatie actief in heel
de Westhoek. Zowel aan huis als in onze locaties, ondersteunen wij kinderen, jongeren en volwassenen met
een beperking. Samen met hen, en wie voor hen belangrijk is, bouwen we aan kwaliteit van leven en een
sterk netwerk verweven met de samenleving.
Wij zijn ook actief in Wervik en bieden woonondersteuning in ’t Susterhuus, Grauwe Zusterstraat 2, en in een
huis in de Magdalenastraat 3, Wervik.

TOELAGE VOOR ECOLUIERS

> MEER INFORMATIE: milieudienst Wervik, Conny
Volckaert, Sint-Maartensplein 16, Wervik
conny.volckaert@wervik.be – 056 95 21 65.

Vanuit verschillende instanties wordt nagedacht over de
toekomst van kerkgebouwen.
Door het veranderend kerkgebruik is het belangrijk om
na te denken over wat in de
toekomst met de kerkgebouwen moet gebeuren.
Wervik legt momenteel
de fundamenten voor een

badkamers. Er is een toilet boven en beneden.
Elke werkdag komt een begeleider langs en er is 24 u./
24 u. oproepbare permanentie.
Neem dan contact
op met ons aanmeldteam via socialedienst@
delovie.be of 057 33 49 65.
> WIL JE GRAAG MEER INFORMATIE?

MOMENTEEL IS EEN BESCHIKBAAR AANBOD
IN DE MAGDALENASTRAAT DUS …
Woon je graag zelfstandig maar liever niet alleen?
Willy en Jens (foto) zijn op zoek naar een derde huisgenoot! Samen delen ze een rijwoning met terras
in de Magdalenastraat, in het centrum van Wervik
en op wandelafstand van ’t Susterhuus.
De woning beschikt over een inkomhal, keuken
en leefruimte, ruime slaapkamers en twee
April 2020 WAARHEEN
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TIPS VAN TUINHIER WERVIK-GELUWE

NATIONAAL TABAKSMUSEUM & TOERISME

TENTOONSTELLING

Omwille van de Coronamaatregelen verdwenen heel wat activiteiten uit deze Waarheen. Onze
vrienden van Tuinhier Wervik-Geluwe bezorgden ons alvast deze tuintips voor thuis. Onze
enorme dank hiervoor!

Werkwijze: Water koken. Suiker erin. Afkoelen. Bloemschermen
schudden, niet afspoelen! Bloemschermen in pot, schijfjes citroen
erop, gin en citroenzuur erbij. Afgekoelde suikerwater erbij, pot afdekken, week laten trekken. Het goedje zeven en in flessen doen,
enkele weken laten rusten...
Deze zomer fris drinken met een ijsblokje, heel lekker en goed voor
de luchtwegen. Santé!

PAARDENBLOEMENWIJN
of op zijn Werviks “Pissebeddenwijn”

Benodigdheden: 3 l paardenbloemen (geen steeltjes , geen bladeren!),
1500 gr (kristal)suiker, 2 citroenen, 1 sinaasappel, 500 gr rozijnen,
4,5 l water, wijngist
Werkzaamheden:
Pluk de bloemen op een mooie zonnige dag want de gele kleur krijg
je later in je glas... in Engeland heeft men zelfs een traditionele dag:
St. Georgesday op 23 april! Liefst ver van de weg ...
Kook het water en giet het over de paardenbloemen en laat dit zo
2 of 3 dagen trekken (iedere dag even roeren). Het vat moet goed
afgedekt worden met een doek. Op de derde dag kook je alles één
uur lang met de citroen- en sinaasappelschillen en de suiker. Alles
terug in het vat met de sappen van citroenen en sinaasappel erbij.
Na het afkoelen gist toevoegen. Drie dagen afgedekt laten staan en
dan in gistingsfles zeven en rozijnen erbij doen. Zo laten staan tot
gisting ophoudt en hevelen als de wijn helder wordt (eind augustus).
Na een jaar is de wijn op zijn best maar meestal komt het zover
niet, maak er daaom dubbel zoveel! Gezondheid!

