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Leve de lokale handel!

HART VOOR
JOUW BUURT

Duurzame buurtinitiatieven
JULI-AUGUSTUS 2020

ZOMERSNUIF

Coronaproof aanbod

Een zomer
vol terrasjes!

Congé in
eigen stee

EERSTE WOORD

WIST-JEDATJE
VAN DE
MAAND

WIST JE DAT
Wist je dat … je een toffe vakantie in eigen stad kan
beleven door op een sportieve manier niet of minder
gekende plekjes te ontdekken in Wervik, Geluwe en
Kruiseke.
#WervikChallenge: inwoners we dagen jullie uit om
deel te nemen aan onze #WervikChallenge! Deel jullie
sportieve exploten op de sociale media!
De #WervikChallenge bestaat uit 3 delen:

• Run Challenge
• Bike Challenge
• Start to Walk
Je vindt alle info op www.wervik.be/wervikchallenge

Noteer nu al de drive-in filmvoorstellingen: Le Grand Bain (10 juli - Wervik) en 1917 (14 augustus - Geluwe)

#STAYCATION
AANBOD
Schrijf je in op de

ZOMERSNUIF
E-LETTER

Blijf je deze zomer gewoon lekker thuis? Congé in eigen st(r)ee(k) is nog zo
leuk! Ontdek het coronaproof vakantieaanbod in onze stad in onze wekelijkse e-letter die in juli en augustus de deur zal uitgaan.
Registreer jouw e-mailadres door een profiel aan te maken of aan te vullen op
www.wervik.be/webshop en geef aan dat je op de hoogte wenst te blijven van
nieuwtjes.
Een volledig overzicht van alle activiteiten vind je ook op www.wervik.be/
zomersnuif. Ben je niet vertrouwd met digitale communicatie? Haal dan het
wekelijkse programmaoverzicht in het stadhuis, de bib, LDC De Spie &
De Kim of bij je slager, bakker of broodjeszaak.

Speelpleinwerking
Goed nieuws! Deze zomer wordt er opnieuw
speelpleinwerking georganiseerd voor kinderen
uit Wervik & Geluwe. De werking start dit jaar
uitzonderlijk op maandag 6 juli. Stadsdomein
Oosthove zal tijdens weekdagen afgesloten worden tussen 13 en 18 uur. Zo wil de Jeugddienst
externe contacten met de werking vermijden.
Verdere informatie over het jeugdaanbod is
terug te vinden in de digitale jeugdfolder op
www.wervik.be/jeugdfolderzomer
> INFORMATIE? Jeugddienst Wervik:
jeugd@wervik.be, 056 95 24 20
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Opvoeding

Band in de kijker:
Fat Max

Een nieuw seizoen
staat voor de deur…
Juni is traditioneel de maand waarin het nieuwe
seizoen van het Forum wordt aangekondigd. Er is
momenteel nog teveel onduidelijkheid over wat zal
kunnen en wat niet, maar niet getreurd, we komen
terug…
Achter de schermen zijn we volop bezig met de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen. Zo kan je in
het najaar terug genieten van een sterke cultuurprogrammatie boordevol muziek, theater, film, humor
en vorming.
Houd onze website www.wervik.be/forum alvast in
de gaten. In de loop van augustus zal ook de seizoensbrochure in jullie bus vallen.
We hopen jullie in het najaar alvast terug te mogen
verwelkomen in het Forum.

COLOFON Verantwoordelijke uitgever: Youro Casier. Redactie: Tim Ghillemyn, Marc Stevens, Kathleen Mobouck, Renzo Demeulenaere, Akim Chouidem,
Kris Deronne en Vanessa Jaecques. Foto's: Luc Vanthuyne. Concept: www.MAUS.studio
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Corona trof heel wat mensen uit verschillende sectoren. Zo ook de
lokale ondernemers. Heel wat zaken moesten noodgedwongen de
deuren sluiten of hun dienstverlening danig aanpassen aan de geldende maatregelen. Na enkele zware maanden zijn velen opnieuw gestart.
Wij polsten bij verschillende zaakvoerders over hoe zij de voorbije periode beleefden en vooral: hoe kijken zij uit naar de toekomst.

Leve de lokale
handel

Drukke periode bij Demyfruit
Bij Demyfruit kan je al drie generaties lang terecht voor heerlijke groenten en fruit waaronder appels van eigen kweek. Ook tijdens de coronaperiode bleven de deuren van de winkel van Christophe
en Emmy open, zij het met de nodige aanpassingen. Emmy Gruyaert vertelt er ons alles over.
“Als voedingszaak mochten wij
gelukkig open blijven. Natuurlijk
hebben wij meteen de nodige veiligheidsmaatregelen genomen, zoals mondmaskers, handschoenen,
ontsmettingsmiddel, … Er mocht

ook maar 1 klant tegelijk de winkel
binnen.”
Vonden de klanten de weg naar
de winkel tijdens de crisis?
“Absoluut! Als ik één positieve les
getrokken heb uit deze crisis, is

het wel dat mensen de lokale handelaars echt herontdekt hebben. Ik
denk dat mensen ook bewuster leefden en groter belang hechtten aan
gezonde voeding. Dat is goed om
zien. Het was voor ons een drukkere periode dan normaal die tijd van
het jaar. Het viel ook op dat mensen
hun inkopen hebben gespreid. Bij
wijze van spreken kwamen ze elke
dag om een kilo appels, ipv alles in 1
keer mee te nemen. Voor veel klanten was een bezoek aan de winkel
een uitstap. De eerste week van de
lockdown was het afwachten, maar
daarna vonden ook veel oudere
mensen de weg naar hier. Voor hen
was dit vaak een manier om aan de
eenzaamheid te ontsnappen. Klanten zegden me letterlijk dat ze blij
waren om eens buiten te zijn en tegen iemand te kunnen praten.”
Was het makkelijk om te wer-
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ken terwijl de kinderen thuis
waren?
“Dat was zeker geen evidentie. De
twee jongste kleuters beseften niet
meteen wat er aan de hand was. Het
voelde net als de grote vakantie. Ze
hebben enorm veel gespeeld en gelukkig konden ze bij mijn schoonouders terecht die hier net naast ons wonen. De oudste had les via de chat en
skype, en dat was niet altijd evident.
Vaak was ik bezig met een klant toen
ik vlug naar boven moest hollen om
de computer aan te zetten. Het was
aanpassen maar het is ons gelukt!”
Wat brengt de zomerperiode
voor jullie?
“Gezien wij niet hebben gesloten,
gaan wij onze vaste sluitingsperiode
na het appelseizoen inlassen. Van
27 juli tot 12 augustus gaan we er
dus even tussenuit om de batterijen
op te laden.”

“Sfeer van de Waterkant kan je
niet in een zakje stoppen”

Demyfruit, Kerkhofstraat 12 in Geluwe
Openingsuren:
• dinsdag - vrijdag 8.30-18.30 uur
• zaterdag 8.30 uur-16 uur.
• zondag en maandag gesloten

“Het was even slikken toen we op
donderdag 12 maart het nieuws
van de verplichte sluiting voor de
horeca te horen kregen. De dag nadien was het volle bak. Er werden
bepaalde afspraken geannuleerd
maar evenveel klanten wilden op
vrijdag 13 maart nog eens genieten van een restaurantbezoek.
Ook onze voorraad hebben we verdeeld. We schonken een deel aan
Love in Action en ook aan onze
personeelsleden. Oorspronkelijk
zouden we slechts enkele weken
moeten sluiten maar het werden
bijna 3 maanden.”

