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SPORT

Blijf sporten

Wervik bevrijd
Herdenking opgeluisterd door Frank Dubois

Wie zijn de gelukkige winnaars?

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.
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DE WERVIKSE
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Van 7 t.e.m. 14 maart vond de Week van de Wervikse Commerce plaats. Er
werd aan de klanten gevraagd om een selfie te maken van hun aankoop en
deze door te mailen. Uit alle inzendingen werden 10 winnaars getrokken.
Zij mogen hun kadobons met een waarde van 50 euro gaan ophalen bij
dierenspeciaalzaak Pauwelyn, Sint-Maartensplein 10 te Wervik en dit voor
30 september 2020. Winnaars nemen ook best hun mail mee waarin staat
dat ze gewonnen hebben.
Dit zijn de winnaars:
• Els Vandermarliere voor haar aankoop bij Wamco
• Angelino Cynthia voor haar aankoop bij Lingerie Marie
• Emelie Carlier voor haar aankoop bij Lingerie Marie
• Donald Goven voor zijn aankoop bij Lingerie Marie
• Steve Dejan voor zijn aankoop bij Pauwelijn
• Angel Devos voor haar aankoop bij Boost
• Piet Steyaert voor zijn aankoop bij Lingerie Marie
• Christ Degryse voor zijn aankoop bij Optiek Hugo
• Els Vandemarliere voor haar aankoop bij De Waterkant
• Caroline Delva voor haar aankoop bij Marez
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WIST-JEDATJE
VAN DE
MAAND

Wist - je-dat het van zondag 31 mei 2020 t.e.m. zondag 7
juni 2020 de Week van de bij is?
Wist - je-dat de bijtjes op hotel kunnen in onze stad?
Er staan er op volgende plaatsen:
- Tuin stadhuis
- Tabaksmuseum
- Speldenstraat (2)
- Oosthove (langs het jaagpad)
- Parkbegraafplaats
- Bib Geluwe
Er komt nog ééntje bij aan de Witte Poort.

Tip voor vaderdag
Verras je papa op Vaderdag met een Wervikse
kadobon!
Op zondag 9 juni zetten we onze papa’s in de bloemetjes. Heb je nog geen cadeau? Plezier hem dan met een
Wervikse kadobon.
Daarmee kan hij terecht in 108 handelszaken in Wervik,
Geluwe en Kruiseke. Je vindt ze allemaal via
http://www.wervikisstraffer.be/wervikse-kadobon/
deelnemende-handelaars/
> Haal je kadobon in het stadhuis,
Carrefour Express (Wervik),
De Courant en Wijnen Ignace (Geluwe).
Juni 2020 WAARHEEN
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BEVRIJDING WO II

BEVRIJDING WO II

" Nu krijgen
we de kans
om degenen te
herdenken die
zoveel hebben
opgeofferd en
de vrede te
vieren die zij
behaalden."

WERVIK BEVRIJD

Op vrijdag 8 mei 2020 was het exact 75 jaar geleden dat de Tweede
Wereldoorlog in Europa eindigde. Inwoner Frank Dubois herdacht deze
historische dag met een optreden op zijn doedelzak aan de Leiebrug.
Een symbolische plaats, want daar hangt de gedenkplaat die de weerstanders van Wervik en Wervicq-Sud herdenkt die gesneuveld zijn bij
de gevechten rond de brug voor de bevrijding van de beide gemeenten. Burgemeester Youro Casier legde daar ook een bloemenkrans
neer voor de gesneuvelden.
Frank speelde trouwens niet alleen,
want in meer dan 28 verschillende
landen werd er op hetzelfde moment doedelzak gespeeld.
Het initiatief kwam van Bruno Peek
en zijn team. In het verleden hebben
zij al verschillende historische vieringen en internationale evenementen georganiseerd. Er zijn
meer dan 1000 deelnemers
verspreid over 28 verschillende landen waaronder
Nieuw-Zeeland, Australië,
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Canada, Zuid-Afrika…
Tijdens de herdenking werden er
twee nummers gespeeld. “Battle’s
O’e’r” is een traditioneel nummer

dat gespeeld werd bij het einde van
een gevecht. Het tweede nummer
“VE 75 Years” werd speciaal geschreven voor deze herdenking.
Als Piper van Wervik was Frank
Dubois heel trots om de overwinning op deze manier te herdenken.
“V-DAG is een cruciaal moment in
onze geschiedenis. Nu krijgen we de kans om degenen
te herdenken die zoveel hebben opgeofferd en de vrede
te vieren die zij behaalden”.

DE BEVRIJDINGSFEESTEN
VAN 1945
Toen Wervik op 6 september 1944 werd bevrijd door eenheden
van het 1st Battalion van The Highland Light Infantery van de
53rd Welsh Division, onder leiding van luitenant-kolonel Torquil
MacLeod, werd het enthousiasme enigszins getemperd door de
onwetendheid over het lot van vele afwezige Wervikse dwangarbeiders, krijgsgevangenen, politieke gevangenen en anderen.
De winter 1944-1945 was hard, maar toen de Duitsers op 8 mei
1945 de wapens hadden neergelegd en de terugkeer van de vele
ontheemden begon, kwam er geen einde aan de huldigingen,
vieringen, verklede stoeten en allerlei feestelijkheden, met als
afsluiting een volksbal in openlucht.
Het stadsbestuur plande een grootse stoet voor 20, 21 en 22
juli 1945, maar wegens de politieke spanning in het land werd
deze verboden. Maar van uitstel kwam geen afstel. Wervik en
Wervicq-Sud kwamen tot een akkoord om op 9 september 1945
samen een inhuldiging te organiseren van de herstelde houten
Leiebrug. Er zou een gedenksteen voor de gevallen Franse en
Belgische weerstanders worden geplaatst op de brug. De weerstandsvlag voor de afdeling Geheim Leger Wervik zou worden
overhandigd en tevens zou een huldebetoon plaatsvinden aan
Torquil MacLeod, bevrijder van Wervik, tevens hulde aan de geallieerden. Dit alles werd een luisterrijke stoet.
De reeds gevormde groepen van de geannuleerde Julifeesten
werden opnieuw samengebracht. Iedere straat vormde één of
meer groepen rond allerhande thema's. Men wilde een fantastisch feest maken. Na de plechtigheden in de voormiddag, trok
de stoet door beide grensgemeenten voorbij een haag van toeschouwers, waaronder velen uit de naburige gemeenten. Op deze
dag was de grens uitzonderlijk open. Het feest werd bij valavond
besloten aan de grensbrug met een korte toespraak door Noël
Dumont, gevolgd door klokgelui en het blazen van het "te Velde".
De verrassing, twee ''boten" met klokkenspel, de ene komend
uit de richting Komen en de andere uit de richting Menen, elkaar kruisend onder de Leiebrug waarbij een krans in bet water
werd geworpen onder de tonen van de "Last Post", vormde de
apotheose van het feest. Voor de gelegenheid had onderwijzer
'meester' Valère Vanbelle het Belgische en het Franse volkslied
samen gearrangeerd. Tot slot werd op de Franse Leieoever een
machtig vuurwerk afgeschoten. Zij die het meemaakten bewaren deze heugelijke dag in hun herinnering.