Als je brandnetels wil eten, pluk ze
dan als ze heel jong zijn in het voorjaar. Klaarmaken als spinazie of met
spinazie, ook voor soep zijn ze heel
geschikt. Brandnetels zijn prima voor
de compost. Brandnetels verbeteren
de grond waarop ze groeien en hebben
nooit last van schadelijke insecten!
Volg deze aanwijzing van de natuur en
maak een aftreksel om te spuiten op
planten de bescherming nodig hebben. (uit “biologisch tuinieren”)

Wordt vroeg gezaaid: maart/april.
Kan in de winter gewoon in de
grond blijven. Zijn makkelijk te telen en zeer voedzaam. Meng wat radijszaad met pastinaakzaad want de
pastinaak kiemt heel langzaam. Om
pastinaken klaar te maken kook je
ze half gaar en stoof ze daarna in
boter of olie. Als je dit heel langzaam doet worden ze bruin met een
nootachtige smaak. Ze bevatten
dan veel suiker die caramelachtig
wordt. Je kunt ze niet binnen bewaren want dan worden ze droog.
De voedingswaarde is heel hoog en
bevat veel vitamine C en mineralen.
In de tuin is de pastinaak een goede
buur van erwten en bonen!

BOERENWORMKRUID

Met een sterk aromatische geur. Thee van boerenwormkruid is goed
tegen maagkrampen.
- Houdt vliegende insecten uit de tuin.
- Dicht bij huis houdt hij mieren weg.
gekend als “pallullekrut”
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hiervoor moet je in het Tabaksmuseum zijn de komende
maanden.

De kunst van Josette Rispal laat zich
niet zomaar onder één hokje plaatsen.
Haar werk refereert geregeld naar actuele thema’s zoals de mens en zijn
relatie met de natuur. Noem het gerust magisch, soms wel bevreemdend.
Kunstwerken met namen zoals ‘Vigilantes’ en ‘Anériens’ doen ons wegdromen naar werelden die er niet zijn.
Laat je tevens verrassen door de

veelheid aan materialen waar Josette mee werkt. Metaal, palmbladeren,
pluimen, oude munten en geldbiljetten, … je kan het zo zot niet bedenken, zij ging er mee aan de slag.
Iedereen heeft dromen maar soms
zijn deze diep verborgen. We zijn
ervan overtuigd dat een bezoek aan
deze tentoonstelling jouw dromen
zal aanwakkeren.

PASTINAAK: EEN VAN DE
VERGETEN GROENTEN!

Boerenwormkruid, bij ons vroeger
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Een tentoonstelling met een
hoekje af en toch een duidelijke hedendaagse boodschap,

© Katrien Bonne

Benodigdheden: 30 vlierbloemschermen, 1 kg kristalsuiker,
1,5 l gin, 3 l water, 4 onbehandelde citroenen, 50 gr citroenzuur

BRANDNETELS

Nieuwe publicaties:

TERUG NAAR
DE WESTHOEK
© Patrick Biesbrouck

MAAK ZELF
VLIERBLOESEMLIKEUR

JOSETTE RISPAL

TENTOONSTELLING

FIGURATIEVE TABAKSPOTTEN
collectie Antonin Rispal

Je las al een paar keer over de 598
tabakspotten die aan het museum
werden geschonken begin dit jaar.
Het is zover! Vanaf juni kan je genieten van een kleurrijke selectie
uit deze tabakspotten. We selecteerden op basis van 5 thema’s,

namelijk humor, kinderen, dieren,
religie en bekende figuren. Haal jij
de tabakspotten in de vorm van
dik’n en dun’, olifanten, pispotjes
en duiveltjes er uit? Een leuke tentoonstelling voor de ganse familie.

Nationaal Tabaksmuseum, vanaf juni t.e.m. 8 november 2020
Er zullen ook geregeld activiteiten georganiseerd worden naar aanleiding
van beide tentoonstellingen. Hou zeker het programma op www.nationaaltabaksmuseum.be of de facebookpagina van het museum in de gaten de
komende maanden.

Voor de eerste keer werden een reeks verhalen uit
de hele Westhoek rond de
wederopbouw na de Eerste
Wereldoorlog
gebundeld
in een boek. 'Terug naar de
Westhoek' brengt naast een
geschiedkundig relaas ook
de meest markante wederopbouwsites in de regio in
beeld. Bovendien vind je in
deze publicatie alle praktische info over thematische
tentoonstellingen, publieksevenementen en wandelroutes die het hele jaar l o p e n
in het kader van het
Feniks-project.
> TE KOOP voor
slechts € 5 aan de
balie van de toeristische dienst
(Koestraat 63).