Demyfruit is ook een van de deelnemers van de korte ketenactie.
Ontdek tijdens de Zomer van de
Korte Keten het smakelijke aanbod van onze plaatselijke korte-keten-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. Vul je
contactgegevens in op het lotje, deponeer het vóór 10 oktober 2020 bij
één van de inzamelpunten en maak
kans op één van de 6 hoevepakketten ter waarde van € 50!

Het terras van “De Waterkant aan de Leie” is opnieuw klaar om
klanten te ontvangen. Gelukkig want maar liefst drie maanden
moest het restaurant van Anne en Bart de deuren sluiten door
de coronacrisis.

Van de drukte van de horeca
naar de stilte van het coronaleven. Een grote aanpassing?
“De eerste weken hebben we wat
achterstallige klusjes weggewerkt

en onze to-do-lijst afgelopen. Maar
die is natuurlijk niet oneindig. Het
leven in de horeca is druk en gaat
vaak gepaard met stress. Ook op
feestdagen en in het weekend ben
je altijd in de weer. Dat is dus aanpassen als het wegvalt.
Jullie zijn uiteindelijk overgestapt naar afhaalgerechten?
“Klopt. Wij kregen heel wat vragen
van klanten die ons wel misten.
Ook voor ons was het niet makkelijk om plots stil te vallen. Zowel
voor het koken als het sociale contact met de klanten. Op die manier
hebben we ons toch wat kunnen
aanpassen, al is dat natuurlijk niet
hetzelfde. De sfeer van een bezoek
aan de Waterkant kan je niet in
een zakje stoppen.”
Heb je ook positieve zaken
Juli-augustus 2020 WAARHEEN
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geleerd uit de coronacrisis?
“Mensen beseffen nu meer dan
vroeger hoe belangrijk hun lokale
horeca is. Het lijkt een evidentie dat
cafés en restaurants open zijn, tot
ze plots moeten sluiten. Dan beseffen ze pas wat ze missen. En wij als
lokale handelaars ook. Het is een
sociaal beroep en zonder klanten
kunnen wij ook niet verder.”
Wat brengt de toekomst?
“Normaalgezien sluiten wij altijd
na de braderie. Maar omdat we de
deuren al te lang moesten dicht
houden, zullen we normaal gezien
openblijven tot eind dit jaar. We
moeten nog bekijken hoe we dit
praktisch gaan oplossen met ons
personeel en hun verlof, maar dat
komt wel goed. De klanten hebben
de weg terug naar hier gevonden.
Voorlopig hebben we wat moeten
herschikken en kunnen we tien
couverts minder aanbieden. Dit om
de klanten ook de nodige veiligheid
te garanderen.”
De Waterkant, Leiestraat 26, Wervik
Openingsuren
• Donderdag: Vanaf 18.30 uur
• Vrijdag: Vanaf 11.30 en vanaf 18 uur
• Zaterdag: Vanaf 11.30 en vanaf 18 uur
• Zondag: Vanaf 11.30 en vanaf 18 uur
Reserveren kan via info@dewaterkantwervik.be, 0473 34 37 73 of 056 53 02 81

" Mensen beseffen
nu meer dan
vroeger hoe
belangrijk hun
lokale horeca is."

Ook vanuit de Vlaamse en federale overheid zijn er verschillende steunmaatregelen in het leven
geroepen:

“We waren wel degelijk een
essentieel beroep”
In coronatijden speelde heel wat van het privé- en professionele leven zich online af. Van jong tot oud, iedereen ontmoette
elkaar digitaal. En daarbij kwam de service van Wouter en zijn
team van Wamco meer dan van pas.
“Onze winkel hebben we moeten
sluiten, en de eerste weken was
technieker Rinus technisch werkloos, maar ik merkte algauw dat de
aanvragen bleven binnenstromen.
Net alsook de online bestellingen.
Niet te verwonderen want het echte leven viel plat maar heel speelde
zich online af. Studenten die laptops
nodig hadden voor school, ouderen
die tablets zochten om te skypen
met kinderen en kleinkinderen, …
Corona heeft zeker zijn impact gehad en het leven is veranderd. Hoe
dat dat zal evolueren hangt natuurlijk af van het feit of mensen weer
meer naar buiten zullen komen of
niet. Maar online kreeg zeker een
boost. Het werd zo niet gezegd,
maar wij waren wel degelijk een essentieel beroep.”

Wat zijn jullie plannen voor
de komende periode?
“Elk jaar nemen we twee weken verlof na 21 juli. Ikzelf neem nog een
weekje extra verlof omdat ik meest
met bedrijven samenwerk en dus
het einde van het bouwverlof afwacht. Maar elk jaar sluiten we normaal gezien ook tijdens het verlengde weekend van Hemelvaart. Maar
omdat we merkten dat heel wat
klanten geholpen wilden worden en
ook naar de winkel afzakten, zijn we
open gebleven die periode. Klanten
hadden nood aan hulp en advies en
daar zijn ze bij ons natuurlijk voor
aan het goede adres”.
Wamco Computers
Vlamingenstraat, Wervik
056 49 51 42
www.wamco.be

De corona hinderpremie
Ondernemers die getroffen zijn door
een volledige sluiting ingevolge de
coronacrisis kunnen een Corona
hinderpremie van € 4.000 krijgen.
Ondernemingen die vanaf 6 april
nog steeds alle dagen gesloten moeten blijven, krijgen voor elke bijkomende sluitingsdag een bijkomende
sluitingspremie van € 160 per verplichte sluitingsdag die samenvalt
met een normale openingsdag zoals die van toepassing was voor 14
maart 2020.
De corona compensatiepremie
Ondernemers die door de beperkende maatregelen van de federale
overheid een omzetdaling van minstens 60% hebben in de periode
tussen 14 maart 2020 en 30 april
2020 in vergelijking met dezelfde
periode vorig jaar, kunnen een forfaitaire Corona compensatiepremie
van € 3.000 aanvragen.
De compensatiepremie geldt ook
voor zelfstandigen in bijberoep onder bepaalde voorwaarden.

De corona ondersteuningspremie
De Vlaamse Regering heeft vorige
week beslist om een corona ondersteuningspremie uit te keren aan
ondernemers die reeds zijn opgestart, maar die nog steeds een zwaar
omzetverlies lijden.
Deze compensatiepremie
bedraagt € 2.000
De extra premie kan gelden voor
alle ondernemingen die in aanmerking komen voor de 1ste compensatiepremie en voor ondernemingen
die een beroep konden doen op de
hinderpremie en die ondertussen
opnieuw open zijn. De voorwaarde =
een omzetverlies van minstens 60%
in een periode van 1 maand vanaf
de heropening ten opzichte van een
referentieperiode vorig jaar.
Overbruggingsrecht voor
zelfstandigen (coronavirus)
Zelfstandigen (zowel in hoofd- als

bijberoep onder bepaalde voorwaarden) die hun activiteit verplicht moeten sluiten of minstens
7 opeenvolgende kalenderdagen
volledig onderbreken ingevolge de
coronacrisis, hebben recht op een
financiële uitkering voor de maanden maart, april, mei en juni 2020.
Maar er zijn nog heel veel andere steunmaatregelen zoals vb. :
- Nieuw taxshelter-systeem Covid-19: particulieren kunnen geld
investeren in alle kmo’s die last
hadden van de coronacrisis. Deze
inverstering kan deels afgetrokken worden door de belastingen.
- een verhoogde investeringsaftrek van 25% voor investeringen
tussen 12 maart en 31 december
2020.
- 100% van de aftrekbaarheid van
kosten verbonden aan de organisatie van evenementen en de catering tot 31 december 2020.

