JANUARI 2020

VERENIGING
IN DE KIJKER

Les amis de Warang

SOCIAAL

Gratis tandcontrole

Veiligheid
primeert !

EERSTE WOORD

WIST JE DAT
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
VLOTTE AFVALOPHALING BIJ
WINTERWEER
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We zitten volop in de eindejaarsperiode en dat betekent dat het
weer in winterstemming komt. Ook bij hevige sneeuwbuien en ijzel
doen de afvalophalers van Mirom Menen hun uiterste best om alle
straten te bedienen, maar veiligheid primeert. Als de ophalers niet
tot in je straat raken, dan vragen we begrip voor de uitzonderlijke
omstandigheden. Haal in dat geval je afvalzakken weer binnen en bied ze opnieuw aan tijdens de volgende ophaling.
Ook de volgende dagen wanneer de wegen al iets beter toegankelijk zijn, verloopt de ophaling met vertraging omdat er nog steeds
sneeuwbermen kunnen liggen langs de kant van de weg. De ophalers werken dan al extra om toch hun ronde te kunnen afwerken,
maar daardoor is er geen ruimte om inhaalrondes te doen voor de
vorige dag. Bedankt voor je begrip.
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CADEAUBON
VOOR ALLE PASGEBORENEN
VANAF 1 JANUARI 2020
Aangezien we nog geen openbare gronden beschikbaar hebben om een
bijkomend geboortebos aan te planten en we het bomenbestand in Wervik
wensen op te krikken wordt vanaf 1 januari 2020 een cadeaubon geschonken aan alle Wervikse pasgeborenen.
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B
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Kerstboomverbranding

Forum in 2020

Mooie tanden

Wist je dat …
… Wervik momenteel 2 geboortebossen telt?
… je het geboortebos Geluwe vindt aan ’t Voske en
het geboortebos Wervik aan de Ten Brielensesteenweg?
… geboortebos Geluwe in 2020 maar liefst 20 kaarsjes mag uitblazen?
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Er is keuze uit verschillende fruitbomen: appel, peer, pruim, kers of notenboom. Is er geen plaats in eigen
tuin om de boom aan te planten dan
hebben de grootouders, doopmeter
of -peter wellicht wel een plaatsje vrij.
Zo kan het kindje de vruchten van de
bomen bij hen plukken. 2 maal per
jaar wordt ook een fotowedstrijd georganiseerd met de ingestuurde foto’s van het boompje met het kindje
en heeft de baby nog een kans op een
leuke verrassing.

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

ALLEZ JOSIANE: TERUGBLIK

Josiane en Jesse:

Kampioenen van
eigen bodem
Vrouwenwielrennen is in. Zie maar de
bijna 500 toeschouwers die erbij waren
toen wielerkampioene Josiane Vanhuysse
tot ereburger werd gekroond. Een mooi
kransje topsportvrouwen was erbij, zoals ook
Gella Vandecaveye, Kim Gevaert, Melissa Debacker,
Ulrike Deforce en natuurlijk ook Jesse Vandenbulcke.
Jesse, geboren en getogen in Geluwe, kroonde zich
vorig jaar in Gent tot Belgische kampioene in een
ongelooflijke sprint. De Belgische trui pakken, dat deed
Josiane Vanhuysse haar 34 jaar eerder al voor, in het
gezegende jaar 1985 waarin ze ook een Tourrit won.
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Hoe kijken jullie terug op 2019?
Josiane: “2019 was een prachtig jaar.
Ongelooflijk hoeveel mensen met
mij hebben meegeleefd in de aanloop naar “Allez Josiane”. Ik kreeg
heel veel warme reacties van mensen uit Wervik, Geluwe en Kruiseke. Als renster deed het me steeds
deugd dat ik niet alleen in Wervik,
maar ook in Geluwe en Kruiseke
altijd werd gewaardeerd. De avond
zelf zat vol verrassingen en ik was
er echt van aangedaan. Ik heb het
al meermaals gezegd, maar ik kan
iedereen die er een steentje aan bijdroeg niet genoeg bedanken.”
Jesse: “De Belgische trui pakken in
Gent, waar ik nu woon, dat was ongelooflijk. Zeker omdat familie en
vrienden me aan de meet stonden
op te wachten, en uiteraard ook
mijn zoontje Fabian. De beelden van
hem op het podium en in de studio
bij Karl zal iedereen ondertussen
wel kennen. Dat Fabian Cancellara,
naar wie mijn zoon vernoemd werd,
me dan ook nog eens feliciteerde
via Instagram, dat was helemaal de

kers op de taart. Ik mocht ook deelnemen aan het WK in Yorkshire,
een mooie belevenis."
Jullie kennen allebei het gevoel
om rond te rijden in de driekleur.
Kan je dat beschrijven?
Jesse: “Ik heb tot nu toe niet zo
heel veel wedstrijden gereden in
de driekleur. Maar de keren dat ik
hem eens kon tonen blijven wel bij.
Je merkt de impact ervan. Het publiek langs de weg, in het peloton,
je wordt gezien. Annelies Dom, de
Belgisch kampioene 2018-2019 in
Binche, zei me achteraf dat ik zoveel mogelijk moet genieten van de
tricolore. Dat ga ik ook doen.”
Josiane: “Er komen toch bepaalde
verwachtingen kijken bij die trui. Je
wil hem elke wedstrijd tonen en de
fans verwachten dat je hem eer aandoet. Je wordt ook makkelijker geviseerd tijdens een wedstrijd, dus dat
maakt winnen iets moeilijker. Maar
dat ik in Nancy kon winnen in de
Tour met de Belgische kleuren, dat
geeft alles nog wat extra glans."