(Roger Bailleur)
Juni 2020 WAARHEEN
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BEBLOEMINGSWEDSTRIJD 2020

BEBLOEMINGSACTIE
Zet onze stad in kleur, zeker in deze donkere tijden!
Iedereen kan gratis deelnemen aan de bebloemingsactie in één van de vier categorieën:
Tip: deel je bloemenpracht met #bloemen8940 en laat iedereen meegenieten.
Inschrijven voor de bebloemingsactie kan tot en met vrijdag 10 juli 2020 met het inschrijvingsformulier hieronder of online via www.wervik.be/bebloeming2020
Het wedstrijdreglement kan je nalezen op www.wervik.be/bebloeming2020.

GRATIS NAMIDDAGSESSIES
STARTEN MET EEN EIGEN ZAAK NA JE VIJFTIGSTE
Ben je 50+ en kriebelt het om zelfstandige te worden? Je bent niet alleen! Alsmaar meer mensen
kiezen om op oudere leeftijd een eigen zaak te beginnen.
Bij het opstarten van een zaak is
een grondige voorbereiding en
goede informatie essentieel! Daarom organiseren Integraal, Overnamemarkt, Liantis en UNIZO een 3-delige namiddagreeks, waar je de kans krijgt praktische kennis op te doen
over de belangrijkste zaken die bij de opstart of een overname om de hoek komen kijken.
Zoals onder meer:
• de startmodaliteiten en formaliteiten
• je nieuw zelfstandigenstatuut en de gevolgen op je
pensioen, sociaal statuut en sociale bescherming
• de bijdragenregeling in hoofd- en bijberoep
• je (aanvullende) bescherming
• individuele begeleidings- en ondersteuningsmogelijkheden
• mogelijke opstart-, overname- en transitiepremies,
KMO-Portefeuille, (micro)kredieten en startersleningen
• de piste van een eventuele overname van een bestaande zaak (Overnamemarkt.be)
• het versterken van je ondernemersvaardigheden –
goede praktijkvoorbeelden
•…
Het volledige programma van de inforeeks vind je
op www.ondernemen50plus.com (aanbod “Start 50+”)
Deelnemen is gratis. Inschrijven vooraf verplicht.
6
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Droom je als vijftigplusser van een nieuwe
carrière als ondernemer?
Schrijf dan vandaag in
voor de infosessies!
Waar en wanneer?
• Liantis gebouw, Nadine Crappéstraat 1/002,
9000 Gent: dinsdag 24/11, donderdag 26/11
en dinsdag 01/12/2020
• Liantis gebouw, Sint-Clarastraat 48, 8000 Brugge:
maandag 07/12, woensdag 09/12 en maandag
14/12/2020
Aanvang sessies: telkens 13u30 – Einde voorzien ca.
16u00. Onthaal vanaf 13u00 met koffie.
Info en gratis inschrijven
Wens je je in te schrijven voor onze driedelige reeks,
mail dan jouw naam en adresgegevens naar marc.
gommers@integraalvzw.be of bel naar 02 21 22 221 of
schrijf je in via www.ondernemen50plus.com

!

INSCHRIJVINGSFORMULIER
Naam + voornaam: ..........................................................................................................
e-mailadres: .........................................................................................................................
Adres (straat, huisnummer en gemeente): ...................................................
.......................................................................................................................................................
neemt deel aan de bebloemingsactie met woning / handelszaak
gelegen in (straat, huisnummer en gemeente) .........................................
.......................................................................................................................................................
in volgende categorie (één categorie per adres)
o voorgevelbebloeming voor particulieren
o voortuinbebloeming voor particulieren
o voorgevel- of voortuinbebloeming voor handelszaken
o erfverfraaiing

Hierbij verklaar ik
akkoord te gaan met
het wedstrijdreglement.
Wervik, ....... / ....... / 2020
Handtekening:

..................................................

Geef het ingevulde formulier af bij onthaalbalie in het stadhuis
(Sint-Maartensplein 16, Wervik) of deponeer het in de brievenbus van de bibliotheek van Geluwe (Jeruzalemstraat 16A).
U kan het ook online invullen opwww.wervik.be/
bebloeming2020

Juni 2020 WAARHEEN
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Mirom Menen is een afvalintercommunale die instaat voor de preventie,
ophaling en de verwerking van het huishoudelijk afval van de gemeenten
Menen, Wevelgem en Wervik. Meer info vind je op www.mirom-menen.be
en op Facebook: Mirom Menen.

NIEUWS VAN MIROM MENEN
LORENZO IS RECYCLAGEPARKWACHTER IN CORONATIJDEN

"Veel dankbaarheid van bezoekers"
Lorenzo Coppens (42) is al negen jaar parkwachter bij Mirom Menen.
Ook in coronatijden staat hij paraat voor alle bezoekers van het recyclagepark. "Afstand houden en goed sorteren is de boodschap", vertelt hij.

Negen jaar geleden maakte Lorenzo de overstap van de
horeca naar Mirom Menen. "Ik heb altijd graag tussen
de mensen gewerkt", vertelt Lorenzo die getrouwd is en
papa van Xavi (14) en Mila (9). "Als parkwachter heb ik
heel veel sociaal contact én ik kan genieten van de buitenlucht. Het eerste jaar was het voor mijn lichaam wat
aanpassen aan de hete dagen in de zomer en de vrieskou
in de winter, maar ik ben het heel snel gewoon geworden. Na al die jaren doe ik mijn job nog altijd ontzettend
graag." Als parkwachter is Lorenzo verantwoordelijk
voor begeleiden van bezoekers op het recyclagepark. "Ik
help mensen bij het sorteren en vertel hen waar ze welk
afval kwijt kunnen. Verder zorgen we ervoor dat alles
netjes blijft, dus ook onderhoud van het park behoort
tot ons takenpakket."
MAATREGELEN
De uitbraak van de coronacrisis heeft heel wat gevolgen
gehad voor Mirom Menen. "Onze recyclageparken waren
enkele weken gesloten", legt Lorenzo uit. "We hebben van
die periode gebruik gemaakt om alle parken een grondige
poets- en onderhoudsbeurt te geven. Bij de heropening
hebben we extra maatregelen genomen. Zo proberen we
bij iedereen 1,5 meter afstand te houden en geven we alle
zuilen regelmatig een extra poetsbeurt. Ik heb er ook voor
gekozen om een mondmasker te dragen. Zo voel ik me
veiliger om mensen te helpen. Bij ons komen alle generaties samen en we willen iedereen op een zo goed mogelijke én veilige manier begeleiden." De capaciteit van het
aantal bezoekers op het recyclagepark is beperkt. "Dat
leidt af en toe tot wachtrijen aan de ingang, maar biedt
ook voordelen. Zo hebben wij nu een beter overzicht, is
er meer plaats voor bezoekers en gebeurt het lossen van
afval veiliger én sneller. Het systeem werkt duidelijk. Na
de heropening van de recyclageparken merkten we heel
veel dankbaarheid bij de bezoekers. Het is vaak druk op
het park, maar mensen waren blij dat ze hun afval kwijt
konden bij ons. Sommigen zagen we tot vijf keer per dag
8
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langskomen." (lacht) "Na een tijdje merkten we wel dat bezoekers zich minder bewust werden van de maatregelen.
Daarom wil ik benadrukken dat we iedereen heel graag
helpen, maar wel op een afstand van minstens 1,5 meter."
BRANDBLUSSERS
Wat brengen mensen in coronatijden het vaakst naar
het recyclagepark? "Na de heropening kregen we heel
veel tuinafval te verwerken, maar nu zien we dat het
een mix is van alles: elektrische apparaten, bloempotten, kartonnen dozen, brandblusapparaten... Veel mensen zijn even thuis geweest en hadden tijd om hun huis
en tuin op te ruimen. Als tip kan ik alvast meegeven om
thuis alles goed per fractie te sorteren en te wachten tot
je een grote hoeveelheid hebt voor je naar het recyclagepark komt. PMD en papier en karton wordt trouwens
aan huis opgehaald, dus daarvoor hoef je niet speciaal
langs te komen. Als je toch een sorteervraag hebt op
recyclagepark, ben je meer dan welkom bij ons!”

