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Hopelijk heb je fijne kerstdagen achter
de rug en staat er nog een knallend feestje
op het programma. Wij wensen je alvast
een bruisend 2018!

•••

In deze eerste Waarheen van het jaar hebben we het over ons
nieuw onthaal. Dat gaat na een lange periode van verbouwingen
weer open. Dat is meteen ook het startschot voor een nieuwe
dienstverlening. Zo werken we op dinsdag en donderdagvoormiddag enkel op afspraak. Een grote verandering, maar wel eentje die
ervoor zorgt dat je niet meer moet wachten in de rij. De ambtenaar met wie je een afspraak hebt, kan zich ook optimaal voorbereiden op je vraag. Het onthaal krijgt er een functie bij; vanaf
nu vind je er ook de snelbalie. Aan die balie kan je documenten
ophalen en afgeven en een aantal producten komen. Ook dit zorgt
ervoor dat je minder moet wachten en aanschuiven aan de loketten. Het zal wel even wennen worden, zeker met het maken van
afspraken, maar we zijn ervan overtuigd dat we jou op deze manier
beter van dienst zijn! Let op: er zijn ook nieuwe openingsuren!
Veel leesplezier!
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© Luc Vanthuyne

Het nieuwe jaar begint zoals je ziet weer met een vernieuwde
Waarheen. Je stadsmagazine heeft niet alleen een nieuwe look,
maar ook een nieuwe structuur. In het midden zit een uitneembare agenda. Wil je weten wat er te doen is, blader dan zeker
meteen door naar pagina 9. In die agenda staan activiteiten van
verenigingen, maar ook van de stad. Je vindt er ook de vertrouwde
UiTagenda en de plussersagenda. Op de pagina's voor en achter
de agenda lees je belangrijke berichten en leuke artikels.
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IN DE KIJKER: NIEUW ONTHAAL
Op 3 januari gaat het vernieuwde onthaal open. Onze medewerkers ontvangen je vanaf nu in een grote aangename ruimte. Maar da’s nog niet alles. Het onthaal is vanaf nu de hele dag
open en er is een snelbalie. Daarnaast kan je ook afspraken
maken met de diensten. Op die manier verlies jij minder tijd.

NIEUW ONTHAAL,
BETERE
DIENSTVERLENING
Nieuw onthaal
Een nieuw jaar, een nieuw onthaal. Onthaalmedewerkers Christa en Dorine ontvangen je zoals altijd met de glimlach, maar
vanaf nu doen ze dat in een groot en comfortabel onthaal. “We hebben nu twee balies in plaats van één,” legt Christa uit. “De
ene balie heeft een echte onthaalfunctie.
Iedereen die naar het stadhuis komt, zal
zich eerst moeten aanmelden. Afhankelijk
van je vraag, sturen wij je door ofwel naar
de diensten in het stadhuis ofwel naar de
snelbalie.”
Snelbalie
Dorine: “Aan de snelbalie handelen we taken
af die – het woord zegt het zelf - snel kunnen gebeuren. Het gaat bijvoorbeeld over
het afleveren van rijbewijzen en reispassen.
Zo hoef je niet meer in de rij te staan bij de
dienst Burgerzaken. Een aanvraag indienen
voor bijvoorbeeld bordjes ‘verboden parkeren’ kan ook bij ons. De snelbalie is ook het
verkooppunt voor vuilniszakken, de Wervikse kadobon, enzovoort.
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“We willen
je zo snel
en zo goed
mogelijk
helpen”

Nieuwe openingsuren onthaal
Om je beter te kunnen helpen, zijn de openingsuren verruimd. Het onthaal is vanaf
3 januari elke dag open van 8.30 tot 12.30
uur en van 13.30 tot 16.30 uur. Enkel op
vrijdagmiddag is het gesloten. Op dinsdag is
het onthaal extra lang open tot 18.30 uur.
De eerste zaterdag van de maand is het onthaal in de voormiddag open.
Nieuwe openingsuren stadhuis –
maak een afspraak
“Ook de diensten in het stadhuis werken
met nieuwe openingsuren én op afspraak,”
zegt stadssecretaris Philippe Verraes. “We
willen je zo snel en zo goed mogelijk helpen. Daarom hebben we de snelbalie ingevoerd; wie snel iets moet oppikken, kopen
of afgeven, moet niet meer aanschuiven aan
de loketten in het stadhuis.
Daarnaast werken we vanaf januari op dinsdag (de hele dag) en op donderdagvoormiddag op afspraak. Dat heeft twee grote voordelen: je moet niet wachten in de rij
en je bent zeker dat je geholpen wordt.

ONTHAAL

•••

Maandag
Dinsdag		
Woensdag
Donderdag
Vrijdag		
Zaterdag

Bovendien kan de ambtenaar je dossier zo
beter voorbereiden en je dus optimaal van
dienst zijn.” Een afspraak maken kan tot
vrijdagmiddag 12 uur (voor de week erna).

Enkel op afspraak!