Jesse, wat mogen we van jou
verwachten in 2020?
“Ik maakte de overstap van DolciniVan Eyck naar Lotto Soudal. Ik ben
mijn voormalig team enorm dankbaar voor de kans die ik kreeg om
opnieuw te beginnen met wielrennen. Bij mijn nieuwe team LottoSoudal heb ik een halftijds profcontract, dus ik zal het combineren
met mijn werk. Maar het is wel mijn
doel om een voltijds contract te
krijgen. Zo kan ik mij 100% focussen op mijn sport. Eind 2019 trokken we allen op stage naar Spanje.
Ik hoop dat we vele ruikers mogen
pakken en dat ik in het voorjaar zeker mijn Belgische trui kan tonen."
Josiane, wat verwacht jij van
Jesse komend seizoen?
Josiane: “Ik geloof in Jesse. Ik ken
ze al van kindsaf en ik weet dat ze
heel wat doet voor haar sport. Het
is een sterke renster en ze zal mooie
dingen laten zien.”

"De avond zat vol verrassingen en
ik was er van aangedaan."
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PAS OP VOOR SABAM EN
DE BILLIJKE VERGOEDING
Vanaf 1 januari 2020 regel je Sabam en de Billijke Vergoeding met
één licentie en via één betaling op het platform van Unisono. Beheersvennootschappen Sabam, PlayRight en SIMIM sloegen de handen in elkaar voor een efficiëntere en transparantere dienstverlening, om het de gebruikers van hun repertoire zo eenvoudig mogelijk
te maken.
SABAM?
BILLIJKE VERGOEDING?
Je speelt muziek op de werkvloer,
in je zaak of tijdens je evenement?
Dan maak je gebruik van het (inter)
nationale repertoire van Sabam, de
Belgische vereniging voor auteurs,
componisten en uitgevers. Je hebt
daarvoor een licentie nodig. In ruil
mag je vrij gebruik maken van hun
repertoire.
De vergoeding die je daarvoor betaalt, is het auteursrecht. Sabam
verdeelt deze rechten aan haar auteurs, componisten en uitgevers,
die op deze manier een eerlijke
vergoeding ontvangen voor het gebruik van hun werken.
De Billijke Vergoeding is een wettelijke licentie die je betaalt wanneer
je opgenomen muziek speelt in een
publiek toegankelijke ruimte. Deze
vergoeding is een financiële compensatie voor het gebruik van het
muzikale repertoire van uitvoerende
kunstenaars/artiesten en muziekproducenten.
Tot nog toe werd de Billijke Vergoeding geïnd door Honebel (voor de
horecasector) en door Outsourcing
Partners (voor andere sectoren, lokale radio’s en tijdelijke evenementen). Zij doen dit in opdracht van
PlayRight en SIMIM, die respectievelijk de uitvoerende kunstenaars/
6
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artiesten en de muziekproducenten
vertegenwoordigen. Zij verdelen deze
Billijke Vergoeding vervolgens aan de
leden die zij vertegenwoordigen.
Je had dus twee verschillende licenties nodig. Maar daar komt nu verandering in.

KERSTBOOMVERBRANDING
© Philipdebrandweerman

SABAM – BILLIJKE VERGOEDING
UNISONO: ALLEEN MAAR
VOORDELEN
Het unieke platform van Unisono
vereenvoudigt vanaf 1 januari aanzienlijk de aangifte en betaling van
beide licenties. Je hoeft niet langer
twee aparte licenties aan te vragen
voor enerzijds de auteursrechten
(Sabam) en de naburige rechten (Billijke Vergoeding). Unisono centraliseert beide, met één licentie en één
betaling tot gevolg.
Bovendien beperkt Unisono zich
niet tot muziekgebruik. Ook wanneer je audiovisuele werken vertoont, een theaterstuk opvoert of
literaire en visuele werken wil gebruiken, kun je via Unisono je licentie aanvragen.

DE VOORDELEN OP EEN RIJ:

• Administratieve vereenvoudiging: je regelt niet langer Sabam en de Billijke vergoeding via twee aparte
licenties. Het platform van Unisono zorgt voor één licentie, gevolgd door één betaling.
• Meer transparantie: je hebt zicht op hoe het geld dat
je betaalt, verdeeld wordt over de verschillende partijen.
• Meer gebruiksgemak: een persoonlijke account op
MyUnisono waarmee je snel en eenvoudig jouw licentie aanvraagt. Je kunt er ook vrijblijvend tariefsimulaties maken en de status van je dossier(s) in real time
opvolgen.
• Eén aansprekingspunt: wens je meer informatie over
de verschillende licentietypes of heb je een vraag? De
medewerkers van Unisono helpen je graag verder.

Welkom op de

Op zaterdag 11 januari
bedanken we onze kerstbomen voor hun bewezen diensten. Afspraak
om 18 uur op stadsdomein Oosthove voor de
jaarlijkse kerstboomverbranding.
Een veertiental lokale
verenigingen baten een

kraampje uit en verwennen de bezoekers met
heel wat lekkers.
Het hoogtepunt van de
avond is het moment
waarop de brandweer
de kerstbomen in brand
steekt.
Hét
moment
om elkaar een gelukkig
nieuwjaar te wensen.

De jeugdverenigingen KSA & Chiro komen op zaterdagmorgen 11 januari vanaf 10 uur jullie
kerstboom ophalen. Vergeet dus zeker je kerstboom niet buiten te zetten (enkel in Wervik).
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FORUM

FORUM
Tickets en info :
• via onze webshop:
www.wervik.be/webshop
• 056 95 20 02
• cultuur@wervik.be
• vrijetijdsbalie stadhuis

Avondvoorstelling

Leiesessie

Cinéforum

Jelle van Giel, drummer en componist uit Antwerpen
bracht net een tweede album uit met zijn septet de Jelle van Giel Group. Zeven man sterk met vele kleuren
(gitaar, piano en een paar blazers) dragen de muziek
naar fantastisch mooie hoogten.