"We helpen iedereen heel
graag, maar wel op een afstand van minstens 1,5 meter."

CORONAMAATREGELEN RECYCLAGEPARKEN
CORONAMAATREGELEN
• Kom enkel met dringend af te voeren afval.
• Het aantal bezoekers op het recyclagepark is beperkt.
• Volg de richtlijnen van de parkwachter strikt op.
• Inbreuken op veiligheid of sorteerregels worden beboet.

WACHTRIJ

OP HET PARK

• Blijf in de auto en heb

• Maximum met 2 uitstappen.

geduld!
• Te voet of met de fiets?
Schuif aan in de wachtrij.

Los je afval alleen. Enkel indien nodig, kan dit met 2.
Kinderen blijven in het voertuig.

• Houd 1,5 m afstand van elkaar

en van de parkwachter.

• Beperk je bezoek in tijd.
• Geen asbestcement toegelaten.
• Enkel elektronisch betalen.

Houd rekening met deze coronamaatregelen op het recyclagepark

JUNI = COMPOSTMAAND

VIJF TIPS VAN COMPOSTMEESTER WILLY UGILLE
1. Plaats je compostvat of -bak in de zon.
2. Gebruik zoveel mogelijk vers materiaal,
zowel keuken- als tuinafval.
3. Meng goed en voeg nooit te grote
hoeveelheden van hetzelfde materiaal toe.
4. Belucht de compost 1 à 2 maal per week met
behulp van een stok.
5. Heb je vragen bij het composteren? Roep de hulp
in van een compostmeester via www.mirom-menen.be.

GEEN BROL NAAST GLASBOL
Elke week maken we de omgeving
van onze glasbollen proper. Onlangs merkten we een stijging in
afval naast onze glasbollen. Wist
je dat ook flessen en bokalen naast
de glasbol plaatsen sluikstorten
is? Zelfs al is de glasbol vol! Keer in
dat geval later terug als de bol leeg
is of kies voor een andere glasbol.

WIST JE DAT…
je als inwoner van Menen,
Wevelgem en Wervik toegang hebt tot alle parken van
Mirom Menen.
je
restafvalzakken
en
PMD-zakken kan kopen
op alle recyclageparken.
je als gezin vier keer per
jaar tuinafval en groot
huisvuil of grofvuil tot 4 kubieke
meter thuis kan laten ophalen.
Een ophaling kost 50 euro.
je best oppast met het
brengen van lithiumbatterijen naar het recyclagepark.
Ze kunnen spontaan beginnen
ontbranden, dus lever ze best
verpakt aan.
gebruikte injectienaalden
en spuiten niet thuishoren
in de PMD-zak, maar wel in een
naaldcontainer bij het Klein Gevaarlijk Afval.
Juni 2020 WAARHEEN
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OPGROEIEN@WERVIK

OPGROEIEN@WERVIK
Bij Huis van het Kind Wervik kan je terecht met al jouw
vragen die te maken hebben met het opgroeien en opvoeden van jouw kinderen! Je vindt er alles wat je wil weten
over vrijetijdsmogelijkheden voor jouw kinderen, onderwijs, kinderopvang, …

SCHERMTIJD
IN TIJDEN VAN
CORONA

> Neem contact via huisvanhetkind@wervik.be

Volgende tips kunnen je hierbij helpen:
- Baken je werktijd af. Je gaat (wellicht) niet evenveel
uren kunnen werken zoals wanneer je werkt zonder
kinderen in je huis.
- Wissel af tussen tijd ‘SAMEN’ en tijd ‘ALLEEN’
Tijdens de momenten ‘SAMEN’ doe je gemeenschappelijke activiteiten zoals: opstaan, ontbijten, eten
klaar maken, koekje kiezen, een spelletje spelen, het
huis opruimen, …
Tijdens de momenten ‘ALLEEN’
hebben zowel jij als jouw kind(eren) tijd om een activiteit alleen
te doen. Jij werkt dan en jouw
kinderen doen (afhankelijk van
de leeftijd) zelfstandig een activiteit zoals bijvoorbeeld: knutselen,
tekenen, afwasmachine leegmaken, kamer opruimen, huiswerk
maken, film kijken, kamp bouwen
met lakens, in de tuin spelen, …
- Geef je ‘SAMEN’- en ‘ALLEEN’-tijd
visueel weer in een dag- of weekschema. Zeker bij jonge kinderen is
het aangewezen om de ‘SAMEN’en ‘ALLEEN’-tijd visueel duidelijk
te maken door bijvoorbeeld op je
frigo een blaadje te hangen waarin
je voor elke dag weergeeft hoe de
dag er uitziet. Je kan hiervoor met
beelden werken, zoals een tekening
of afbeelding van ontbijt, bureau,
gezond
tussendoortje

warme
maaltijd

en

water drink

taken
inschatten
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lezen

en

wekker zett

in

tussendoortje

bord / bestek
afruimen

wat heb ik
nodig?

vertellen hoe
ep
je taak verli

Met deze tips swingt de schermtijd van
jouw gezin niet de pan uit.
• Spreek samen vaste momenten af wanneer je kind
schermen mag gebruiken. Uiteraard voor school,
maar las bv. ook vaste momenten in om even tv te
kijken of de tablet te gebruiken ter ontspanning.
• Spreek af hoelang je kind voor het scherm mag zitten (een halfuurtje, een uur … ). Kinderen vinden het
wel moeilijk om dit goed in te schatten, daarom gebruik je best een wekker.
• Gebruik schermtijd niet als beloning (bv. als je kind
zijn groentjes heeft opgegeten). Anders lijkt het
voor je kind iets speciaal en werkt het scherm als
een magneet.
• Leg uit waarom te veel tijd met een scherm doorbrengen niet gezond is.
• Vermijd schermen aan de eettafel. Zo kunnen jullie
samen praten, zonder dat er afleidingen zijn.
• Geef zelf als ouder het goede voorbeeld, je kind wil
tenslotte zoals jou zijn.
• Doe meer dingen samen, in de mate van het mogelijke uiteraard. Zo hoeft je kind niet te denken aan
de tv of tablet en hebben jullie samen wat meer
qualitytime.