8.30 - 12.30 uur 13.30 - 16.30 uur
8.30 - 12.30 uur 13.30 - 18.30 uur
8.30 - 13.30 uur 13.30 - 16.30 uur
8.30 - 13.30 uur 13.30 - 16.30 uur
8.30 - 13.30 uur
9 - 12.30 uur - eerste zaterdag van de maand		

STADSDIENSTEN

•••

Maandag
Dinsdag		
Woensdag
Donderdag
Vrijdag		
Zaterdag
		

9 - 12 uur
9 - 12 uur
15 - 18.30 uur
9 - 12 uur
9 - 12 uur
9 - 12 uur
9 - 12 uur - eerste zaterdag van de maand,
enkel dienst Burgerzaken
Geen zin om lang
in de rij te staan?
Maak een afspraak!
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RUBRIEK
STADSNIEUWS

BE-Alert: meteen verwittigd
bij een noodsituatie

Nieuwe
infoschermen

Een grote brand, een overstroming of een stroomonderbreking?
Bij een noodsituatie willen we jou graag snel verwittigen. Daarom
maken we vanaf nu gebruik van BE-Alert, een systeem dat je meteen op de hoogte brengt van een noodsituatie via sms, e-mail of
telefoon.

We willen komaf maken met muren vol posters en
plakband. Daarom hangen in verschillende stedelijke gebouwen digitale infoschermen. Zo hangt er
eentje in De Pionier en sinds kort ook eentje in de
gang van het vernieuwde onthaal. Ook jouw vereniging kan die infoschermen gebruiken.

Registreer je vandaag nog online!
Inschrijven is volledig gratis. Vul het inschrijvingsformulier zo
volledig mogelijk in.
>www.be-alert.be

Kom jij ook naar het
stadsfestival
		
Wervik 2050?

Maximale zichtbaarheid
voor je activiteit
Wil je je evenement zo goed mogelijk
bekendmaken? Gebruik dan ook onze
kanalen!
- Agenda Waarheen
- Posterbakken
- Digitale infoschermen
- Website

Één formulier
Om het makkelijk te maken hebben
we één formulier gemaakt. Daar vink
je de kanalen aan die je wil gebruiken.
Heel gemakkelijk en snel. Je vindt
het formulier op www.wervik.be/
gratispromotie.
Let op: voorwaarde is dat je je activiteit
in de UiTdatabank invoert!
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Op zaterdag 6 januari
bedanken we onze
kerstbomen voor bewezen
diensten. Afspraak om 18
uur op domein Oosthove
voor de jaarlijkse kerstboomverbranding! Veertien
plaatselijke verenigingen
baten een standje uit waar
je iets lekkers kan eten of
drinken.
Het hoogtepunt volgt als de
brandweer de berg bomen
in brand steekt. Daarbovenop is er ook nog een
vuurwerkshow. De ideale
gelegenheid om elkaar een
gelukkig nieuwjaar toe te
wensen! Vergeet niet je
kerstboom buiten te zetten!
Onze jeugdverenigingen
KSA en Chiro komen ze
zaterdagmorgen 6 januari
vanaf 10 uur ophalen aan
huis.
Meer info: Jeugddienst
stad Wervik, 056 95 24 20,
jeugd@wervik.be

NIEUWJAARSRECEPTIE EN
DANSNAMIDDAG

Zet 14 en 15 juli in dikke letters in je
agenda, want Wervik en Wervicq-Sud
vieren feest! Naar aanleiding van de
50ste verjaardag van 2000 jaar Wervik
en Wervicq-Sud organiseren we samen
een groot stadsfestival met optredens,
eten en drinken, een streekproductenmarkt, vuurwerk en re-enactment.
Ook de jaarlijkse tentoonstelling in het
Nationaal Tabaksmuseum heeft Wervik
2050 als thema.

KERSTBOOMVERBRANDING

Voer je activiteit in de UiTdatabank
in en vul het formulier in op
www.wervik.be/gratispromotie

Op 14 januari heffen we het
glas in Buurthuis De Kier!
Nadien placeren we een
dansje! Wij zorgen voor een
aangename sfeer, muziek,
een drankje en een hapje!
Waar: Buurthuis De Kier
Wanneer: zondag 14 januari, van 15 tot 19 uur

Januari 2018 WAARHEEN
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AGENDA
CINÉFORUM

THE BOSS BABY
Als een oudere broer een missie onderneemt om
de liefde van zijn ouders terug te winnen, ontdekt
hij een geheim plan dat de liefdesbalans in de
wereld wil verpesten. Aan de basis van de plannen
staat een baby die doet alsof hij zijn nieuwe broertje is. Samen met zijn echte nieuwe broertje, moet
de jongen nu de plannen een halt toeroepen.
WANNEER: zondag 28 januari om 14.30 uur
WAAR: Forum
PRIJS: 5 euro
TICKETS EN INFO: www.wervik.be/forum,
cultuur@wervik.be, 056 95 24 17

VORMING

MUZIEKGESCHIEDENIS
IN EEN NOTENDOP

Doorloop de muziekgeschiedenis, van gregoriaanse gezangen tot vandaag. Alle muzikale stijlen passeren de
revue en je krijgt duiding bij de verschillende belangrijke componisten en composities uit deze stromingen.
Deze vorming is een organisatie van Forum en Vormingplus Oostende-Westhoek.
WANNEER: 4 maandagen van 19 tot 21.30 uur
(26 februari, 5, 12 en 19 maart 2018)
WAAR: Forum
PRIJS: 47 euro
LESGEVER: Ludo Geloen, muziekleraar, organist en
componist
INSCHRIJVING: tot en met 19 februari 2018 op www.
vormingplusow.be, 059 50 39 52 of cultuur@wervik.be
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AGENDA