> ALLE INFO: website van het Agentschap Innoveren en Ondernemen:
www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank. Kies
als filter steunmaatregelen ‘coronavirus’.

WERVIKBON
Om de lokale handel een hart onder de riem te steken werd een Wervikbon in het leven geroepen. De
verkoop startte op 1/4/2020 om 12 uur en eindigde op 10/05/2020 om 22 uur. Er werd voor 360.800 euro
aangekocht, met de 20% van de stad Wervik komt dit neer op   
die in deze moeilijke tijden van gesloten handelszaken toch
naar de 104 handelszaken gevloeid is.

432.960 euro

De bonnen kunnen vanaf 1 september t.e.m. eind februari 2021 ingeruild worden.
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Coronakilo’s!
Hoe voorkom je er nog meer
en hoe raak je ervan af?

Recent in het nieuws: bijna de helft van alle volwassen Belgen is zwaarder
geworden sinds de lockdown. Oorzaak: meer eten en minder bewegen.
Interessant is ook dat 13% van de vrouwen wél is afgevallen! Wat doen
deze vrouwen dan anders? Ze zijn meer gaan bewegen en minder
gaan eten, doordat ze juist door dit virus meer bewust zijn geworden
van het belang van een goede gezondheid.
DE GROOTSTE UITDAGING VAN THUIS ZIJN…
Je eet thuis, werkt thuis, vergadert thuis, … De koek- en
snoeptrommel lachen de ganse dag naar je. Omdat je
de gezelligheid van sociale activiteiten mist, ga je eten.
Want eten wordt nu eenmaal geassocieerd met gezelligheid. In het weekend maak je het extra gezellig met…
jazeker, eten en drinken. Veel anders kun je toch niet
doen… ‘We hebben maar dat meer’… Het lijkt zo logisch
en is voor velen zo herkenbaar.
WAT WIL JE ÉCHT EN WAAROM?
Als jou echter gevraagd wordt wat je belangrijk vindt
in het leven, dan is de kans groot dat je o.a. gezondheid
noemt. Je wil fit zijn en energie hebben om je eigen dromen waar te maken.
Een paar kilo's aankomen is op zich niet erg. Het probleem is dat aankomen meestal een gevolg is van jezelf
“vullen” en niet “voeden”. Je lichaam heeft, net als een
auto, de juiste brandstof nodig om

goed te werken. Net als die auto, gaat je lichaam roesten
en aftakelen wanneer je onvoldoende beweegt. Met alle
gevolgen van dien. Je weet dit uiteindelijk allemaal wel,
maar wààr haal je die motivatie vandaan?
Daar is intrinsieke motivatie voor nodig. Hoe krijg je
die? Door jezelf af te vragen waaròm je gezondheid/
fitheid/energie zo belangrijk vindt? Eén waaromvraag
is hierbij niet voldoende. Stel jezelf deze vraag minimaal 5x. Waarom wil ik veel energie hebben? Omdat
ik ’s avonds mezelf nog nuttig wil maken bijvoorbeeld.
Waaròm wil ik dat? Omdat ik dan mijn leven meer op
orde heb en een minder gestrest persoon ben. Waaròm
wil ik minder gestrest zijn? En ga zo maar door. Zo kom
je tot de kern van wat je écht belangrijk vindt. Schrijf
dat voor jezelf op en hang dat ergens waar je vaak bent,
zodat je het regelmatig ziet. Herinner je jezelf er iedere
keer aan, als je weer eens een excuus probeert te vinden
om niet te trainen of wanneer je een graai uit de snoeppot wil nemen…

Ilse is oprichter van Body in Balance. Ze is ervaringsdeskundige op het vlak van voeding en
kent alle pijnpunten en valkuilen. Als werkende moeder weet ze ook hoe druk het leven kan
zijn en hoe weinig tijd er vaak overblijft om gezond en fit te blijven en voor onszelf te zorgen.
Met Body in Balance wil ze daarom het antwoord bieden en het makkelijker maken om kort
en efficiënt te sporten én om gemakkelijk gezonder te gaan leven.
Als orthomoleculair therapeut én personal coach biedt ze bij Body in Balance coaching aan
op maat: enkel voedingsadvies, enkel trainingen of beide samen? Alles is mogelijk en wordt
op maat van de klant gemaakt.
De energie die Ilse zelf heeft, wil ze aan elke klant meegeven, wat heel motiverend werkt. Zo
hoopt ze iedereen steeds weer te motiveren om te blijven bewegen en gezond te eten, want
dit is namelijk zò belangrijk! Niet alleen voor je fysieke gezondheid, maar ook voor hoe je je
mentaal voelt.
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VIJF TIPS OM DE CORONAKILO’S AAN TE PAKKEN!
Heb je de ‘waarom-opdracht’ gedaan en is je motivatie groot genoeg om die kilo’s er terug af te krijgen of om te voorkomen dat er meer kilo’s bijkomen? Dan heb je hier 5 tips:

1

2

3

4

Start de dag
met een
work-out

Maak
een weekplanning

Stel je ontbijt
wat langer
uit

Kom je bed wat eerder uit
en begin de dag met een
(mini)work-out. Al is het
maar een mini work-out
van 10-15 min. Hiermee
activeer je je lichaam,
laat je je hart pompen
en je bloed wat sneller
stromen, waardoor je “instant energy” krijgt. Je
productiviteit zal hoger
zijn. Ook verbrand je op
dit moment volop vetten,
aangezien je dit doet meteen bij het opstaan, voor
je je dag begint dus. De
koolhydraatreserve is dan
ondertussen
uitgeput,
waardoor de vetten voor
de nodige energie moeten
zorgen.
Bovendien zet je je mindset alvast in de actieve
modus en in de goede
richting, waardoor je
meer gemotiveerd zal zijn
om die dag nog meer te
bewegen én gezondere
keuzes te maken.

zowel voor voeding als
voor beweging! Plan elke
dag minimaal 30 minuten gewone beweging in
(wandelen, fietsen, huishouden, tuinieren,…) EN
minimaal 3x per week
intensieve en spierversterkende beweging van
minimum 30 minuten.
Idealiter kies je voor variatie:
HIIT-trainingen,
spierverstevigende trainingen, hardlopen, wielrennen,…
Ook je weekmenu plan je
best op voorhand, zodat
je perfect weet wat je in
huis moet halen. Maak
dit niet te ingewikkeld.
We hebben niet elke dag
een ganse menu nodig.
Hou het simpel, dan hou
je het langst vol!
Deze planning opstellen
kost je wat tijd en energie
vooraf, maar zorgt voor
zoveel rust achteraf.

of ga intermitterend vasten (“intermitting fasting”) oftewel maak de periode waarin je eet korter.
Sta op, neem een groot
glas water, doe je (mini)
work-out en stel je ontbijt
zo lang mogelijk uit, bv
tot 10u. Je geniet dan extra van je kopje koffie en
eet dan je ontbijt in plaats
van je snack bij de koffie. Zo heb je toch al een
eetmoment minder op die
dag. Je zult merken dat je
bloedsuikerspiegel veel
stabieler wordt, waardoor
je minder eet- en snackbehoefte hebt.
Velen kunnen zelfs al het
ontbijt uitstellen tot aan
de middag.
Anderen vasten liever ’s
avonds en laten het diner
achterwege. Alles kan
in deze manier, zolang je
maar de periode waarin je
eet, korter maakt.