Zoek de 6 verschillen

koude
maaltijd

licht uit

slapen

verhaaltje
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vuile kleren
de mand

kleren aan

sen

tanden poet

wassen

haren kammen

pyjama aan

pyjama uit

fruit/koek, boterhammen, …
Je kan eventueel ook telkens doorstrepen wanneer je
naar de volgende activiteit overgaat.
- Tracht, indien haalbaar, de structuur elke dag
hetzelfde te houden. Zo is het nog duidelijker voor
jouw kinderen.
- Heb je een partner en is die ook thuis? Las een beurtrol in om op de kinderen te passen. Zo hebben jullie
beiden tijd om even, elk apart, op het werk
te focussen.
- Verveelt je kindje zich? Verveling kan
en mag. Het leidt soms tot creatieve oplossingen. Want plots wordt dat leeg flesje
water leuk speelgoed.
- Badtijd? Laat je kindje in bad spelen terwijl jij er naast even op je laptop verder
werkt.
Kan je hulp gebruiken om structuur aan
te brengen in het gezin? Dan kan je gebruik maken van de structuurkaarten van Klasse. Druk de kaarten af, laat
je kind knippen en denk samen na over
jullie dagindeling. Wat doe je samen?
Wat doet je kind zelfstandig? Ontbreekt
er een kaartje? Laat je kind dit zelf tekenen. Hang het schema op een centrale plek.

Stuur jouw tekening of knutselwerkje naar huisvanhetkind@wervik.be en misschien zie je hier volgende
maand jouw eigen kunstwerk verschijnen!

Woordzoeker

THUIS WERKEN MET KINDEREN:
HOE PAK JE DAT AAN?
Ook in de maand juni blijft telewerken voor heel wat organisaties / bedrijven de norm. Thuiswerk
combineren met je gezin is een heuse uitdaging.
Breng structuur in je dag aan door de structuur van school en jouw werkdag zo goed mogelijk na te
bootsen. Structuur zal de nodige portie rust brengen voor kinderen en jezelf.

Knutsel mee

afwassen

taken
maken

schermtijd

eten
klaarmaken

taken
plannen

pauze!

De structuurkaarten vind je op
www.klasse.be/structuurkaarten-helpenouders-met-structuur/
gamen

Juni 2020 WAARHEEN
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OPROEPEN

TUINHIER WERVIK-GELUWE

BERICHT AAN ALLE
GEBRUIKERS VAN HET
LOKAAL DIENSTENCENTRUM DE KIM EN ALLE
INWONERS VAN WERVIK
Eerst en vooral hopen we dat ieder van jullie nog
steeds in goede gezondheid verkeert.

OPROEP
EDITIE 2020
Buren bij Kunstenaars is het jaarlijkse open-atelierweekend voor kunstenaars in West-Vlaanderen. Dit jaar is
er geen West-Vlaamse editie omdat
er aan een nieuwe formule wordt gewerkt tegen 2021.
In afwachting hiervan organiseren alle
steden en gemeenten in Zuid-WestVlaanderen samen, op zaterdag 17 en
zondag 18 oktober, een laatste keer Buren bij Kunstenaars. Ook Wervik neemt
hieraan deel.
Geïnteresseerde kunstenaars kunnen
zich vanaf heden online inschrijven
via
www.wervik.be/burenbijkunstenaars2020.

In het kader van de verdere bestrijding van het corona-virus is het duidelijk dat het afstand houden erg
belangrijk is. In het belang van de gezondheid van
al onze gebruikers, vrijwilligers, lesgevers en medewerkers namen we in het lokaal dienstencentrum
de beslissing om onze werking pas ten vroegste in
september 2020 terug op te starten.
We blijven in het lokaal dienstencentrum wel verder werken achter de schermen! We namen intussen
ook een aantal nieuwe initiatieven om jullie te blijven prikkelen en ook in de komende maanden hoor
je nog van ons!
En daarnaast maken we ook de planning voor het
najaar op rekening houdende met alle geldende
richtlijnen en voorschriften. Onze nieuwe programmabrochure mag je dus eind augustus
terug verwachten. Wat de inhoud zal zijn, blijft
nog even afwachten…
We blijven verder ook bereikbaar voor alle vragen,
info en suggesties. Aarzel dus zeker niet om ons te
contacteren:
Lokaal dienstencentrum De Kim
Veerle Kimpe, medewerker
Ilse Casteleyn, centrumleider
Sint-Jorisstraat 3, Wervik
056 31 14 68 - info@ldcdekim.be
Hopelijk tot heel snel en intussen:

OET JOEN
AN T GES
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Net als de voorbije maanden hebben onze vrienden van Tuinhier Wervik-Geluwe weer leuke tips verzameld. Deze maand staat het witte
goud op het menu. Guy Valcke vertelt er ons alles over.

Asperges, het witte goud
Ik zou graag een lans willen breken voor het kweken van asperges als je in de moestuin een
stukje grond “over” hebt. Men noemt het in de volksmond “het witte goud” en dat is het inderdaad, qua smaak toch!
De asperagus officinalis is een plant
rijk aan vitamine C, vitamine A en
vitamine B12. Ze is ook rijk aan kali!
Kijk er een kookboek van om het
even wie op na en je vindt er enorm
vele bereidingswijzen, de een al
smaakvoller dan de andere!
Een nieuwe aanplant duurt wel drie
jaar vooraleer te oogsten als je zelf
de planten zaait maar beter is die
aan te kopen in een gespecialiseerd
tuincentrum dicht bij huis!
Bestel ze in het najaar (november - december) zodat je die in het
voorjaar (maart - april) kan uitplanten à rato van één klauw (nieuwe

aspergeplant) per 45 cm, zo spaar
je één jaar uit en kan je dus vroeger oogsten. Eenmaal je aspergebed
aangelegd kun je zeker 15 jaar van
dezelfde planten oogsten, mijn eerste bed ging wel 22 jaar mee!
Poot de klauwen in een geul van 30
cm breed en diep, voorzie de geul
van goed verteerde mest en compost, ongeveer 10 cm dik. Je maakt
deze cultuur goed nat! Daarna vul je
op met de klauwen en goede grond
en laat de planten groeien.
Het eerste jaar laat je die hun gang
gaan en je krijgt mooi aspergegroen!
In het najaar wordt het groen roestbruin, je knipt af tot tegen de grond
en verbrandt het of breng het naar
het containerpark, zo vermijd je de
aspergeroest.
Het volgende jaar hoog je de greppel
op zoals je zou aardappelen aanaarden maar wel iets hoger en breder.
Telkens de jonge scheuten door de
aarde priemen kan je oogsten door
met een truweeltje de aarde errond
vrij te maken en wat dieper afstekken, eventueel met een aspergemes
dat je zelf kan fabriceren zoals op de
foto hierbij. Je oogst tot ten laatste
15 juni, dan laat je de planten weer
doorgroeien om de nodige reserves
op te doen voor het volgende oogstjaar. In het najaar dezelfde handelingen zoals hierboven beschreven!
Van een tiental planten kan je na

Asperges
oogsten met
behulp van
een aspergemes (ontwerp
en fabricage
door W. Deceuninck)

een tweetal jaren kweken zeker een
7 à 8 kg van het witte goud oogsten!
Ook een goede raad is de berm af
te dekken met zwarte plastic wat
de temperatuur wat ophoogt en
de witheid behoudt als de stengels
door de aarde priemen! Voorzie dat
de plastic gemakkelijk kan afgenomen worden bij het oogsten en controleer dagelijks op nieuwe stengels.
Bewaar ze in een vochtige doek in
de frigo tot je er voldoende hebt
om te bereiden! Geef ieder jaar wat
kalk en mest en hou het perceeltje
onkruid vrij. Schrik niet als je de
kleine boodschap moet doen want
asperges ruik je! En asperges bevorderen de vochtafdrijving!