KERSTVAKANTIE
IN HET ZWEMBAD
- Donderdag 28 december (14 - 16.30 uur / 17 - 19.45 uur) :
Dag van de Onschuldige Kinderen. Kom met
een groepje van vier, de jongste mag gratis
zwemmen
- Vrijdag 29 december (14 - 16.30 uur / 17 - 20.45 uur)
Opblaasbaar spelmateriaal. Breng je dolfijn,
luchtmatras, … mee
- Zaterdag 30 december (14 - 17.45 uur) : Wie zwemt
met een kerstmuts, krijgt een gratis drankje
- Zondag 31 december (9 - 11.45 uur) : Nieuwjaarsdrink: iedere zwemmer krijgt een glaasje
cava of fruitsap. Gelukkig nieuwjaar!
- Maandag 1 januari : gesloten
- Dinsdag 2 januari : gesloten
- Woensdag 3 januari (14 - 16.30 uur / 17 - 20.45 uur)
Springkasteel Eliminator
- Donderdag 4 januari (14 - 16.30 uur / 17 - 19.45 uur)
Zeemeerminnen- en haaienfeest
- Vrijdag 5 januari (14 - 16.30 uur / 17 - 20.45 uur)
Zwemmen op muziek
- Zaterdag 6 januari (14 - 17.45 uur) : Driekoningen
zwemmen: verkleed jullie als de Drie Koningen. De derde koning zwemt gratis
18 uur: kerstboomverbranding
- Zondag 7 januari (9 - 11.45 uur) :
Peuter- en kleuterzwemmen

Let op: Na de kerstvakantie
gaat het zwembad dicht voor de
jaarlijkse onderhoudsbeurt. Weer
open vanaf dinsdag 30 januari!

Winter 1918. De eerste families uit Wervik zijn teruggekeerd uit Brabant, Limburg en Oost-Vlaanderen.
Er is nauwelijks nog een spoor van de Duitse troepen.
Wel zijn er 935 woningen volledig vernield en 1.014
beschadigd. Ook de eerste inwoners van Geluwe
keren terug naar hun geboortegrond. Meer dan 800
Geluwse gezinnen verloren hun woning door de oorlogsgebeurtenissen in 1917.

De Evacuatie
WINTERWANDELINGEN

AVONDVOORSTELLING

STEF
BOS

Een
voorstelling
waarin met taal en
muziek
voortdurend naar de kern
van alles wordt gezocht.
Een
verzameling
songs die eind 2017
het licht zag op cd.
En natuurlijk komt
er ook ouder werk
voorbij op het podium.
Deze voorstelling is
een organisatie van
CC De Steiger en Forum
WANNEER: woens-

Vernield kasteel in de Ieperstraat Geluwe, 1918. (collectie
Erfgoed Gilwe)

Herinnering aan onze terugkeer in Wervik in 1918”, met
op de achtergrond de Sint-Medarduskerk (collectie Rudy
Vandamme)

Wandeling Geluwe
Dirk Decuypere en Steven Masil nemen
je mee door het Geluwe van 1918. Ze
vertellen je onder meer over de toenemende druk van de Britse troepen op de
Duitse stellingen in 1917.
- WANNEER: Zondag 14 januari, 14 uur
- WAAR: vertrek aan LDC De Spie
- INSCHRIJVEN: dienst Vrije Tijd,
056 95 24 60, cultuur@wervik.be
- PRIJS: 3 euro

Wandeling Wervik
Wandel mee met Roger R. Verbeke en
Steven Masil door het centrum van
Wervik en herbeleef onder andere de
beschietingen van 1917.
- WANNEER: zondag 21 januari, 14 uur
- WAAR: vertrek aan stadhuis
- INSCHRIJVEN: dienst Vrije Tijd,
056 95 24 60, cultuur@wervik.be
- PRIJS: 3 euro

TIP: schrijf je zeker in!
Het aantal deelnemers is beperkt!

dag 31 januari
2018 om 20.15 uur
WAAR: CC De Steiger,
Waalvest 1,
Menen
Prijs: 20 euro
TICKETS EN INFO:

www.wervik.be/
forum, cultuur@
wervik.be,
056 95 24 17

AGENDA
Howgh! In de krokusvakantie is het Nationaal
Tabaksmuseum in de ban van indianen! Kom naar
de tentoonstelling en doe mee aan de workshops.
Als afsluiter serveren we je de familiefilm De Indiaan,
met pannenkoeken als je daar zin in hebt.

