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Bloed geven
doet leven
VERENIGING IN DE KIJKER

Tuinhier

EERSTE WOORD

WIST JE DAT

KLANTEN ZIJN KONING
TIJDENS WEEK VAN DE
WERVIKSE COMMERCE!
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maart 2020
> 14

Haal jouw beste Wervikse couttenanse (of is het koetenansche?) maar boven want jouw lokale handelaars
steken samen de handen uit de mouwen.
Kom langs bij jouw Wervikse deelnemende handelaar
van 7 tot 14 maart 2020 en maak een selfie van
jouw aankoop bij de handelszaak.
Stuur de selfie naar: koopinwervik@outlook.com. Zo
maak je kans op heel wat Wervikse kadobonnen!
Deelnemende handelaars zal je herkennen aan de affiche.

koning tijdens d
e
nt is
Kla

Week van de
Wervikse
Commerce

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

Je kan tijdens de openingsuren van onze diensten
langskomen in het stadhuis (zie p. 23). Maar wist je dat
je ook via de website van de stad een afspraak kunt maken met de knop ‘Maak een afspraak’, die je bij heel wat
producten vindt zoals rijbewijzen, … Via een eenvoudige druk op de knop kan je zelf een afspraak met onze
diensten regelen. Kies een moment dat best past in je
agenda en je krijgt bovendien te zien wat je moet meebrengen. Eens proberen? Surf snel naar www.wervik.be/
afspraak-maken

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 bevolkings- of strafregister aanvragen, registreren voor orgaandonatie, ... Zo hoef je je niet meer te
verplaatsen naar het stadhuis.

4

Bloed geven
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Tabakspotten

9

Uit in Wervik
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Zorg

Vereniging
in de kijker

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

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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RODE KRUIS

RODE KRUIS

Jij kan zomaar het leven van iemand redden! Gewoon door bloed,
plasma of bloedplaatjes te geven. Het vraagt amper een klein uurtje
van je tijd. Wist je trouwens dat je hiervoor elke weekdag terecht
kan op meer dan 20 verschillende locaties in Vlaanderen?
Ook in Wervik en Geluwe heet de afdeling van het Rode Kruis
donoren van harte welkom.

Bloed geven
doet leven

De afdeling wordt geleid door
Danny Vantomme, Brigitte
Bruneel, Norbert Bille, Muriel
Vandenbussche, Willy Claeys,
Dominique Denorme en Alex
Gheeraert.

“Wij ontfermen ons over heel wat
taken, zoals paperassen, maar ook
het praktische aspect. Uiteraard op
de dagen zelf dat er bloed wordt ge-

geven, komt er heel wat bij kijken.
De zaal moet worden klaargezet en
afgebroken, de helpers worden opgevangen, … een ganse boterham.
Wist je dat je 4 keer bloed kan geven in Wervik en 8 keer in Geluwe?”
Het Vlaamse gemiddelde van
donoren per gemeente bedraagt 3%. Hoe scoren Wervik
en Geluwe?
“Beide scoren hoger dan het
Vlaamse gemiddelde. We mogen zowel in Wervik als Geluwe rekenen op zo’n 100
donoren per moment. Dat
is mooi, maar het kan natuurlijk altijd beter. Alle
bloed is meer dan welkom.
Wij maken deel uit van de
donorrelaties van Gent.
Het bloed wordt voor verschillende doeleinden gebruikt zoals ongevallen en
operaties.”

v.l.n.r.: Brigitte Bruneel, Alex Gheeraert en
Danny Vantomme
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ZÓ GAAT DONEREN IN Z'N WERK
STAP 1 - REGISTRATIE
Je meldt je - met je identiteitskaart - aan bij een afname
in jouw buurt of in een donorcentrum.

BLOEDAFNAME
26 maart 2020
van 17 tot 20.30 uur
Zaal Oosthove
Speiestraat 32

STAP 2 - MEDISCHE VRAGENLIJST
Je vult een vragenlijst in die polst naar jouw gezondheidstoestand, eventuele medische behandelingen en risicosituaties.
STAP 3 - MEDISCH ONDERZOEK
Je gaat met je ingevulde vragenlijst even langs bij de arts.
Hij checkt je bloeddruk, pols en gewicht. Op basis van dit
onderzoek en je antwoorden op de vragenlijst beslist hij
of je al dan niet mag doneren.

Eén van de vaste donoren is
Alex Gheeraert (73).
“Als ik goed uitreken, heb ik waarschijnlijk al zo’n 137 keer bloed
gegeven. Ik heb ook heel lang meegewerkt in het bestuur, waar ik ook
actief was als ondervoorzitter. Ik
volgde mijn eerste cursus in 1971.
En daarbij gaf ik ook telkens bloed.
Ik moest normaal gezien al twee
keer stoppen, op 65 en 70 jaar. Maar
ik mocht telkens verder doen omdat
er geen hiaat van 3 jaar tussen zat.
Wie ouder is dan 70 jaar en langer
dan 3 jaar geen bloed gaf, kan niet
meer optreden als donor.
Heb je een idee van hoeveel
mensen je hebt kunnen redden?
“Daar heb ik geen idee van, maar
daar gaat het mij niet om. Ik heb
bloedgroep AB+, een soort die in
mindere mate voorkomt. Dus ik zal
zeker al mensen geholpen hebben,
en dat is het belangrijkste.”

STAP 4 - AFNAME
En dan is het tijd om effectief bloed, plasma of bloedplaatjes te geven!
STAP 5 - EVEN BIJDRINKEN
Je krijgt na afname een drankje om je vochtbalans te herstellen. Je rust best nog een kwartiertje voordat je terug
naar huis gaat.

VOLG EEN CURSUS
EERSTE HULP
(VANAF 16 JAAR)
Iedere woensdag van 11 maart
t.e.m. 20 mei 2020
van 19 uur tot 22.15 uur
Lokaal Rode Kruis,
Speiestraat 34, 8940 Wervik
vorming@wervik.rodekruis.be
Maart 2020 WAARHEEN
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Tickets en info :
• www.wervik.be/webshop
• 056 95 20 02
• cultuur@wervik.be
• vrijetijdsbalie stadhuis

NATIONAAL TABAKSMUSEUM

STAD WERVIK ONTVANGT TABAKSPOTTEN ANTONIN RISPAL
van kunstenares Josette Rispal
Op een mooie dag in 1953 kreeg Antonin van zijn neef,
antiquair en kunstverzamelaar, drie oude tabakspotten
om de ingang van het hotel op te smukken. Antonin
verloor zijn hart aan deze potten en begon gepassioneerd, in binnen- en buitenland, te zoeken naar andere
tabakspotten. In 1963 had hij ondertussen honderden
tabakspotten verzameld en zo de grootste collectie van
Frankrijk opgebouwd.

In de zomer van 2019 nam de Parijse kunstenares Josette Rispal, met de hulp van Koen Roelstraete, lid van het
tabakssyndicaat, en Robert Zehil, antiquair, contact op
met de stad Wervik. Haar vader, Antonin Rispal, had
in de loop der jaren een grote collectie tabakspotten
verzameld.
Hij overleed in 2003 en Josette wil deze prachtige collectie niet verloren laten gaan. Zij wenste de tabakspotten integraal te schenken aan een instelling die hiervoor de nodige zorg zal voor dragen.
WIE WAS ANTONIN RISPAL?
Antonin Rispal werd geboren in 1920 in Trénac in het
Franse departement Cantal in de Auvergne als jongste
zoon in een groot landbouwgezin. Zijn vader overleed
op jonge leeftijd en Antonin moest al snel meewerken
op het landbouwbedrijf. Maar hij droomde ervan om
het te maken in Parijs.
Na zijn huwelijk met Joséphine Ajalbert vestigden zij
zich in Parijs. Zij werkten er als helpers in een hotel,
later als geranten. Uiteindelijk werden ze eigenaar van
een hotel, vlakbij de Militaire School en de Tour Eiffel. Meer dan 50 jaar ontvingen zij duizenden gasten
waaronder een groot aantal beroemde personen zoals
Brigitte Bardot, Johnny Halliday, Rod Stewart, Jacques
Chirac, …
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Josette Rispal, dochter van Antonin, heeft dus beslist
om de nalatenschap van haar vader niet verloren te laten gaan en schenkt de collectie tabakspotten aan de
stad Wervik.
De gemeenteraad heeft de schenking in december aanvaard. Enkele weken later staan de 598 tabakspotten
op de erfgoedsite De Briekenmolen. Vanaf 4 april zal
iedereen een selectie van de potten kunnen bewonderen in een thematische tentoonstelling in de eerste zaal
van het Nationaal Tabaksmuseum.