Veel succes
namens
Tuinhier
Wervik-Geluwe!
Juni 2020 WAARHEEN
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Geleidelijk aan worden de quarantainemaatregelen in ons land
afgebouwd. Sportevenementen evenwel kunnen nog zeker
tot 30 juni niet. Ook in onze stad moeten we heel wat activiteiten
annuleren. We contacteerden enkele organisatoren of sporters
die op hun honger blijven zitten en hoopvol uitkijken naar het
post-coronatijdperk.
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MARIJN EN PIETER / WIELERSPORT
Traditioneel organiseert ‘De Koninklijke
Wielerclub
Velosport Geluwe’ twee wielerwedstrijden tijdens de junikermis in Geluwe. Het zou dit jaar
de vuurdoop worden voor het
volledig nieuwe bestuur van de
wielerclub. Zij krijgen nu een
jaar langer de tijd om zich in
te werken, al hadden ze dat zelf
heel graag anders gezien. We
interviewden twee bestuursleden, Marijn en Pieter.
Pieter Verbrugghe is 34 jaar, samenwonend met Shanah Lefebvre en
papa van Fiene. Hij woont in Geluwe en is er ook bekend als de zaakvoerder van ‘praat- en eetkaffee ’t
Smiske’. Marijn Vandewaetere is 26
jaar en geboren en getogen in Geluwe. Hij werkt als accountmanager
voor Clarebout Potatoes in Nieuwkerke. Zijn beiden al van jongs af
wielerfans? Marijn opent het gesprek: “Van toen ik klein was trok
ik met mijn vader naar wedstrijden
zoals ‘De driedaagse van de Panne’,
of ‘Gent-Wevelgem’ en uiteraard
stonden we jaarlijks ook langs het
14
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"Wielrennen is en blijft een echte
volkssport, en is nog altijd gespreksonderwerp nummer één aan de toog."
parcours van de wedstrijden in de
eigen gemeente. Ik kende ook iemand bij Team Telekom en werd fan
van wielrenners als Zabel en Ullrich.
Toen ik vier jaar geleden stopte met
voetballen ben ik ook zelf beginnen
fietsen.” Ook Pieter volgt het wielrennen al heel wat jaren: “Eigenlijk
ben ik het met de paplepel ingegeven. Mijn grootvader was in zijn jonge jaren zelf wielrenner geweest en
op bezoek bij oma en opa was er altijd koers op de tv. Wielrennen is en
blijft een echte volkssport, en is nog
altijd gespreksonderwerp nummer
één aan de toog.” Beiden maken
deel uit van de volledig vernieuwde
bestuursploeg van Velosport Geluwe. “We zijn met vijf”, aldus Pieter.
“Naast mezelf is er Marijn en verder
maken ook Arne Vossaert, Gaëtan
Baert en Jean-Francois Vercruysse
deel uit van de bestuursploeg. Er komt

toch heel wat kijken bij een dergelijke organisatie. Gelukkig kunnen
we blijven rekenen op de expertise
van enkele mensen uit het vorige
bestuur en ook de vrienden van
Wielerclub KVC Vlug en Vrij van
Wervik helpen waar nodig.” Om zelf
te sporten blijft er soms weinig tijd
over. Pieter: “Ik heb weinig tijd voor
andere zaken. Het beetje vrije tijd
dat ik heb, spendeer ik graag in het
bijzijn van mijn gezin.” Marijn: “Ik
fiets zelf, en in de zomermaanden
neem ik met vrienden graag deel
aan voetbaltornooitjes.” De nieuwe bestuursploeg van Velosport
Geluwe coördineert ook de ‘Jasper
Stuyven fanclub’. Met de fanclub
beleven ze vaak heel mooie momenten. Pieter: “De daguitstap naar Parijs-Roubaix is telkens een ervaring
op zich. Heel recent was ook de
overwinning van Jasper in de ‘Om-

loop Het Nieuwsblad’ uiteraard een
ferme opsteker. En zijn derde plaats
in de 14e etappe van de Tour de
France van 2018 was voor mij ook
iets bijzonder. De avond voordien
had ik voor de organisatie van onze
fandag nog contact met Jasper via
messenger en dat gesprek liep uit
tot middernacht. ’s Anderendaags
pakte Jasper uit met een indrukwekkende solo maar hij strandde
op de laatste col van de dag. Hield
ik hem iets te lang bezig?.” Marijn: “Tijdens mijn studentenjaren
maakte ik deel uit van het radioprogramma ‘Het Sporttribunaal’. We
kregen toen telkens perskaarten
voor ‘De Brabantse Pijl’ en dat was
een toffe ervaring omdat we er dan
onze wielerhelden konden ontmoeten. Ik probeerde twee jaar naéén
om een interview af te nemen maar

zowel de winnaar van 2016 , Vakoc
en die van 2017, Colbrelli, stonden
geen interview toe omdat ze het
Engels niet echt machtig waren.
Een andere keer nam ik er een
interview af met Jasper Stuyven,
maar toen bleek mijn opname niet
gelukt. Driedubbele pech dus!” Spijtig genoeg zijn er dit jaar dus geen
wielerwedstrijden in Geluwe. Pieter:
“Vorig jaar waren er twee wedstrijden voor U23 en elite zonder contract. Op dinsdag was er vroeger
altijd een interclub maar dat vergt
heel wat meer organisatie. Met ons
nieuw bestuur zouden we dit jaar
nog eens de formule van vorig jaar
hanteren om dan later misschien
opnieuw de organisatie van een interclub te overwegen. Het zou dit
jaar dus een leerjaar worden, het
mag helaas niet zijn.”

Wielertoeristenclub
De Bristoltrappers
annuleerde ondertussen de jaarlijkse wielerrally
die zou plaats vinden op zondag
7 juni. Gelukkig mogen we in
coronatijd blijven fietsen, maar
veel wielertoeristen missen wel
het samen rijden in groep. We
contacteerden twee bestuursleden. Luc Brouckaert is 68
jaar, woont in Wervik, is gehuwd met Marijke Dobbels en
heeft 2 kinderen. Hij was zaakvoerder van een slagerij- en
traiteurzaak en is nu nog kwaliteitsverantwoordelijke bij een
voedingsfirma. Rusty Debergh
is 48 jaar, woont in Wervik, is
samen met Dorine Coppens en
werkt in de voedingsindustrie.
Hoe kregen ze de wielermicrobe te
pakken? “Ik ben met het wielrennen opgegroeid”, aldus Rusty. “Mijn
tante Josiane Vanhuysse (jawel,
onze ereburger) begon in 1978 met
koersen en ik ging wekelijks mee
naar haar wedstrijden. Als tiener
ging ik dan ook mee trainen met
mijn tante, en meer dan 30 jaar later
blijft het voor mij een mooie hobby.”
Luc begon later te fietsen: “Ik ging
vroeger alleen fietsen in de zomer,
toen het voetbalseizoen afgelopen
was. Later ben ik, op advies van
de dokter, pas echt beginnen wielrennen. Ondertussen fiets ik gans
het jaar door twee à vier keer per
week.” Rusty is voorzitter van de
club. Heeft hij nog tijd voor andere
hobby’s? “Ik ben ook medewerker
bij Eendracht Wervik en volg sinds
jaar en dag trouw alle wedstrijden
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zijn andere jaren echte hoogdagen,
en ook onze Bristolrally die elk jaar
zo’n 500 deelnemers trekt hebben we
moeten annuleren. Jammer, want we
hadden weer een mooi parcours uitgewerkt. Het zou opnieuw een prachtige dag worden, mede dankzij de inzet van onze leden en onze sponsors.
Gelukkig mogen we zelf wel blijven
fietsen, al blijft het in groep wel een
stuk leuker.” Luc sluit zich daarbij
aan: “De afgelasting van onze rally is
wel een domper want we steken daar
elk jaar heel wat tijd in, en onze organisatie zit elk jaar wel goed in elkaar.
Uiteraard kijk ik ook al erg uit naar
het moment dat we weer in groep
mogen koersen.”