Kies één
ongezond
snackmoment

3

Begin de dag met een (mini)work-out

per dag of per week voor
jezelf en geniet daar ook
van.
In plaats van de hele dag
door te lopen snoepen,
bepaal je voor jezelf 1 moment waarop je dit mag
doen. Bv bij de koffie om
16u. Zo is het makkelijker
om op die andere momenten niets te nemen, of om
gezondere keuzes te maken.

5

Zoek
afleiding
als je de verleiding niet
kunt weerstaan. Iedere
keer als je de keukenla
weer open wilt trekken,
maak je 100 squats, doe je
een dansje door de kamer,
ga je een minuut touwtjesspringen of ren je een
rondje door je tuin,… Als
het maar gekoppeld gaat
met een beweging! Zo
heb je direct extra beweging en is je snackbehoefte na deze afleiding
meestal wel voorbij!

Juli-augustus 2020 WAARHEEN
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44 De Zunnewyzer, Ieperstraat 2
45 Den Artiest, Ieperstraat 82
46 Oud Stadhuis , Sint-Denijsplaats 7

FRITUUR
47 't Frituurke, Ieperstraat 13
48 't Gilwes Fritgenot, Ieperstraat 6A
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49 Foodies , Menenstraat 35

KRUISEKE
A19

CAFÉ

50 't Hoogland, Kruisekestraat 467
51 Het Visputje, Oude Ieperweg 8

TEA-ROOM - SNACK

33

PITTA / PIZZERIA

52 't Erfgoed, Oude Ieperweg 2

WIJNTERRAS

28 Pitta Melita, Steenakker 2
A19Lege Kruise 1
29 Borsalino,
30 Pizza Narula, Sint-Medardusstraat 9

53 Wijndomein Ravenstein, Kruisekestraat 296
		 (pop-up)

Dit nieuw popupadresje kregen we nog net door voor de afsluit van deze Waarheen:
Café Renard, fiets- en wandelcafé, Vosstraat 9
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Bolero, Hoogweg 1
Finidi, Speldenstraat 64A
Marianne , Stationstraat 23
't Park, Kruisekestraat 86A
St Medard, Leiestraat 3
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43 Brasserie Triamant, Wervikstraat 41

26 Krokantje, Vlamingenstraat 19
27 't Broodjeshuis, Vlamingenstraat 3
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Vredig Gerecht, Magdalenastraat 1
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- Café De Macote
heeft naast een terras achteraan nu ook
een terras aan de voorkant van de zaak.
50
- Café ’t Lusterke 7 mag een terras opstellen voor hun zaak.
- Café Black Pearl 1 en Kfee Sultan 5 mogen
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zowel voor hun zaak als aan de pui op het
NS
TR
AA
T
Sint-Maartensplein. Met de palmbomen
N8
53
wordt zelfs
een extra zomerse toets
voorzien.
- Frituur Sint-Medard 25 mag twee
parkeerplaatsen innemen aan de
overkant op de Vrijdagmarkt.
51
OUDE IEPERWEG
- Bistro Vredig Gerecht 20 krijgt
een terras aan de overkant op
het grasplein bij de kerk.
- Ook 't Kapoentje 12 en
Krokantje 26 mogen hun terras
uitbreiden op de parkeerstroken.
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Uiteraard kan je deze zomer ook terecht bij onderstaande horecazaken in onze stad voor de nodige verfrissing of versnapering.
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Onze horeca kreeg het zwaar te verduren
tijdens de coronacrisis. Gelukkig mochten
de tapkranen op maandag 8 juni weer lopen
en konden bezoekers hun eerste terrasje
van het jaar meepikken. En deze zomer
A19
tieren de terrassen
in onze stad
weelderig! In overleg met de horeca
kwamen we samen tot een oplossing
om extra terrassen te voorzien met
aandacht voor de afstandsregels
en veilige verkeersomstandigheden.
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DUURZAME BURGERINITIATIEVEN

MONDIAAL BELEID

HEB JIJ EEN
VOOR JOUW BUURT?
Het bestuur wil inwoners, buurten en verenigingen stimuleren, inspireren en
ondersteunen om acties te ondernemen om - samen - de wijk, buurt, straat,…
meer leefbaar te maken voor iedereen en dit op een duurzame wijze. We
brengen mensen samen rond heel concrete ideeën en initiatieven. Wij bieden
ondersteuning - ook financieel - om die ideeën te kunnen realiseren.
Heb jij zin om de handen uit de mouwen te steken? Samen bekijken we de
mogelijkheden om initiatieven te ontwikkelen op maat van jouw buurt. Met
een beetje overtuiging, creativiteit en engagement zal je merken dat er ook
in jouw buurt heel wat mogelijk is.
Je staat zeker niet alleen, je zou verwonderd zijn hoeveel van je buren zitten
te wachten op mensen zoals jij, die het initiatief nemen!

INSPIRATIE
Sinds de oproep midden juni kregen wij
al enkele mooie ideeën en voorstellen
van projecten binnen. Samen met de

Guido wil het grasplein
aan de vrijdagmarkt
omtoveren tot een groene oase.

Zoals je ziet lopen er heel wat mensen
rond met goeie ideeën om de buurten
te verfraaien, vergroenen en mensen
te verbinden en dit op een duurzame
wijze.
12
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Christel staat te popelen om in de straat groene gevels
aan te leggen, met eventuele vooruitzichten om in een latere fase groene slingers aan te leggen tussen de verschillende huizen. Ook de aanleg van tegeltuintjes waarbij één
tegel wordt verwijderd om van daaruit te beplanten aan
de gevel is een piste die we verder onderzoeken.

Maaike wil haar buren
(beter)
leren
kennen en de senioren in de straat wat uit
hun isolement halen
en speelt met het idee
om een openluchtfilmavond te organiseren.

Nu is het aan jou! Heb jij een fantastisch idee voor jouw buurt? Wij zetten
er graag, samen met jullie, onze schouders onder om jullie buurt om te toveren tot een plaats waar het net dat tik-

We willen iedereen de kans geven om een project
in te dienen. Indien inwoners problemen ervaren
met het digitaal indienen van een aanvraag, is het
mogelijk om de aanvraag met hulp van de medewerkers op de dienst in te vullen en alsnog via het
e-loket in te dienen.
Wil je eerst je voorstel of idee aftoetsen alvorens
in te dienen? Dat kan, maar is zeker niet verplicht!
Stuur een korte omschrijving van wat je precies
wil realiseren binnen je buurt naar duurzaamheid@wervik.be.

Brainstorm over
mondiaal beleid
Vind jij het belangrijk dat onze stad ook haar
steentje bijdraagt om de kloof tussen Noord en
Zuid te verkleinen? Ben je misschien zelf betrokken bij een ontwikkelingsproject en kan je wel wat
hulp gebruiken? Wil je je blik op de wereld verruimen? Kom dan op dinsdagavond 7 juli naar de
raadzaal van het stadhuis. Samen wisselen we van
gedachten over hoe de stad Wervik haar mondiaal
beleid meer vorm zou kunnen geven. Welkom!
dinsdag 7 juli om 19 uur
raadzaal van het stadhuis (Sint-Maartensplein 16)
MEER INFO: elsje.vanbellingen@wervik.be
056 95 24 07

WANNEER:
WAAR:

HOPLR
We zetten volop in op het online platform Hoplr,
waar buren elkaar kunnen ontmoeten rond verschillende en eventueel gelijkaardige ideeën, elkaar
inspireren, de voorstellen beoordelen, brainstormsessies organiseren voor hun buurt of een heel
specifiek idee samen verder kunnen uitwerken.

initiatiefnemers gaan wij rond de tafel
zitten om elk idee, hoe klein ook, verder uit te werken tot een haalbare actie.