Cinéforum

BURNING

Avondvoorstelling
BRASSCHAATSE HUISVROUWEN
Opgelet! Deze voorstelling is uitverkocht!

vrijdag 21 maart
GC Forum, speiestraat 16

WANNEER:
WAAR:

Leiesessie
HET RARITEITENKABINET VAN
JAN DE SMET
Uitverkocht!

zondag 8 maart
WAAR: Erfgoedcentrum
WANNEER:

Op een dag wordt Jong-soo op straat aangesproken door
een oud klasgenootje Hae-mi. Ze staat op het punt om
naar Afrika te reizen en vraagt hem of hij in de tussentijd
op haar kat wil passen. Jong-soo valt als een blok voor
Hae-mi en stemt graag toe. De teleurstelling volgt al snel.
Hae-mi keert terug met de charmante, mysterieuze Ben.
Tussen de drie ontwikkelt zich een ongemakkelijke driehoeksverhouding maar dan verdwijnt Hae-mi spoorloos.
WANNEER: donderdag

GC Forum
PRIJS: 5 euro

5 maart

WAAR:

THE SECRET LIFE OF PETS 2
Max en zijn eigenaar gaan naar de dierenarts die gespecialiseerd is in gedragsstoornissen. Max ontdekt er
dat huisdieren worden misbruikt en probeert hij samen
met zijn vriendjes er alles aan te doen om de gemene
huisarts te stoppen.
zondag 29 maart
GC Forum
PRIJS: 5 euro

WANNEER:
WAAR:

Humor op maandag

Avondvoorstelling

Twee goeie vrienden die “te grappig” zijn voor cabaret.
De allereerste winnaars van Humo’s Comedy Cup brengen snedige humor van de bovenste plank hier in Wervik. Zeker niet te missen!

Een week uit het leven van drie mannen die trekken en
sleuren om hun persoonlijk dromen te realiseren. Een spel
van Rik Alliet, Carlos Dewulf en Jan Bulckaen.

Durfaing & Dewit

> In de Waarheen van
april komen de 5 thema’s
van de tentoonstelling
tabakspotten aan bod.

GC FORUM

maandag 30 maart
’t Kapittel
PRIJS: 10 euro
WANNEER:
WAAR:

3 honden

vrijdag 17 & zaterdag 18 april 2020
GC Forum
PRIJS: 10 euro
WANNEER:
WAAR:

Maart 2020 WAARHEEN
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SPORT

AGENDA

SPORTFEEST
Beleef een aangename sportnamiddag
met tal van activiteiten. Het sportfeest
biedt diverse sportactiviteiten aan, onder
begeleiding van gediplomeerde lesgevers.

WANNEER : vrijdag

10 april van 13.30

tot 16.30 uur
WIE: jongeren en volwassenen met
een lichte of matige mentale beperking, uit de gemeente Ledegem,
Lendelede, Menen, Wervik of Wevelgem (of omliggende gemeenten).
PRIJS: 2 euro per persoon, ter plaatse te betalen
WAAR: sportcentrum De Pionier,
Gosserieslaan 6, Wervik
KLEDIJ: sportkledij en propere indoorsportschoenen neem je mee,
om ter plaatse aan te trekken
INSCHRIJVEN: op voorhand inschrijven
is noodzakelijk via sport@wervik.
be. De inschrijvingen worden afgesloten op vrijdag 3 april.

WELKE SPORTEN?
Pannavoetbal: Voetbal is wereldwijd een populaire sport. Pannavoetbal is een variant van straat
voetbal, gespeeld 1 tegen 1 of 2
tegen 2, binnen een opblaasbaar
‘panna-veld’, hierdoor kan de bal
niet wegrollen.
Karate is een sport voor iedereen,
ook voor mensen met een beperking. De karate-oefeningen worden
speciaal opgesteld voor jullie en er
wordt rekening gehouden met ieders mogelijkheden.

de mat en proberen ze zo dicht mogelijk bij de witte stip op het einde
van de mat te krijgen.

DI 3/3

VR 6, ZA 7 EN ZO 8/3

VR 06/03

Blues

Carnavalsfeest

G-gym: Tijdens een gevarieerd en
kleurrijk parcours zullen we springen, ons evenwicht oefenen, klimmen, kruipen en nog zoveel meer.
De oefeningen worden gegeven op
en met de turntoestellen in onze
veilige en aantrekkelijke turnzaal.

WANNEER:

Schat, je bent een
schat

Atletiek: 60m lopen, verspringen
en speerwerpen. Wie kan er het
snelst lopen of het verst werpen
met een ‘aangepaste’ speer? Wie
springt er een nieuw record in de
verspring-zandbank? Deze 3 atletieknummers oefenen we op de
nieuwe atletiekpiste aan het sportcentrum De Pionier.
Clipdance: dansen op de allernieuwste hits.

Curling wordt gespeeld op een
lange, gladde mat. Twee teams nemen het tegen elkaar op. Ze schuiven hun blauwe of gele kegels over

ZO 29 MAART 2020: GENT-WEVELGEM
Op zondag 29 maart vertrekken de wielergoden uit Ieper om na meer dan 250 kilometer te strijden voor eeuwige glorie. In volle finale passeren de renners ook in Geluwe. In GC De Gaper kan je
terecht om de wedstrijd op groot scherm te bekijken. Er is ook heel wat randanimatie voorzien om
er een onvergetelijke wielerhoogdag van te maken!
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INITIATIEREEKS

19 uur

Telkens vanaf

GC Forum, Speiestraat 16, Wervik
INFO: cultuur@wervik.be 059/50.39.52
PRIJS: 45 euro
WAAR:

ZO 1/03

STADSHARMONIE WERVIK

Niet van Hans en
Grietje
WANNEER: 15
WAAR:

uur
‘t Forum

Wanneer Grietje zich op
een herfstige morgen verslapen heeft, besluit ze
een kortere weg te nemen
door het bos. Zij haast
zich om toch nog op tijd
op school te geraken maar
ontmoet onderweg enkele
vreemde figuren die haar
hulp nodig hebben. Zo
maakt zij nieuwe vrienden en zonder dat ze het
eigenlijk wil, rolt ze van
het ene sprookje in het
andere…
Goesting gekregen om
een kijkje te komen nemen? Niet twijfelen, iedereen welkom, gratis
toegang!
Deze familievoorstelling
is het resultaat van een
samenwerking tussen de
jeugd van de Stadsharmonie Wervik en de afdeling
Woord van SAMW Menen, filiaal Wervik.
Muziek en Woord gaan
met elkaar in dialoog in
een voorstelling gebaseerd op drie sprookjes.
U herkent zeker en vast
fragmenten uit Rapunzel,
Assepoester en Peter Pan.

Je staat stil bij het ontstaan van blues en je
overloopt de belangrijkste
bluesstijlen. Na de Amerikaanse
Burgeroorlog
worden de slaven bevrijd.
Tot dan kenden de meeste
slaven enkel de microkosmos van de plantage. Tegen het eind van de 19de
eeuw zwerven duizenden
zwarten door de uitgestrekte, haast eindeloze
vlaktes van het zuiden
van Amerika, op zoek
naar werk. Deze nieuwe,
vrije en ontspannen en
vaak solitaire situatie levert een volledig nieuwe
muziekstijl op: blues. In
deze reeks beperken we
ons tot de geschiedenis
van dit muziekgenre in
de Verenigde Staten van
Amerika en Europa. Je
staat stil bij het ontstaan
van blues en je overloopt
de belangrijkste bluesstijlen. Daarnaast bekijk
je hoe het genre doorstroomde naar stijlen zoals soul, pop, funk, jazz, …
In samenwerking met GC
Forum

THEATERVOORSTELLING

Een blijspel van Paul
Coppens
WANNEER: vrijdag om 20 uur,
zaterdag om 19 uur en
zondag om 15 uur
WAAR: Vrije Basisschool
De Graankorrel Kruiseke,
Kruisekestraat 461 A
INFO: 056 31 34 34
PRIJS: 8 euro
De rust in het appartement van Conny en
Mike wordt verstoord als
schilders arriveren . Erger
wordt het als één van de
schilders de ex-man van
Conny blijkt te zijn . Zij
wil hem niet laten weten
dat ze hertrouwd is en
verdwijnt zo vlug mogelijk naar haar tante . Voor
Mike is dit de gelegenheid
om Madeleine uit te nodigen . Wim, de tweede
schilder probeert alles
in goed banen te leiden
en zijn vriendin Micheline neemt even de plaats
in van Conny ... Maar als
tante Luciënne uiteindelijk verschijnt dreigt alles
een ramp te worden.