"Door in groep te rijden steken we
elkaar aan om vol te houden, en ik
ben altijd blij als ik zondagmorgen
mijn wielercollega’s terugzie."
van het eerste elftal.” Luc is ook
supporter van Eendracht Wervik
en gaat graag wandelen. Beweging
komt op de eerste plaats? Luc: “Ja,
want wandelen en fietsen zijn twee
sporten die goed zijn voor de gezondheid van het ganse lichaam. Maar
ook het sociale gegeven is voor mij
erg belangrijk. Door in groep te rijden steken we elkaar aan om vol te
houden, en ik ben altijd blij als ik
zondagmorgen mijn wielercollega’s
terugzie.” Hebben beide heren bijzondere anekdotes? Rusty: “Met de
wielertoeristen reed ik vroeger soms
ook wel eens een klassieker zoals
‘Gent-Wevelgem’, ‘De Ronde van
Vlaanderen’ of de ‘Sean Kelly Classic’. Dit zijn mooie herinneringen. En
eigenlijk is het bij ritten waar je echt
tot het uiterste moet gaan en achter16
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af helemaal bekaf bent het moment
zelf soms balen, maar achteraf ben
je dan wel trots dat je hebt doorgezet.” Luc vult aan: “Er zijn vooral veel
goede en leuke ervaringen, maar af
en toe is er ook wel eens tegenslag
zoals een valpartij of materiaalpech.
En een tijdje terug werden tijdens
onze jaarlijkse weekenduitstap vier
fietsen gestolen, zoiets maak je echt
niet graag mee.” Eddy Merkx was het
grote wieleridool van Luc, Rusty was
fan van Frank Vandenbroucke en
Tom Boonen en volgt nu vooral de
prestaties van Remco Evenepoel op
de voet. Beiden volgen ook graag de
grote koersen op tv. Ook hier blijven
ze dit jaar voorlopig op hun honger
zitten. Rusty: “Corona heeft toch wel
heel wat invloed op ons sociaal leven.
Het volgen van de grote koersen, dat

MELISSA EN SANDRINA /
PETANQUE
Onder bepaalde voorwaarden is petanque
als sportactiviteit ondertussen weer toegestaan. Ook
petanqueclub De Macote heeft
een aantal tornooien moeten
annuleren. We spraken met Mélissa en Sandrina.

of 6. Mijn partner was al bezig met
petanque waardoor ik regelmatig
een kijkje ging nemen en uiteindelijk ben ik ook zelf beginnen spelen.
Ondertussen kregen mijn dochter en
schoonzoon ook interesse, en ondertussen zijn ook zij aangesloten bij de
club.” Mélissa: “We spelen elke zondagvoormiddag van 9 tot 13 uur en
tijdens de winterperiode maken we
gebruik van de binnenterreinen van
petanqueclub De Bekebolle in Geluwe. Jammer genoeg moesten we dit
seizoen onze activiteiten staken omwille van de coronacrisis.” Sandrina
vult aan: “Daarnaast organiseren wij
elk jaar ook vier kleine tornooien en
één groot tornooi. Deze vinden plaats
in de lente- en zomermaanden en
zijn voor iedereen toegankelijk.” Wat
maakt petanque zo leuk? Mélissa:
“Het is een rustige ontspanning, en
we hebben ook veel leute. De vriendschap in de club is eigenlijk het be-

“ Petanque dit betekent voor mij:
even de gedachten verzetten, want de
boog kan niet altijd gespannen zijn."
langrijkste.” Ook voor Sandrina staat
de onderlinge vriendschap voorop:
“Petanque dit betekent voor mij:
even de gedachten verzetten, want
de boog kan niet altijd gespannen
zijn. We hebben in de club ondertussen een echte vriendenkring opgebouwd zowel met de jongere als de
wat oudere aangesloten leden.” Het
groot tornooi speelt men meestal
met een 50-tal deelnemers. Sandrina: “We spelen het tornooi in vijf
rondes. Iedere deelnemer kiest zelf
zijn partner en vormt zo een doublet.
We hebben geen aparte categorieën
en spelen allemaal door elkaar, man-

nen en vrouwen, jong en oud. Onze
deelnemers komen uit de brede regio,
Wervik, Geluwe, Menen, Gullegem,
Lauwe, Rekkem en ook Frankrijk. De
computer bepaalt wie tegen wie uitkomt.” Hebben de dames nog andere
hobby’s? Sandrina: “Ik ga ook graag
wandelen en fietsen. Daarnaast hou
ik ook van koken en knuffels haken,
iets waar ik in deze coronacrisis veel
extra tijd voor kan vrijmaken.” Mélissa heeft het laatste woord: “Gelukkig is het al een tijdje goed weer,
waardoor we veel kunnen fietsen en
wandelen. Een geluk bij een ongeluk
tijdens deze coronatijden.”

Mélissa Masson is 37 jaar, arbeidster
en woont samen met Bruno Vandenbroucke in Geluwe. Ze heeft een
dochter van acht maand en is plusmama van een zoon van tien. Sandrina Carrein, 43 jaar, is poetshulp. Ze
woont samen met Ludovic Veldeman
in Wervik, en is mama van een negentienjarige dochter. Voor beiden is
petanque een mooie hobby. Melissa:
“Ik speel ongeveer 15 jaar. Mijn broer
begon destijds bij De Bekebolle in
Geluwe, daarna volgde mijn vader en
kort daarna ben ik er ook mee begonnen.” Sandrina is iets minder lang
bezig: “Ik speel ondertussen een jaar
Juni 2020 WAARHEEN
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MAARTEN BRUGGEMAN / RALLY
Ook
Scuderia
Vervica kan dit
jaar de 46ste Arco Rally van
Wervik - MOTUL Historic niet
organiseren. De Rally van Wervik brengt altijd heel wat volk
op de been en is een echte klassieker in de rallywereld. De rallysport is ook de grote passie
van Maarten.
Maarten Bruggeman is 37 jaar en
woont in Kruiseke. Hij woont samen
met Lien Deman en twee kinderen.
Beroepshalve is hij mecanicien bij
de TVH groep. Rally is al heel lang
een hobby. “Mijn vader reed rally, dus ging ik als kleine jongen al
vaak mee supporteren. Vanaf dat
ik mijn rijbewijs haalde, ging ik
ook zelf actief aan de slag binnen
de rallywereld. Ik behaalde reeds

UITSLAG
KNUTSELWEDSTRIJD

een paar klasse-zeges, in de rally
van Roeselare en Kasterlee en in
2018 ook in Wervik.” Het stopt voor
Maarten niet met zelf meerijden in
rally’s. Maarten: “Ik maak ook deel
uit van het ASD TEAM dat bijstand
verzorgt tijdens de wedstrijden van
Melissa Debackere”. We polsen nog
even of Maarten een idool heeft
in de rallysport? “Niet echt, ik kijk
vooral wie wat presteert met het
materiaal waarover hij beschikt.
Wie meer kan met minder materiaal
is voor mij een topper.

