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Mobiele
moestuintjes
VERENIGING IN DE KIJKER

Werkgroep Ontwikkelingssamenwerking

Wil jij ook zelfstandig
ondernemer worden?

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

Wist je dat …
… een half uurtje zwemmen gelijk is aan 4.500 stappen
zetten!
… je in zwembad Ter Leie op dinsdag en donderdag over
de middag kan zwemmen van 12 tot 13.30 uur
… 30 minuutjes baantjes trekken zorgt voor ontspanning, verbetering van de fysieke conditie én het verbranden van calorieën.

ZWEMMEN OVER DE MIDDAG

STARTEN ALS
ZELFSTANDIG
ONDERNEMER

Infosessie op dinsdag 11 februari.
Een zaak starten? Juridische vorm, boekhouding, sociaal statuut, ...
Wat is dat nu juist? Worstel niet langer met moeilijke termen!
Tijdens de infosessie van UNIZO 'Starten als zelfstandig ondernemer' krijg je alle informatie en uitleg die je nodig hebt. Boekhouding, BTW en fiscaliteit worden kinderspel!
Schrijf je in voor deze sessie in Wervik:
www.unizo.be/west-vlaanderen/activiteiten/
starten-als-zelfstandig-ondernemer_11-02-2020
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De middagpauze is een beperkte tijd, waarin je je even kan ontspannen en rustig je middagmaal kan eten. Onderzoekers van de universiteit
van Bristol in Engeland onderzochten werknemers hun prestaties en gemoedstoestand op werkdagen waarop ze wel en niet aan sport deden.
Het verschil was duidelijk. Op sportdagen werkten ze duidelijk beter: 72
% besteedde zijn tijd efficiënter, 79% presteerde beter en 74% kon beter
om met de workload.
Daarom biedt het stadsbestuur een alternatieve manier voor de middagpauze aan: ‘lunch en sports time’; onder het alom bekende motto ‘Mens
sana in corpore sano’ .
Op dinsdagmiddag en donderdagmiddag tussen 12 en 13.30 uur kan
iedereen komen zwemmen, in het zwembad Ter Leie te Wervik.
Over de middag is de kassa niet open. Zorg dus op voorhand dat je in
het bezit bent van een beurtkaart of een abonnement. Je beurtkaart laat
je aftekenen door de redder ter hoogte van de vestiairekastjes.

WELKOM TERUG
Na de drukke feestdagen
nodigen we iedereen uit
voor een gezondheidsduik
in het zwembad Ter Leie.
Het zwembad opent terug
de deuren vanaf dinsdag 28
januari 2020 om 17 uur.

NIEUWE SLUITINGSUREN
VAN DE CAFETARIA
- Maandag: gesloten
- Dinsdag: 20.45 uur
- Woensdag: 21.30 uur
- Donderdag: 20.45 uur
- Vrijdag: 21.30 uur
- Zaterdag: 18.15 uur
- Zondag: 12.15 uur

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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MOBIELE MOESTUINEN

MOBIELE MOESTUINEN

Bouw mee aan
Mobiele Moestuinen
Wil je zelf de handen uit de mouwen steken voor een meer duurzame
gemeente? Kom dan mee verplaatsbare mini-moestuinen bouwen!
De moestuinen zijn een nieuw project van het burgerinitiatief Wervik
Wordt Wakker, met financiële steun van de Koning Boudewijnstichting. Vanaf april kan je mee helpen met de bouw ervan.
In mei worden de bakken geplaatst op een tiental locaties
in Wervik, Geluwe en Kruiseke.
Het project loopt onder de naam
Mobiele Moestuinen. Initiatiefnemer is de burgerbeweging Wervik
Wordt Wakker. Dit is een groep
vrijwilligers uit Wervik, Geluwe en
Kruiseke die zelf actie wil ondernemen voor een meer duurzame gemeente. De groep probeert enerzijds
het gemeentebestuur te motiveren
en te ondersteunen om de klimaatdoelstellingen van 2030 te halen.
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Anderzijds zet Wervik Wordt Wakker ook in op sensibilisering van het
brede publiek. Hierin kaderen onder
meer de Mobiele Moestuinen.
“We zoeken mensen die mee willen
helpen om die Mobiele Moestuinen
te bouwen”, zeggen woordvoerders An Maes en Toni Vancanneyt. “Hiervoor recycleren we oude
IBC-containers. Dat zijn grote plastic watertonnen met een metalen

“We willen de
mensen uit de
buurt betrekken."

net rond. We snijden die open, vullen die met aarde en kleden ze aan
met hout van oude paletten. In die
bakken kweken we dan groenten,
die we na de zomer zullen oogsten
en verwerken tot een feestmaal.” De
bakken komen op een tiental plaatsen in de gemeente.
“Met dit project willen we mensen
laten nadenken over vergroening
van de buurt, hergebruik van materialen, het gebruik van lokale
producten, afvalvermindering en
circulaire economie”, gaan An en
Toni verder. “We willen ook de mensen uit de buurt betrekken. Daarom
zoeken we voor elke locatie nog
peters en meters, die de groenten
willen opkweken en verzorgen. Volgend jaar verplaatsen we de bakken
dan naar tien andere plaatsen in de
gemeente. Op die manier krijgt uiteindelijk iedereen in de gemeente
de kans om voor een Mobiele Moestuin te zorgen en aan het project
deel te nemen.”
Het project krijgt de steun van VormingPlus Oostende-Westhoek en de
stad Wervik. VormingPlus organiseert drie workshops om de bakken
te bouwen en de groenten te leren
kweken en verzorgen. De Stad Wervik zorgt voor een plaats waar deze
workshops kunnen plaatsvinden, levert de nodige aarde en compost aan
en selecteert de plaatsen waar de Mobiele Moestuinen een half jaar mogen
staan. “Duurzaamheid is één van de
thema’s van het stadsbestuur. Dit
project is een positief voorbeeld hoe
het anders kan. Daarom geloven wij
er in”, zegt ook schepen van Groen en
Propere Stad Ann Degroote. Financiële steun tot slot komt van de Koning
Boudewijnstichting, die 1.500 euro
voor het project vrijmaakte.

“Duurzaamheid is één van de thema’s
van het stadsbestuur. Dit project is
een positief voorbeeld hoe het anders
kan. Daarom geloven wij er in”,
PRAKTISCH:

• De workshops ‘Maak een Mobiele Moestuin’ vinden plaats
op zaterdagen 4 en 25 april en 16 mei 2020, van 14 tot 17
uur in de oude site Groendienst, Menensesteenweg 96
in Wervik.
• Inschrijven kan via VormingPlus Oostende-Westhoek,
www.vormingplusow.be, oostende@vormingplus.be of
telefonisch via 059 50 39 52.
• Deelname is gratis. Breng zelf een boormachine mee en
klein materiaal zoals een (elektrische) zaag, schroevendraaiers, sleutels, schroeven, bouten, veiligheidsbril, etc.
Ook een slijpschijf voor metaal kan handig zijn.
• Ook oude IBC-containers zijn altijd welkom.