Intiem

Engeland, begin achttiende eeuw. Centraal staat de
relatie tussen koningin Anne en haar vertrouweling,
adviseur en geliefde Sarah Churchill. Kostuumdrama
met een schitterende Olivia Colman onder de regie van
Yorgos Lanthimos.

The Favourite

JELLE VAN GIEL GROUP LENNY & DE WESPEN

WANNEER: zaterdag
WAAR: GC

Forum
PRIJS: 12 euro

25 januari 2020 om 20 uur

Lenny & De Wespen zijn al lang geen onbekenden meer
in het Belgische muzieklandschap. Nummers zoals Jij,
Einde van de rit en Hey Marie draaiden maanden mee
op de radio. Op deze Leiesessie brengt Lenny samen
met multi-instrumentalist en Wesp van het eerste uur
Andries Boone een akoestische versie van nummers
van de nieuwe plaat en ouder werk.
WANNEER: zondag

Avondvoorstelling

BART HERMAN

Tussen ons gezegd en gezongen
Oude en nieuwe liedjes van eigen hand. Nu
eens om mee te zingen, dan weer om in te verdrinken. Heel af en toe een
sluiks uitstapje naar een
sluimerend cowboy- en
rock and rollverleden,
maar dat blijft
uiteraard tussen ons.
WANNEER: zaterdag

1 februari 2020
om 20 uur
WAAR: GC Forum
PRIJS: 22 euro
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9 februari 2020 om 15 uur
De Briekenmolen, Koestraat 65

WAAR: Erfgoedcentrum
PRIJS: 8

euro

Humor op Maandag

ARNOUT
VAN DEN BOSSCHE
De onbekendste bekende comedian. Een onverklaarbaar fenomeen. Ook wij begrijpen het nauwelijks…
maar vraag op straat aan 100 mensen wie Arnout Van
den Bossche is en nauwelijks enkelingen kunnen er
een antwoord op geven. En toch gaat uitgerekend hij
twee maal de Lotto Arena trachten te laten vollopen?!
Zeker niet te missen!
WANNEER: maandag

13
januari 2020 om 20.30 uur
WAAR: ’t Kapittel,
Ooievaarsstraat
PRIJS: 10 euro

Wat te verwachten
in 2020?
AVONDVOORSTELLINGEN
• Jelle Van Giel Group – 25/01/2020
• Bart Herman – 01/02/2020
• Gesprek met de regen – 12/02/2020
• Isolde XL – 14/02/2020
• Henk Ryckaert – 22/02/2020
• Brasschaatse Huisvrouwen – 21/03/2020
Opgelet: bijna uitverkocht!
• 3 honden – 17 en 18/04/2020
• Bollaert & Melaerts – 25/04/2020
• Steven Van Herreweghe – 8/05/2020
LEIESESSIES
• Lenny & De Wespen intiem – 09/02/2020
• Het Rariteitenkabinet van Jan De Smet
– 08/03/2020 – Uitverkocht!
APERO CLASSICO
• Four aces guitar quartet – 26/04/2020
HUMOR OP MAANDAG
• Arnout Van den Bossche – 13/01/2020
• Gili – 24/02/2020
• Dufraing & De Wit – 30/03/2020
• Bert Gabriëls – 27/04/2020
• Raf Coppens – 25/05/2020

WANNEER: vrijdag
WAAR: GC

Forum
PRIJS: 5 euro

24 januari 2020 om 20 uur

Cinéforum

Missing Link
De charismatische avonturier
Sir Lionel Frost is stomverbaasd wanneer hij diep in de
Amerikaanse bossen de ontbrekende schakel tussen aap
en mens ontdekt. Deze toepasselijk genaamde Link is
echter allesbehalve een monster. Hij is verrassend slim en
charmant maar ook eenzaam
omdat hij alleen leeft en niet
weet waar hij vandaan komt.
Bijgestaan door de temperamentvolle avonturier Adelina Fortnight, gaan Link en Sir Lionel op een razend
spannend avontuur op zoek naar Link's lang verloren
familie: de Yeti's.
zondag 26 januari 2020 om 14.30 uur
GC Forum
PRIJS: 5 euro

WANNEER:
WAAR:

Januari 2020 WAARHEEN
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Wat valt er te beleven?
Je kan het altijd ontdekken
op www.wervik.be/uit

CURSUSSEN

Mode en creatie

WAAR: CVO Scala,Campus
Futura, Hellestraat 15,
Wervik.

VR 10/01

Wasbare luiers

Vanaf 19.30 uur
Boetiek O Boutique Occasionnelle,
Komenwegelke 30,
Wervik
WANNEER:
WAAR:

MA 27/01
Veggie koken

Vanaf 19.30 uur
St-Joris Middenschool, Kloosterstraat 15,
Geluwe (Wervik)
WANNEER:
WAAR:

WOE 29/01
Multimedia

WAAR: LDC De Kim,
Sint-Jorisstraat 3, Wervik

MULTIMEDIAREPORTAGE

Nieuw-Zeeland

Vanaf 20 uur
WAAR: GC Forum, Speiestraat 16, Wervik.
MEER INFO: delvoye.bernard@skynet.be
WANNEER:

Eind december werd in Hoplr
een nieuwe module toegevoegd waarbij ook bedrijven
en verenigingen kunnen worden aangemaakt.
Ben je lid van een vereniging en wil je samen
met je collega-leden uit naam van je vereniging
een activiteit posten? Dan is dat perfect mogelijk.
Wil je als bedrijf een vacature openstellen of als
vereniging een oproep lanceren voor vrijwilligers?
Geen enkel probleem. Je registreren op Hoplr kan
via je computer door te surfen naar www.hoplr.
com, of de app te downloaden in App- of Playstore en daar de code in te geven die je kreeg in de
kennismakingsbrief. Code kwijt? Vraag ze op via
communicatie@wervik.be
Eénmaal ingelogd kan je via het menu “Meer” lokale gids jouw bedrijf of vereniging toevoegen. Je
kan dan de leden van je vereniging toevoegen en
ook activiteiten plaatsen.