April 2020 WAARHEEN
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Dank aan Kristien Stragier, Dries Rousseau,
Ignace Lacante en Alain Vanackere voor de foto's!
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VERENIGING IN DE KIJKER

Natuurpunt Wervik
De zorg voor de natuur zit in de lift en de roep om te zorgen voor
meer biodiversiteit klinkt steeds luider. Gelukkig zijn er in onze stad
vrijwilligers die zich hiervoor inzetten. Deze maand kloppen we alvast aan bij Natuurpunt Wervik.

VERENIGEN ROND NATUURBEHOUD.
Vele jaren terug verzamelde een
kleine groep Wervikse natuurvrienden zich onder de vlag ’t Mussenjong. Dit werd later Grensleie-’t
Mussenjong en op vandaag gewoon
als Natuurpunt Wervik. Het werden
tientallen jaren van natuurbehoud,
vaak tegen de stroom in. Soms met
kleine successen, vaker met tegenwind: natuurlijke biotopen stonden
onder zware druk door de bouwhonger, diersoorten verdwenen, de
open ruimte werd kleiner en kleiner. De pioniers van de natuurbescherming hadden het niet onder
de markt. De enige zekere manier
om de open ruimte te beschermen
was door er eigenaar van te worden.
VASTE VOET IN DE OPEN
RUIMTE.
Natuurpunt Grensleie-’t Mussenjong kocht in augustus 2002 een
eerste natuurgebiedje in de Komerenhoek. Voor het eerst in Wervik
had een reservaatje van 0,552 ha
de zekerheid dat het zijn natuurlijk
12
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karakter kon en zou behouden. Op
dit langgerekte stukje perceel langs
de Reutelbeek broedde toen nog de
boomvalk en nesten de reigers er
nog steeds in hun broedkolonie in
hun reigerboom. Nu zijn de plannen opnieuw op tafel gelegd om het
wandelpad dat vertrekt van uit Menen door te trekken tot aan Geluwe:
een groen lint van onthaasting tussen 2 drukkere kernen.
NIET ALTIJD HOERA,
MAAR TOCH!
Wervik is niet echt gezegend met
natuur. Het groen zit met 1,8%
ver onder het Vlaamse gemiddelde van ongeveer 8%. Maar daar
wil Natuurpunt iets aan veranderen
met de brede hulp van de bevolking. Zelfs kleine ingrepen kunnen
al leiden tot een ongekend succes.
Bewijs daarvan zijn de paar extra
gegraven watersleuven op de Balokken waar we nu al een zilverreiger,
een grutto, een lepelaar en zelfs een
zwarte ibis hebben gespot. Dit elan
willen we verderzetten in elk hoekje
van onze stad. Kleine ingrepen als

een haagkant, een solitaire boom,
bloemenweides, een extra poel, …
kunnen wonderen doen.
RINGSLANG ZET WERVIK IN
DE KIJKER.
Natuurpunt Wervik kocht ook een
prachtig stukje natte meersen in
Laag-Vlaanderen als buffer tegen
verdere grondinname. De aanleg
van nieuwe poelen en sleuven moeten onze amfibieën en water- en

akkergebonden vogels opnieuw
kansen geven. Hoewel al lang geweten, kwam Natuurpunt in 2013 pas
echt in het nieuws met de vondst
van een aantal ringslangen in de
Leiemeersen. Of hoe een specifieke
biotoop de juiste, in dit geval vrij
zeldzame, flora en fauna oplevert.
Hoop doet leven.
ONOPGEMERKT MAAR STEVIG
AANWEZIG.
De vrijwilligers van Natuurpunt
bewegen zich vaak buiten de spotlights. Ze monitoren zwaluwen,
vlinders, vogels, … en houden regelmatig gidsbeurten. Soms met zijn
vieren in de gietende regen, soms
met meer dan 200 personen als de
nacht van de duisternis ons gunstig
gezind is.
NATUURBEWUSTZIJN
ZIT IN DE LIFT.
Natuurbeschermers zijn al lang
geen vreemd clubje meer van donkergroene natuurgasten (m/v),
maar steeds vaker de bezorgde
burgerbevolking. Ons ledenaantal
is het hoogste
sinds jaren
en
steeds
vaker wordt
natuur pu nt
de expertise
partner bij nat uu r do s s ier s .
We hebben een
uitstekende verstandhouding
met Stad Wervik en hopen jullie binnenkort te
kunnen verrassen
met een pak sterke groenprojecten.
We brengen de natuur terug tot aan
de voordeur. Beloofd!