Zo is er Freddy die vaak gaat wandelen, maar gezien zijn
gezegende leeftijd soms nood heeft aan een zitbank om
even te kunnen rusten onderweg. Na wat onderzoek ontdekten we dat we het idee van Freddy kunnen helpen
vormgeven tot een haalbare actie van “buurtbanken”
langs wandelwegen; een gezellige ontmoetingsplaats
voor buurtbewoners en een rustmogelijkheid zodat een
gezonde wandeling voor iedereen mogelijk wordt.

Els wil samen met enkele buren een plantruilbeurs organiseren.

In elke buurt
wonen mensen
met een hart
voor de buurt.
Ze hebben
ideeën, plannen en zelfs
dromen voor
de buurt.

keltje extra leuk wonen is.
Ideeën en voorstellen kunnen ingediend worden via het registratieformulier op www.wervik.
be/duurzame-burgerinitiatieven. Het betreft een
eenvoudig formulier waarbij we vooral polsen
naar wie, wat, waar, wanneer en waarom.

Registreer je dus snel (indien je dit nog niet
zou gedaan hebben) op www.hoplr.com om alles
van dichtbij te kunnen meevolgen.

Stefaan mist kunst in
het straatbeeld en stelt
voor om de kerkomgeving op te fleuren.

We nodigen je graag uit op het infomoment in het stadhuis op woensdag
8 juli 2020 om 19u. We leggen kort
uit hoe we te werk gaan, maar staan
vooral open voor alle ideeën over jullie
buurt.

Een delegatie van Les Amis de Warang was eerder dit jaar
in Senegal. De vereniging verleent er steun aan een lokaal
schooltje.

Juli-augustus 2020 WAARHEEN
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PLUSSERSAGENDA
VL@S WERVIK-GELUWE

- Do 2 en 16/7. 9 uur, stadhuis. Daguitstap
fietsen
- Wo 8 en 22/7 juli 13.30 uur. Bolletra
- Do 9 en 23/7. 13.45 uur, Oosthove. Petanque
- Di 14/7. 9 uur, ’t Pardoen. Daguitstap wandelen
- Ma 20/7. 14 uur, ’t Portaal. Kaarting
- Di 21/7. 14 uur, ’t Portaal. Darts
- Ma 27/7. 14 uur, ’t Pardoen. Wandelen
- Wo 5 en 19/8 aug. 13.30 uur. Bolletra
- Do 6 en 20/8. 14 uur, stadhuis. Fietsen
- Vr 7 en 21/8 14 uur, Pionier. Curvebowls
- Do 13 en 27/8. 13.45 uur, Oosthove. Petanque
- Di 25/8. 14 uur, Portaal. Darts
- Ma 31/8. 14 uur, Pardoen. Wandelen

NEOS WERVIK

- Di 7 en 28/7. 14, ’t Portaal. Kaarten
- Di 14/7. 14 uur, verzamelen aan de Sint-Jozefskerk. Fietstocht

OKRA KRUISEKE

- Wo 1 en 15/7. De Knippelaar. Kaarten
- Wo 8/7. Fietsen
- Wo 5 en 19/8. De Knippelaar. Kaarten
- Di 11/8. Fietsen

VOLKSTUINPARK
ZOEKT TUINDERS
Volkstuinpark Schoonvelde heeft nog enkele volkstuintjes ter beschikking in de Scherpenheuvelstraat.
Enkele jaren geleden startte het OCMW, in samenwerking met TuinHier, er het Volkstuinpark op. Er
waren onmiddellijk heel wat geïnteresseerden om er
onder andere groenten te kweken. Het werd meteen
ook een sociale aangelegenheid. Er is een gemeenschappelijke lescontainer waar er voordrachten e.d.
worden georganiseerd.
Heb je groene vingers? Ben je geïnteresseerd
om ook een perceeltje te bewerken? Neem
gerust vrijblijvend contact op met Véronique Verhelst: 0456 95 21 15 of veronique.verhelst@wervik.be.
14
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DE KIM - DE KIER - VROUWENCENTRUM

LDC DE KIM

BUURTHUIS DE KIER

In het lokaal dienstencentrum De Kim hebben we weer
een gevarieerd programma opgemaakt voor het najaar.
Dit uiteraard alles onder voorbehoud.
Hopelijk lukt het dan ook om je vanaf september weer
te mogen verwelkomen in De Kim.
Onze aangepaste programmabrochure mag je halverwege augustus in je brievenbus verwachten. Ben je nog
niet in ons bestand opgenomen, maar wil je ook een
exemplaar ontvangen, geef dan een seintje op 056/31
14 68 of via info@ldcdekim.be.
Hou zeker ook onze website www.ldcdekim.be en onze
facebookpagina www.facebook.com/ldcdekim in de gaten. Zo blijf je altijd op de hoogte van de laatste nieuwtjes van het lokaal dienstencentrum De Kim.

MAALTIJDEN (GROOT)OUDERS
EN KINDEREN.

(Sint-Jorisstraat 3, Wervik)

RECHTSHULP
Voortaan kan je opnieuw bij het
OCMW terecht voor Rechtshulp.
Een jurist helpt je met vragen over echtscheidingsgeschillen,
onderhoudsgeld,
huurproblemen, erfenisrecht, loonbeslag,….
Je krijgt informatie, advies en indien nodig
een verwijzing naar gespecialiseerde diensten of advocaat. Let op: het gaat om een
eerste advies en bijstand. De jurist zal je
zaak niet verder opvolgen of afhandelen.
alle inwoners van Wervik
documenten die met je dossier
te maken hebben.
WAAR: OCMW Sociale Dienst, Molenstraat
19/001.
WANNEER: elke vierde maandag van de
maand van 10 tot 11.30 uur. Eerstkomende
zitdagen gaan door op maandag 27 juli 2020
en maandag 24 augustus 2020.
Je moet vooraf een afspraak maken via het
onthaal van de Sociale Dienst.
PRIJS: gratis.
MEER INFO: Onthaal Sociale Dienst, Molenstraat 19/001 - 056 95 26 00.
VOOR WIE:

MEEBRENGEN:

(Gosserieslaan 4, Wervik)

In het najaar vinden op woensdag opnieuw de
maaltijden voor (groot)ouders en kinderen plaats.
• De Kier: 09/09-07/10-18/11-02/12
• De Spie: 16/09-21/10-25/11-16/12
PRIJS: (Groot)ouders: € 7 / Kind: € 4 / Sociaal tarief: € 1
INSCHRIJVEN kan tot uiterlijk 1 week voor de maaltijd.
• Callcenter OCMW: 056 300 200
• Sociale Dienst: 056 95 26 00
• Rosemarie Dewilde: 056 952 631
• LDC De Spie: 056 952 950
• Brugfiguur Steffi: 056 952 605, schoolkansen@wervik.be
• Vegetarische maaltijd mogelijk.