Jouw activiteit in de Waarheen?
Volg deze twee stappen:

1
2

Voer je activiteit in de UiTdatabank in
(www.uitdatabank.be)

Surf naar www.wervik.be/gratispromotie
en vul het formulier in
Hou de deadline in de gaten: Activiteiten voor
de Waarheen februari tegen 1 januari, Waarheen
maart tegen 1 februari, enz.

SAVE THE DATE 15 MAART 2020:
Fashion@geluwe
Meer info in volgende Waarheen
10
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PROBLEMEN?

Je vindt een handleiding op www.wervik.be/waarheen of geef een seintje aan de Communicatiedienst (communicatie@wervik.be).

Inventarisatie netwerk
trage wegen
Het Wervikse stadsbestuur wil in de komende beleidsperiode werk maken van de opwaardering van het netwerk van
trage wegen op haar grondgebied. Een inspanning die vele
gebruikers ten goede zal komen, niet alleen voor functionele maar zeker ook voor recreatieve verplaatsingen (vb.
wandelen, mountainbiken, paardrijden, …). Ter voorbereiding van een aantal gerichte projecten die in de komende
jaren gepland staan is het belangrijk om eerst een goed
zicht te krijgen op het netwerk vandaag in onze stad. Daarvoor rekenen we graag op de kennis en ervaring van onze
inwoners en recreatieve verenigingen. Ken je kerkwegels
en veldwegen die vroeger toegankelijk waren maar nu niet
meer of waar ingrepen nodig zijn? Zijn er nieuwe trajecten (naast die die op de welgekende Atlas der Buurtwegen
staan) die aan het netwerk kunnen toegevoegd worden?
Laat het ons weten!
Hoe kan je jouw input aanleveren?
- Online via tragewegen.wervik.be (eerst registreren vooraleer je van start kan gaan!)
- Een gpx-bestand doorsturen naar tom.vantomme@wervik.be
- Op een plot/outprint van een kaart die je vanaf dinsdag
7 januari kan consulteren en aanvullen op één van volgende locaties: stadhuis (bij de dienst Openbaar Domein
in Home Gryson), bibliotheek Wervik en Geluwe en de
dienst Toerisme (Tabaksmuseum). De respectievelijke
openingsuren vind je op pagina 19.
Deadline: 29 februari 2020

Het cahier kost
15 euro en is te
verkrijgen aan
de balie Vrije
Tijd in het
stadhuis, in
de bibliotheek
of in het
Tabaksmuseum.
Op de cover

: De Brugstr

aat, na de

Oorlogs gedenk
wederopbouw
teken Geluwe
(Archief Rudy
.
Vandamme).

1914 - 1918
Wervik Geluwe

2 019

Vanaf 19.30 uur
WAAR: Psy-Garden, Wittepoortlaan 21, Geluwe
(Wervik)
MEER INFO: 0499 39 51 58
WANNEER:

INFOSESSIE

Ons laatste cahier “1914-1918 in
Wervik en Geluwe” dateert reeds
van 2012. We hadden ons toen tot
doel gesteld om enkele belangrijke
thema’s over de Eerste Wereldoorlog
te duiden, ter ondersteuning van de
initiatieven die ontwikkeld zouden
worden voor de herdenkingsperiode 1914-1918. Ondertussen zijn we
2020. We werden de voorbije jaren
overspoeld met initiatieven, weetjes
en verhalen over de Eerste Wereldoorlog, ook in Geluwe en Wervik. De
lokale werkgroep WO I oordeelde in
2018 dat het jammer zou zijn dat we
de gegevens van de voorbije jaren
niet zouden bundelen in een laatste
cahier. Zo gezegd, zo gedaan. Meerdere auteurs toonden zich opnieuw
bereid om enkele boeiende verhalen
neer te pennen voor het nieuwe cahier. Het recept is hetzelfde als bij
de drie vorige cahiers: vlotte teksten, veel foto’s en kaartmateriaal
uit verschillende openbare en private archieven.

CA H I E R

Mindful leren
ontspannen

VR 17/01

In november 2019 werd het buurtplatform
Hoplr gelanceerd in Wervik, Geluwe en
Kruiseke. Ondertussen sloten al 700 inwoners zich aan. Ook onze stad zal vanaf volgend jaar actief communiceren via Hoplr
over wegenwerken, belangrijke meldingen,
…

2 019

WORKSHOP

WAAR:

CAHIER 4
1914-1918 IN
WERVIK EN
GELUWE

– CA HIE
R

MA 6/1

Vanaf 7.30 uur
VBS De Graankorrel, Beselarestraat 33,
Geluwe (Wervik).
WANNEER:

OPROEP

G E LU W E

Muziek DJ Robin en Femke, met hapje en drankje
WANNEER: vanaf 18.30 uur
WAAR: De Knippelaar
Ten voordele van de lokale
school en verenigingen (organisatie : Drie Koningen)

Maak ook reclame voor je
activiteiten op Hoplr!

W E RV I K-

SPARTA KRUISEKE

ZO 12/01
33ste Gaperstocht

1914 -1918

VR 4/1
Nieuwjaarsreceptie

VARIA
© Westtoer

UIT-KALENDER
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ZWEMBAD TER LEIE

BUURTHUIS DE KIER - VROUWENCENTRUM

Stem op jouw favoriete kunstwerk
Een tijdje terug deden wij een oproep voor onze knutselwedstrijd voor klassen. Wij kregen
maar liefst 6 mooie inzendingen binnen in het thema “Zwembad”.
Welke klas wint een mooie prijs? Jouw stem telt. Surf naar www.wervik.be/kunstwerken en
stem op jouw favoriete werk.