De vrijwilligers van Natuurpunt bewegen zich vaak buiten de spotlights.
Wie op de hoogte wenst te blijven
van de activiteiten van Natuurpunt,
schrijft zich in voor de nieuwsbrief
via communicatieverantwoordelijke
goedroen.desmet@gmail.com of via
marc.kino@skynet.be
Wie lid wordt van Natuurpunt voor
slechts € 27/jaar voor gans het gezin,
ontvangt hiervoor ons magazine de
Bron en draagt bij tot de broodnodige natuurbescherming. Doen!

Noteer alvast volgende data:
- 11 april 2020 : gidsbeurt op de
Balokken: zoveel biotopen, zoveel vogels… afspraak 6.30 uur aan
de hondenweide
- 10 oktober 2020 : nacht van
de duisternis, kindvriendelijke
wandeling in de duisternis van de
Balokken.
- 21 november 2020 : dag van de
natuur: beheerswerken

KLEUR WERVIK GROENER MET
DE AANLEG VAN EEN GEVELTUIN

De tijd van saaie grijze gevels in het straatbeeld moet veranderen.
Luchtzuiverende muurtuinen zouden moeten de nieuwe trend
worden. Groene gevels verbeteren niet alleen het uitzicht, maar
leveren ook een belangrijke bijdrage aan het klimaat en aan de
biodiversiteit. Verticaal groen reduceert het hitte-effect en absorbeert geluid en fijn stof.
We gaan in Wervik van start om verschillende openbare gebouwen te voorzien van een groene gevel, maar we willen ook alle
burgers erbij betrekken en mee laten instappen in dit verhaal.
Binnenkort wordt een infosessie gegeven rond het groene gevel-verhaal en hoor je hoe dit zelf kan aangeplant worden, met of
zonder klimhulp, welke soorten klimplanten er zijn...
Ben je geen handige Harry, geen nood, we zorgen ook dat dit aan
huis voor jullie uitgevoerd kan worden. Meer info verneem je op
deze infosessie.
> HEB JE INTERESSE? Geef al zeker jullie gegevens door aan

openbaardomein@wervik.be of bel naar 056 95 20 03

> CONTACT:

• Hugo Jaeken, voorzitter en penningmeester,
hugo.jaeken@belgacom.net
• Goedroen Desmet, nieuwsbrief en online
communicatie, goedroen.desmet@gmail.com
• Marc Kino, natuurprojecten, marc.kino@skynet.be
April 2020 WAARHEEN
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De start van de lente is voor veel sporters het moment om opnieuw
naar buiten te trekken. De eerste zonnestralen geven ons energie om
opnieuw te gaan wandelen, lopen, fietsen, …. Heel wat verenigingen
plannen in die periode dan ook een buitensportevenement. In onze
stad is dat niet anders. In de Waarheen-edities van april, mei en juni
zetten we telkens een paar sporten in de kijker.

Ook buiten beleef je meer
MARNIK / MOTORRIJDEN
Marnik Verschaeve
is 62 jaar, gepensioneerd arbeider, en
samen met zijn echtgenote Nadine
Stroobants woont hij in Wervik.
Hij is voorzitter van K.AMSC Leieland. “Ik ben bij verschillende verenigingen actief”, vertelt Marnik.
“Uiteraard gaat een groot deel van
mijn tijd naar K.AMSC Leieland.
Ik ben trouwens ook voorzitter
van de provinciale afdeling van de
Vlaamse Motorijdersbond, afdeling
Toerisme. Daarnaast ben ik ook
lid van de sportraad en van wielerclub KVC Vlug en Vrij Wervik.
Samen met mijn echtgenote help
ik ook graag bij de activiteiten van
de Wervikse Wandelsport Vereniging, en werken we graag mee aan
initiatieven zoals Bolle Saint-Martin en de kerstboomverbranding.”
Auto- en motorsport zijn de grote
passie van Marnik. “Ooit was ik nog
copiloot in de rally. In die periode
was ik ook een trouwe volger van
de wereldkampioenschappen. 22
jaar terug kocht in een moto voor
mijn woon-werkverkeer. Wie had
toen kunnen denken dat dit het
begin zou zijn van een grote passie,
ja zeg maar verslaving?”. Marnik is
ondertussen 10 jaar voorzitter van
14