> Alle info of zin om aan te sluiten
bij de kerngroep:
wervik.wordt.wakker@gmail.com
Februari 2020 WAARHEEN
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Tickets en info :
• via onze webshop: www.wervik.be/webshop
• 056 95 20 02
• cultuur@wervik.be
• vrijetijdsbalie stadhuis

ENERGIEPREMIES FLUVIUS
GEWIJZIGD SINDS 1 JANUARI 2020
Vanaf 1 januari 2020 verlaagt enkel het premiebedrag van onderstaande premies:
- Hoogrendementsbeglazing woongebouwen: premiebedrag van 10 euro/
m² naar 8 euro/m²
- Hoogrendementsbeglazing niet-woongebouwen: premiebedrag naar 8
euro/m²
- Warmtepompboiler woongebouwen: premiebedrag naar 300 euro (begrenzing tot 40% van de factuur blijft gelden)
- Warmtepompboiler niet-woongebouwen:
• tot 2 kW elektrisch compressorvermogen: premiebedrag naar 300 euro
• vanaf 2 kW elektrisch compressorvermogen: premiebedrag naar 300
euro + (60 euro x (vermogen-2)) met een maximum van 3.780 euro
(begrenzing tot 40% van de factuur blijft ook gelden)

WANNEER: zaterdag

Als stad willen we via deze actie
de verhuurder de hand reiken om
de kwaliteit van het patrimonium
te verbeteren. Op deze manier kan
de verhuurder een kwalitatieve
huurwoning ter beschikking stel-

> Voor meer info: www.wervik.be/producten/verhuurderspremie

WAARHEEN Februari 2020

14 februari
De Steiger, Menen
PRIJS: 20 euro
WAAR: CC

HENK RIJCKAERT
Wanneer was de laatste
keer dat u iets gemaakt
hebt? Niet per se iets gebouwd van niets tot iets,
maar iets dat kapot was,
weer gefixt. Gemaakt.
Kunnen we dat nog?
zaterdag 22

februari
GC Forum, Speiestraat 16
PRIJS: 14 euro

© Jef Boes

CinéForum

IF BEAL STREET
COULD TALK

Humor op Maandag

GILI

Al meer dan tien jaar
waarschuwt mentalist Gili
ons tegen de gevaren van
manipulatie, tegen kwakzalvers die misbruik maken van de goedgelovigheid van hun medemens.
Maar wat gebeurt er als
Gili zich zélf inlaat met
charlataneske praktijken?
Deze voorstelling is een
try-out voor zijn nieuwe show in 2020.
maandag 24 februari
’t Kapittel, Ooievaarsstraat
PRIJS: 10 euro
WANNEER:
WAAR:
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WANNEER: vrijdag

Avondvoorstelling

De stad Wervik blijft versterkt inzetten op de algemene woningkwaliteit van het privaat huurpatrimonium. Niet alleen de gemeentelijke verhuurderspremie draagt hiertoe bij, ook de woningcontroles in het kader van de Vlaamse Wooncode zijn hierbij belangrijk.

Alle verhuurde woningen in Vlaanderen moeten voldoen aan de
Vlaamse Wooncode. Aan de hand
van een technisch verslag wordt
een volledige screening uitgevoerd
van de woning. Iedere huurwoning
mag maximaal 14 strafpunten scoren op dit verslag om conform te
zijn. Woningen die meer dan 14

1 februari,

20 uur
GC Forum,
Speiestraat 16, Wervik.
INFO: cultuur@wervik.be,
056 95 24 60
PRIJS: 22 euro

WAAR:

len en onnodige risico’s en problemen vermijden. Bovendien kan een
verhuurder aanspraak maken op de
verhuurderspremie indien hij een
volledig conforme woning verhuurt.

Met haar zoetgevooisde stem en liefde
voor rijke orkestratie doet Isolde
je wegdromen naar zwoele ZuidFranse avonden. Live (XL) zingt
en drumt Lasoen nog steeds met
haar vertrouwde "Bens" aan de
instrumenten.

WAAR:

WANNEER:

strafpunten scoren komen in aanmerking om ongeschikt en/of onbewoonbaar verklaard te worden.
Wanneer de woning meer dan 14
strafpunten scoort zullen de bewoners en de eigenaar hierover worden geïnformeerd.

ISOLDE XL

BART HERMAN

PROACTIEVE CONTROLES HUURWONINGEN

Gedurende de maand december, januari en februari plant de stad opnieuw een actie waarbij proactieve
en gerichte woningcontroles zullen
plaats vinden.

Avondvoorstelling

Avondvoorstelling

Het aanbod van energiepremies blijft in 2020 gelijk aan het aanbod van 2019. Ook de premievoorwaarden zijn in 2020 dezelfde als die van 2019.

GC FORUM

© Johannes Vande Voorde

LEEFOMGEVING

Het verhaal focust op Tish en Fonny, twee jeugdvrienden die lovers worden. Hun band wordt echter op de
proef gesteld als Fonny – ten onrechte – beschuldigd
wordt van verkrachting.
WANNEER: vrijdag

7 februari
GC Forum, Speiestraat 16
PRIJS: 5 euro
WAAR:

TOY STORY 4
© Kaat Pype

Woody, Buzz Lightyear en de rest van de bende gaan op
pad samen met ‘Forky’, een nieuw speeltje dat Bonnie
zelf in elkaar heeft geknutseld van een plastic vorkje.
WANNEER: zondag

23 februari
Forum, Speiestraat 16
PRIJS: 5 euro
WAAR: GC

Februari 2020 WAARHEEN
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ZWEMBAD TER LEIE

ZWEMBAD TER LEIE

Carnaval in het
zwembad Ter Leie

Maandag 24 februari, 14 - 16 uur:
Zeemeerminnen- en haaienfeest
Trek een zeemeerminstaart aan en
probeer er mee te zwemmen. Onder begeleiding van een instructeur nemen we jou mee in dit onderwateravontuur. Zwemmen als
een zeemeermin is een uitdaging,
super leuk om te doen én hip! Voor
de stoere jongens zijn er ook zwarte haaienstaarten om aan te trekken. Iedereen die kan zwemmen
en kan duiken kan deelnemen aan
de mermaiding.