TRIAMANT

WANNEER: Vanaf

15.30 uur
Triamant, Wervikstraat 41, Geluwe
INFO:
leefpunt-geluwe@
triamant.be, 056 45 54 44
PRIJS: Gratis
WAAR:

Haal je gekste kostuum
maar uit de kast, want
carnaval hangt alweer
in de lucht! Om dit jaar
carnaval stevig te vieren,
moet je niet naar Rio de
Janeiro, Venetië of Keulen reizen. Dichter bij huis
gaat ook. Carnavalsfeest
Triamant Geluwe vanaf
15.30u in de brasserie.
Met onder andere de langste Polonaise!

ZA 07/03

BUSREIS + BEZOEK BEURS

Oldtimerbeurs
in Reims (fr)

Met de autocar naar het
oldtimersalon in Reims :
Hét grootste treffen van
de
Champagnestreek.
WANNEER: Vertrek op zaterdag 7 maart om 7u00
stipt aan het NMBS-station van Wervik (Stationsstraat). Vrij bezoek
aan de beurs "Salon Belles
Champenoises". Terug in
Wervik omstreeks 18u30.
PRIJS : € 40 per persoon. In
de prijs inbegrepen : busrit heen en terug + inkomticket voor het salon. Niet
inbegrepen : middagmaal
(best picknick meenemen want lange wachtrijen aan de catering daar).
Maart 2020 WAARHEEN
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Wat valt er te beleven in Wervik?
Ontdek het volledige overzicht
op www.wervik.be/uit

AGENDA
Inschrijving geldig na invullen formulier op www.
oldtimermeeting.be of na
telefoontje naar 0473/72
44 68 + overschrijving
bedrag op rekening BE59
7360 4446 1026 (bic
KRED BEBB) Alle info op
www.oldtimermeeting.be
of
www.facebook.com/
oldtimermeetingwervik
ORGANISATIE :
Wervikse
Oldtimer Liefhebbers
VOORDRACHT

Snoeien van fruitbomen op het
terrain

9 tot 12 uur
LOCATIE:
Volkstuinpark
Schoonvelde, Scherpenheuvelstraat 29, Wervik
MEEBRENGEN : snoeischaar,
handschoenen; bij regenweer laarzen ofwel hoge
sterke schoenen. Vrienden of familie mogen ook
meekomen
(misschien
mensen met “groene vingers”, die dan lid willen/
kunnen worden). We
voorzien warme soep voor
alle aanwezigen.
CONTACT: Véronique Verhelst
056 95 21 15 of veronique.
verhelst@wervik.be
WANNEER:

WO 11/3
INITIATIE

Curling voor personen
met een beperking
WANNEER: Vanaf

14 uur
WAAR: Sportcentrum De
Pionier, Virovioslaan 17,
Wervik
INFO: sport@wervik.be 056 95 22 00
PRIJS: Gratis
10
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WO 11/03
CURSUS

Eerste hulp (EHBO)
WANNEER:

19 uur

Telkens vanaf

Rode Kruis lokaal
Wervik-Geluwe, Speiestraat 34, Wervik
INFO: vorming@wervik.rodekruis.be
WAAR:

Onze cursus eerste hulp
bestaat uit 2 delen, de basiscursus eerste hulp en
de vervolgcursus helper.
In de basiscursus leer je
hoe je moet reageren in
een noodsituatie en hoe
je gepast eerste hulp kan
verlenen. Ook de verzorging van vaak voorkomende aandoeningen
komt aan bod. In de vervolgcursus helper leer je
verschillende aandoeningen en letsels verzorgen.
In dit deel van de cursus
verfijnen we ook je eerste
hulp vaardigheden. Na de
cursus kan je een praktijkexamen afleggen (niet
verplicht) en krijg je een
brevet. Iedereen vanaf 16
jaar is welkom, er is geen
ervaring of voorkennis
nodig. Bovendien is de
cursus ook gratis. Eerste
hulp leren is zo eenvoudig,
waarom dus niet?
Basiscursus: 11/03 - 01/04,
iedere woensdag van 19u
tot 22u. (4 lessen)
Vervolgcursus: 08/04-29/04,
iedere woensdag van 19u
tot 22u. (4 lessen)
Examen basiscursus:
13/05 vanaf 19u.

DO 13/3

REISREPORTAGE VTB KULTUUR

27 maanden per fiets en per kano
door Latijns Amerika
20 uur
GC 't Forum, Speiestraat 16, 8940 Wervik
PRIJS NIET-LEDEN: 4,5
Wouter Cocquyt is een jonge gast die de wereld
boven een klaslokaal verkoos. Na een jaartje
Azië en een jaartje Afrika, waren nu de Amerika's aan beurt. Hij probeert telkens bij de plaatselijke bevolking te overnachten wat hem in
staat stelt een land écht te leren kennen.Deze
reis bracht hem van São Paulo, Brazilië, via het
zuiden van Patagonië tot Mexico. Goed voor zo'n
26.000 km over 27 maanden. Toen hij in Peru
de jungle wilde verkennen, kocht hij een houten
kanootje dat hem gedurende vier maanden de
inheemse bevolking leerde kennen.
WANNEER:
WAAR:

Examen vervolgcursus:
20/05 vanaf 19u.
INFO: neem contact op via
vorming@wer vik.rodekruis.be

gramma, dat vanaf 1983
tot 1989 op BRT1 te zien
was. Maak (opnieuw) kennis met dit leuke spel in
Triamant Geluwe.

VR 13/03

ZA 14/03

Hoger, lager

Dwars

SPEL

WANNEER: Vanaf

14.30 uur
WAAR: Triamant Geluwe,
Wervikstraat 41, Geluwe
INFO:
leefpunt-geluwe@
triamant.be, 056 45 54 44
Hoger, lager was een populair Vlaams spelpro-

THEATERVOORSTELLING

Sophie is dood. Een fatale dwarslaesie na een
auto-ongeluk heeft deze
jonge vrouw weggerukt
van haar man, familie en
vrienden. Er heerst verdriet en frustratie. Maar

ook schuldgevoel steekt
de kop op. En hier en daar
is er zelfs opluchting. Was
Sophie wel zo aardig als
de woorden suggereren
die aan haar graf worden
uitgesproken? Was het
ongeluk wel een ongeluk?
En hield iedereen wel zoveel van haar als je mag
verwachten? Of blijkt
ook hier familie eerder
een wespennest dan een
warm bad? En wie is toch
die vreemdeling die te pas
en te onpas opduikt?
WANNEER: Telkens vanaf
20 uur uitgezonderd op
woensdag vanaf 15 uur
WAAR: Ter Linde, Tuinwijk
2, Geluwe
INFO: www.ktoog.be
PRIJS: 8 euro

ZA 14/03

KEL-TURNSHOW

"#throwback"

Zaterdag vanaf
14 en zondag vanaf 19 uur
WAAR: Sportzaal De Pionier, Gosserieslaan 6,
Wervik
PRIJS: 12 euro
Tweejaarlijkse Turnshow
van de KEL. Tickets online te bestellen vanaf
10/2/2020 op www.krachtigenlenig.be.
Verkoopmomenten (enkel cash
of PayConiq) in sporthal
de Pionier op: - Zondag 2/2/2020 van 10 tot
11.30 uur ENKEL voor
de KLEUTERS voor de
MIDDAGshow.
Zondag
9/2/2020 van 10 tot 12
uur voor iedereen en beide shows. Deuren open
WANNEER:

half uur voor de show:
Show 1 met kleuters om
14u, show 2 zonder kleuters om 19 uur.

ZA 15/3
19de Memorial
March of Peace

STARTPLAATS: Ontmoetings-

centrum, Korte Mooiestraat, Mesen
START: tussen 7 en 15 uur
AFSTANDEN: 4 - 6 - 12 - 18 en
24 km
Dit jaar hebben we gekozen om richting Ploegsteert en Wulvergem te
wandelen. Het wordt een
wandeltocht waar oorlog
en sport elkaar vinden.
De wandelaars die voor de
6 km kiezen krijgen een lokaal parcours aangeboden,
met ook een doortocht
door het Iers Vredespark.
De 12-18-24 km gaan richting Ploegsteert.
Sport: wie Ploegsteert
hoort denkt misschien
direct aan Frank Vandenbroucke en aan de
“Plugstreets” uit Gent-Wevelgem. We bewandelen
vijf stroken “Plugstreets”,
goed voor een 4-tal km,
een schitterend eerbetoon
aan de slachtoffers die in
de Westhoek vielen tijdens
de Eerste Wereldoorlog.
Frank Vandenbroucke
en zijn rustplaats. Voor
wie dit wil! Wij zullen een
bepijling voorzien naar de
rustplaats van Frank (150
meter van de rustpost).
Oorlog: we wandelen
voorbij “Tracés of War”
waar de voetbalwedstrijd

tussen Engelsen en Duitsers plaats vond tijdens
het kerstbestand van
1914. Door het Cheersbos
gaat het naar de rustpost.