BUURTHUIS DE KIER

DI 23/1

KOSTPRIJS:

MA 6 EN 20/1
Taalcafé

Beeldende expressie

sonen

Oefen je Nederlands op
een leuke manier
WANNEER: van 18 tot 20 uur

WO 8/1
Maaltijden voor
(groot)ouders en
kinderen

3.

Futura Speldenst
raat,
L5-6S, Fran Gant
ois

1.

VBS De Kleine Ster Mesen,
derde leerjaar, Ines Kino

2.

Futura Speldenstraat,
L3-4S, Lore Degrande

?

rheen
ent dat Waa
Op het mom
mige
t, waren som
werd gedruk
klaar.
l
aa
m
niet hele
werken nog
book .
ce
fa
of
e
sit
onze
Je vindt ze op

4.

Futura Hellestraat,
L5H, Benny Libert

5.
Futura Hellestraat,
L3H, An-Sofie Defever

Sluiting zwembad voor groot onderhoud: van 6 t.e.m. 26 januari 2020 (terug open op 28 januari)
12
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Gezellig tafelen met kinderen en (groot)ouders.
Inschrijven kan via Steffi
(Brugfiguur) of Rosemarie
(in het buurthuis).
KOSTPRIJS: 7 euro (volwassene), 4 euro (kind) of 1
euro (Uit-pas sociaal tarief)
Voor inwoners Wervik,
Geluwe en Kruiseke
8 januari is ook bijzonder: de tandarts komt op
bezoek! Voor gezonde
mondjes van de kinderen
MEER INFO op pagina 15.

DO 9/1
Feestmaaltijd

Menu:
- Glas cava of fruitsap
- Groentesoep
- Hutsepot met spek, witte worst, mosterd
- Pudding met hagelslag
- 0,5 l p/p plat of bruisend
water inbegrepen
Enkel voor inwoners van
Wervik. Jarigen in januari mogen gratis eten! Als
bewijs neemt de jarige zijn
identiteitskaart mee.
PRIJS: 10 euro
EXTRA INFO: vervoer mogelijk voor minder mobiele
mensen: rit heen en terug:
1 euro, (plaatsen beperkt,

reservering noodzakelijk!).
Achteraf mogelijkheid tot
kaart- en volksspelen, …
Inschrijven via De Kier

VR 10/1
Nieuwjaarsreceptie

Wij nodigen je van harte uit om samen met ons
het glas te heffen op het
nieuwe jaar! We zorgen
voor een aangename sfeer
met een streepje muziek,
een drankje en een hapje.
Vanaf 16 tot 19 uur
Iedereen is van harte welkom!

DI 14/1
Bloemschikken

14 uur
t.e.m. vrijdag
3 januari 2020
MEEBRENGEN: materiaal
voor bloemschikken
PRIJS: 8,5 euro
WANNEER:

INSCHRIJVEN:

WO 22/1
Kinderactiviteit

14 uur
Bloempotjes beplakken en
aankleden in een mooi jasje
WANNEER:

MA 20/1
Breiclub

vanaf 14 uur
Lekker samen breien of
haken in een gezellige
sfeer.
MEEBRENGEN: brei, haakpennen en wol
PRIJS: Gratis
Iedereen welkom ervaring
of geen, ook mannen!
WANNEER:

NIEUW IN ONS AANBOD!

Onder leiding van Marie-Françoise! Laat de creatieve hand los en schilder jouw emoties op doek.

2 euro
max. 10 per-

INSCHRIJVING:

vanaf 9
december 2019 t.e.m. 10
januari 2020

INSCHRIJVINGEN:

VROUWENCENTRUM
VR 3/1
Nieuwjaarsdrink

Elke bezoeker in de cafetaria krijgt er een gratis
consumptie aangeboden
om te klinken op het
nieuwe jaar!

WO 8/1
Budgetvriendelijk
koken

Wil je graag iets bijleren?
Budgetkoken wordt in
een nieuw jasje gestopt.
Er worden basisrecepten gemaakt samen met
mensen die de stap willen
zetten om te leren koken.
Lijkt dit iets voor jou?
Schrijf je zeker in!
Inschrijven: vanaf woensdag 11 december 2019
t.e.m. vrijdag 3 januari
2020. Opgelet maximum
6 personen!
WANNEER: 9-11.30 uur
PRIJS: 2,5 euro
INSCHRIJVEN

OF

MEER

rosemarie.dewilde@
ocmw-wervik.be, 056 95
26 31 of 0491 56 09 68
INFO:

DO 9, 16, 23 EN 30/1
Naaihoek

WANNEER: 13.30 tot 15.30 uur

t.e.m. donderdag 19 december 2019,
donderdag 9 januari, donderdag 16 januari en donderdag 23 januari 2020
Groep van maximum 7 personen (7 naaimachines)
MEEBRENGEN: schaar (om
stof te knippen), lat van
50 cm, potlood, lintmeter,
kopspelden, naainaalden
en stof.
AANBOD: tekenen van patronen, herstelwerk, maken van kinderkledij of
volwassenenkledij
(uit
nieuwe stof of recyclage).
PRIJS: 2 euro (+ eventuele
materiaalkosten)
INSCHRIJVEN:

VR 10/1
Verwennamiddag
met koffie en taart
WANNEER: 13.30 uur

VR 31/1
Prijskaarting

13.30 uur
Gratis deelname
TE WINNEN: 1 pot choco
WANNEER:

Januari 2020 WAARHEEN
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PLUSSERSAGENDA