Dinsdag 25 februari, 14 - 16 uur:
Opblaasbaar spelmateriaal
Breng zelf zoveel mogelijk proper
opblaasbaar spelmateriaal mee om
mee te spelen of om rustig rond te
dobberen op het water. Opblaasbare krokodillen, strandballen,
banden, dolfijnen,… In de hal van
het zwembad kan je alles laten opblazen met onze elektrische pomp.
Woensdag 26 februari, 14 - 16 uur:
Stoei- en plonsspelen met
klimtouw

Donderdag 27 februari, 14 - 16 uur:
Stoei- en plonszwemmen met
waterloopmat
Vrijdag 28 februari, 17 - 20.30 uur:
carnavalmuziek
Zwemmen op aangepaste carnavalmuziek

Zaterdag 29 februari, 14 - 16 uur:
Opblaasbaar spelmateriaal
Breng zelf zoveel mogelijk proper
opblaasbaar spelmateriaal mee om
mee te spelen of om rustig rond te
dobberen op het water. Opblaasbare krokodillen, strandballen,
banden, dolfijnen, … In de hal van
het zwembad kan je alles laten opblazen met onze elektrische pomp.
Zondag 1 maart, 9-11.45 uur:
Kleuter en peuterzwemmen
Het zwembad wordt omgetoverd
tot een speelparadijs voor kleuters
en peuters. Zij kunnen naar hartenlust spelen en ravotten of hun
angstjes overwinnen.

WATERGEWENNING

LEREN
ZWEMMEN

VOOR KINDEREN
3DE KLEUTERKLAS

VOOR KINDEREN 1STE EN
2DE LEERJAAR

Tijdens
de
watergewenning
worden de vaardigheden aangeleerd
die
noodzakelijk
zijn om veilig te kunnen leren zwemmen. Deze basisvaardigheden zijn onder andere :
- Springen in het water van de badrand
- Belletjes blazen onder water
- Op de rug drijven in het water
Deze vaardigheden kunnen aangeleerd worden tijdens onze
watergewenningslessen op zaterdagnamiddag. Dé ideale voorbereiding op het volgen van de
cursus leren zwemmen tijdens de
paasvakantie of in het najaar.
Een cursus watergewenning bestaat uit 4 lessen van telkens 45
minuten, op volgende zaterdagen: 7 -14 – 21 en 28 maart
Er zijn telkens 2 groepen:
- Groep 1 van 16 tot 16.45 uur
- Groep 2 van 17 tot 17.45 uur
Prijs voor de 4 lessen bedraagt 25
euro voor inwoners en 40 euro
voor niet-inwoners
We laten maximum 5 kinderen
per groep toe.

Om te kunnen deelnemen aan de
cursus leren zwemmen, dienen de
kinderen een watergewenningsbrevetje te hebben. De kinderen
moeten aantonen dat ze de basisvaardigheden onder de knie hebben, door volgende proefjes af te
leggen:
- Zonder hulp springen van de badrand in het water
- Kopje onder water en belletjes
blazen onder water
- Op de rug kunnen drijven en je
evenwicht kunnen behouden
Deze proefjes kunnen afgelegd
worden in het zwembad Ter Leie,
bij voorkeur tijdens minder drukke momenten. Je vraagt aan één
van de redders om de proefjes af
te nemen.
Oefening baart kunst, als ouders
komen jullie best regelmatig met
de kindjes naar het zwembad, om
er te spelen in het water en spelenderwijs de zwemvaardigheden
aan te leren.
Er zijn 2 lessenreeksen voorzien
op woensdag:
- Groep 1: van 17.10 tot 17.55 uur

- Groep 2: van 18.00 tot 18.45 uur
De 10 zwemlessen starten op
woensdag 11 maart tot en met
woensdag 27 mei 2020.
SPOEDCURSUS TIJDENS
DE PAASVAKANTIE

LEREN
ZWEMMEN

VOOR KINDEREN VAN HET
1STE EN 2DE LEERJAAR ÉN
DE 3DE KLEUTERKLAS MET
EEN WATERGEWENNINGSBREVETJE
9 lessen tijdens de paasvakantie,
van 6 tem 10 april en van 14 tem
17 april 2020
- Groep 1: van 10 tot 10.45 uur
- Groep 2: van 11.00 tot 11.45 uur
Prijs voor 10 zwemlessen (9 lessen
tijdens de paasvakantie) bedraagt
60 euro voor inwoners en 85 euro
voor niet-inwoners. Het maximum
aantal deelnemers per groep is 6
kinderen.

Voor deze zwemcursussen kan
enkel ingeschreven worden via
www.wervik.be/webshop vanaf
woensdag 12 februari om 17 uur.
Let op: de zwemlessen en de watergewenningslessen zijn snel
volzet!
Heb je nog nooit met de webshop gewerkt? Zorg dan dat je je
enkele dagen op voorhand al registreert, zo kan je je op woensdag 12 februari snel aanmelden
en je kind inschrijven.
Indien je niet beschikt over een
computer met internetverbinding kan je hiervoor terecht in
de bibliotheek van Wervik of de
bibliotheek van Geluwe. Beide
zijn open op woensdag van 14
tot 19 uur.

NIEUW: ZWEMSTIJLVERBETERING VOOR VOLWASSENEN
Niet 100% tevreden over je zwemstijl? Kom dan naar de lessen zwemstijlverbetering. Je krijgt tips om je techniek
te verbeteren. Op die manier ga je soepeler zwemmen en beleef je meer plezier aan je zwembadbezoek. Je kan ook
een nieuwe zwemstijl zoals crawl of rugcrawl aanleren.
Deze zwemlessen starten op donderdag 5 maart tot donderdag 26 juni 2020, telkens van 20 tot 20.45 uur. Prijs
voor de 10 lessen bedraagt 80 euro voor inwoners en 110 euro voor niet-inwoners.
We moeten minimum 4 inschrijvingen tellen om deze zwemstijlverbeteringscursus te kunnen organiseren en er
kunnen maximum 12 personen deelnemen.
INSCHRIJVEN:
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enkel via www.wervik.be/webshop, vanaf 5 februari om 17 uur.
Februari 2020 WAARHEEN
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Wat valt er te beleven in Wervik?
Ontdek het volledige overzicht
op www.wervik.be/uit

ZA 1/02
Stoofvleesavond

t.v.v. Voetbalclub De Sportman
WANNEER: vanaf 18.30 uur
WAAR: Sportzaal De Pionier,
Gosserieslaan 6, Wervik
PRIJS: 15 euro
CONCERT

De Bestemming

vanaf 20 uur
Zaal Ter Linde,
Tuinwijk, Geluwe
PRIJS: 10 euro
WANNEER:
WAAR:

ZO 2/2

DAVIDSFONDS

Toast 20/20

'Liedjes van de Lage Landen' door Bart Verhelle
en Arnold Sercu. Pareltjes om heel stil van te
worden of deuntjes die je
zomaar meezingt omdat
ze in ons geheugen zijn
gegrift.
Huldiging beste jongeren
schrijfwedstrijd. Aansluitend verzorgde receptie.
WAAR: Buurthuis De kier,
Gosserieslaan 4, Wervik
WANNEER: vanaf 10 uur
DEELNAME: € 15, leden
DF: € 10, <12 j.: gratis)
INSCHRIJVEN voor 27/01/20
wervik@davidsfonds.net