DEMOWONING: GEZOND THUIS
30/9/2020 - 31/10/2020

Een demonstratiewoning is een levensechte woning
die voorzien is van een aantal ongezonde, onveilige en
energieverslindende situaties. Onder begeleiding van
een gids leren de bezoekers deze situaties herkennen.
De gids biedt eenvoudige oplossingen aan om zelf een
gezondere, veiligere en meer energiezuinige leefomgeving te creëren. Tal van thema's komen aan bod: CO,
vochtproblemen, ventileren, brandveiligheid, isoleren,
valpreventie, correct sorteren…
• Gratis toegang
• Groepen (min. 5, max. 15 personen)
• Op afspraak: rondleiding met gids
• Duur: 1.30 uur
• Vrij individueel te bezoeken
• Locatie: De Riemeers 10
INFO EN INSCHRIJVINGEN: Rosemarie Dewilde, rosemarie.
dewilde@wervik.be, 056 95 26 31 - 0491 56 09 68

VROUWENCENTRUM

(Duivenstraat 38, Wervik
Dinsdag tot vrijdag: 9-12 uur en 13-17 uur)

SOLDEN IN HET VROUWENCENTRUM
Van 01/08 tot en met 31/08
2 stuks + 1 gratis (goedkoopste stuk)

OPROEP SCHOOLGERIEF / BOEKENTASSEN

Heeft jouw zoon of dochter nog schoolgerief dat
hij of zij niet meer gebruikt? Doe er een ander
plezier mee! Wij zijn vooral op zoek naar boekentassen, pennenzakken of rugzakken.
Gerief kan binnengebracht worden in het Vrouwencentrum, Duivenstraat 38, 8940 Wervik - 056 95 26 38

VERLOFPERIODE VROUWENCENTRUM

Wij gaan met vakantie van 10/08 tot en met 17/08
Gelieve geen kledij binnen te brengen tijdens de sluitingsweek.

TOMBOLA

Terug open op 18/08. En we starten met een tombola!
Bij iedere aankoop één lotje. Te winnen
- 2 x gratis consumptie t.w.v. € 1,60
- 2 x retouche t.w.v. € 2,50
- 2 x bloemschiksessie
- 2 x aankoop bon kledijdienst t.w.v. € 15
- 2 x gratis UiTPAS

GEZOCHT: VRIJWILLIGERS VOOR VAKANTIEBABBELS

Help kinderen van 5 tot 8 jaar met taalproblemen om hun Nederlands te verbeteren.
• 24, 25, 26, 27 en 28 augustus, van 9 tot 12 uur
• 18+
• Vrijwilligersvergoeding

> INFO: rosemarie.dewilde@ocmw-wervik.be
056 95 26 31 - 0491 56 09 68
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DIGITALE ZOMERACTIES

ENERGIE

DE STOEL IN WERVIK

ENERGIELENING

Ontdek leuke plekjes in eigen stad!

Sinds 1 januari 2019 komen meer mensen in aanmerking voor een Vlaamse energielening. Met zo’n
energielening kan je je woning energiezuiniger maken. Je wil investeren in isolatie, je ramen of je
ketel zijn aan vervanging toe? Je kan ook gebruik maken van het aanbod van de RenovatieCoach bij
het plannen van je renovatiewerken.

Elke maandag, woensdag en vrijdag in juli en augustus
neemt een bekende inwoner van Wervik plaats in DE STOEL,
telkens op een andere plek. Herken je de locatie?
Stuur dan een mailtje naar destoelinwervik@gmail.com.
Uit alle juiste antwoorden wordt telkens een winnaar
getrokken die een Wervikse cadeaubon in de wacht
sleept. De wedstrijd loopt via de Facebookpagina
van de stad Wervik, vtbKultuur en Toerisme Wervik.

Comité Dwars door
Wervik presenteert

DE RONDE
VAN WERVIK
Elke zondagavond lanceert de
Ronde van Wervik een nieuwe
etappe via facebook. Op 21 juni
is er de proloog, gevolgd door
7 etappes, netjes verspreid over
Wervik, Geluwe en Kruiseke en
met extraatjes in Wervicq- Sud.
Elke week krijg je een klassement met een tussenstand voor
de virtuele gele, groene of bolletjestrui.
Meer uitleg over de puntentoekenning of alternatieven: Facebookpagina Comité Dwars Door
Wervik. #blijfsporten
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WERVIK BOVENAL !
DIGITAL
Onze zo geliefde zomerkermis kan dit jaar niet doorgaan op
XL-formaat zoals we het al decennia kennen. Toch willen we
met een aantal enthousiastelingen het Wervikse topweekend
rond 15 augustus niet zomaar laten passeren.
Op zotte maandag 17 augustus vanaf 18 uur (aperitieftijd!)
komt er een corona-proof live- en
digitaal evenement: WERVIK BOVENAL ! DIGITAL, een ludieke
huiskamer- en terraskwis. Dit kan
in de eigen bubbel in het ‘kot’ of
samen met de burenbubbel in de
straat of op een terrasbubbel in
één van de horecazaken in onze
stad. Niet zomaar een kenniskwis
maar een tocht doorheen ludieke
anekdoten- en verhalenkwis met
maar 1 thema: Wervik. Anekdotes uit onze rijke geschiedenis,
van lang geleden tot heel kort, uit
onze sport, politiek, het caféleven, de evenementen, de vroegere
sappige roddels, dorpsfiguren….
Leuke weetjes brengen op een ludieke manier digitaal tot bij u en
uw bubbel gebracht. Noteer alvast de datum en hou de zomerse
nieuwsbrieven en www.wervik.be/
bovenaldigital

GEZOCHT: SAPPIGE
OF HILARISCHE
ANEKDOTES
Om ons evenement te stofferen met onverwachte en
ongekende verhalen en beelden, zijn we nog op zoek
naar grappige anekdotes of
wist-je-datjes die te maken
hebben met onze geliefde
tabaksstad, zijn inwoners
en evenementen. Weet je
er eentje? Laat deze gerust
weten via wervikbovenaldigital@wervik.be. We zijn ook
nog op zoek naar film- en
televisiefragmenten waarin
Wervik of één der Wervikanen aan bod kwam. Heb
je deze ergens op een harde
schijf of op een dvd staan?
Laat dan zeker weten op het
bovenstaand mailadres. Alvast bedankt.