SOCIAAL

GRATIS JURIDISCH ADVIES
Volgend jaar kan je opnieuw terecht bij het OCMW voor
Rechtshulp. Een jurist helpt je met vragen over echtscheidingsgeschillen, onderhoudsgeld, huurproblemen, erfenisrecht, loonbeslag, …. Je krijgt informatie, advies en indien nodig een verwijzing naar gespecialiseerde diensten of advocaat.
Let op: het gaat om een eerste advies en bijstand. De jurist
zal je zaak niet verder opvolgen of afhandelen.
VOOR WIE: inwoners

van Wervik
MEEBRENGEN: documenten die met je dossier te maken hebben.
WAAR: OCMW Sociale Dienst, Molenstraat 19.
WANNEER: elke vierde maandag van de maand van 10 tot
11.30 uur. Eerste zitdag maandag 27 januari 2020.
PRIJS: gratis.
MEER INFO: Sociale Dienst, Molenstraat 19 - 056 95 26 00.

Zaal Oosthove, Speiestraat te Wervik
WANNEER? Vrijdag 3 januari 2020 om 13 uur (deuren open vanaf 12.30 uur)
PRIJS? 5 euro
KAARTEN? Bij alle seniorenverenigingen of bij
dienst Feestelijkheden, Sint-Maartensplein 16 te
Wervik
WAAR?

VL@S WERVIK-GELUWE

• Ma 6/01, 14 uur, Portaal. Nieuwsjaarsreceptie. Nieuwjaarsreceptie
• Woe 8 en 22/01. 13.30 uur. Bolletra
• Ma 20/01, 14 uur, 't Portaal. Kaarting
• Di 21/01. 14 uur, 't Portaal. Darts
• Vr 24/01. 14 uur, De Pionier. Curve bowls
• Ma 27/01. 14 uur, Het Pardoen. Wandelen

NEOS WERVIK

• Di 7 en 21/01. 14 uur, ’t Portaal. Kaarting
• Di 14/01. Bowlen
• Di 28/0. 14.30 uur, ’t Portaal. Voordracht door Dokter Arne Decramer "Hand- en rugletsels".

NEOS GELUWE
•
•
•
•

Do 9/1. De Kleine Prins. Nieuwjaarsreceptie
Do 16/1. Kaarten
Di 21/1. Wandelen
Di 28/1. Bowlen

KIERKAARTERS

• Wo 8/1. 14 uur, De Kier. Kaarten+ inhaal
• 5/2, 4/3, 1/4 (+inhaal), 6/5, 3/6, 1/7 (+ inhaal), 5/8, 2/9
(+ inhaal), 7/10/2020. De prijsdeling vindt plaats op
woensdag 21 oktober 2020 om 15 uur in De Kier.
> INFO:

verhaeghe.bernard@telenet.be

OKRA GELUWE

• Di 14 en 28/01, 14 uur, GC De Gaper. Kaarten
• Wo 8, 15, 22 en 29/01, 14 uur, Gemeentepark. Petanque
• Wo 8, 15, 22 en 29/01, 14 uur, GC De Gaper. Dansen

OKRA KRUISEKE

• Wo 8 en 22/01. 14 uur, De Knippelaar. Kaarten
• Wo 15/01 14 uur, De Knippelaar. Nieuwjaarsreceptie
Okra Wervik
• Dinsdag 7, 14, 21 en 28/01, 13.30, Oosthove Wervik.
Petanque

> CONTACT Gilbert Vanhopplinus (0485 98 74 58) en Diana Deput

(0486 88 07 91)

• Wo 10/1, 14 uur, ’t Portaal. Lijndansen

> CONTACT: Eric Garrein (0473 63 65 76), Eliane (057 40 05 02)

• Do 9, 23/1, 13.30 uur, ’t Portaal. Puntenkaarting
> CONTACT: Jacques Van Bun (056 31 30 55)

• Ma 13/1, 11 uur, ’t Portaal. Sportfeest: Kampioenvieringen en muziek entertainer “Marco”
> CONTACT: Eric Garrein (0473 63 65 76)

• Ma 20/1, Bijeenkomst 14 uur, Moriaen. Wandelen
> CONTACT: Eric Garrein (0473 63 65 76), Johan Vanrolleghem (0478 95
80 50)

• Wo 22/1, 14 uur, Oosthove. Kubbspel

> CONTACT: Geert Verbanck (056 31 15 38), Frans Masschelein (056 31

29 77)

GRATIS TANDCONTROLE
tijdens kindermaaltijd
OCMW Wervik lanceerde twee jaar
terug een nieuw initiatief: de maaltijd voor (groot)ouders en kinderen.
Gezellig met het gezin samen uit
eten gaan, nieuwe mensen leren
kennen, verhalen en ervaringen over
de kinderen uitwisselen! Na school
de kinderen ophalen en gewoon ook
eens de voeten onder tafel kunnen
schuiven, wie droomt er niet van?
De maaltijd wordt tegen een betaalbare prijs aangeboden. Bovendien is
er mogelijkheid op sociaal tarief.
In januari krijgen de aanwezige kinderen de kans om hun tandjes te
laten nakijken door een tandarts.
Dit binnen het mondzorgproject
‘Ieders mond gezond’.
Administratieve, sociale en financiële drempels maken het voor kwetsbare personen immers moeilijk om
goede mondzorg te vinden. Deze
drempels maken het ook voor de
> MEER INFO: Véronique
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tandarts vervelend om goede zorgen te verlenen. Het gevolg is dat
mensen in armoede vaker en langer met (ernstige) mondproblemen
kampen. Om deze situatie te verbeteren loopt sedert 2017 het mondzorgproject ‘Ieders Mond Gezond’.
OCMW Wervik besloot, in nauwe
samenwerking met Kind&Gezin en
vzw Love In Action, mee in te stappen in dit project.
Concreet betekent dit dat een tandarts ter plaatse komt om gratis een
groep kinderen te screenen.
De eerste screening vindt plaats op:

- woensdagmiddag 8 januari in
buurthuis De Kier, Gosserieslaan 4 te Wervik
- woensdagmiddag 20 januari
LDC De Spie, Beselarestraat 3 te
Geluwe
We voorzien randanimatie; elk
kindje krijgt een gratis goodiebag.
Wie vragen of hulp nodig heeft bij
zijn zoektocht naar een tandarts,
kan beroep doen op de mondzorgcoach. Zij begeleiden je graag op een
deskundige en gerichte manier naar
een tandarts.