DI 4/02
Muzikale namiddag

Ter Drapiers, Gasstraat 4, Wervik
PRIJS: 6 euro
WAAR:

WO 5/02
Workshop vaasjes

LDC De Spie, Beselarestraat 3, Geluwe
INFO: ldc.despie@wzbwervik.be
PRIJS: 3 euro
WAAR:
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ZA 8/02
Eetfestijn

t.v.v. Yentl en Ilken Seynave
Warme beenham met frietjes en groenten à volonté
WANNEER: Vanaf 18 uur
WAAR: GC De Knippelaar,
Hoogland 19 Kruiseke
PRIJS: Volwassenen: 18 euro,
tot 12 jaar: 10 euro
KAARTEN: Te verkrijgen via
Vincent (0477 18 03 35)

VR 14/02
& 15-16-21-22-23/02
VERTELAVONDEN

Rode Wangetjes

Vanaf 19.30 uur
Speghelhof, Vosstraat 2, Wervik
INFO: solferensalpeter@
gmail.com
PRIJS: 17 euro
WANNEER:
WAAR:

DI 18/02
LEZING GESCHIEDENIS

Wederopbouw
in Wervik

UIT-KALENDER

ZO 9/02

VR 14/02/2020

De Twaalf Gemeten (Papenelst)

Laos

WINTERWANDELING

Ontdek het minst gekende/bezochte deel van de
Gasthuisbossen, het 216 ha grote natuurgebied
dat uit 8 verschillende bosdomeinen bestaat, verspreid over Zillebeke, Zandvoorde en Wijtschate.
In de middeleeuwen behoorden ze tot de Ieperse
‘gods- & gasthuizen', later het OCMW. Lange tijd
bleven de bossen gesloten voor het publiek tot de
provincie West-Vlaanderen ze in 1996 in erfpacht
nam en tot een uitgestrekt provinciedomein omvormde. De Twaalf Gemeten is één van de deeldomeinen. Natuurgids Martine Desmarets neemt
je mee op een boeiende wandeling doorheen dit
prachtige bosdomein.
WANNEER: Vertrek om 9.45 uur stipt aan het Nationaal Tabaksmuseum (Koestraat 63). Er wordt
gecarpoold naar de startplaats van de wandeling.
Duur wandeling: 1.30 uur (terug in Wervik omstreeks 12.30-13 uur)
PRIJS: Deelname kost 4 euro p.p. (incl. drankje) en
is enkel mogelijk na inschrijving.
INSCHRIJVEN: via www.wervik.be/webshop (klik op
rubriek ‘activiteiten’) of aan de balie van de toeristische dienst (Koestraat 63).

Vanaf 19.30 uur
Erfgoedcentrum
De Briekenmolen, Koestraat 65, Wervik
INFO: cultuur@wervik.be
PRIJS: 8 euro
WANNEER:
WAAR:

CURSUS VOLKSDANS
EN WERELDDANS

Linedansen

Vrije Basisschool
De Graankorrel, Beselarestraat 33, Geluwe
PRIJS: 5 euro
WAAR:

ZA 22/02
Hutsepotavond

LDC De Spie,
Beselarestraat 3, Geluwe
INFO: ldc.despie@wzbwervik.be
PRIJS: 15 euro
WAAR:

MULTIMEDIA REPORTAGE

Sabaidee hoor je ontelbare keren als je Laos bezoekt en net als de meeste toeristen raken ook
Dirk Rosseel en zijn gezin niet verder dan “goeiedag” in de taal van dit sympathieke land in ZuidOost-Azië. In Laos voel je je snel weer jong, want
het toerisme spitst zich toe op tal van activiteiten.
Een greepje uit de mogelijkheden? Zweven door
de boomtoppen in het Bokeo-reservaat, een boottocht op de prachtige Nam Ou-rivier, een trektocht
naar de Akha-stam in het noorden, een fietstocht
in de hoofdstad Luang Prabang, wandelen met
olifanten, per scooter door de karstlandschappen
bij Vang Vieng of door de Vallei der Kruiken. Daarna kom je weer tot rust langs de oevers van de
Mekong of bij een mooie boeddhistische tempel,
met monniken in saffraankleurige gewaden, die ’s
morgens als vanouds op bedelronde gaan.
WAAR: GC Forum, Speiestraat 16, Wervik.
WANNEER: 20 uur
INKOMPRIJS: 4,5 euro
INFO: delvoye.bernard@skynet.be

© Jan D'Hondt

UIT-KALENDER

ZO 23/02
Vogelbeurs

Vanaf 7 uur
WAAR: GC De Gaper, SintDenijsplaats 11, Geluwe
INFO: gino.rosseel@hotmail.com, 056 21 12 23
WANNEER:

Ontbijt Samana

WAAR: LDC De Spie, Beselarestraat 3, Geluwe
INFO: ldc.despie@wzbwervik.be
PRIJS: 8 euro

DI 25/02
19de Krokustocht

Vanaf 7.30 uur
Zaal Oosthove,
Speiestraat 32, Wervik
PRIJS: 2 euro
WANNEER:
WAAR:

NOTEER NU AL IN DE AGENDA:
ZO 1/03

Gezinszoektocht krokusvakantie
Ontdek spelenderwijs de rijke geschiedenis van Wervik en onze Franse zusterstad Wervicq-Sud. Tijdens
een korte wandeling (± 4 km) krijgen de kids een reeks
zoekopdrachtjes voorgeschoteld. Brengen ze die tot
een goed einde, dan leveren die telkens een letter op.
Topspeurneuzen die erin slagen de letterpuzzel op te
lossen vallen misschien wel in de prijzen…! Onderweg
is er op geregelde afstand iets te beleven of te proeven.
Kortom: een leuke gezinsactiviteit als afsluiter van de
Krokusvakantie.
Vertrek naar keuze om 13.30/14/14.30 uur
stipt aan het Nationaal Tabaksmuseum (Koestraat 63).
DUUR WANDELING: 3 uur (incl. haltes en opdrachtjes onderweg)
WIE: gezinnen met kinderen (8-12 jaar)
DEELNAMEPRIJS (incl. drankje/versnapering):
2,50 euro voor kinderen t.e.m. 12 jaar
5 euro voor 12+/volwassenen.
Vooraf inschrijven a.u.b.!
INSCHRIJVEN: via www.wervik.be/webshop (klik op rubriek ‘tickets’) of aan de balie van de toeristische dienst
(Koestraat 63).
WANNEER:

WANDELTIPS

15/03

Op zoek naar inspiratie voor een leuke wandeling in de buurt? Kom dan het ruime aanbod
van wandelkaarten bij onze dienst voor Toerisme
ontdekken. Snuister zeker ook ‘ns in onze rekken
boordevol gratis folders. Onze baliemedewerkers
geven je graag leuke tips voor een verkwikkend
uitje in de regio!
Tot 1 april geniet je tijdelijk van € 2 korting
op ons aanbod wandelnetwerkkaarten.