WAARHEEN April 2020

K.AMSC Leieland. Waarvoor staat
de afkorting eigenlijk? “AMSC staat
voor Auto Moto Scooter Club”, aldus Marnik. “De K kwam er vorig
jaar bij, want ondertussen bestaat
de club al 62 jaar en kregen we erkenning als Koninklijke vereniging.”
Marnik neemt jaarlijks deel aan ongeveer 35 uitgestippelde ritten van
150 à 200 kilometer. “Een mooie
jaarlijkse rit is de Megatour de Fran-

ce van MTC Vrijbos uit Houthulst”,
gaat Marnik enthousiast verder,
“een ander hoogtepunt is ons jaarlijkse clubweekend. Dit jaar trekken
we er voor de 20ste keer op uit, en
gaan we eind juni met 33 leden naar
La Roche. Ook Chris Demeulenaere en Siska Lecompte zijn van de
partij. Zij werden vorig jaar tweede nationaal kampioen piloot en
passagier. Een opsteker voor onze

TABAKSTREFFEN K. AMSC LEIELAND
Bepijlde rit van 165 km (+ extra lus van 75 km op gps te verkrijgen).
WANNEER: Zaterdag 25 april (van 8 uur tot 16 uur) en zondag 26
april (van 8 tot 13 uur).
INSCHRIJVEN & START: Zaal Oosthove, Speiestraat in Wervik.
Zaterdag 25 april vanaf 19.30 uur: eetfestijn stoofvlees met verse frietjes en groenten.
INFO: Marnik Verschaeve (0486 646 703) en
www.amscleielandwervik.be

club.” Het evenement van het jaar
is uiteraard het eigen Tabakstreffen.
Op zaterdag 25 en zondag 26 april is
er opnieuw een bepijlde rit van 165
kilometer met start en aankomst
aan Zaal Oosthove. “Bij goed weer
rekenen we op 700 à 800 deelnemers. Op zaterdagavond is er ook
nog ons tweejaarlijks eetfestijn. Ook
voor deze activiteit hopen we op een
mooie opkomst.”, besluit Marnik.

DE PUPILLEN EN MINIEMEN GROEP VAN FLAC – KERN ATHLEOO / ATLETIEK
De pupillen- en miniemengroep meisjes van
Athleoo zijn in volle voorbereiding op de Beker van Vlaanderen. Deze interclub wordt georganiseerd in Wervik. Esra Cnudde,
Zoë Collie, Juliette Squedin, Hayley
en Ashley Cael, Saar Deceuninck,
Nanthe Naert, Imke Huyghebaert,
Martha Carpentier, Arwen Michiels,
Helena Deceuninck, Jade en Jotte
Dehaerne, Anouk van Beek, Zélie
Lobeau en Nelle Vancanneyt tekenden present voor ons interview.
“We trainen twee of drie keer per
week”, start Imke het gesprek. “Afgelopen weekend deed ik ook mee
aan een wedstrijd in Poperinge. Ik
liep er de 1250 meter en eindigde
als 15e.” Esra vult aan: “We trainen
op maandag, woensdag en zondag.

De laatste tijd is het vaak slecht
weer, maar dat kan mij niet schelen.
Ik train altijd graag, ook in de regen.” Saar is er ook graag bij. “Als er
wedstrijden zijn, komen mijn mama
en papa altijd kijken. Ze zijn echte
supporters en moedigen mij en mijn
teamgenoten altijd aan.” Jotte beoefent alle atletieknummers: “Ik heb
geen echte voorkeur, loopnummers,
springen of kogelstoten, ik vind
het allemaal leuk”. Zoë vervolgt: “Ik
doe heel graag aan atletiek, maar
ben ook lid van de turnclub Krachtig En Lenig. De combinatie is best
doenbaar”. Arwen vertelt ons dat
ze liefst kogelstoot, en Marthes
favorieten zijn ver- en hoogspringen. Nelle heeft het laatste woord:
“Uiteraard komt sport op de eerste plaats. Maar daarnaast zijn we