Indianen in het museum
DRIE CREATIEVE
WORKSHOPS

De Peruaanse Yuli Machuca begeleidt de workshops.
Zij vertelt over haar geboorteland en de indiaanse
cultuur.
VOOR WIE: voor kinderen van 8 tot 12 jaar
PRIJS: per workshop: 6 euro (leden Gezinsbond: 3 euro)
3 workshops: 15 euro (leden Gezinsbond: 7,5 euro)
INSCHRIJVEN: vanaf dinsdag 9 januari
Dinsdag 13 februari (14 - 16.30 uur)
Maak indiaanse keramieken huacos
Maak kennis met cerámica (keramiek), een belangrijk aspect van de Peruaanse cultuur en de Incabeschaving. Gebruik je gevoel en inspiratie om
huacos te maken uit de klei van Moeder Aarde.
Woensdag 14 februari (14 - 16.30 uur)
Maak een regenstok
Indianen speelden op de magische palo de lluvia
(regenstok) om regen op te roepen. Maak je regenstok, versier hem met typische patronen en doe de
regendans!
Donderdag 15 februari (14 - 16.30 uur)
Maak je eigen tomahawk
Is het een bijl of is het een pijp?
De tomahawk is wel degelijk een
pijp. Stamhoofden droegen hem
als teken van macht.

ZA 30/12
ZWEMBAD

Kerstmutszwemmen
Zet je kerstmuts op en
krijg een gratis drankje.
MEER INFO: 056 95 24 50
of zwembad@wervik.be
SKRIEBELS

#KROKU

TENTOONSTELLING

ROOKSIGNALEN UIT
DE NIEUWE WERELD
Toen Christoffel Columbus Amerika ontdekte in 1492,
maakte hij kennis met de oorspronkelijke inwoners, de
indianen, en hun gebruiken. Een van die gewoontes was
het gebruik van tabak, die zij rookten, maar ook snoven
en kauwden. Een tentoonstelling op kindermaat.
WANNEER: van 13 tot en met 18 februari, doorlopend
tijdens de openingsuren
PRIJS: gratis

FAMILIEFILM

DE INDIAAN

Koos is acht en wil graag op zijn stoere, blonde vader
lijken. Dat is niet gemakkelijk: Koos is donker en klein,
want hij is geadopteerd uit Peru. Dan ziet hij voor de
supermarkt een Peruaanse jongen die vreemde muziek staat te maken. Zo komt hij erachter dat ook hij
van oorsprong een indiaan is. Vanaf dat moment doet
hij er alles aan om een echte indiaan te zijn, ondanks
zijn Nederlandse ouders.
WANNEER: Zondag 18 februari (14 uur - 15.30 uur)
VOORAF: inleiding op kindermaat
PRIJS: gratis film, 4 euro voor de pannenkoeken (2 euro
leden Gezinsbond)
Laat ons weten of je pannenkoeken wil eten: 056 25 94 25,
tabaksmuseum@wervik.be
> Meer info : 056 25 94 95
tabaksmuseum@wervik.be
www.nationaaltabaksmuseum.be
/nationaaltabaksmuseum

ZO 31/12
ZWEMBAD

Nieuwjaarsdrink

zwemmen

Verkleed je als drie
koningen, twee koningen
betalen en de derde mag
gratis binnen.
MEER INFO: 056 95 24 50
of zwembad@wervik.be

Kerstboomverbranding

Iedere zwemmer krijgt een
glaasje cava of fruitsap.
MEER INFO: 056 95 24 50
of zwembad@wervik.be

Vanaf 18 uur, Domein
Oosthove. Kerstboomverbranding met heel wat
drank- en eetstandjes.
PRIJS: gratis

WO 03/01

ZO 07/01

ZWEMBAD

ZWEMBAD

Springkasteel
Eliminator

Groot springkasteel
MEER INFO: 056 95 24 50
of zwembad@wervik.be

DO 04/01

VTBKULTUUR - DIAVOORSTELLING

India

We reizen van Kolkata naar Chandarnagore,
Lucknow, Varanase, Sarnath, Sonepur en zo de
grens over naar Bangladesh. We nemen deel aan
de puja(voering) van een eeuwenoud feest aan de
oevers van de Ganges.
van 20 tot 22 uur, Forum.
MEER INFO: 056 31 16 34
PRIJS: 3 euro, niet-leden vtbKultuur 3,50 euro

Peuter- en kleuterzwemmen
ZO 14/01

Het klein bad ligt vol
spelmateriaal voor onze
kleinste zwemmertjes.
MEER INFO: 056 95 24 50
of zwembad@wervik.be

ZWEMBAD

Zeemeerminnen- VR 12/01
en haaienfeest
QUIZ
Trek een zeemeerminDe Warmste Quiz

staart aan en probeer er
mee te zwemmen. Voor
stoere jongens zijn er
haaienstaarten.
MEER INFO: 056 95 24 50
of zwembad@wervik.be

VR 12/01

vanaf 20 uur, Zaal Oosthove, Speiestraat, Wervik.
PRIJS: 20 euro

VR 5/01

WANDELEN

WORKSHOP

Vrije Basisschool De
Graankorrel, Beselarestraat 33, Geluwe.
MEER INFO: 056 31 27 90
PRIJS: 1,50 euro, leden
wandelfederatie: 1,10 euro

van 13.30 tot 16 uur, LDC
De Kim, Sint-Jorisstraat 3,
Wervik.
PRIJS: Basistarief: 8 euro