MODESHOW georganiseerd

door de ladies@
geluwe
WAAR: cafétaria van rusthuis Ter Beke
WANNEER: zondag 15 maart om 14 uur en 18 uur
INGANG : 15 euro all in
KAARTEN te verkrijgen op woensdag 19 februari
tussen 19 en 21 uur in ‘t zaaltje van Krispijn

> Dienst Toerisme: Koestraat 63, Wervik,
056 95 24 25, toerisme@wervik.be
www.wervik.be/toerisme

Jouw activiteit in de Waarheen?

Fashion@geluwe

Voer eerst je activiteit in de UiTdatabank in
(www.uitdatabank.be) en vul op www.wervik.be/
gratispromotie vul het formulier in.
Hou de deadline in de gaten: Activiteiten voor
de Waarheen maart tegen 1 februari, Waarheen
april tegen 1 maart, enz.
Februari 2020 WAARHEEN
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DE KIER - VROUWENCENTRUM - DE KIM - DE SPIE

BUURTHUIS DE KIER

VROUWENCENTRUM

(Gosserieslaan 4, Wervik)

WO 5/02
Maaltijd voor (groot)
ouders en kinderen

Gezellig tafelen met ouders, kinderen, grootouders. Inschrijven kan
via Steffi (Brugfiguur) of
Rosemarie (in het buurthuis).
KOSTPRIJS: 7 euro (volwassene), 4 (kind) of 1 euro
(UiTPAS sociaal tarief)
Voor inwoners Wervik,
Geluwe, Kruiseke

een leuke manier
WANNEER: van 18 tot 20 uur

DI 11/02
Bloemschikken

DO 27/02

WANNEER:

14 uur

materiaal
voor bloemschikken
PRIJS: 8,50 euro
MEEBRENGEN:

DO 13/02
Maandelijkse
feestmaaltijd

Met optreden van muzikant
Martin Dewinter
PRIJS: 10 euro, sociaal tarief mogelijk.
Enkel voor inwoners van
Wervik. Jarigen in februari mogen gratis eten! Als
bewijs neemt de jarige zijn
identiteitskaart mee.
INFO: reserveren enkel via
Buurthuis De Kier

MA 17/02
Breiclub

vanaf 14 uur
Lekker samen breien of haken in een gezellige sfeer.
MEEBRENGEN: brei, haakpennen en wol
PRIJS: gratis
WANNEER:

12

(Duivenstraat 38, Wervik)

WO 12/2
Taalcafé
Budgetvriendelijk
Oefen je Nederlands op koken

WAARHEEN Februari 2020

VR 21/02
Kaas- en wijnavond
WANNEER: 19
PRIJS:

15 uur

uur

WO 26/02

KINDERACTIVITEIT

Kaartjes maken
WANNEER:

DE KIER - VROUWENCENTRUM - DE KIM - DE SPIE

Vanaf 14 uur.

HOBBY

Kleikunst

Boetseren met klei
o.l.v. Marie-Françoise
Nieuw in ons aanbod. Laat
de creatieve hand los en
schilder jouw emoties op
doek.
KOSTPRIJS: 2 euro
INSCHRIJVING: max. 10 personen

9-11.30 uur
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 woendag 15 januari 2020 t.e.m.
vrijdag 7 januari 2020.
Opgelet maximum 6 personen!
PRIJS: 2,5 euro
INFO: rosemarie.dewilde@
ocmw-wervik.be, tel. 056
95 26 31 of 0491 56 09 68
WANNEER:

DO 6, 13, 20 EN 27/1
Naaihoek

WANNEER: 13.30 tot 15.30 uur

t.e.m. donderdag 23 januari, donder-

dag 6, 13, en 20 februari.
Groep van 7 personen
maximum (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)

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

uur

VR 28/2
Prijskaarting

13.30 uur
PRIJS: gratis deelname
TE WINNEN: 1 schelle kaas
WANNEER:

INSCHRIJVEN:

LDC DE KIM

(Sint-Jorisstraat 3, Wervik)

MA 3/02
Opfrissen van de
wegcode

Vanaf 14 uur,
INFO: info@ldcdekim.be.
PRIJS: 3 euro
WANNEER:

Aquarelleren

voor gevorderden (5 lessen)
WANNEER: telkens van 19
tot 21.30 uur
Eens je de basiskennis van

het aquarelleren beheerst,
ligt er een hele weg open
om je verder te verdiepen
in deze kunstvorm. Deze
cursus biedt de mogelijkheid om je techniek verder
te verfijnen en je persoonlijke uitdrukkingskracht
verder te ontwikkelen. Je
ontdekt je eigen richting
en wat je sterke punten

zijn. Binnen een variëteit
aan thema's, kies je zelf
een onderwerp, vooral foto's worden gebruikt als
inspiratiebron. Tijdens de
cursus werkt iedereen op
zijn of haar eigen tempo.

DI 4/02
Mocktails, heerlijk
en verfrissend

(i.s.m. VormingPlus Oostende-Westhoek)
WANNEER: 19 tot 22 uur
De tijd dat, wie geen alcohol dronk, kon kiezen
tussen een water, fruitsap of softdrink behoort
gelukkig tot het verleden.
Acties als 'tournee minerale' en ‘cafés zonder alcohol’ zetten de mocktail
helemaal op de kaart. Niet
de kleverige, suikerige en
weinig smaakvolle versies,
maar originele, verfrissende en prachtig gepresenteerde glazen. Franky
Malbrancke,
lesgever
Hotelschool ter Duinen,
laat je kennis maken met
de meest uiteenlopende
drankjes, zowel qua presentatie als qua ingrediënten. Wedden dat je na
deze workshop geen probleem meer hebt om een
BOB in het gezelschap te
vinden!

DO 6/02
Bloemschikken
Valentijn

om 19.30 uur
Ben je creatief en hou je

WANNEER:

van bloemen? Geniet je
van een mooi bloemstuk
in je huis? In deze cursus
maak je, onder professionele begeleiding, op een
eenvoudige manier zelf
een mooi bloemstuk.
In het voorjaar kan je een
bloemstuk maken rond
Valentijn, Pasen en lenteen zomerfeestjes. Enkele
weken vóór de les kom
je, als je reeds hebt deelgenomen, te weten welk
bloemstuk precies wordt
gemaakt. Nam je nog niet
deel? Geef je naam en gegevens door, dan laten we
jou dit ook weten. Daarna kan je beslissen of je
al dan niet wenst in te
schrijven voor de avond.