BEKER VAN VLAANDEREN MEISJES (JEUGD)
Interclub tussen 10 Vlaamse clubs (Roeselare, Waregem,
Nieuwpoort, Deinze, Oostende, Meetjesland, Gent, Brugge,
Oudenaarde en FLAC (Ieper, Izegem, Roeselare, Poperinge,
Oostkamp en Wervik )
WIE: voor meisjes van 10 tot en met 13 jaar.
WANNEER: Zaterdag 18 april van 13.30 tot 18 uur.
WAAR: Sportcentrum Virovios, Virovioslaan 17
INKOM: 3.00 euro.

vooral een echte vriendengroep. Ik
kijk ook elk jaar uit naar het clubfeest met lekker eten en een reuzentombola.” We wensen de meisjes veel succes én veel punten, en
wie weet: de overwinningstrofee op
de Beker van Vlaanderen!

CHRISTOPHE / TENNIS
Christophe Doornaert is 39
jaar, getrouwd en vader van
Ilias. Hij woont in Geluwe
en is zelfstandige badkamer- en woningrenovatie. Christophe is actief
bezig met tennis. We zochten hem
op bij tennisclub Olympos. “Het is
mijn derde tennisseizoen”, begint
Christophe het gesprek. “Ik was een
jaar lid van de tennisclub in Ieper
en ben nu reeds twee jaar aangesloten bij TC Olympos. Momenteel
bereid ik mij voor op de interclubcompetitie die eind april start. Interclub is eigenlijk een competitie
tussen verschillende clubs waarbij
er gewerkt wordt in reeksen van
verschillende niveaus. We spelen
vooral op zondag, dit kan op Olympos zelf zijn maar ook op verplaatsing.” De interclubcompetitie wordt
gespeeld in april en mei. In juni
April 2020 WAARHEEN
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zijn er de eindrondes. “Zelf ben in
nog niet in een eindronde geraakt.
In juni ga ik dan gewoon trainen, dat doe ik meestal twee keer
per week,” vervolgt Christophe.
“Het sporten is belangrijk maar
ook het contact voor en na de
wedstrijden. Ik leer via het tennis
veel mensen kennen. Regelmatig
kom ik ook oude vrienden tegen,
vooral gasten waarmee ik vroeger
gevoetbald heb. Er zijn veel voetballers die na hun voetbalcarriè-

SPORT
re overschakelen naar tennis en
daarin een nieuwe passie vinden.”.
Christophe was vroeger inderdaad
voetballer, doelman zelfs. Hij was
jarenlang het betrouwbare sluitstuk van KSK Geluwe. We polsen
even bij Christophe of hij sportidolen heeft. “Idolen heb ik niet
echt, vroeger niet in het voetbal
nu ook niet in het tennis. Ik kijk
ook weinig naar sport maar ben
vooral een doener. Ik heb wel veel
respect voor Roger Federer, een
echte klasbak! En hier lokaal kijk
ik vooral op naar Dries Verhaeghe,
hij is een tenniskrak waarvan ik
nog veel kan leren.” We wensen
Christophe veel succes met het
tennis en met het interclubtornooi. Als hij de eindronde haalt
gaan we zeker eens een kijkje nemen.

INTERCLUBSEIZOEN TC OLYMPOS
Ploegencompetitie tussen de tennisclubs uit
West-Vlaanderen
WANNEER: Elke zaterdag vanaf zaterdag 25 april tot einde mei.
Eindrondes in juni.
START2TENNIS vanaf vrijdag 24 april en de daaropvolgende
vrijdagen telkens van 20 tot 21 uur.
PAASTORNOOI “DUBBEL” van 24 maart tot en met 5 april.
WAAR: TC Olympos, Ten Brielensesteenweg 55A in Wervik.
INFO: sofiewybaillie@gmail.com – www.tcolympos.be

ACTIEF BUITEN
IN ONZE STAD

10.000
STAPPEN MAAND

Mei is opnieuw de 10.000
stappen maand.
Wacht de volgende Waarheen niet af en registreer je
nu al voor de 10.000 stappen maand! Registreer je
via 10000stappen.gezondleven.be/groep/wervik. Wie
al geregistreerd is kan in
de maand mei zijn of haar
stappen verder aanvullen.
De inwoner die in mei de
meeste stappen registreert
wint een Wervik bon ter
waarde van 50 euro (25 euro
voor de tweede en 15 euro
voor de derde).