Gaperstocht

Dansnamiddag
Nieuwjaarsreceptie

van 15 tot 19 uur, De Kier.
MEER INFO: rosemarie.
dewilde@ocmw-wervik.
be, 0491 56 09 68.
PRIJS: Gratis

ZWEMBAD

Zwemmen op
sfeervolle muziek ZO 14/01

MEER INFO: 056 95 24 50
of zwembad@wervik.be

ZA 6/01
ZWEMBAD

Driekoningen-

CONCERT  

Fem Devos

vanaf 11 uur, Forum.
MEER INFO: cultuur@
wervik.be.
PRIJS: 12 euro

DO 18/01

WINTERWANDELING

De Evacuatie

14 uur, vertrek aan LDC
De Spie, Geluwe.
MEER INFO EN INSCHRIJVEN:

056 95 24 60, cultuur@
wervik.be.
PRIJS: 3 euro

Etherische oliën

VR 19/01
FILM

Elle

20 uur, Forum.
MEER INFO: cultuur@
wervik.be, 056 95 24 17
PRIJS: 5 euro

ZO 21/01
WINTERWANDELING

De Evacuatie

14 uur, vertrek aan het
stadhuis, Wervik.
MEER INFO EN INSCHRIJVEN:

056 95 24 60, cultuur@
wervik.be. Prijs: 3 euro
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AGENDA

AGENDA
DO 25/01

ZA 27/01

MA 05/02

RODE KRUIS

WORKSHOP

OUDERAVOND

3 zaterdagochtenden
27/1, 3/2 en 10/2, Forum.

Gezag is geen evidentie meer voor ouders,
leerkrachten en opvoeders. Hilde Leonard laat
je kennismaken met een
hedendaagse vorm van
gezag. De focus ligt op
aanwezigheid, relatie
en het vermijden van
escalatie.
van 19.30 tot 21.30 uur.
De Graankorrel, Schoolstraat 1, Geluwe.

Bloed geven

van 17 tot 20 uur, Ter
Linde. www.rodekruis.be

Musiceren
op babymaat

MEER INFO EN INSCHRIJVEN:

wervik@davidsfonds.net

ZO 28/01

ZA 20/01
WANDELEN

Beestige avondwandeling

Sfeervolle avondwandeling rond het thema ‘dierenwereld’. De uitgestippelde en versierde route
is toegankelijk voor buggy’s. Onderweg animatie
en verwarmend tussendoortje.
Tussen 18 en 19.15 uur, Basisschool De Vlier,
Guido Gezellestraat 24, Geluwe.
PRIJS: 3 euro volwassenen, 1 euro voor kinderen
tot en met 12 jaar

FILM

VR 26/01
Karel Declercq:
Brave little
Belgium

om 20, Forum.
MEER INFO: 0478 22 02 91
PRIJS: 8 euro

The Boss Baby

14.30 uur, Forum.
MEER INFO: cultuur@
wervik.be, 056 95 24 17.
Prijs: 5 euro

MA 29/01
HUMOR OP MAANDAG

De Nonsens
Alliantie

20.30 uur, ‘t Kapittel,
Ooievaarsstraat, Wervik.
PRIJS: 10 euro

DI 30/01
RODE KRUIS

Bloed geven
ZA 27/01
ZO 21/01
TOAST LITERAIR

In het spoor van Toon

Een kleinkunstvoorstelling met liedjes en anekdotes waarin Piet Soete, Bart Verhelle en Arnold
Sercu onvergetelijke melodieën uit de tijd van
Wim Sonneveld, Toon Hermans en vele anderen
opnieuw tot leven brengen. Aansluitend nieuwjaarsreceptie.
van 10 tot 13 uur, Forum.
MEER INFO EN INSCHRIJVEN (TOT 15 JANUARI):

Davidsfonds hildevandenberghe3@telenet.be,
056 31 19 95. Prijs: 12 euro, 10 euro leden Davidsfonds

Gezag vanuit
verbinding

lauwyck_tim@
hotmail.com.
PRIJS: gratis
MEER INFO:

van 17 tot 20 uur, Ter
Linde. www.rodekruis.be

Kaasavond

ZA 03/02
CONCERT 

Dana Winner

om 20, Forum.
MEER INFO: cultuur@wervik.be, 056 95 24 17
PRIJS: 23 euro

Spaar punten met
je UiTPAS! Je kan je
gespaarde punten
omruilen voor gratis zwembeurten,
leuke spullen, een
lekker koffietje, …
Zin
in
cultuur,
maar zit je met
een beperkt inkomen? Dan kom
je wellicht in aanmerking voor het
kansentarief. Met
je UiTPAS zuidwest
kan je dan tot 80%
korting krijgen bij
bepaalde
UiTPASactiviteiten!
> Meer info op
wervik.be/uitpas
Je UiTPAS op je
smartphone
Download de app en
- scan en spaar
punten
- check hoeveel
UiTpunten je hebt
- bekijk de voordelen van de locatie
waar je punten
spaart

ETEN EN DRINKEN

t.v.v. Senegalese kinderen
De opbrengst gaat integraal naar een school in
Fimela. Vorig jaar vloerden we al vijf klassen,
nu doen we de rest. In de
kleuterschool in Warang
bouwen we een volwaardige keuken.
van 18.30 tot 23.30 uur,
Buurthuis De Kier.
MEER INFO: 056 31 15 38.
PRIJS: 20 euro, kinderen
onder de 12 jaar 12 euro

HEB JIJ
AL EEN
UITPAS?