MA 10/02
Yoga

Start lessenreeks

DO 13/02
Handmassage met
essentiële oliën
Vanaf 19 uur
INFO: info@ldcdekim.be
PRIJS: 12,5 euro
WANNEER:

DI 18/02
Zumba Gold

14.14 uur
Gratis

WANNEER:
PRIJS:

DO 20/02

PERSOON EN RELATIES

Rouw en verdriet
WANNEER:

Vanaf 13.30 tot

15.30 uur
info@ldcdekim.be
PRIJS: 5 euro
INFO:

LDC DE SPIE

(Beselarestraat 3, Wervik)

MA 3/2
Poëzienamiddag

Vanaf 14 uur
LDC De Spie
INFO: ldc.despie@wzbwervik.be
PRIJS: 5 euro

WANNEER:
WAAR:

DO 6/02
Smartphone
fotografie

DO 13/02
Bloemschikken
mannen

Vanaf 14 uur
LDC De Spie
INFO: ldc.despie@wzbwervik.be, 056 95 29 50
PRIJS: 8,5 euro
WANNEER:
WAAR:

Mantelzorgcafé
LDC De Spie

Vanaf 14 uur
LDC De Spie
INFO: ldc.despie@wzbwervik.be
PRIJS: 9 euro

WAAR:

Starten met je ipad
of iphone

LDC De Spie
INFO: ldc.despie@wzbwervik.be

WAAR:

Bingo

WANNEER:
WAAR:

LDC De Spie

INFO: ldc.despie@wzbwervik.be
PRIJS:

70 euro

Samen uit eten
WAAR:

LDC De Spie

INFO: ldc.despie@wzbwervik.be

VR 7/02
Starten met tablet of
Android smartphone

LDC De Spie
INFO: ldc.despie@wzbwervik.be
PRIJS: 70 euro
WAAR:

INFO: ldc.despie@wzbwervik.be
PRIJS:

3 euro

Carnavalstoet

Vanaf 14.30 uur
Ter Drapiers, Gasstraat 4, Wervik.
INFO: ldc.despie@wzbwervik.be, 056 95 29 50
PRIJS: 4 euro
WANNEER:
WAAR:

DI 25/02
WORKSHOP

Kaartjes maken
LDC De Spie
PRIJS: Gratis
WAAR:

DI 11/02
Feestmaaltijd

Vanaf 11.30 uur
WAAR: LDC De Spie
INFO: ldc.despie@wzbwervik.be, 056 95 29 50
PRIJS: 10 euro
WANNEER:

WO 12/02
Bloemschikken
vrouwen

Vanaf 10 uur
LDC De Spie
INFO: ldc.despie@wzbwervik.be, 056 95 29 50.
Prijs: 8,5 euro
WANNEER:
WAAR:

Februari 2020 WAARHEEN
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PLUSSERSAGENDA

DAG VAN DE ACADEMIES

Initiatie curling voor personen met een beperking

ACADEMIE VOOR MUZIEK
& WOORD - STAD MENEN

Curling wordt gespeeld op een lange, gladde
mat. Twee teams nemen het tegen elkaar op. Ze
schuiven hun blauwe of gele kegels over de mat
en proberen ze zo dicht mogelijk bij de witte
stip op het einde van de mat te krijgen.

We organiseren diverse workshops
voor onze leerlingen, organiseren een heuse play-in voor de 2de
graad, laten een instrumentenbouwer langskomen, experimenteren
en onderzoeken de mogelijkheden
van het muziekprogramma Ableton, combineren spoken word met
muziek en gebruiken diverse technologische middelen op een creatieve manier in de lessen. Daarnaast
kan je ons komen bewonderen op
diverse toonmomenten muziek en
woord. Ze zijn gratis publiekelijk
toegankelijk. Kom je onderdompelen in een gevarieerd aanbod van
podiumkunst.

Gelieve propere, aangepaste sportschoenen (waarmee
je niet buiten loopt) mee te brengen en ter plaatse
aan te trekken. Sportschoenen, reeds gedragen bij
aankomst, zijn verboden in de sporthal.

Een initiatie curling kan je volgen op woensdag
11/03 of 18/03 of 25/03 of 01/04 en 08/04, telkens van 14 tot 16 uur in het sportcentrum De
Pionier, Gosserieslaan 6 in Wervik.
Er is begeleiding voorzien om je wegwijs te maken in de spelregels. Deelnemen aan deze initiatie is gratis. Inschrijven op voorhand is noodzakelijk via sport@wervik.be.

VL@S WERVIK-GELUWE

- Zo/02, 11.30 uur, ‘t Portaal. Kaartfeest
- Wo 5 en 19/02. 13.30 uur. Bolletra
- Vr 7 en 21/02. 14 uur, Pionier. Curvebowls
- Ma 10/02. 14 uur, ’t Portaal. Seniorenquiz
- Ma 17/02. 14 uur, ’t Portaal. Kaarting
- Di 18/02. 14 uur, ’t Portaal. Darts
- Ma 24/02. 14 uur, Pardoen. Wandelen

NEOS WERVIK

OKRA WERVIK

• Di 4, 11, 18/02, 13.30 uur, Oosthove Wervik. Petanque

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

(0486 88 07 91)

• Vr 14 en 28/2, 14 uur, ’t Portaal. Lijndansen

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

• Do 13 en 27/2, 13.30 uur, ’t Portaal. Puntenkaarting
> CONTACT: Jacques Van Bun (056 31 30 55)

• Ma 17/2, Bijeenkomst 14 uur, Moriaen. Wandelen

> CONTACT: Eric Garrein (0473 63 65 76), Johan Vanrolleghem (0478
95 80 50)

- Di 4 en 18/02,’t Portaal. Kaartnamiddag
- Di 11/02. Bowlen

• Wo 26/2, 14 uur, Oosthove. Kubbspel

NEOS GELUWE

OKRA GELUWE

- Do 6/02. Voordracht van Manu Adriaens.
- Di 18/02. Vertrek om 13.30 uur. Wandelen
- Do 20/2. 14 uur. Kaarten
Nationaal nieuws: Op 21 maart optreden Andrea
Bocelli in Antwerpen.

OKRA KRUISEKE

- Wo 5 en 19/02. De Knippelaar. Kaarten
- Vr 14/02. Bowlen in Wevelgem

> CONTACT: Geert Verbanck (056 31 15 38), Frans Masschelein (056 31 29 77)

- Wo 5, 12, 19 en 26/02, 14 uur, op het Gemeentepark.
Petanque
- Wo 5, 12, 19 en 26/02, 14 uur, in GC De Gaper. Dansen
- Vr 7/02. Startdag
- Di 11 en 25/02, 14 uur, in GC De Gaper. Kaarten

KIERKAARTERS

- Wo 5/2. 14 uur, De Kier. Kaarten + inhaal
- En verder op 4/3, 1/4 (+ inhaal), 6/5, 3/6, 1/7 (+ inhaal),
5/8, 2/9 (+ inhaal), 7/10. De prijsdeling vindt plaats op
woensdag 21 oktober om 15 uur in De Kier.
> INFO: verhaeghe.bernard@telenet.be
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Op en rond 15 februari 2020 zetten we het Deeltijds
Kunstonderwijs (DKO) in de kijker op de jaarlijkse “Dag
van de Academies” met tal van boeiende activiteiten.
Dit jaar gaan de academies aan de slag rond het thema
"STEAM". We kennen het allemaal: STEM - Science, Technology, Engineering, Mathematics. Het internationaal letterwoord dat staat voor een waaier aan technologische, technische, exact-wetenschappelijke en wiskundige opleidingen en
beroepen. Als academie voegen wij hier graag de A van Art
aan toe. Oplossingen voor ingewikkelde vraagstukken vragen immers om (artistieke) creativiteit. De Academies zorgen
ervoor dat de Artistieke zelfontplooiing van iedere leerling jong en oud – alle kansen krijgt.