Wil je (recreatief) sporten in
onze stad, dan zijn er heel
wat mogelijkheden: (stads)
wandelingen, geo-coaching,
(thematische) fietsroutes, waterrecreatie, een ruiterpad,…
we hebben het allemaal. Een
overzichtje is terug te vinden
op www.wervik.be/toerisme/
actief-buiten.

ATLETIEKPISTE
EN FINSE PISTE

Regelmatig krijgen we vragen
over het gebruik van de atletiekpiste en Finse piste. Beide
voorzieningen bevinden zich
aan het sportcentrum Virovios, Virovioslaan 17 in Wervik.
Het gebruik van de Finse piste is gratis. Het parcours van
800 meter is vrij toegankelijk
en langs het parcours is er verlichting tot 22 uur ’s avonds.
De atletiekpiste wordt verhuurd aan de hand van een
badgesysteem. De badge
voor het atletiekterrein kost
20 euro per jaar voor inwoners
van onze stad en 30 euro voor
niet-inwoners. Voor de badge
wordt 5 euro waarborg gevraagd. De badge kan aangevraagd (of jaarlijks vernieuwd)
worden aan de balie vrije tijd
op het stadhuis.

SPORTIEVE
AVONDWANDELINGEN

De sportieve avondwandelingen zijn terug. Net als vorig
jaar starten we telkens om 19 uur en wandelen ongeveer
anderhalf uur. In groep leggen we zo’n zeven kilometer af.
Het tempo is haalbaar voor iedereen, de wandelingen zijn
toegankelijk voor rolstoelen en kinderwagens. Zeven
kilometer staat gelijk aan ongeveer 10.000 stappen.
WANNEER: Telkens

op donderdag:
- 9 april, In den Grooten Moriaen, Koestraat 63, Wervik.
- 14 mei, Manege De Cloche, Voorhoek 52, Geluwe.
- 11 juni, café Hoogland, Kruisekestraat 467, Kruiseke.
- 2 juli, TC Olympos, Ten Brielensesteenweg 55a, Wervik.
- 13 augustus, GC ’t Schooltje, Magerheidstraat 66, Geluwe.
- 10 september, ’t Zwijntje, Beselarestraat 29, Geluwe.
PRIJS: Gratis.
INSCHRIJVEN: niet nodig, na elke wandeling is er nog de gelegenheid om een drankje te nuttigen.
INFO: www.wervik.be/avondwandelingen, sport@wervik.be, 056
95 24 51 of bij de Wervikse Wandelsportvereniging 056 31 27 90

> INFO: Sportdienst Stad Wervik – sport@wervik.be
• Kathleen Mobouck, 056 95 24 51,
• Renzo Demeulenaere, 056 95 24 40.
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AD VALVAS

OPEN / GESLOTEN

POLICE-ON-WEB

Online aangifte (niet dringend)
Wil je online aangifte doen zonder naar het politiebureau te gaan? Dat is mogelijk als het om een niet-dringend geval gaat. Met het onlineaangiftesysteem kan je:

Een klacht indienen
voor kleine misdrijven

Je alarmsysteem of
camera registreren

Woningtoezicht aanvragen tijdens je vakantie of afwezigheid

Het onlineaangiftesysteem vraagt je om jezelf te identificeren (eID, unieke code, token of itsme).