VR 20/03
TRIAMANT

Snackmoment
WANNEER: Vanaf

17 uur
Triamant Geluwe,
Wervikstraat 41, Geluwe
INFO:
leefpunt-geluwe@
triamant.be, 056 45 54 44
PRIJS: Gratis
Tapas/hapjes avond in
Triamant Geluwe. Kom
genieten van heerlijke
hapjes, gemaakt door de
vrijwilligers van Triamant.
WAAR:

ZA 21/3

BUURTCOMITÉ HANSBEKESTRAAT

Garageverkoop

Bewoners stellen hun garage open en verkopen er
hun zolderopruiming. Dit
in de Hansbekestraat en
aanliggende straten.
WANNEER: 7 tot 17 uur
INFO: Stephaan Vandamme,
056 31 26 45.

MA 23/3

PERSOON EN RELATIES

Op pensioen gaan

Vanaf 19.30 uur
WAAR: Bibliotheek Wervik,
Sint-Pol 3, Wervik
INFO: www.vormingplusow.be
059 50 39 52
PRIJS: 8 euro
WANNEER:

Vul je pensioen in als een
levensfase met toekomst.
Wanneer je op pensioen
gaat, sluit je een gekende
en doorleefde periode af

AGENDA
en stap je over naar een
onbekende levensfase. In
onze Westerse samenleving circuleert een weinig
constructief beeld over
oud worden. Jong zijn is de
norm. Het voelt vaak als
een lastige opdracht om
met het eigen verouderen
om te gaan.
Goede en diepgaande gesprekken met leeftijdsgenoten helpen je om jouw
pensioen te waarderen als
een uitdaging met nieuwe
doelen en nieuwe mogelijkheden. In deze vorming
word je geïnspireerd om je
pensioen in te vullen als
een levensfase met toekomst. In samenwerking
met Bibliotheek Wervik

DO 26/03

FILMVOORSTELLING

Colette

Parking bij de kerk,
Beselarestraat 1, Geluwe
INFO: 0495 82 22 63
PRIJS: 8 euro
WAAR:

Een film georganiseerd
door Filmuniversiteit Ieper,
in Het Perron, Fochlaan 1
te Ieper

DI 31/03
Wafelenbak

WAAR: Ter Drapiers, Gasstraat 4, Wervik
PRIJS: 6 euro
Kom smullen van d waffels die de vrijwilligers van
Samana Wervik voor jullie
zullen bakken

Maart 2020 WAARHEEN
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DE KIER - VROUWENCENTRUM - DE KIM - DE SPIE
WO 18/3
Kookworkshop

BUURTHUIS DE KIER
(Gosserieslaan 4, Wervik)

WO 4/3
Maaltijd (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 euro (kind) OF 1
euro (Uit-pas sociaal tarief)
Voor inwoners Wervik,
Geluwe, Kruiseke

Budgetvriendelijk
koken

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: van woensdag
12 t.e.m. vrijdag 28 februari
Opgelet max. 6 personen!
PRIJS: 2,50 euro
INSCHRIJVEN EN MEER INFO:

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

MA 9 EN 23/3
Taalcafé

Oefen je Nederlands in
groep op een leuke manier.
WANNEER: 18 tot 20 uur
INSCHRIJVEN: Niet nodig

DI 10/3
Bloemschikken
WANNEER: 14

uur
INSCHRIJVEN: vanaf dinsdag 11 februari t.e.m. vrijdag 28 februari 2020
12
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WANNEER: 9-11.30

materiaal
voor bloemschikken
PRIJS: 8,5 euro
MEEBRENGEN:

DO 12/3
Feestmaaltijd
MENU :

•
•
•
•
•
•
•
•

Glas cava of fruitsap
Runderbouillon
Gebakken varken spiering
Roomsaus
Vergeten groenten
Natuuraardappelen
Fruit
(0,5L p/p plat of bruisend Water inbegrepen)
Enkel voor inwoners van
Wervik. Jarigen in maart
mogen gratis eten! Als bewijs neemt de jarige zijn
identiteitskaart mee.
PRIJS: 10 euro
Noteer alvast in de agenda: 9 april 2020
EXTRA INFO: vervoer mogelijk voor minder mobiele
mensen: rit heen en terug:
€ 1,00

ZA 14/3 EN 28/3
Composthoek
WANNEER: 10-12

MA 16/3
Breiclub

uur

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:

uur
Kook je graag, maar liever
niet alleen? Kom samen
in groep koken! Dit is
een workshop voor reeds
gevorderden. Om de 3
maanden kan je genieten
van gezellig samenzijn
en samen koken. Onder
leiding van Christine en
Lucie!
INSCHRIJVEN: vanaf woensdag 5 februari t.e.m. vrijdag 28 februari 2020
Opgelet maximum 10 personen!
PRIJS: 10 euro

DE KIER - VROUWENCENTRUM - DE KIM - DE SPIE
WO 25/3

KINDERACTIVITEIT:

Schilderen met
wattenstaafjes
ZO 29/3
Geefplein

Van 10-12 uur
Geef je spullen een tweede leven. Materiaal nodig?
Kom gerust kijken en laat
je portefeuille thuis. Opgelet! Materiaal voor het
geefplein pas 1 maand op
voorhand binnenbrengen
en mag enkel bij nazicht
afgegeven worden.

WANNEER:

LDC DE KIM

(Sint-Jorisstraat 3, Wervik)

MA 2/3
Smartphone (Android)

Eerst komen de basisfuncties aan bod: bellen, sms’en
of een contact aanmaken.
In de daarop volgende
sessies worden de extra
mogelijkheden behandeld:
foto’s maken, apps downloaden en installeren, bestandenbeheer, wifi-verbinding maken, …
START: ma 2/3 (5 lessen)
telkens van 9 tot 11.30 uur

DI 17/3

MANTELZORGCAFÉ ALLABADINNE

INSCHRIJVEN EN MEER INFO:

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

Fysieke zorg voor jezelf als mantelzorger

VROUWENCENTRUM

MA 9/3
Handletteren

WANNEER: van

14-16.30 uur
WAAR: In LDC De Spie

(Duivenstraat 38, Wervik)

DO 5, 12, 19 EN 26/3
Naaihoek
WANNEER 13.30

tot 15.30 uur
INSCHRIJVEN: t.e.m. donderdag 27 februari , donderdag 5 maart,
donderdag 12 maart en
donderdag 19 maart 2020
Groep van max. 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)

VR 13/3
Verwennamiddag
met koffie en taart
WANNEER:

13.30 uur
vanaf 14/2

INSCHRIJVEN:

t.e.m. 6/3
PRIJS: 4 euro

VR 27/3
Prijskaarting

Gratis deelname
TE WINNEN: bokaal erwten
en wortelen

LDC DE SPIE

Een gedekte tafel met
handgeschreven naamkaartjes. Een quote handgeschreven op een kaartje. Een mooi beschreven
krijtbord in huis. Deze
kunst heet handlettering.
We oefenen enkele basisletters en gaan dan aan
de slag met leuke quotes.
Je oefent op krijtbordjes en blanco kaartjes. Je
krijgt een oefenschriftje
en stiftje mee naar huis.
WANNEER: van 19-22 uur

DO 5, 19, 26/3 EN 2/4
Curling

In het voorjaar krijg je de
kans om curling te spelen
op tapijt. Het spel is af-

(Beselarestraat 3, Wervik)
geleid van curling op ijs.
Het is makkelijk te leren
en het spel vraagt geen
specifieke vaardigheden.
Twee teams schuiven kegels over de mat en proberen zo dicht mogelijk
de witte stip op de mat
te benaderen. Een puntensysteem kent punten
toe volgens de positie van
de kegels. Het team dat
na een ronde de meeste
punten behaalt, wint. Een
heel leuk spel! Kom het
zeker eens proberen.
WANNEER: telkens van 14
tot 16 uur
WAAR: Sporthal De Pionier

DO 19/3
Cijferkubbclub

DO 11 EN 26/3
Lijndansen

Lijndansen is een leuke
ontspanning en een ideale manier om fit te blijven!
Alleen en toch samen
dansen in groep. Dans-ervaring is niet nodig, iedereen kan meedoen. Kom
gerust alleen, met je partner, een vriend(in), je buur,
... Heb je zin om de benen
te strekken of gewoon om
dat plezier te aanschouwen?
WANNEER: 14 tot 15.30 uur
LESGEVER: Suzanne De Clercq
PRIJS: 2 euro per losse beurt

DO 19/3
Bingo

In dit Fins werpspel mikken spelers naar genummerde houten paaltjes.
Iedereen is welkom, ook
als je het spel nog nooit
hebt gespeeld!
WANNEER: om 14 uur

Kom bingo spelen, alleen
of breng iemand mee. Gezelligheid, daar doen we
het voor! Uiteraard vallen
er voor de winnaars ook
prijzen te rapen.
PRIJS: 3 euro een kop koffie inbegrepen.