Jouw activiteit
in de Waarheen?
Volg deze twee stappen:
Voer je activiteit in de UiTdatabank in
(www.uitdatabank.be)
Surf naar www.wervik.be/gratispromotie en
vul het formulier in

1
2

! Hou de deadline in de gaten! Activiteiten
voor de Waarheen februari tegen 1 januari, Waarheen maart tegen 1 februari, Waarheen april tegen 1 maart.
Problemen? Je vindt een handleiding op www.
wervik.be/waarheen of geef een seintje aan de
communicatiedienst (communicatie@wervik.be).

JAARBOEK StOC
Midden december publiceerde de ST.O.C. alweer
een nieuw jaarboek. In deze editie artikels over
het Strooien dorp, Laag-Vlaanderen en het gehucht D’oude Cruyseecke.
Verder ook aandacht voor de Spaanse waterput in
de Busbekestraat. Waarom hij zo genoemd werd
is een raadsel. De put stamt uit de 16de of 17de
eeuw. Misschien was er in die periode wel een
kleine bewoningskern tussen Wervik en Menen.
Het jaarboek kost 21 euro, het wordt gratis thuisbezorgd in Wervik, Geluwe, Kruiseke en Menen.
Stort het bedrag op BE52 0011 0680 0009.
Meer info: st.o.c.wervik@telenet.be, 056 51 78 97.

Op zoek naar het cultuur- en vrijetijdsaanbod
voor families met jonge
kinderen (-12 jaar)? Vlieg
wijst je de weg!
Spaanse waterput op Laag-Vlaanderen
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PLUSSERAGENDA
LDC De Kim
Badminton +: badmintonnen,
ook iets voor jou!

Badminton is een lifetime sport (een sport die je
je hele leven kan beoefenen), waarmee je op een
speelse manier aan je conditie kunt werken.
Er is geen voorkennis in badminton vereist,
iedereen kan aansluiten!
WANNEER: Start vanaf
donderdag 11 januari
van 10 tot 11 uur

LDC De Spie
Poëzienamiddag

Een dag vóór gedichtendag komen enkele
dichters langs om ons te laten proeven van hun
mooie woorden en verhalen. Een verwarmende poëzienamiddag met Jozef Vandromme en
vrienden.
WANNEER: woensdag 24 januari, 14 uur
PRIJS: 2 euro, koffie inbegrepen

Vief, seniorenknooppunt
Wervik

- In januari geen kaarting, rummikub
- Maandag 8 januari, 14 uur, zaal Avalon. Nieuwjaarstreffen – inschrijven bij het bestuur

VL@S Wervik – Geluwe

- Woensdag 3, 17 en 31 januari, 13.30 uur. Bolletra
- Maandag 8 januari, 14 uur, ’t Portaal. Nieuwjaarsreceptie
- Vrijdag 12 en 19 januari, 14 uur, De Pionier. Curve
bowls
- Maandag 15 januari, 14 uur, ‘t Portaal. Kaarting
- Dinsdag 23 januari, 14 uur, ‘t Portaal. Darts
- Maandag 28 januari, 14 uur, Het Pardoen. Wandelen

IN BEELD
Neos Geluwe

- Donderdag 4 januari, 14 uur, Ter Linde. Nieuwjaarsreceptie Banjo Orkest
- Dinsdag 16 januari, 13.30 uur, Ter Linde. Wandelen
- Donderdag 18 januari, 14 uur, Ter Linde. Kaarten
- Dinsdag dag 23 januari, 13.30 uur, Ter Linde.
Bowlen

Neos Wervik

- Dinsdag 2 en 16 januari, 14 uur, Portaal. Kaartnamiddag
- Dinsdag 9 januari, 14 uur, Sint-Jozefskerk. Bowlen
(Kentucky Wevelem)
- Dinsdag 23 januari, 14.30 uur, ‘t Portaal. Voordracht
‘leeftijdsgebonden oogziektes’

Okra Geluwe

Okra Kruiseke

- Woensdag 3 en 17 januari, De Knippelaar. Kaarten
- Woensdag 10 januari, Houtem. Bolletra

Okra Wervik

- Dinsdag 16, 23 en 30 januari, 13.30 uur, Oosthove.
Petanque
- Maandag 15 januari, 14 uur, herberg ‘In den Grooten
Moriaen’. Wandelen
- Woensdag 17 januari, 14 uur, Oosthove. Kubbspel
- Vrijdag 12 en 19 januari, 14 uur, ‘t Portaal. Lijndansen
- Donderdag 11 en 25 januari, 13.30 uur, ‘t Portaal.
Puntenkaarting

WAARHEEN Januari 2018

PROFICIAT SPORTERS

Op 24 november zijn de sportlaureaten bekendgemaakt.
Proficiat en bedankt voor het stemmen! #sportersbelevenmeer