Gratis knot-opleidingsdag

VRIJWILLIGERS GEZOCHT

Zoals de voorbije jaren ging Stad Wervik terug een
samenwerking aan met het Stadlandschap Leie en
Schelde.
In 2014 werd gestart met de Zuid-West-Vlaamse
knotploeg, een groep enthousiaste knotters die
graag bomen knotten op het platteland. Onze vrijwillige knotters worden door het Stadlandschap
Leie en Schelde opgeleid (en verzekerd) en komen
gratis knotbomen (die landelijk staan) knotten. De
knotters hebben recht op het brandhout, de eigenaar verwerkt de resttakken.
Heb je zelf interesse om aan te sluiten bij de knotploeg? Neem contact met ons op!
In het najaar worden GRATIS nieuwe knotopleidingsdagen georganiseerd voor nieuwe geïnteresseerde knotters. Heb je daarin interesse? Schrijf je in
voor één van volgende knotopleidingsdagen op 21
november of op 5 december. Plaats afhankelijk van
waar er meeste ingeschrevenen zich aanbieden.
> INFO: stadlandschapleieschelde@west-vlaanderen.be, 056 23 49 86

Begin juni 2020 (4/6 tot 7/6) verzamelt de wereldtop van de G-wielrenners in Oostende voor het
WK Para-cycling.
Bij een WK hoort een toporganisatie en daarvoor
zijn enthousiaste medewerkers onmisbaar. Wil jij
jouw steentje bijdragen aan het Wereldkampioenschap en er mee voor zorgen dat dit evenement vlekkeloos verloopt? Dat kan! Wij zoeken
samen met organisator Isomundo gemotiveerde
vrijwilligers om alles mee in goede banen te leiden. Er worden veel helpende handen gezocht
voor logistieke taken bij de dagelijkse opbouw
en afbraak. Ook zijn we op zoek naar een aantal
flexibele duizendpoten die tijdens de dag kunnen
bijspringen waar nodig.
Voel je het kriebelen en wil je mee je schouders
zetten onder dit wielerfeest? Meld je snel aan via
het webformulier, blijf op de hoogte en samen
zorgen we voor een fantastisch WK Para-cycling
in Oostende!

WK Para-cycling

Omwille van de maatregelen
tegen het Coronavirus zijn
we niet zeker wanneer de gebruikelijke
openingsuren
weer van tel zullen zijn. Daarom verwijzen wij je naar www.
wervik.be

E-loket
Bij onze diensten kan je terecht
voor verschillende aanvragen, vergunningen of andere. Maar wist je
dat je heel wat van deze aanvragen
ook online kan doen? Via www.
wervik.be/e-loket kan je onder andere uittreksels uit het bevolkingsof strafregister aanvragen, registreren voor orgaandonatie, ... Zo hoef
je je niet meer te verplaatsen naar
het stadhuis.
Toch graag extra informatie of zit
je met een prangende vraag? Dan
kan je vanaf nu makkelijk onze
diensten bereiken via hun centrale
nummers:
• Burgerzaken:
056 952 001
• Vrije Tijd:
056 952 002
• Openbaar Domein: 056 952 003
• Bouwen - Milieu - Wonen:

056 952 004
• Secretariaat - Personeel:

056 952 005
• Financiële dienst:	 056 952 006
• Algemeen nummer: 056 952 000
Het OCMW is bereikbaar op het
nummer 056 95 26 00

KEL zoekt extra trainers voor de kleutersgym / multimove
Zin om kleutergym/multimove te geven aan de alle allerkleinsten? Bij voorkeur een diploma kleuter- of lager
onderwijs of gelijkwaardig door ervaring.
> MEER INFO? Mail naar info@krachtigenlenig.be, stuur een bericht op facebook.com/krachtigenlenig
of bel naar 0495 36 96 62
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© Luc Vanthuyne

IN BEELD

Breng jij onze
stad in beeld?

Een groepje leden van turnclub KEL in volle voorbereiding
voor de gymshow 14 maart. Helaas ging deze show niet door.”
© Ignace Lacante

© Luc Vanthuyne

Met Instagram creëer je herinneringen in de vorm van foto’s
of korte filmpjes. Neem jij af
en toe foto’s van, over of in
Wervik, Geluwe of Kruiseke?
Gebruik dan zeker de hashtag
#igwervik en wie weet komt
jouw foto wel op de achterkant van Waarheen.

Muziek van eigen bodem: Hou je klaar voor een nieuwe
videoclip en cd van Thurisaz. Meer erover kan je
lezen in Waarheen editie mei.

De Briekenmolen kreeg zijn wieken terug
en is opnieuw in volle glorie te bewonderen.

Carnaval
Ook in onze verbroederingsgemeente Flossenburg werd carnaval gevierd.
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