3/3
Zumba Gold

Naaiclub

Hou je van muziek, van
ritme en zet je wel eens
graag een danspasje,
maar je hebt geen vaste
danspartner? Dan is Zumba Gold echt iets voor jou.
De danspassen, op het
ritme van Latijns-Amerikaanse muziek, zijn door
iedereen aan te leren.
START 3 maart (8 lessen)
telkens van 14.15 tot
15.15 uur

Altijd al zelf willen kledij maken of kledij herstellen, maar weet je niet
goed hoe er aan te beginnen? Dan is het naaicafé
misschien iets voor jou?
Maak of herstel de kledij
die jij wil op jouw tempo
en onder de begeleiding
die jij wenst. Heb je geen
naaimachine? Laat het
ons weten, dan voorzien
we die voor jou.

elke donderdag,
behalve tijdens de paasvakantie op 9 en 16 april van
19.00 tot 22.00 uur
LESGEVER: Cynthia Claeys
PRIJS:
10-beurtenkaart
voor 80 euro of eenmalig
een losse beurt voor 8,5
euro te koop in De Spie
koffie, thee en water inbegrepen
INFO: maximum 14 deelnemers per avond
MEEBRENGEN: naaimachine
en naaigerief
WANNEER:

MEER INFO EN INSCHRIJVEN

bij Cynthia, 0473 50 05 79
claeys.cynthia@telenet.be

Breiclub

Op
dinsdagnamiddag
vanaf 14 uur ben je welkom met je breiwerk. Een
ideaal moment om van elkaar te leren, ideeën op te
doen, een helpende hand
te vragen of aan te bieden.

Haakclub

Elke
vrijdagnamiddag
vanaf 14 uur. De ijverige
dames van De Spie-krojeetjes komen samen om
aan hun creaties te werken. Ben je beginnend
of gevorderd? Heb je een
leuk patroon of ben je net
op zoek naar een origineel
idee? Bij onze club ben je
alvast aan het goeie adres!
Voor onze haak- en breiclub vragen wij op heden
2 euro. forfait voor koffie,
thee en water.
Maart 2020 WAARHEEN
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PLUSSERSAGENDA

ZORG

- Ma 2/3. Spreekbeurt over Daens door Johan Velghe
- Wo 4 en 18/3. 13.30 uur. Bolletra		
- Do 12 en 26/3. 14 uur, stadhuis. Fietsen		
- Vr 13 en 27/3. 14 uur, Pionier. Curve bowls
- Ma 16/3. 14 uur, ‘t Portaal. Prijskaarting
- Di 17/3. 14 uur, Portaal. Darts		
- Zo 29/3. 14 uur, Portaal. Lentefeest		
- Ma 30/3. 14 uur, WZC Pardoen. Wandelen

NEOS WERVIK

- Di 3 en 17/3, 14 uur in ’t Portaal. Kaartnamiddag
- Di 10/3, Bowlen
- Di 24/3, 12 uur. Lentefeest
- Di 31/3. Bezoek aan het Erfgoedcentrum in Wervik

NEOS GELUWE

- Do 5/3. Jaarlijks lentefeest in de Kleine Prins
- Di 10/3. Bedrijfsbezoek WTV en politiemuseum
- Di 17/3. Wandelen
- Do 19/3. Kaartnamiddag

OKRA KRUISEKE

- Woe 4 en 18/3. De Knippelaar. Kaarten
- Di 17/3. Fietsen

OKRA WERVIK

- Di 3, 10, 17, 24 en 31/3, 13.30 uur in Oosthove. Petanque
> CONTACT : Gilbert.Vanhopplinus (0485 98 74 58), Diana Deput (0486 88 07 91)

- Ma 9/3, 14 uur in ‘t Portaal. Kwis

> Contactpersoon: Eric Garrein (0473 63 65 76)

- Do 12 en 26/3, 13.30 in ‘t Portaal. Puntenkaarting
> CONTACT : Jacques Van Bun (056 31 30 55)

- Vr 13 en 20/3, 14 uur in t’Portaal. Lijndansen

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

- Ma 16/3, 14 uur in de Moriaen. Wandelen

© Rob Stevens

VL@S WERVIK-GELUWE

VOORDRACHT DOOR PROF. JOHAN SWINNEN

De lange tocht: er is hoop
in de strijd tegen kanker
Prof. Johan Swinnen is kankeronderzoeker
aan de KU Leuven. Negen jaar geleden kwem
de ziekte plots heel dichtbij toen bij zijn zoon
Pieter een hersentumor werd vastgesteld. Uit
dankbaarheid dat Pieter de ziekte overleefde,
liep professor Swinnen in 2017 van Leuven naar
Compostela en stak hij een hart onder de riem
van vele mensen. Vorig jaar ondernam hij een
nieuwe looptocht "Beeldje bij beeldje en creëerde daarmee een groot symbool van verbondenheid. De professor vertelt over zijn lange tocht
als kankeronderzoeker en als papa van een kankerpatiënt. Aan de hand van foto's en filmfragmenten neemt hij ons mee op zijn looptochten.
Zijn voordracht inspireert en brengt hoop.

> MEER INFO:

woonassistent Ilse Casteleyn
056 31 14 68 of info@mater-amabilis.be
www.amarosa.be
Sint-Jorisstraat 18, Wervik

Elke weekdag vanaf 11.30 uur kan je terecht in de Spie
om samen van een gezond en lekker middagmaal met
soep te genieten. Gezelligheid en persoonlijk contact
worden er gratis bij geserveerd. Vanaf nu kan je dankzij
een beurtenkaart sparen voor een gratis maaltijd. 10
maaltijden en de 11de is gratis!
Voor 7,45 euro wordt een volledige maaltijd met dessert
geserveerd (7,20 euro zonder dessert).
Graag minimum 1 dag op voorhand reserveren. Het is
niet mogelijk om tijdens het weekend of op feest- en
sluitingsdagen binnen LDC De Spie een maaltijd te nuttigen. Deze kunnen wel aan huis worden geleverd.

LOKAAL DIENSTENCENTRUM DE KIM
DAGELIJKS VAN HARTE WELKOM
VOOR EEN LEKKER MIDDAGMAAL

Dinsdag 28 april 2020 om 14u30
WAAR: 't Portaal, Kruisekestraat 105, Wervik
ORGANISATIE: Neos
INSCHRIJVEN via overschrijving op rekening
Neos Wervik BE86 4683 3533 7150 of contante
betaling bij elk bestuurslid tegen 21 april 2020.
MEER INFO: voorzitter Hugo Debeuf (056 31 31 72)
of www.neosvzw.be/wervik
WANNEER:

In de ontmoetingsruimte van
het lokaal dienstencentrum
De Kim kan je dagelijks (ook in
het weekend én op feestdagen) terecht voor een heerlijke warme maaltijd (soep, hoofdgerecht, dessert en
drank).
MEER INFO bij centrumleider Ilse Casteleyn of medewerker Veerle Kimpe, 056 31 14 68
info@ldcdekim.be , www.ldcdekim.be

> LDC De Kim, Sint-Jorisstraat 3, Wervik

> CONTACT : Eric Garrein (0473 63 65 76)

WERKEN IN WOONEN ZORGCENTRUM
MATER AMABILIS

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

© David Lauwens

KIERKAARTERS
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LCD DE SPIE
NUTTIG JOUW MIDDAGMAAL IN GROEP

> LDC De Spie, Beselarestraat 3, 8940 Geluwe

- Wo 25/3, 14 uur in Oosthove 14u00. Kubbspel

14

Je bent 65-plusser of persoon met een beperking?
Je twijfelt of een assistentiewoning iets voor jou is?
Je hebt tijdelijk een aangepaste woonomgeving nodig?
Je hebt voor een bepaalde periode meer nood aan een
veilige woning?
• Door vakantie van de mantelzorger heb je tijdelijk
nood aan een woonomgeving met sociaal contact?
•…

Bevalt een verblijf je in Residentie Amarosa dan zorgen
we voor een naadloze overstap naar een definitieve assistentiewoning.