ACADEMIE VOOR BEELD - STAD MENEN
OPEN HUIS voor alle leeftijden in
de Hoofdvestigingsplaats te Menen
// Tentoonstelling met werk van alle
vestigingsplaatsen: Menen, Lauwe,
Rekkem, Wervik, Geluwe en Kruiseke // Open ateliers: Animatiefilm, Architectuuratelier, Beeldate-

lier, Beeld & Cultuur, Beeldhouwen
& Ruimtelijke Kunst, Fotokunst,
Grafiekkunst, Keramiek, Projectatelier, Schilderkunst, Tekenkunst
// Workshops // Demonstraties //
Diverse andere activiteiten

Bruggestraat 43, 8930 Menen
zaterdag 15 februari 2020 van 10 tot 17.30 uur
PRIJS: gratis
CONTACT: beeld@menen.be
MEER INFO: www.academiemenen.be
WAAR:

WANNEER:

www.academiemenen.be
muziek.woord@menen.be

MEER INFO:
CONTACT:

22 EN 23 FEBRUARI 2020
TWEEDAAGSE STUDIEREIS
NAAR PARIJS
In de voormiddag, groepsbezoeken:
• Zaterdag 22 februari: Musée Rodin: de vaste collectie en de overzichtsexpo van het werk van Barbara Hepworth (1903-1975)
• Zondag 23 februari: Centre Pompidou: de vaste collectie en de
overzichtsexpo van het werk van
Christian Boltanski (1944)
In de namiddag kan je zelf bepalen
welke tentoonstellingen je bezoekt,
bv. ‘Charlotte Perriand’ (Fondation
Louis Vuitton) ‘Claudia Andujar’
(Fondation Cartier) ‘Hans Hartung’
(Musée L’ Art Moderne de Paris)
www.academiemenen.be
en op Facebook. Of mail naar
beeld@menen.be.
Tijdig inschrijven, plaatsen zijn beperkt! Ook niet-leerlingen kunnen
zich inschrijven voor de trip!

MEER INFO:

Februari 2020 WAARHEEN
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IN DE KIJKER: WERKGROEP ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

“Wij adviseren stad
over mondiaal beleid”
Onze stad telt heel wat verenigingen en geëngageerde inwoners.
Van sport tot cultuur, van jeugd tot senioren, …: in heel wat domeinen
zijn vrijwilligers jaarlijks actief en dragen zij zo een steentje bij tot een
warmere gemeente. Elke maand gaan wij op bezoek bij enkele
burgers voor een kennismaking. Deze keer zijn we te gast bij de
werkgroep Ontwikkelingssamenwerking.
ENGAGEMENT
“Ons kan je misschien niet meteen onder de noemer 'vereniging'
plaatsen. We zijn eerder een groep
geëngageerde inwoners uit Geluwe
die elkaar vonden tijdens een vredesweekend. Onze groep bestaat
uit Jeroen Vandamme, Liesbeth
Degryse, Liesbeth Verbanck, Evelyne Debrabandere, Filip Dumortier,
Bieke Desmet, Lies Elslander, Sofie
Hollebeke en Lien Vandamme. Voor
onze activiteiten zoals ons jaarlijks
ontbijt kunnen we ook rekenen op
extra helpende handen van vrien16
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den & familie.
Wij vormen de stedelijke werkgroep Ontwikkelingssamenwerking
(WOS). Zo geven we advies aan het
stadsbestuur inzake Mondiaal Beleid. We krijgen voor de organisatie
van onze activiteiten een toelage
van de stad.
Wat voor activiteiten organiseren jullie?
“Onze hoofdactiviteit is het (h)Eerlijk ontbijt tijdens het laatste weekend van de herfstvakantie. Jaarlijks
komen er een 250 tot 300-tal men-

IN DE KIJKER: WERKGROEP ONTWIKKELINGSSAMENWERKING
sen ontbijten in Geluwe ten voordele
van 11.11.11. Met een uitgebreid ontbijt, aperitiefconcert, klein marktje
en kinderanimatie zorgen wij voor
een heerlijke zondagochtend. Dit
jaar konden we 1400 euro doorstorten aan 11.11.11. Het is fijn dat we
hiervoor op de solidaire bijdrage van
zoveel inwoners kunnen rekenen.
Daarnaast geven we ook advies aan
de stad Wervik inzake het reglement ondersteuningstoelage voor
Projecten Ontwikkelingssamenwerking. Wij helpen mee beslissen welk
project financiële steun kan krijgen
van de stad Wervik. Tenslotte organiseren we ook af en toe een sensibiliseringsactie: een spreker, een
voorstelling van een project, … in
samenwerking met andere verenigingen in Geluwe en Wervik.
Wat hebben jullie zoal georganiseerd in 2019?
“Er was ons (h)Eerlijk ontbijt, de
voorstelling van de projecten in Senegal van “Les Amis de Warang” in
LDC De Spie in samenwerking met
Femma Geluwe. We planden ook
een jeugdfilm i.s.m. Jefi Geluwe.
Wat plannen jullie in 2020?
“Noteer alvast ons (h)Eerlijk ontbijt
op 8/11/2020. Er komt

WAT IS HET “REGLEMENT ONDERSTEUNINGSTOELAGE VOOR
PROJECTEN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING”?
De stad Wervik ondersteunt elk jaar twee projecten in het
kader van ontwikkelingssamenwerking. Elk project krijgt
1.250 euro. De steun geldt voor zowel lopende als nieuwe
projecten en is niet bedoeld voor noodhulp.
Voorwaarden:
• Het project heeft een aanwijsbare band met Wervik. Dat
wil zeggen dat de aanvrager een inwoner is van Wervik,
of dat de maatschappelijke zetel van de aanvragende
vereniging in Wervik gevestigd is.
• De steun gaat altijd naar een bevolkingsgroep, gemeente, vereniging of coöperatie en nooit naar individuen.
• Ingediende aanvragen worden eerst aan de WOS voorgelegd, daarna aan het college van burgemeester en
schepenen.
• Goedgekeurde projecten maken ook een educatie- en
sensibilisatieluik op.
> Het volledige reglement vind je op www.wervik.be/
producten/projectsteun-ontwikkelingssamenwerking

opnieuw een jeugdfilm en in overleg
met stad Wervik willen we het reglement ondersteuningstoelage voor
Projecten Ontwikkelingssamenwerking terug onder de aandacht brengen van onze inwoners. Samen met
de bevoegde schepen en de stadsdiensten willen we werk maken
van een vernieuwd Mondiaal
Beleid voor onze stad. Uiteraard werken we samen met
verschillende verenigingen die
samen met ons het bewustzijn
rond Noord-Zuid thema’s onder
de aandacht kunnen brengen.
En tenslotte willen we een positief advies kunnen geven aan
meerdere projecten van inwoners van Wervik en Geluwe.