Verhelst (veronique.verhelst@wervik.be of 056 95 21 15).
Januari 2020 WAARHEEN
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VERENIGING IN DE KIJKER

VERENIGING IN DE KIJKER

“Les Amis de Warang”
trekken naar Senegal
Eind februari 2020 trekt de vriendenkring “Les Amis de Warang” voor
de 12de keer met haar kernleden naar Warang. Kernleden Marie-Paule
Leleu, Geert Verbanck, Sena en Haddy Delie en nog een tiental
sympathisanten zullen er een tijdje inleven en enkele projecten
verder ondersteunen. De kerngroep blikt alvast even terug op
enkele mooie verwezenlijkingen ter plaatse.
DE LAGERE SCHOOL
VAN FIMELA
Deze school wordt al verschillende
jaren gesteund door de stad Wervik.
Alle klassen (7) werden betegeld en
de bibliotheek werd voorzien van
boekenrekken, een leestafel en
stoelen. Om de klassen te beschermen tegen overstromingen tijdens
het regenseizoen werd er een drempel rondom de klassen gemetst en
deze werd ook betegeld. In 2019
werd met de steun van stad Wervik
de waterleiding gekanaliseerd van-

16
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af de ingangpoort tot aan
het bureau van de directeur. Zo kan hij controle
uitoefenen zodat er geen
water verspild wordt.
Een fotokopieermachine en toebehoren werden ook aangekocht.
De examenvragen hoeven niet meer op het
bord geschreven te
worden, maar iedere
leerling krijgt nu zijn eigen
exemplaar. Naar correctheid toe is
dat een grote vooruitgang. Hopelijk
kunnen we volgend jaar terug
op Wervikse steun
rekenen. We wil-

len namelijk een omheining plaatsen rondom de groentetuin en de
boomgaard en misschien boompjes
aanplanten.

Welke andere projecten ondersteunen jullie nog?
Naast deze 2 fantastische projecten steunen we nog enkele andere
projecten, vooral in gezondheidszorg, onderwijs en familiehulp, zoals: Dispensarium in Pointe Sarene,
het weeshuis “La Pouponnière”, les
Gones de M’Bour, een tehuis voor
straatkinderen, een afvalproject in
Warang, de materniteit in Nianing
en een zeepmakerij die opgestart
werd door een tiental vrouwen.
Hoe kunnen inwoners jullie
steunen?
Je kunt ons helpen door…
• Jouw lidmaatschap voor 2020 te
verlengen (= 10 euro).
Wens je een fiscaal attest? Stort
dan minstens 40 euro.
• Lid te worden
• Jouw adoptiebijdrage van 135 euro
te storten (fiscaal aftrekbaar).
• Een gift te doen voor een specifiek
doel (vanaf 40 euro eveneens fiscaal aftrekbaar).
• Aanwezig te zijn op onze kaasavond.

KAAS- EN WIJNAVOND
ZATERDAG 25 JANUARI OM 18 UUR
IN BUURTHUIS DE KIER

Vriendenkring “Les Amis de Warang” organiseert voor de
vierde maal een lekkere kaasavond. We serveren er een
fris glaasje wijn of een goed schuimend streekbiertje bij.
Ondertussen zorgt een bandje voor sfeervolle muziek en
wordt er een reportage geprojecteerd van de inleefreis.
Dit alles vindt plaats in buurthuis “De Kier” Gosserieslaan
4, Wervik, naast sporthal De Pionier.
Inschrijven kan als volgt:
• Je bevestigt jouw aanwezigheid op lesamisde-warang@gmail.com.
• Je betaalt het verschuldigd bedrag van 20 euro p.p. (12
euro voor kinderen tot 12 jaar) vóór 10 januari op het
nummer: BE30 0689 0337 8811, met vermelding Kaasavond, naam en aantal personen (opgepast, ander rekeningnummer dan voor giften).

Graag een bijdrage leveren?
Jullie bijdragen vanaf 40 euro zijn
fiscaal aftrekbaar. We hebben een
nieuw rekeningnummer voor giften:
BE21 0000 7186 7603 van vzw Kontinenten, Potterierei 72, 8000 Brugge

Mededeling: Les Amis de Warang +
vermelding rijksregisternummer
Het bedrag van de gift wordt via
jouw rijksregisternummer automatisch gelinkt aan je belastingaangifte. Vergeet het niet te vermelden.

Elke maand zetten we
een vereniging of groep
vrijwilligers in de kijker.
In februari kan je kennismaken met de stedelijke werkgroep Ontwikkelingssamenwerking
(WOS) die zich net als
“Les amis de Warang” inzet voor ontwikkelingsamenwerking.

Januari 2020 WAARHEEN
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Het stadhuis is gesloten
op 1 en 2 januari

SOCIAAL

WERVIK tegen ARMOEDE

Wervik zet zich volop in voor de strijd tegen armoede. Dit werd meegenomen als prioritaire beleidsdoelstelling in het meerjarenplan 20-25. Zo wil
de stad onder andere een armoede-expert aanstellen.
Ook voor responsabilisering hebben we aandacht. Op
17 oktober werden op publieke gebouwen witte lakens met een knoop uithangen op publieke gebouwen
tijdens de Werelddag van Verzet tegen Armoede.