- Ma 23/3, 14 uur in ’t Portaal. Groot kaarterstornooi in het manillen voor OKRA-senioren

> INFO : verhaeghe.bernard@telenet.be

•
•
•
•

Dan is ons aanbod tijdelijk wonen zeker iets voor jou!
Je kan voor een periode van minimum 1 maand en
maximum 3 maand komen wonen bij ons.

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

- Wo 4/3. 14 uur, De Kier. Kaarten + inhaal
- 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.

Is tijdelijk wonen in
Residentie Amarosa
iets voor jou?

Wens je graag te solliciteren
bij Woon- en zorgcentrum Mater Amabilis?
Wij zijn op zoek naar enthousiaste zorgkundigen en gedreven jobstudenten met een hart voor ouderen.
SOLLICITEER NU

via: www.mater-amabilis.be
Maart 2020 WAARHEEN
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VERENIGING IN DE KIJKER

VERENIGING IN DE KIJKER

Tuinhier Wervik-Geluwe
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 Tuinhier
Wervik-Geluwe.
“Wij zijn een plaatselijke (Wervik en
Geluwe) vereniging van tuinliefhebbers, zowel moestuin als siertuin,
geruggesteund door een provinciale afdeling (West-Vlaanderen)
die deel uitmaakt van een groter
Vlaams geheel (alle 5 de Vlaamse
provincies). De lokale vereniging
van Tuinhier wordt bestuurd door :
Guy Valcke (voorzitter), Bert Blanckaert (secretaris), Fernand Boeve
(penningmeester), Amand Breyne,
Ann Ghesqiere, Thérèse Notredame, Nelly Couckuyt, Wilfried Minne, Stefan Boone, Jan Vandooren.
Vroeger werd er in de volksmond
ook gesproken over de Volkstuin,
Het Hoekje Grond, Het Werk van de
Akker, ... De hedendaagse naam is
TUINHIER !”
Wat doet Tuinhier precies?
“Wij proberen het tuinieren te promoten als een zinvolle vrijetijdsbesteding het hele jaar door, ongeacht
de grootte of de ligging van de tuin,
16
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voor zowel man als vrouw, jong of
oud! Wij proberen mensen bij elkaar
te brengen, individueel of als groep,
ongeacht religie of ras of taal, door
tuinwijsheden en -ervaringen uit te
wisselen en door voordrachten te organiseren, meestal gegeven door lesgevers van land- of tuinbouwscholen.
Wij proberen te ontstressen, te
onthaasten, burnout te voorkomen
door de tijd in de tuin zijn werk te
laten doen en wij helpen hem daarmee een beetje.”
Hoe gaan jullie precies te werk?
“Wij organiseren groepsaankopen
om de prijzen te drukken. Wij bieden aan: potgrond, vliesdoek en
insectengaas, plantaardappelen en
witloofwortelen op het einde van
de winter. Geënte tomaten, paprika en komkommer in het voorjaar.
Seizoensaangepaste variëteiten van
slaplanten bij iedere voordracht,
vier keer per jaar.
Bij lidmaatschap verkrijg je automa-

tisch het maandelijkse Tuinhiermagazine, dat bestaat uit een dertigtal
bladzijden informatie over de moestuin, fruittuin, siertuin, bloemenhoekje, kinderhoekje, keukenhoekje, creatief hoekje, doorspekt met
hele praktische tips en vele mooie

kleurenfoto's ter ondersteuning!
Wij organiseren in de maanden
maart, april, september en november
een voordracht gegeven door een
spreker(spreekster) uit het tuin- of
landbouwmilieu over een onderwerp
eigen aan de moes-, fruit- of siertuin.
Wij organiseren jaarlijks in de loop
van de maand augustus een dagreis
naar een bestemming in het binnen- of buitenland waarbij wij één
of meerdere tuinen bezoeken of een
bedrijf dat bij een tuin hoort. Wij
vergeten ook zeker niet de inwendige mens te versterken met lekker
eten en drinken. Veel verhalen versterken de vriendschapsbanden!”
Wat is jullie eerstkomende activiteit?
Wij nodigen iedereen uit op onze
eerste voordracht van Tuinhier Wervik-Geluwe die doorgaat in de de
Gaper, St. Denijsplaats 11 in Geluwe
om 20 uur op vrijdag 6 maart 2020.
Gastspreker is de heer Philip Van De
Sombele die het gehele sla en veldsla
verhaal uit de doeken doet. Nadien
zijn er voor alle aanwezigen gratis
slaplantjes te verkrijgen. Ook de bestelde zaden kunnen meegenomen
worden. Wist je dat Tuinhieren in de
moes- of fruit- of siertuin ideaal is

om te ontstressen, te ont-burnouten ? Laat de tijd en natuur hun
gang gaan !
Tenslotte, hebben jullie nog
een tuintip?

“Jazeker, plant eens een plantaardappel in een stel autobanden
op elkaar en vul aan met aarde
telkens hij de kop op steekt. Van
één plant verkrijg je een grote
opbrengst op een kleine plaats!”

LOCATIE

De voordrachten van maart en september vinden plaats in
OC De Gaper in Geluwe, de voordrachten van april en november in 't Portaal in Wervik.
De bedeling van potgrond en plantaardappelen gebeurt aan
de Chirolokalen Berkenhof te Geluwe.

JAARPROGRAMMA

06.03.2020: voordracht sla en veldsla door F. Vandesompele in de Gaper-Geluwe
24.04.2020: voordracht tomaat en paprika door Luc
Dedeene in 't Portaal
25.04.2020: bedeling tomaten, paprika en komkommer
27.06.2020: open-tuin-dag
08.08.2020: daguitstap
04.09.2020: voordracht kamerplanten door Joris Naessen in De Gaper-Geluwe
27.11.2020: voordracht door Frans Tack (onderwerp nog
te bepalen) in 't Portaal
februari 2021: bedeling potgrond, plantaardappelen en vliesdoek

LIDMAATSCHAP

Het lidmaatschap bedraagt 23 euro voor een heel jaar. Daarvoor krijg je: maandelijks Tuinhiermagazine, slaplanten bij
iedere voordracht, gratis toegang tot de voordrachten, lidkaart Tuinhier met kortingsmogelijkheden bij handelaars,
bijeenkomsten, beurzen, … Ook in die prijs begrepen: warm
contact met ieder bestuurslid en met elkaar!
> CONTACT:

• Guy Valcke: 056 31 49 25 - 0476 58 70 01
guyvalcke@skynet.be
Dokter Dumontstraat 19, 8940 Wervik
• Bert Blanckaert: 056 32 44 43
bert.blanckaert@yahoo.com
Wallestraat 6, 8940 Wervik
• Fernand Boeve: 056 51 22 14
Kapellestraat 57, 8940 Geluwe
en alle voornoemde bestuursleden
Maart 2020 WAARHEEN
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ZWERFVUIL HOORT NIET
THUIS IN ONZE STAD!