Volgende maand is de
lente bijna in zicht! Tijd
om dus opnieuw in de
tuin te vertoeven. Dan
gaan we op bezoek bij
Tuinhier
Wervik-Geluwe die ook dit jaar heel
wat activiteiten in petto
heeft voor mensen met
groene vingers.

Februari 2020 WAARHEEN

17

AD VALVAS

OPEN / GESLOTEN

Op ons Ad Valvasbord vind je korte, handige weetjes terug over verschillende onderwerpen. Of ook
zoekertjes! Heb jij een leuk idee en wil je advies inwinnen? Zou je graag een activiteit organiseren en
zoek je helpende handen? Of ben je echt dringend op zoek naar een oude foto van vroeger en ben je
overtuigd dat één van onze inwoners kan helpen?
Stuur je vraag naar communicatie@wervik.be . Alle ad valva vind je ook op www.wervik.be/advalvas

ZORG

De zorgtoelage 21+
Het OCMW Wervik verleent onder
bepaalde voorwaarden een zorgtoelage aan personen ouder dan
21 jaar die zorgbehoevend zijn:
- De zorgbehoevende scoort op
de BEL-FOTO een score tussen 28 en 34 punten. Personen
die reeds de zorgverzekering
genieten (130 euro/maand) komen niet in aanmerking.
- De zorgbehoevende moet gerechtigd zijn op het voorkeurtarief bij het ziekenfonds (aan te
tonen door het voorleggen van
een attest van het ziekenfonds).
De toelage bedraagt 25 euro per
maand en wordt driemaandelijks betaald, na het verstreken
kwartaal.
Voor de hernieuwing van uw
aanvraag in 2020 of voor een
eerste aanvraag kunt u terecht
bij de dienst Pensioenen
en Tegemoetkomingen,
Sociale dienst van het OCMW
(kantoor 1 in de Molenstraat 19/001,
Wervik - 056 95 26 11).
JOBS

WZBW zoekt jobstudenten
Ben je op zoek naar een vakantiejob in jouw buurt? Heb je zin
om de handen uit de mouwen te
steken in de verzorging, keuken of
onderhoud?
> INFO: www.wervik.be/woonzorgbedrijf/wzbw-zoekt-jobstudenten-zomer-2020
18
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LANDBOUW

PENSIOENEN

Lezing over pacht,
seizoenpacht en
onderpacht
Op maandag 24 februari nodigt
onze stad onze landbouwers of
geïnteresseerden graag uit in
de raadszaal van ons stadhuis,
Sint-Maartensplein 16, 8940
Wervik. Om 20 uur zal juriste
Solange Tastenoye een lezing
geven over "pacht, seizoenpacht
en onderpacht". Gelieve vooraf in
te schrijven via leefomgeving@
wervik.be.

Dienstverlening door
de Caisse Assurance
Retraite Nord-Picardie
in Wervik
De Franse pensioendienst CARSAT houdt maandelijks de 2de
en 4de donderdagvoormiddag
(9.30-11.30 uur) virtuele zitdagen (via Skype) in de sociale
dienst, Molenstraat 19 in Wervik.
Het betreft een proefproject van
6 maanden. Wie met een dossierbeheerder van de CARSAT over
zijn/haar dossier Frans pensioen
wenst te spreken, kan tegen de
dinsdag ervoor een afspraak maken via de dienst pensioenen. Er
is vertaling mogelijk door de medewerkers van de pensioendienst.
> INFO: 056 95 26 11
francoise.bonduelle@wervik.be,
annelies.leroy@wervik.be

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 1 februari)

> 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 1 februari, 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
8.30 - 11.30 uur

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

gesloten

14 - 16.30 uur
16.30 - 17.45 uur
(enkel 55+)
12 - 13.30 uur

		
Dinsdag
12 - 13.30 uur
(baantjeszwemmen)

14 - 16.30 uur
17 - 19.45 uur
17 - 19.45 uur
Woensdag
14 - 16.30 uur
14 - 16.30 uur
17 - 20.45 uur
17 - 20.45 uur
Donderdag 12 - 13.30 uur
12 - 13.30 uur
(baantjeszwemmen)
16 - 17 uur (enkel 55+) 14 - 16.30 uur
17 - 19.45 uur
17 - 19.45 uur
Vrijdag
17 - 20.45 uur
14 - 16.30 uur
				17 - 20.45 uur
Zaterdag
14 - 17.45 uur
14 - 17.45 uur
Zondag
9 - 11.45 uur
9 - 11.45 uur
* Tijdens de krokusvakantie is de glijbaan elke
namiddag open. Ook tijdens de snippervakanties
is er baantjeszwemmen.

DIENST TOERISME
NATIONAAL TABAKSMUSEUM

* Namiddag op afspraak

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

Tijdelijk andere spreekuren van de

BIBLIOTHEKEN

PENSIOENDIENST
056 95 26 11 - francoise.bonduelle@wervik.be
Op maandag tijdelijk geen zitdag (Molenstraat 19, Wervik)
en dit vermoedelijk tot eind februari 2020.

G
UITSL A

Maandag

Schooljaar

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

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

ZITDAG VAN DE FOD SOCIALE ZEKERHEID, PERSONEN MET EEN HANDICAP
De 1ste woensdagnamiddag van de maand van 14 -15.30 uur
in kantoor 8 van de Sociale Dienst van het OCMW, Molenstraat 19/001 in Wervik.

Wachtdiensten
- Huisarts : bel 1733, van vrijdag 19 uur tot maandag 8 uur
- Apotheker: bel 0903 99 00 (€ 1,5/min) of www.apotheek.be
Februari 2020 WAARHEEN
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© Luc Vanthuyne

IN BEELD

Breng jij onze
stad in beeld?

Basket
Tijdens de kerstvakantie organiseerde BBC Wervik een stage.

© Luc Vanthuyne

© Ignace Lacante

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.

Kerstboomverbranding
Op 11 januari knetterden de kerstbomen aan Oosthove, onder toeziend oog van ons brandweerkorps.

Grijs
Gezellig grijs tafereeltje langs de Leie.

© Luc Vanthuyne

Sylvesterrun Geluwe
Op 31 december 2019 werd het jaar sportief afgesloten met de Sylvesterrun,
georganiseerd door Corpuss Run - Dwars Door Geluwe
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