Je kan max. € 15.000 ontlenen terug te betalen binnen max. 10 jaar.
Je kan de lening ook inkorten of het
maandelijks terug te betalen bedrag
verlagen door ontvangen premies
terug te storten.
De Vlaamse energielening is een renteloze lening (0%) indien u aan één
van volgende voorwaarden voldoet:
1. Beschermde afnemers – recht op
sociaal tarief voor energie;
2. Mensen met een verhoogde tegemoetkoming bij hun ziekenfonds
(klevertje ziekenfonds eindigt op 1);
3. Mensen met een beperkt inkomen
(bruto inkomen van het huishouden is lager of gelijk aan € 31.550 +
1650 per persoon ten laste - inkomen van 3 jaar voorheen);

4. Mensen in schuldbemiddeling
die hun verwarmingsfactuur niet
kunnen betalen;
5. Mensen die begeleid worden door
het OCMW voor betalingsproblemen bij hun energiefacturen;
6. Huishoudens met een jaarlijks
bruto belastbaar inkomen lager
of gelijk aan € 19.105,58 verhoogd met € 3.536,96 per persoon ten laste
WAARVOOR KAN JE LENEN?
Je kan een energielening krijgen voor:
• dak- of zoldervloerisolatie
• hoogrendementsbeglazing (ook
deuren en poorten)
• muur- en vloerisolatie
• luchtdichting en blowerdoortest

•
•
•

•
•

•

•

(enkel in combinatie met andere
maatregelen)
energiezuinig ventilatiesysteem
zuinige verwarmingsinstallatie
zonnepanelen (pv) op voorwaarde
dat het dak goed geïsoleerd is en
er dubbel glas aanwezig is
zonneboiler of een ander zuinig
systeem voor sanitair warm water
relighting of relamping (voornamelijk in de gemene delen van een
appartementsgebouw)
energiezuinige huishoudtoestellen
(enkel nadat een energiescan de
nood tot vervanging heeft aangetoond) zoals een koelkast, diepvries en wasmachine.
energieopslagtechnieken en beheerssystemen

> Meer info? www.welzijn13.be/energiehuis - 056 527 126

VERKEER
In de Grauwe Zusterstraat worden komende tijd werken uitgevoerd aan de dakbedekking
van de Graankorrel Wervik. De
Grauwe Zusterstraat zal volledig afgesloten worden tussen de
Speiestraat en de Sint-Franciscusstraat en de rijrichting in de
Speiestraat tussen de parking
Oosthove en het Sint-Maartensplein zal veranderd worden.
De werken worden uitgevoerd in
twee periodes:
- van 1 t.e.m. 17 juli 2020 en
- van 10 t.e.m. 31 augustus 2020.
Juli-augustus 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, …

STOEPKRIJTACTIE ‘WERVIK IN KLEUR’
Op 24 mei kleurden we de stoep. Dankjewel aan alle kinderen (en ouders) voor de prachtige kunstwerkjes!

> Contact via huisvanhetkind@wervik.be of 056 95 24 21

Huis van het Kind is geen fysieke plaats, maar een verzamelnaam voor alle organisaties die er zijn
voor gezinnen, kinderen en jongeren!
We willen hier dan ook elke maand een partner van Huis van het Kind Wervik in de kijker plaatsen.
In deze Waarheen maken jullie kennis met ‘Ouders Steunen In Opvoeden’ (OSIO).

OPVOEDEN IN DE KIJKER
Opvoeden is een belangrijke taak in het dagelijkse leven van alle gezinnen. Heel vaak sta je er niet
bewust bij stil. Soms lukt opvoeden goed, maar soms heb je twijfels en vragen.
Vanuit een samenwerking tussen OSiO (Ouders Steunen in Opvoeden) en het Huis van het Kind Wervik
bieden we:
PEDAGOGISCH ADVIES
Praten met iemand die naar je luistert kan steun geven. Het pedagogisch advies is er voor vaders, moeders,
grootouders, plusouders… maar ook voor professionelen. Samen gaan we op zoek naar een manier van
omgaan met jouw opvoedingsvragen. Neem contact
op voor meer uitleg of om een gratis afspraak vast te
leggen.
OUDERBIJEENKOMSTEN
Op regelmatige basis komen we in Wervik samen met
een groep ouders. Tijdens een ouderbijeenkomst bespreken we een opvoedkundig thema (bv. mijn kind
op het internet, kinderen graag zien, omgaan met pubers, grenzen stellen…). Ouderbijeenkomsten duren 1,5
uur. We bespreken het thema en delen ervaringen met
andere ouders: je hoort hoe anderen het doen, je kan
vertellen hoe jij het doet, je kan vragen, twijfels en successen bespreken en je krijgt tips en meer informatie.
ROTS & WATER
In de weerbaarheidstraining 'Rots & Water' leren kinderen en jongeren krachtiger worden om op een aanvaardbare manier op te komen voor zichzelf.
Door te oefenen en te praten met anderen leren ze om
in te schatten wanneer ze een rots zijn, en wanneer
water. De rots staat voor kracht: voor jezelf opkomen,
18
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jezelf kunnen verdedigen en in jezelf vertrouwen. Het
water staat voor solidariteit: dat betekent dat je je in
kunt leven in andere mensen en dat je jezelf kunt beheersen wanneer je bijvoorbeeld heel boos wordt.
De thema's die aan bod komen zijn: stevig staan, lichaamstaal, beheersing, grenzen en groepsdruk, mentale kracht.
Deze training bestaat uit 5 sessies van 1,5 uur.
WIE KAN ER BIJ ONS TERECHT?
Wij zijn er voor vaders, moeders, grootouders, plusouders,… maar ook voor professionelen.
Daarnaast richten we ons ook tot kinderen en jongeren
vanaf het 5de leerjaar tot en met 2de graad secundair
onderwijs.
Heb je een opvoedingsvraag en wil je een afspraak maken, of wil je meer info over de ouderbijeenkomsten of
de weerbaarheidstrainingen, dan kan je contact opnemen via Huis van het Kind Wervik: huisvanhetkind@
wervik.be - 056/95 24 21 of rechtstreeks met de contactpersoon van OSIO Wervik: 0491 71 87 26 (Lindsey
Allewaert)

> MEER INFO:
www.votjeugdhulp.be/voorstelling-OSiO

ZOMERWANDELINGEN VOOR GEZINNEN IN WERVIK
Zin in een leuke gezinswandeling? Doe een Wandelbingo of volg de Beweegroute@wervik!
Wandelbingo
Maak je wandeling nu nog leuker
door er een bingo aan te koppelen!
Laat jouw kind een eigen bingokaart
tekenen via www.wandelbingo.be.
Wandel of fiets, kijk rond en doorstreep wat je gevonden hebt. Wie 4 afbeeldingen op een rij vindt, roept bingo!
Je kan deze bingowandelkaart downloaden op www.wervik.be/wandelbingo of
ophalen aan het onthaal in het stadhuis.
Alles gevonden? Deponeer hier ook jouw bingowandelkaart in de bingobus en maak kans op een leuke prijs!

Beweegroute@wervik
Zin in een actieve wandeling? Ga op pad met jouw
kids langs deze beweegroute en voer de beweegopdrachten uit! Langs de weg vind je ook leuke wistjedatjes en raadseltjes.
Je kan de wandelkaart van de beweegroute downloaden op www.wervik.be/beweegroute of ophalen aan het onthaal
in het stadhuis.

Juli-augustus 2020 WAARHEEN
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BAND IN DE KIJKER