Uit de recentste resultaten van de netheidsbarometer blijkt dat Wervik zijn beste beentje heeft voorgezet. Aan de hand van regelmatige tellingen bracht OVAM de algemene netheid en het zwerfvuil
in kaart. Wervik behaalt maar liefst 90,2 % terwijl de Vlaamse netheidsscore 77 % bedraagt. Een mooi resultaat dus! Deze score hangt
niet enkel af van de inspanningen van onze bewoners maar hebben
we ook te danken aan het uitgesproken enthousiasme van burgerbeweging Proper Wervik en OCMW Buurtwerking. Een goede score
betekent echter niet dat het zwerfvuilprobleem hiermee opgelost is.
TERUGBLIK OP 1 JAAR
SAMENWERKING
Een jaar geleden sloegen
Stad Wervik, de Mooimakers, Mirom Menen,
OCMW-buurtwerking
en
Proper Wervik de handen in elkaar om samen te strijden naar een
net Wervik. Een jaar later kunnen we
terugblikken op een geslaagde eerste stap in het coachingstraject. Zo
werd er onder andere een gedetailleerd stratenplan voor de opruiming
van sluikstort opgesteld, werden alle
vuilnisbakjes van Wervik in kaart

gebracht, gaat de afvalcoach
van Mirom Menen langs bij
de bewoners voor een sorteerbabbel enz. Bovendien
schreven heel wat organisaties en verenigingen zich in
om deel te nemen aan Operatie
Proper!
HOU WERVIK LEUK ZONDER
JE PEUK
In 2020 richten we ons o.a. op de peukenproblematiek. Peuken vormen een
aanzienlijk aandeel van het aantal
ingezamelde stuks zwerfvuil. Ze mo-

gen dan wel minder zichtbaar zijn dan
blikjes of papiertjes, ze zijn daarom
niet minder schadelijk. De grote boosdoener is de filter die voor 95 % uit
cellulose acetaat bestaat, een kunststof die niet biologisch afbreekbaar
is. De chemicaliën die in de peuken
zitten kunnen het grond- en zeewater
verontreinigen. Verder komen peuken
vaak terecht in magen van dieren.
Hou jij Wervik ook proper? Dat kan
op zoveel manieren! Gooi bijvoorbeeld
zelf niets op de grond maar maak gebruik van onze straatvuilnisbakjes.
Laat ook geen afval achter bij de glasbollen want dit trekt alleen maar nog
meer afval aan.
Wil je nog een stap verder gaan en
zwerfvuilvrijwilliger worden? Neem
dan zeker een kijkje op de facebookpagina van Proper Wervik of neem
contact op met Chris Voet (0485 54
97 20).
> VRAGEN OF SUGGESTIES?

Hanne Mollen, Mirom Menen,
hanne.mollen@mirom-menen.be
Conny Volckaert, Stad Wervik,
conny.volckaert@wervik.be

Thuis in de toekomst:

DOE DE WOONTEST
Hoe we leven verandert razendsnel. Hoe we wonen ook. Maken
we in de toekomst plaats voor meer groen? Hoe pakken we parkeerproblemen aan? Wordt het contact met onze buren beter?
Kan iedereen straks te voet naar de supermarkt?
Wat er allemaal anders wordt, is niet altijd even duidelijk. Daarom
lanceert de Vlaamse overheid samen met lokale besturen Thuis in de
Toekomst. Via deze online woontest geef jij jouw bestuur informatie
over hoe je graag wilt wonen: wat je belangrijk vindt en wat niet. En
daarmee kunnen jullie samen plannen voor de toekomst maken. Bovendien krijg je al een kleine inkijk in het wonen van morgen.

DOE MEE AAN DE

Grote Lenteschoonmaak
IN WERVIK / GELUWE / KRUISEKE
OP 28 MAART 2020
Net als vorig jaar organiseren we opnieuw een
grote lenteschoonmaak. We focusten toen
vooral op de centra. Nu willen we ons ook wat
meer toespitsen op grachten. Vb. Sint-Jansbeek, Hoogweg, Geluwesesteenweg, Kruisekestraat, Menensesteenweg, Menenstraat,
Komerenstraat, bermen langs de N58, Ten Brielensesteenweg, …. Het ideale scenario is 4 vrijwilligers per zone, 2 aan de linkerkant en 2 aan
de rechterkant. Voor het ruimen van de grachten worden lange grijpstokken voorzien De
deelnemers worden met een voertuig naar de
grens van de zone gebracht en komen zo al
zwerfvuil oprapend naar het verzamelcentrum
in Geluwe/Wervik of Kruiseke terug.
Wil je toch liever zwerfvuil ruimen in de centra? Geen probleem, hier willen we ook eens de
peukenproblematiek onder handen nemen!

PRAKTISCH:
Wil je deelnemen? Bel naar 056 952 004 of
stuur een mail naar leefomgeving@wervik.be
met vermelding van aantal volwassen deelnemers en aantal kinderen. Deel jullie startplaats
mee en voor hoeveel personen materiaal voorzien moet worden. Vrijwilligers van Proper
Wervik vragen we hun eigen materiaal te gebruiken. Wij zorgen dat er materiaal voorhanden is voor de anderen.
Na de schoonmaakactie wordt een drankje
aangeboden aan de helpende handen. We hopen alvast op een massale opkomst!

We verzamelen om 9.15 uur aan de kerk van
Geluwe, Steenakker Wervik en aan 't Visputje
in Kruiseke om dan vanaf 9.30 uur tot 11.30 uur
samen aan de slag te gaan. Mogen we vragen
om een fluovestje te dragen om veiligheidsredenen?

> Nieuwsgierig? Doe de woontest op thuisindetoekomst.be
18
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De dood van moeder-overste Zuster
Rosa (Maria Dessein) die de congregatie en de school- en WZC-projecten
jarenlang voortstuwde, heeft haar
sinds die zomer van 2015 heel veel
verdriet bezorgd. “In haar laatste jaren heb ik veel voor onze leidster gezorgd, ze was mijn allerbeste ‘maatje’
(hechte vriendin, red.) Ik heb enorm
veel geweend bij haar overlijden.”
Over haar eigen dood koesterde
Zuster Rita ook heel eenvoudige
gedachten. “God toch, met de dood
ben ik niet bezig, ik heb er geen
schrik van. Het leven op aarde stopt
op een dag en in afwachting van
wat dan komt, moeten we de hemel
zoveel mogelijk hier maken…”

EINDE VAN EEN TIJDPERK

Laatste Zuster van Liefde van Maria in Wervik overleden:
Zuster Rita (Gilda Deronne)

Zuster Rita werd in het landelijke
Kruiseke geboren als Gilda Deronne op 28 maart 1936. Daar groeide
ze ook op. Haar moeder was vroeg
overleden en vader Deronne stond
er in hun huis alleen voor. Tot zijn
moeder plots op een dag met twee
grote tassen voor de deur stond. In
haar laatste interview (lente 2015)
vertelde ze: “Mémé zei kordaat: ik
ben hier en ik blijf hier. Sindsdien
woonde ze in om mij, de kleine Gilda, en de andere vier kinderen op te
voeden en het huishouden te beredderen. Zo ging dat toen.”
Zuster Rita is bij haar kloosterroeping nooit als een soort Saulus van
haar paard gebliksemd, noch heeft
ze een of andere verschijning gezien. Heel nuchter vertelde ze: “Met
enkele jongeren poetsten we geregeld het kerkje van Kruiseke en dat
mystieke heeft me altijd aangetrokken. De stap naar het kloosterleven
in de Koestraat van Wervik verliep
voor mij normaal, als vanzelf.”
20
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TEN DIENSTE VAN, NAUWELIJKS
TIJD VOOR ZICHZELF
Net als haar recent overleden collega Zuster Helena was Zuster Rita
het prototype van de werkbij die
de manuele taken in het klooster,
de school en het prille woonzorgcentrum Mater Amabilis op haar
schouders nam. Dag in, dag uit.
Letterlijk overdag en ’s nachts. Zo
kregen Zuster Rita en haar medezusters voor de nachtdienst in hun
woonzorgcentrum pas in de lente van 1984 hulp van lekencollega’s. Decennia lang zag je de rijzige
kloosterzuster duwen aan een of
andere bedieningskar of snelde ze
glimlachend door de gangen, gewapend met verzorgingsmateriaal.
In haar laatste interview (lente 2015)
relativeert Zuster Rita hun jarenlange, harde arbeid. “Dat we heel veel
hebben gewerkt? Ja, maar wie een
gezin met kinderen moet runnen,
heeft ook een druk leven…” Een uitspraak die deze dame typeert.

© Dieter Procureur

Op donderdag 6 februari 2020 werd een belangrijk historisch hoofdstuk in Wervik symbolisch afgesloten. De laatste Zuster van Liefde van
Maria in Wervik – Zuster Rita – is in haar kloosterthuis Mater Amabilis
overleden. Dit betekent het symbolische einde van de dynamische,
onafhankelijke religieuze orde die bijna tweehonderdvijftig jaar permanent haar stempel heeft gedrukt op het sociaal weefsel, op het onderwijs en op de seniorenzorg in onze tabaksstad. De Zusters van Liefde
van Maria hebben bijna twee en een halve eeuw mee het gelaat van
het katholieke en andere leven in de stad Wervik gevormd.

Zuster Rita – Gilda Deronne
Geboren in Wervik op 28 maart 1936
Geprofest in Wervik op 5 oktober 1958
Overleden in Wervik op 6 februari 2020

"Het mystieke
heeft me altijd
aangetrokken."