Tien personeelsleden van de stad en Woon- en Zorgbedrijf Wervik namen ook deel aan een inleefweek
tegen armoede. Ze gingen de uitdaging aan om een
week rond te komen met een budget van iemand die in
armoede leeft. Dat komt neer op zestig euro voor een
volwassene en twintig euro voor een kind. Hun ervaringen deelden ze in een woordwolk.

ZWEMBAD TER LEIE

STADHUIS - ONTHAAL
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag*

8.30 - 12.00 uur
13.30 - 16.30 uur
8.30 - 12.00 uur
13.30 - 18.30 uur
8.30 - 12.00 uur
13.30 - 16.30 uur
8.30 - 12.00 uur
13.30 - 16.30 uur
8.30 - 12.00 uur
9 - 12 uur (* enkel 4 januari)

> www.wervik.be, info@wervik.be
www.facebook.com/stadWervik

STADHUIS - DIENSTEN
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag*

9 - 12 uur
op afspraak: 9 - 12 uur en 15 - 18.30 uur
9 - 12 uur
op afspraak: 9 - 12 uur
9 - 12 uur
9 - 12 uur (* enkel 4 januari, alleen dienst
Burgerzaken)

SOCIALE DIENST OCMW
056 95 26 00
Vanaf november voorziet de Sociale Dienst permanentie op
dinsdagavond. Dit tot 18.30 uur.
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

8.30 - 11.30 uur
8.30 - 11.30 uur
8.30 - 11.30 uur
8.30 - 11.30 uur
8 - 11.30 uur

13 - 16.30 uur*
13 - 18.30 uur*
13 - 16.30 uur*
13 - 16.30 uur*
13 - 15 uur*

* Namiddag op afspraak
Tijdelijk andere spreekuren van de

PENSIOENDIENST
056 95 26 11 - francoise.bonduelle@wervik.be
Vanaf 18/11 is er de maandag tijdelijk geen zitdag (Molenstraat 19, Wervik) en dit vermoedelijk tot eind februari 2020.
Vrije spreekuren op:
Woensdag
9.00 - 11.30 uur
Donderdag
9.00 - 11.30 uur
Vrijdag
9.00 - 11.30 uur

Afspraken op:
Dinsdag: 14 - 16.30 uur
in Wervik
Donderdag: 16.30 - 17.45 uur
LDC De Spie in Geluwe

CALLCENTER WOON- EN ZORGBEDRIJF
WERVIK / OCMW
056 30 02 00
Maandag t.e.m. vrijdag 8 - 20 uur
Zaterdag 8 - 12 uur en 12.30 - 16.30 uur
Zondag 8 - 12 uur

18
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OPEN / GESLOTEN

Maandag

Schooljaar

Kerstvakantie*

gesloten

14 - 16.30 uur
16.30 - 17.45 uur

		
Dinsdag
12 - 13.30 uur

(excl. voor 55-plussers)

12 - 13.30 uur

(baantjeszwemmen)

(baantjeszwemmen)

17 - 19.45 uur
Woensdag 14 - 16.30 uur
17 - 20.45 uur
Donderdag 12 - 13.30 uur

14 - 16.30 uur
gesloten
gesloten

(baantjeszwemmen)

16 - 17 uur

(excl. voor 55-plussers)

Vrijdag

17 - 19.45 uur
17 - 20.45 uur

Zaterdag
Zondag

14 - 17.45 uur
9 - 11.45 uur

14 - 16.30 uur
17 - 20.45 uur
14 - 17.45 uur
9 - 11.45 uur

* Tijdens de kerstvakantie is de glijbaan elke namiddag open.
Sluiting groot onderhoud: van 6 t.e.m.
26 januari 2020 (terug open op 28 januari)

DIENST TOERISME
NATIONAAL TABAKSMUSEUM
Laagseizoensuurregeling (16/11/2019 t.e.m. 31/03/2020) :
Dinsdag t.e.m. vrijdag: 10 - 12 uur en 14 - 17 uur
Zaterdag, zondag en maandag: gesloten
Opgelet: het museum is nog tot 31/01/2020 gesloten om
zich voor te bereiden op het nieuwe museumseizoen.
Groepen blijven in die periode evenwel welkom (op
afspraak).
Gesloten tijdens de kerstvakantie.

BIBLIOTHEKEN
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

Wervik
15 - 19 uur
14 - 17 uur
14 - 19 uur
15 - 19 uur
9 - 12 en 15 - 19 uur
10 - 12 uur

Geluwe
15 - 19 uur
gesloten
14 - 19 uur
15 - 19 uur
15 - 19 uur
10 - 12 uur

De bibliotheken zijn gesloten 1 en 2 januari.

Wachtdiensten
- Huisarts : bel 1733, van vrijdag 19 uur tot maandag 8 uur
- Apotheker: bel 0903 99 00 (€ 1,5/min) of www.apotheek.be
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© Tom Vantomme

IN BEELD

Breng jij onze
stad in beeld?
Met Instagram creëer je herinneringen in de vorm van foto’s
of korte filmpjes. Een feestje,
een stukje natuur, een monument om nooit te vergeten?
Met één klik deel je je moment
met anderen.

© Luc Vanthuyne

© Luc Vanthuyne

Briekenmolen
Woensdag 11 december werden de wieken afgenomen ter restauratie.

Wereldlichtjesdag
Zaterdag 7 december werden op het
kerkhof van Geluwe alle overleden
kinderen herdacht.

© Luc Vanthuyne

Allez Josiane!
Mooi en bekend sportvolk tijdens de praatavond
“Allez Josiane” op donderdag 5 december

Trimzwemmers
Zondag 15 december werden de Trimzwemmers gehuldigd
in zwembad Ter Leie
20
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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.