BAND IN DE KIJKER

FAT MAX
In heel wat sectoren gooide corona roet in het eten wat planning betreft. Zeker voor de muzieksector. Waar veel muzikanten en groepen in
de zomerperiode normaal een bomvolle agenda hebben, blijft deze nu
akelig leeg. Wij klopten aan bij Fat Max tijdens de allereerste repetitie
sinds lang. Samen met de bandleden blikten we zowel terug als vooruit.
Hoe hard heeft de coronacrisis
er bij jullie in gehakt?
“Voor Fat max zelf was dit een kleine ramp, we zijn zo’n 6 optredens
kwijt. Die optredens konden we
goed gebruiken omdat we de inkomsten zouden gebruiken voor
opnames van een nieuw album. Die
plannen vallen momenteel wat in
het water.”
We spelen met het idee om
crowdfunding op te starten
verschillende pakketten die
mensen dan kunnen kopen
20
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onze band te steunen en zo ons de
kans geven opnieuw in de studio
te duiken. Maar we zijn er nog niet
concreet aan uit. We weten ook niet
of er een publiek is voor crowdfunding voor een tot nu toe relatief
“onbekende band”.
Wat brengt de toekomst?
“We laten onze kop niet hangen.
Zo hebben we nu wat meer tijd om
nieuwe nummers af te werken. Eind
augustus - begin september willen
we zeker iets organiseren om de
mensen kennis te laten maken met

de nieuwe nummers zoals “Cockamammy”, “Questions”, “Not the
one”, “Braincracker” en “Desert”. We
lieten tijdens corona al een nieuwtje op die we opnamen en mixten
“in ons Kot” genaamd “Haunted
house.” We hebben zeker toffe commentaar gekregen over dit nummer
en we waren zeer blij met het onthaal ervan. Dit bracht ons nog meer
zelfzekerheid om er weer tegenaan
te gaan.
Hebben jullie een boodschap
voor organisatoren van optre-

dens, boekingskantoren of
horeca?
“Wij geloven erin dat we nauw
zullen moeten samenwerken en
elkaar helpen. We hebben al het
een en ander uitgewerkt als band
om zo organisatoren tegemoet te
komen. Ook hopen we - en dit
zeggen we dan niet alleen voor
ons maar voor alle kleine bands
- dat grotere bands eens denken
aan de kleiner bands. Dit bijvoorbeeld om hen mee nemen op
tour of podiumkansen te geven.
Het is voor ons ook een droom
om mee te gaan met een gekende
artiest en in hun voorprogramma
spelen. Wij kunnen maar 1 iets
beloven en dat is als jullie ons
vragen zal het “Buskn” om het op
zijn Werviks te zeggen! Wie Fat
Maxop zijn podium wil: contacteer ons gerust.”
Wie willen jullie tenslotte
nog bedanken?
“Graag nemen we even de tijd
om de mensen die ons steunen
te bedanken. Merci aan de fans,
hopelijk zien we jullie snel terug.
Merci aan den Roadie Nonkel
Macgyver
Merci aan Elien Valcke van ELVA
photography Maar vooral merci
aan 1 speciaal iemand, iemand
da veel betekend voor Fat Max!!
Johnny Roose. De meesten kennen Johnny als de gitaarspelende
opa die ondertussen 666 jaar is!
Maar ook als fantastisch mens.
Johnny zette onlangs een stap
opzij omwille van gezondheidsredenen. Hij blijft een actief lid
maar dan achter de schermen!
Maar toch Johnny van ons allemaal ne dikke dikke merci!!”

5-JARIG JUBILEUM
Jeremy en Glenn staan aan de wieg van Fat Max. Beiden speelden eerder al samen in een band. die al reeds in een ander
band samen speelden. De band brengt eigen nummers in het
stoner, Grunge rock genre met invloeden van Qotsa, Nirvana,
Foo Fighters, Frank Carter & the Rattlesnakes en een goeie
portie FatMax erboven op!
De band speelde eerder al op de muzikale dinsdagen in Ieper
en de zondag van Wervik kermessen op het groot podium.
Fat Max garandeert zijn publiek dit:
“Een 4 koppig monster dat strakker klinkt dan de meeste bejaarde onderbroeken en wilder is dan een kudde losgeslagen
wilde zwijnen op zoek naar truffels! Vettige rock verzekerd!
Fat Max belooft pure vette ouderwetse rock en roll waarvan
je omver valt !”

DE BANDLEDEN
Brent :
Drummer
18 jaar
Geluwe
Schoollopend

Jeremy :
Bass & backing vocals
28 Jaar
Wervik
IT’er

Nelson :
Gitaar
31 jaar
Wervik
Installateur chauffage/
sanitair
Glenn:
Gitaar en zang
32 jaar
Wervik
Vertegenwoordiger

> Volg Fat Max op Facebook / Instagram / Spotify / Bandcamp / Apple Music / Deezer / Youtube Music
Juli-augustus 2020 WAARHEEN
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Zomerregeling
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16 - 19 uur
10 - 12 uur

LOKETTEN + SOCIALE DIENST
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

Beide bibliotheken zijn gesloten op 11, 20 en 21 juli,
en op 15 en 17 augustus.

9 - 12 uur (afspraak)
9 - 12 uur en 13.30 - 16.30 uur (afspraak)
9 - 12 uur (afspraak)
9 - 12 uur (afspraak)
9 - 12 uur (afspraak)

DIENST TOERISME
NATIONAAL TABAKSMUSEUM

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

Dinsdag t.e.m. vrijdag: 10 - 12 uur en 14 - 18 uur
Zaterdag en zondag: 14 - 18 uur
Maandag: gesloten

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

Het OCMW is bereikbaar op het nummer 056 95 26 00.
Alle stadsdiensten zijn gesloten op maandag 20 juli,
dinsdag 21 juli en maandag 17 augustus.

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

LATE MAAR DES TE STRAFFERE
STRAFFEN TOEBAK DIT JAAR

VRIJDAG 10 EN ZATERDAG 11 JULI

Ko
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Geluwe

De hoofbibliotheek zal wegens werken gesloten
zijn van 6 juli tot en met 11 juli.
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> www.wervik.be, info@wervik.be
www.facebook.com/stadWervik

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

Door de straffe maatregelen stonden de handelaars dit jaar
voor ongeziene uitdagingen. Toch komen de gewone dagen ooit
terug, en tot dan maken de handelaars er het beste van. Zo gaat
de Straffen Toebak ook dit jaar door, al is het iets later dan normaal. Via een spaarsysteem moet je stempels verzamelen van
4 verschillende handelaars. Een volle spaarkaart betekent een
handig geschenk! Dit jaar gaat het Straffen Toebak weekend
door op 10 en 11 juli!
Je zal de deelnemende handelaars herkennen aan de affiches.

OPEN
DEUR

Een initiatief van
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Maak een afspraak
via de website
www.arroieper.be
of telefonisch op
056 23 46 20.

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

pje
s

- Op weekdagen van 9 tot 12 uur
en van 13.30 tot 17.30 uur
- Zaterdagvoormiddag van 9 tot
12 uur (niet op zon- en feestdagen)

BIBLIOTHEKEN

13.30 - 16.30 uur
13.30 - 16.30 uur
13.30 - 16.30 uur
13.30 - 16.30 uur

Ko
o

Aangiften en klachten
enkel nog op afspraak

8.30 - 12 uur
8.30 - 12 uur
8.30 - 12 uur
8.30 - 12 uur
8.30 - 12 uur

VRIJDAG 10 EN ZATERDAG 11 JULI

POLITIE

Rijbewijzen in bankkaartmodel werden voor het eerst afgeleverd in juli 2010. Rijbewijzen in bankkaartmodel hebben een administratieve geldigheid van 10 jaar, dus binnenkort moeten die
eerste rijbewijzen hernieuwd worden.
Iedereen heeft de plicht om de administratieve einddatum van
zijn rijbewijs op te volgen en de hernieuwing van zijn rijbewijs
op tijd aan te vragen. De hernieuwing van een rijbewijs moet
aangevraagd worden met het formulier N07 (01/40 administratieve hernieuwing).
De retributie bedraagt 20 euro + gemeentetaks.

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

OPEN
DEUR

Hernieuwing bankkaartmodel

STADHUIS - ONTHAAL

Een initiatief van

RIJBEWIJZEN

OPEN / GESLOTEN
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IN BEELD

Breng jij onze
stad in beeld?

© Dries Rousseau

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.
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