Vlamertinge, Moeskroen, Sint-Andries-Brugge,… Hun patroonheilige
is de bescheiden Franciscus van Sales, uit de Haute Savoie in Frankrijk.
Na al die tijd bestaat de school in
de Koestraat nog steeds. In het
kloostergebouw zorgden de Zusters
heel lange tijd ook voor een groepje
oudere mensen, maar die opdracht

breidde op 1 februari 1966 stevig
uit met de opening van het nieuwe
woon-en zorgcentrum Mater Amabilis in de zijstraat, de Sint-Jorisstraat.
Deze taak, die steeds verder
uitdeint, wordt ‘in de geest van en
met de bezieling van de Zusters van
Liefde van Maria’ verdergezet.

Eer aan een aimabele, heel toegewijde dame: geboren als Gilda Deronne, met een groot hart later Zuster Rita geworden. Zuster Rita wordt
begraven in de familiekelder van de
congregatie Zusters van Liefde van
Maria op het historische kerkhof in
de Komenstraat in Wervik.
HET LEVEN IN WERVIK
GEDURENDE BIJNA 250 JAAR
MEE BEPAALD: HET SOCIAAL
WEEFSEL, ONDERWIJS EN
SENIORENZORG
De geschiedenis van de Zuster van
Liefde van Maria in Wervik ontluikt
in 1763 met het onderwijsproject
van drie ongehuwde jongedames.
Later, in mei 1777, trekken de dames officieel het kloostergewaad
aan. De Zusters vestigen zich al
vanaf het prille begin in de Koestraat. Naast het onderwijs behartigen ze intens de zorg voor senioren
in de stad Wervik. De kleine, dynamische orde spreidt in haar lang bestaan ook de vleugels en stampt diverse projecten voor de jeugd en de
ouderen uit de grond in Kruiseke,

Eerstesteenlegging van het rusthuis Mater Amabilis in mei 1964. Vlnr: architect Achiel
Boens, priester Marcel Van Keirsbilck, priester Maurits Nevejant, pater Omer Deblauwe,
de bouwlui, Zuster Donatienne, deken Godfried Supply, Zuster Agnes, Zuster Majella,
Zuster Alfonsine, Zuster Etienne, Zuster Hildegarde, Zuster Josephine en Zuster Emmanuel. Kleine jongens vooraan: Jan Boens en Rik Decramer. Achteraan het koor van de
school met begeleidster Zuster Rosa.

In hun actieve loopbaan was er voor de Zusters nauwelijks tijd voor zichzelf. Pas later was
er sprake van enige vrije tijd. Hier de Zusters op uitstap in de jaren negentig. Vlnr: Zusters
Rosa, Pascal, Felicienne, Pia, Tarcisia, Josephine, Christine, Rita, Etienne en Helena.

Maart 2020 WAARHEEN
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AD VALVAS

OPEN / GESLOTEN

Mobiele Moestuinen
• 3 gratis workshops op zaterdagen 4 en 25 april
en 16 mei, telkens van 14-17u.
In workshop 1 en 2 leer je een Mobiele Moestuin
maken en zaai je het plantgoed in kweekbakjes.
In workshop 3 leer je de jonge plantjes uitplanten
en verder opkweken.
Inschrijven voor deze workshops kan via www.
vormingplusow.be of oostende@vormingplus.
be of 059 50 39 52.
• Daarna worden de Mobiele Moestuinen op een
10-tal locaties in Geluwe, Kruiseke en Wervik
geplaatst. Ideetjes voor leuke locaties zijn nog
steeds welkom.
• Voor iedere locatie zijn we op zoek naar een peter of meter die de dagdagelijkse opvolging
doet, de groenten opkweekt en verzorgt.
> Meer info of wil je ons team versterken, mail
gerust naar wervik.wordt.wakker@gmail.com.

DELEN

Deelkast in Oxfam Wereldwinkel
We delen dagelijks! We de- Maak iemand
len lief en leed, passie, liefgelukkig met
de voor muziek, tegenslag,
enthousiasme,
engage- wat jezelf niet
ment, solidariteit en noem meer nodig
maar op. Laat dit nu net het
hebt!
centrale thema zijn van de
nieuwe campagne van Broederlijk Delen. Wij met
de Wereldwinkel kunnen niet achterblijven en lanceren daarom onze deelkast aan de ingang van
de Wereldwinkel op de Steenakker 19.
Heb jij iets dat je niet meer nodig hebt of dat je eigenlijk wel kan missen in de categorieën spelletjes
of speelgoed? Kom dan naar de winkel en zet het
in de kast. Neem je graag iets mee uit de kast, dan
kan dit uiteraard en met veel plezier.
Er is geen aankoopverplichting in de winkel, maar
het moet uiteraard wel tijdens de openingsuren
van de winkel (woensdag van 14 tot 16.30 uur, vrijdag van 9.30 tot 12 uur en zaterdag van 9.30 tot 12
uur en van 14 tot 16 uur).
VRAGEN OF INFO:
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STADHUIS - ONTHAAL

HERINNERING

wereldwinkel.wervik@gmail.com
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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 7 maart)

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag

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

STADHUIS - DIENSTEN
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag*

TE KOOP

Perceel bouwland
• Stad Wervik & Vlaamse Overheid, afd. Vastgoedtransacties
• Verkoop uit de hand aan hoogste bieder
• Perceel bouwland gelegen Klytemolen en Trompette (t.h.v. Kruisekestraat) te Wervik
Wervik afdeling 1, perceel bouwland, sectie
E, nummer 0188C, met een oppervlakte van
43a66ca. Lage aktekosten : koper betaalt enkel
registratiebelasting en maximaal 600 EUR aan
andere kosten. Verkoopakte door de Vlaamse
Overheid, geen ereloon of commissie.
Bod moet minimaal 12.115,00 EUR bedragen.
Agrarisch gebied, vrij van gebruik, gn voorkooprecht, gvv, gvg.
Meer info omtrent de procedure en de kosten:
lieve.verfaillie@fb.vlaanderen.be of 0499 77 75 92.
Bieden kan tem 31/03/2020. Indien meerdere biedingen worden de kandidaturen die een
geldig schriftelijk bod uitbrachten uitgenodigd
voor het verdere verloop van de procedure. Volledige voorwaarden, documentatie

JEUGDDIENST ZOEKT

Animatoren voor de speelpleinwerking
Meer info? Check: Jeugddienst Wervik op facebook of mail naar jeugd@wervik.be

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 7 maart, alleen dienst
Burgerzaken)

> Afspraak maken kan via www.wervik.be/afspraak-maken
Vraag documenten aan via www.wervik.be/e-loket
Telefoonnummers stadsdiensten:
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

Vrijdag
Zaterdag
Zondag

gesloten
12 - 13.30 uur (baantjeszwemmen)
17 - 19.45 uur
14 - 16.30 uur 		17 - 20.45 uur
12 - 13.30 uur (baantjeszwemmen)
16 - 17 uur (enkel 55+)
17 - 19.45 uur
17 - 20.45 uur
14 - 17.45 uur
9 - 11.45 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

DIENST TOERISME
NATIONAAL TABAKSMUSEUM
Laagseizoensuurregeling t.e.m. 31/03/2020 :
Dinsdag t.e.m. vrijdag: 10 - 12 uur en 14 - 17 uur
Zaterdag, zondag en maandag: gesloten

BIBLIOTHEKEN
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*

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 van Wervik en Geluwe zullen gesloten
zijn van 23 maart tot en met 29 maart 2020. Aanleiding is
een aanpassing van de digitale dienstverlening

* Namiddag op afspraak

ZITDAG VAN DE FOD SOCIALE ZEKERHEID, PERSONEN MET EEN HANDICAP

Tijdelijk andere spreekuren van de

PENSIOENDIENST
056 95 26 11 - francoise.bonduelle@wervik.be
Op 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

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
Maart 2020 WAARHEEN
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© Luc Vanthuyne

IN BEELD

Breng jij onze
stad in beeld?

Turnen
Groepje leden van turnclub KEL in volle voorbereiding
voor de gymshow 14 maart 2020.
© 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.

Op bezoek in het stadhuis
Klas 3c van Graankorrel Geluwe
kreeg een rondleiding van
burgemeester Youro Casier.

Erkenning
Drie leden van judoclub Akogare ontvingen van de Vlaamse Judofederatie een erkenning wegens het dragen van 25 jaar zwarte gordel.
vlnr.: Guido Vanhuyse, Michel Finkelmanis en Stefaan Hanssens

Kaarten
Elke maand komen de Kierkaarters samen in Buurthuis de Kier. Benieuwd naar hun programma?
Bekijk het in de Plussersagenda op pagina 14
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