Ter gelegenheid van de
zwembaddagen tijdens de
herfstvakantie werd voor
het eerst een grote knutselwedstrijd
georganiseerd. De winnende klas
wordt getrakteerd op een
GRATIS zwemnamiddag,
met een versnapering
achteraf in de cafetaria.

”Dit jaar geen Rally van Wervik dus
voor Maarten, hij had er nochtans
echt naar uitgekeken. “Uiteraard,
want het is voor mij een thuiswedstrijd. Maar er is niks aan te doen.
Ondertussen vul ik mijn vrije tijd door
te wandelen of fietsen met het gezin.”

De opdracht bestond uit
het samen maken van een
kunstwerk met als thema:
zwemmen en recyclage.
Hierbij mocht enkel PMD en
papier en karton, dus recyclagemateriaal gebruikt worden.

"Wie meer kan met minder materiaal
is voor mij een topper."

Het winnende
kunstwerk

Aantal
stemmen

Er werden in het totaal 533
stemmen uitgebracht. (13
stemmen waren ongeldig)
De winnaar is het 3de leerjaar van juf Ines Kino van
De Kleine Ster uit
Mesen.
De volledige uitslag:

> Like “Sport in 8940” op facebook en blijf zo op de hoogte van het
sportnieuws in onze stad!
18
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261

Futura Hellestraat
5de leerjaar

99

Futura Speldenstraat
3de en 4de leerjaar

77

Futura Hellestraat
3de leerjaar

73

Futura Speldenstraat
5de en 6de leerjaar

10

Vanuit verschillende instanties wordt nagedacht over de toekomst
van kerkgebouwen. Door het veranderend kerkgebruik is het
belangrijk om na te denken over wat in de toekomst met de kerkgebouwen moet gebeuren. Wervik legt momenteel de fundamenten
voor een kerkenbeleidsplan, dat zowel door de gemeenteraad als het
bisdom moet worden bekrachtigd. Maar voor de toekomstvisie horen we
ook graag jouw mening! Vul de enquête online in via www.wervik.be/
kerkenbeleidsplan. Geen internet? ‘Bezorg deze enquête voor 1 juli aan
Stad Wervik, Kerkenbeleidsplan, Sint-Maartensplein 16, 8940 Wervik
of breng het binnen bij onze onthaalbalie.’
Tot welke leeftijdscategorie behoor je?
o 12 t.e.m. 18 jaar
o 49 t.e.m. 58 jaar
o 19 t.e.m. 28 jaar
o 59 t.e.m. 68 jaar
o 29 t.e.m. 38 jaar
o 69 t.e.m. 78 jaar
o 39 t.e.m. 48 jaar
o 79 en ouder
Kies de buurt waar je woont:
Gelieve verder in dit formulier enkel de
o Wervik
antwoorden in te vullen voor de deelgeo Kruiseke
meente die u hier aankruiste. Kruist u
o Geluwe
vb. Geluwe aan, beantwoord dan enkel
de vragen over Sint-Dionysius in
(= groene blok op volgende pagina).

Hoe vaak bezoek je gemiddeld een van de
kerken in Wervik, Geluwe of Kruiseke?
o Dagelijks
o Wekelijks
o Enkele keren per maand
o Maandelijks
o Een tot vijf keer per jaar
o Minder dan één keer per jaar
o Nooit
Waarom bezoek je voornamelijk de kerk?
o Om op regelmatige basis naar misvieringen
te gaan
o Om speciale vieringen bij te wonen, zoals
begrafenissen, doopsels, huwelijken, eerste
communies en vormsels
o Om een kaarsje te branden, te bidden, te bezinnen
o Om de Heilige Rita in de kerk van Kruiseke te
vereren

Op het grondgebied van de stad Wervik zijn
er vier kerken: twee in Wervik, één in Kruiseke en één in Geluwe. Welke stelling sluit
het dichtst aan bij jouw mening over de toekomst van deze kerken?
o In alle kerken moeten blijvend erediensten
kunnen plaatsvinden. Dat sluit niet uit dat
er af en toe ook andere activiteiten kunnen
doorgaan die hierbij aansluiten, zoals kooroptredens, concerten, tentoonstellingen, enzovoort.
o De kerken moeten niet enkel voor de eredienst gebruikt worden, maar op vaste momenten ook voor andere activiteiten: bijvoorbeeld enkele keren per week als turnzaal,
gedeeltelijk als repetitieruimte voor de muziekschool, enzovoort.
o Eén van de vier kerken zou volledig een andere bestemming kunnen krijgen.
o Meerdere kerken zouden volledig een andere
bestemming kunnen krijgen.
WERVIK
Welke stelling sluit het dichtst aan bij jouw
mening over de toekomst van de Sint-Medardus- en Sint-Jozefkerk in Wervik?
o Beide kerken moeten als kerk behouden blijven, wat niet uitsluit dat er ook andere activiteiten kunnen doorgaan.
o Eén van de kerken zou een volledig andere
bestemming kunnen krijgen.
o Geen mening.

!

De Kleine Ster uit Mesen
3de leerjaar

Enquête Kerkenbeleidsplan
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Als slechts één van deze kerken (Sint-Medardus en Sint-Jozef) blijvend als kerk gebruikt
wordt, dan vind ik:
o De Sint-Medarduskerk het meeste aangewezen om als kerk te behouden, de Sint-Jozefkerk kan een andere bestemming krijgen.
o De Sint-Jozefkerk het meeste aangewezen
om als kerk te behouden, de Sint-Medarduskerk kan een andere bestemming krijgen.
o Maakt niet uit / geen mening.

LOKALE ECONOMIE
GELUWE

ZOMER VAN DE

Welke stelling sluit het dichtst aan bij jouw
mening over de toekomst van de kerk in Geluwe (Sint-Dionysiuskerk)?
o De kerk in Geluwe moet als kerk behouden
blijven, wat niet uitsluit dat er ook andere activiteiten kunnen doorgaan.
o De kerk in Geluwe zou een volledig andere
bestemming kunnen krijgen.
o Maakt niet uit / geen mening.

AL
RLOKA
LEKKE
6 JUNI TOT 30 SEPTEMBER 2020

KOOP KORT & WIN EEN HOEVEPAKKET
Ontdek tijdens de Zomer van de Korte Keten het smakelijke aanbod van onze plaatselijke korteketen-producenten. Ga langs in de hoevewinkel, op de boerderij of bij de verkoopautomaat en
koop er kakelverse lokale producten. Bij elke aankoop krijg je een lotje voor onze actie.
Ben je bereid om je persoonlijk te engageren
voor de kerk waarvan je vindt dat ze behouden moet worden?
o Ja, als vrijwilliger bij het kerkbestuur of de parochiale ploeg.
o Ja, via een financiële bijdrage.
o Nee

!