#WERVIK
#GELUWE
#KRUISEKE

- Woensdag 3, 10, 17, 24 en 31 januari, 14 uur, gemeentepark. Petanque
- Woensdag 3, 10, 17, 24 en 31 januari, 14 uur, De
Gaper. Dansen
- Maandag 8 januari, 14 uur, De Gaper. Hobby- creaclub
- Dinsdag 9 en 23 januari, 14 uur, De Gaper. Kaarten

CLEAR SEASON

Clear Season in het erfgoedcentrum. Binnenkort ClarOscuro
en Whocat. #Leiesessies

GEZELLIGHEIDSFACTOR 10

evelfo #decemberreflections2017 #taleswithfriends #decemberphotochallenge #decemberphotoday #istadaily #lik4like
#christmas #christmaslights #wervik #hometown #december

De Portaalkaarters,
‘t Portaal

- Woensdag 3 januari. Prijskaarting
- Woensdag 10 januari. Inhaalkaarting
- Andere woensdagen. Kaarting
B. Verhaeghe, verhaeghe.bernard@telenet.be, 056 31
29 68
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WINTERPRET

tom_vanne snow walk eindelijk
ng eens winter! #koningwinter
#winterwinds #geluwe

STADSGESPREK

Wil je op de hoogte blijven
van het project Steenakker?

TOT VOLGEND JAAR, LIEVE SINT

Allemaal brave kindjes in Buurthuis De Kier!

> www.wervik.be/project-steenakker
Januari 2018 WAARHEEN
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KOM GENIETEN VAN ONZE
KWALITIJD

KWALITIJD

•••

- 70 handelaars werken samen en
vormen één sterk merk. Stad Wervik
ondersteunt de campagne, want een
kwalitijdsvolle handel maakt van Wervik
een betere stad.
-Kwalitijdsvol momentje bij jouw favoriete
handelaar? Maak er een foto van en post
hem op Facebook of Instagram met de
hashtags #kwalitijd #Wervik #Geluwe
#Kruiseke.

De belangrijkste ambitie van de imagocampagne is de Wervikse handelaars als één
sterk merk te presenteren. Daarom kiezen
ze voor een gedeelde look. “Elke handelaar
heeft uiteraard zijn eigen product en zijn
eigen karakter. Een autohandel en een voedingszaak zijn twee compleet verschillende
werelden,” legt Ignace Caulier uit. “Maar we
hebben toch heel wat gemeenschappelijk.
Alle handelaars zetten zich elke dag keihard in. We doen dat uit liefde voor ons
product en uit liefde voor onze klanten.”
Kwalitijd
“Sommige mensen denken dat we kwalitijd
verkeerd geschreven hebben,” lacht Bart.
“Maar dat is helemaal niet waar. Kwalitijd
staat voor de kwaliteit waar we garant voor

“Bij ons krijg je kwaliteit
en we maken graag tijd
voor onze klanten”
Kip aan ‘t spit
Niels en Hanne

AVEVE Obin

Restaurant
Oud Stadhuis

Kom chez to

i

Samen vormen we
één sterk merk
Zo’n 70 handelaars slaan de handen in elkaar en pakken
uit met een unieke imagocampagne. Daarbij staat
kwalitijd centraal. Want hier krijg je niet alleen kwaliteit,
maar ook nog tijd bij je handelaar. Heb jij de posters
bij je favoriete handelaars al gespot? Of de banner
op hun Facebookpagina gezien?
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staan en ook voor de tijd die we maken voor
onze klanten. Wij delen met plezier onze
kennis, expertise, ervaringen en advies met
onze klanten. Die service kan je nooit krijgen bij een grote keten of onlineshop. Die
kwalitijd is onze sterkte. En niet alleen van
onze handelszaken, maar van heel Wervik,
Geluwe en Kruiseke. We willen dat ook inwoners uit onze buurgemeenten weten dat
ze voor goeie marchandise bij ons moeten
zijn.”
Polaroids
Met deze campagne willen de handelaars
die gemeenschappelijke passie voor hun
producten en klanten in de kijker zetten.
Bij de deelnemende handelaars zie je mooie
posters opduiken. Die zijn opgebouwd rond
een polaroid. De korte tekst eronder somt

Krok antje

Simoens Juwelen

P-U-R-E

G Moto

Couture Nov

elty

de specialiteiten en kenmerken op. Ook op
de Facebookpagina’s van de handelaars zie
je het beeld terugkomen.
Gazette
Achter elke etalage, achter elke toog gaan
honderden verhalen schuil. Daarom komt
er in de loop van dit jaar een gazette uit met
daarin een aantal leuke en verrassende interviews en artikels. Geheime ingrediënten,
straffe verhalen, tips van experts, … Absoluut een must read.

Demyf ruit
Mister Shoe

Ga zeker ook
eens kijken op
www.wervik.be/
kwalitijd
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OPEN / GESLOTEN

DE GEMEENTERAAD

Nieuwe tarieven bibliotheek
Op 1 januari worden de tarieven van de bibliotheek aangepast. Voortaan betaal je 1 euro per
dvd (film) en 2 euro per dvd-box (serie). Het uitleentarief voor een game verhoogt naar 2 euro.
De prijs voor een cd verandert niet (0,50 euro).
Ook de boetes worden iets duurder. Maar er is ook
goed nieuws: reserveren van materiaal wordt gratis!
> www.wervik.be/vrije-tijd/bibliotheek/tarieven

Uitbreiding gevelrenovatiepremie voor
handelaars
Handelaars die hun gevel of een leegstaand handelspand renoveren, kunnen daar vanaf nu tot 6.000
euro voor krijgen, dat is 3.000 euro meer dan voorheen. Stad Wervik tekende in op de oproep ‘premiestelsels kernwinkelgebied’ van het Agentschap
Innoveren & Ondernemen en haalde zo 51.000
euro binnen. Voorwaarde is wel dat het pand in de
handelsas ligt. Voor buurtwinkels die buiten die as
liggen, geldt het oude premiereglement.

Maandag
Dinsdag		
Woensdag
Donderdag
Vrijdag		
Zaterdag*
		

Nieuw: verhuispremie handelaars
Vanaf nu krijgen ondernemers die hun zaak
verhuizen naar de handelsas een verhuispremie;
die kan oplopen tot 5.000 euro.

Maandag
Dinsdag

> www.wervik.be/shoppen-en-ondernemen

Wanneer kan ik met pensioen, hoeveel pensioen zal ik krijgen? Een antwoord op deze vragen vind je
op de website mypension.be. Heb je geen computer? Kom dan eens langs bij de dienst Pensioenen
van het OCMW. Breng je identiteitskaart en je pincode mee!
> mypension.be
> openingsuren dienst Pensioenen: pagina 19

8.30 - 12.30 uur 13.30 - 16.30 uur
8.30 - 12.30 uur 13.30 - 18.30 uur
8.30 - 13.30 uur 13.30 - 16.30 uur
8.30 - 13.30 uur 13.30 - 16.30 uur
8.30 - 13.30 uur
9 - 12.30 uur
*eerste zaterdag van de maand

> 056 30 01 01, www.wervik.be, info@wervik.be

Stadsdiensten

Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag*

Mijn pensioen?

Zwembad Ter Leie

Onthaal

9 - 12 uur
op afspraak!
9 - 12 uur
15 - 18.30 uur
9 - 12 uur
op afspraak!
9 - 12 uur
9 - 12 uur
9 - 12 uur
*eerste zaterdag van de maand

Open op zaterdag
De dienst Burgerzaken en het onthaal zijn
open op zaterdag 6 januari, van 9 tot 12 uur.

Feestdagen

De Vrijdagmarkt
is klaar

De stadsdiensten en bibliotheken zijn gesloten op 1 en 2 januari.

Begin december werd de Vrijdagmarkt
in Wervik afgewerkt en opengesteld.
Het plein is een stuk groter geworden,
er zijn verschillende groenzones en zitbanken. Daarnaast zijn er ook zestien
parkeerplaatsen. Binnenkort worden nog twee grote bomen aangeplant.
De
Leiewerken
in
Wervik maken deel uit van het
Europees
gesubsidieerd
binnenvaartproject
Seine
Schelde
Vlaanderen.

Belangrijke
telefoonnummers
Dringende hulp: 112
Wachtdienst dokters : bel 1733,
van vrijdag 19 uur tot maandag 8 uur

Maandag
Dinsdag		
Woensdag
Donderdag
Vrijdag		
Zaterdag
Zondag		

gesloten
17 - 19.45 uur
14 - 16.30 uur
14 - 16.30 uur
14 - 16.30 uur
17 - 17.45 uur
9 - 11.45 uur

17 - 20.45 uur
17 - 19.45 uur
17 - 20.45 uur

• Gesloten op 1 en 2 januari
• Jaarlijks onderhoud: van 8 tot en met 29
januari. Dinsdag 30 januari weer open.

Toerisme
Nationaal Tabaksmuseum
laagseizoen van 16 november tot en met 31
maart. Het museum is gesloten in december
en januari. Groepsbezoeken zijn mogelijk op
afspraak, behalve in de kerstvakantie.
> www.wervik.be/toerisme

Zitdag Pensioenen
Wervik : elke maandag, woensdag, donderdag en vrijdag, telkens in de voormiddag.
Waar: sociale dienst OCMW.
Geluwe : elke donderdag van 16.30 tot 17.45
uur. Waar: De Spie.
Maak een afspraak: 056 95 26 11

FOD Sociale Zaken
Zitdag FOD Sociale Zaken, personen met
een handicap: donderdag 4 januari, van
10 tot 11.30 uur. Kantoor 8 van de sociale
dienst OCMW.

Wachtdienst apothekers: 0903 99 00
(1,5 euro/min) of www.apotheek.be

K apsalon

Litchi

Regis
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Wij gaan voor

kwalitijd

Doe je inkopen in Wervik-Geluwe.
De handelaars maken graag tijd voor
je vrij. Tijd om hun ruime aanbod voor
te stellen. Tijd om je de beste keuzes te
laten maken. Tijd om je te bedienen met
de beste zorgen en kwaliteit. Neem ook
even de tijd en koop in Wervik-Geluwe.
www.wervik.be/kwalitijd

Dit project wordt gerealiseerd met
steun vanuit EFRO en Vlaanderen
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