KRUISEKE
Welke stelling sluit het dichtst aan bij jouw
mening over de toekomst van de kerk in Kruiseke (Heilig Hartkerk)?
o De kerk in Kruiseke moet als kerk behouden
blijven, wat niet uitsluit dat er ook andere activiteiten kunnen doorgaan
o De kerk in Kruiseke zou een volledig andere
bestemming kunnen krijgen.
o Maakt niet uit / geen mening.
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DEELNEMERS IN WERVIK:

(het aanbod is seizoensgebonden)

Luc Ghesquiere, Busbekestraat 16
honing

Stijn Mahieu, Wolvenstraat 11
aardbeien en aardappelen

Ben je bereid om je persoonlijk te engageren
voor het kerkgebouw waarvan je vindt dat ze
een andere bestemming kan krijgen?
o Ja, als vrijwilliger
o Ja, als initiatiefnemer van een nieuw project
voor het kerkgebouw
o Nee

Wim Mahieu, Calvariestraat 20 (ook automaat)

Heb je als persoon of met jouw vereniging, organisatie, school, bedrijf … interesse om een
kerk te gebruiken? (gedeeltelijk, volledig, sporadisch, op regelmatige tijdstippen of permanent)
o Ja
o Nee
Indien ja, kan je volledig vrijblijvend jouw interesse kenbaar maken via …......………………………....…..
................................................................................................................

DEELNEMERS IN GELUWE:

Bezorg deze enquête voor 1 juli aan Stad Wervik, Kerkenbeleidsplan, Sint-Maartensplein 16,
8940 Wervik of breng het binnen bij onze onthaalbalie.
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Vul je contactgegevens in op het lotje, deponeer het voor 10/10/2020 bij één van de inzamelpunten (bij onderstaande deelnemers, in het stadhuis, de bib of LDC De Spie) en maak kans
op één van de 6 hoevepakketten ter waarde van € 50!

kersen, aardbeien en aardappelen

Dirk Morel, Hoge Poortstraat 1

aardappelen, uien, sjalotten, wortelen en rauwe melk

Ann Ramon, Kruisekestraat 283 (automaat)
aardappelen

Wijndomein Ravenstein, Kruisekestraat 296
wijnen en druivensap

Demyfruit, Kerkhofstraat 12

appelen, peren, pruimen, vruchtensappen, honing, stroop, hoeve-ijs

Ten Hoogen Elslande, Zuidstraat 43
biologische groenten

Rika Reynaert, Kleinestraat 4
honing

Filip Vandenbulcke, Drogenbroodstraat 3
aardbeien, aardappelen en bloemkool (september)

Nick Verhaeghe, Wervikstraat 44 (automaat)
aardappelen en eieren

is een duurzaam afzetsysteem voor landbouwproducten, gebaseerd
op vijf principes:
1 Persoonlijk contact
met de producent/
landbouwer
2 Een kwalitatief product voor een eerlijke
prijs voor consument
en producent
3 Lokaal karakter
4 Seizoensgebonden
aanbod
5 Kleine ecologische
voetafdruk door
beperkt aantal
tussenschakels en
korte afstand tot
consument
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TOERISME

OPEN / GESLOTEN

Wandelen

STADHUIS - ONTHAAL
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag*

in Wervik, Geluwe en Kruiseke
"Blijf in uw kot" is de beste raad in deze Coronatijden. Maar omdat ook sport en zeker buitenlucht belangrijk blijft, raden wij jullie ook zeker aan om nu en dan de benen te strekken. Een mooie wandeling kan deugd doen voor zowel lichaam als geest! In Wervik, Geluwe
en Kruiseke bestaan sinds jaar en dag heel wat prachtige wandelingen die al uitgestippeld
zijn. Op deze pagina hebben we er alvast enkele gebundeld. Je vindt ze gedetailleerd op
www.wervik.be/toerisme/actiefbuiten. Veel wandelgenot!
GEZINSVRIENDELIJKE WANDELINGEN
De Westhoek ontvangt gezinnen met kinderen met open armen.
De twee Westhoek KD's (wat zoveel als deugnieten betekent in
het West-Vlaamse dialect) Jaek & Nink nemen je op sleeptouw
en helpen je om in de Westhoek op verkenning te gaan.
Surf naar www.westhoekkd.be en ontdek het uitgebreide
kindvriendelijke aanbod in de regio.
• Beleef De Balokken
• De Geknippelde Kater
• Dé Wèrrviksche kèrrke
WANDELEN IN HET GROEN
• Recreatie-eiland De Balokken
• Boerenkrijg wandelroute
• Kruiseke wandelroute
• Geluwe-Reutelbeek wandelpad
• Laag-Vlaanderen Wandelroute

speeloute vol
de wandelr
tot 12 jaar
Een boeien r kinderen van 8
plezier voo

Een boeiende zoektocht
voor kinderen van 8 tot 12 jaar

en Nink
met Jaek

Een boeiend
e
vol speelple wandelroute
zier
kinderen van voor
8 tot 12 jaar

Jaek en Nink in

met Jaek

en Nink

STADSWANDELINGEN
• Stadswandelroute Wervik-Wervicq-Sud
• Architectuurwandeling “Huib Hoste”
• Leiekantwandeling

8.30 - 12 uur 13.30 - 16.30 uur
8.30 - 12 uur 13.30 - 18.30 uur
8.30 - 12 uur 13.30 - 16.30 uur
8.30 - 12 uur 13.30 - 16.30 uur
8.30 - 12 uur
9 - 12 uur (* enkel 6 juni)

E-loket
Vraag documenten aan via www.wervik.be/e-loket

> 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 6 juni,
alleen dienst Burgerzaken
en op afspraak)

Onthaal en snelbalie zijn vrij te bezoeken
binnen de openingsuren. Voor bezoeken
van de diensten maak je een afspraak via
www.wervik.be/afspraak-maken of bel de
dienst.
• Burgerzaken:
056 952 001
• Vrije Tijd:
056 952 002
• Openbaar Domein:
056 952 003
• Bouwen - Milieu - Wonen: 	 056 952 004
• Secretariaat - Personeel: 	 056 952 005
• Financiële dienst:	
056 952 006
• Algemeen nummer:
056 952 000
Het OCMW is bereikbaar op het nummer
056 95 26 00.
Stadhuis (onthaal en snelbalie + burgerzaken) zijn open op zaterdag 6 juni van 9 tot
12 uur. Let op: voor dienst burgerzaken wel
enkel open op afspraak.
Voor de opening van de bibliotheken,
Tabaksmuseum en andere raden wij aan
om de website www.wervik.be in de gaten
te houden.

> MEER INFO: Dienst Toerisme, Koestraat 63, Wervik, 056 95 24 25, toerisme@wervik.be
22

WAARHEEN Juni 2020

Juni 2020 WAARHEEN

23

IN BEELD

De kinderen van IBO Sloeber tonen hun gouden hart in coronatijden

24

WAARHEEN Juni 2020

