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OPEN MONUMENTENDAG

Begeleide wandeling
en molenbezoek

BAND IN DE KIJKER:

We spelen een spel
vanavond

EERSTE WOORD

WIST-JEDATJE
VAN DE
MAAND

WIST JE DAT
Wist je dat … je aanvragen voor het verdelgen van wespen
moet richten tot de brandweer?
Regelmatig krijgt onze stad nog meldingen binnen voor
het verdelgen van wespen. De brandweerposten Wervik en Geluwe voeren deze nog uit op ons grondgebied,
maar de aanvragen moet wel gebeuren bij de brandweerzone Westhoek zelf.
> Dit kan via het formulier op www.brandweerwesthoek.be/meldingen/wespen

NIEUW IN JE BIB! GEZELSCHAPSSPELLEN
Gezelschapspellen worden steeds populairder. Daarom biedt de bibliotheek jou een mooie selectie gezelschapspellen voor alle leeftijden aan.
De gevarieerde spelkeuze van onze bibliotheek zal iedereen bekoren zowel beginnende als meer ervaren spelliefhebbers, familiemensen, strategische en behendige spelers en zelfs de allerkleinsten
Nieuwe materialen brengen ook spelregels met zich mee.
Je leent maximum 2 spelletjes per lener (volwassen lid) en
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Challenges van
Wervik Wordt
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dit voor een periode van maximum 4 weken. Het ontlenen
is gratis.
Na het terugbrengen wordt elk spel gecontroleerd op volledigheid en schade. Indien er iets ontbreekt of beschadigd is, wordt je hiervan verwittigd en zal de schade moeten vergoed worden.
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TE KOOP: Perceel gelegen Leiekaai in Wervik
Verkoop uit de hand aan hoogste bieder Stad Wervik en Vlaamse Overheid
Deel van perceel, genaamd lot 3 op bovenstaand
plan, te Wervik afdeling 1, sectie C, nummer 0929V,
na mutatie nummer 0929B, met een oppervlakte
van 6a 69ca. Verkoopakte door de Vlaamse Overheid. Bod moet minimaal 20.070, 00 EUR bedragen.
Voorkooprecht, gvv, gvg, bevat toegang tot kelderverdieping van appartementsgebouw, met recht
van doorgang, via hellend vlak met keermuren.
Meer informatie omtrent de procedure en de kosten:
lieve.verfaillie@fb.vlaanderen.be - 0499 77 75 92 of
leefomgeving@wervik.be - 056 95 21 81. Bieden kan
tem 04/09/2020. Indien meerdere biedingen worden de kandidaturen die een geldig schriftelijk bod
uitbrachten uitgenodigd voor het verdere verloop
van de procedure.
> Volledige voorwaarden, documentatie en een formulier om een bod uit te brengen op aanvraag:
leefomgeving@wervik.be.
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BAND IN DE KIJKER

Hoe hard heeft de coronacrisis
er bij jullie in gehakt?
“Deze crisis kwam voor ons heel
ongelegen natuurlijk. We hebben
maanden voorbereid aan de nieuwe songs en boekten eind 2019
een studio voor de opnames en
het mixen van het nieuwe album
'Re-Incentive'. Na 2 maanden in de
studio keken we volop uit naar de
release op 31 mei 2020. Dit zouden
we samen met behulp van Consouling Agency uit Gent promoten en
uitbrengen. Heel wat shows in binnen- en buitenland werden afgelast ... waaronder ook een tour in
Turkije en ook de mogelijkheid om
dit jaar opnieuw op Graspop te spelen, viel in het water. De kans om
op grote podia te staan werd ons
daardoor 'hopelijk tijdelijk' ontnomen. De release-show in Oosthove
moest ook verplaatst worden naar
31 oktober 2020 en uiteindelijk
beslisten we ook om de datum van
de release enkele maanden uit te
stellen naar 1 september 2020. Dit
om de corona-chaos wat te ontlopen en zo een maximaal mogelijke
promocampagne te voeren, hopen
we …
Wat brengt de toekomst?
“Dit weten we eigenlijk niet en is
heel onzeker. Net zoals voor zo4
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velen natuurlijk. Toch hebben we
plannen gemaakt om samen met
Consouling Agency en Red Bull
Music er alles aan te doen er een
geslaagde campagne van te maken. Zo hebben we ondertussen
onze nieuwe muziekvideo 'Monologue' en de single 'The Veil' online gezet als voorsmaakje. Deze
werden enorm goed onthaald en
smaakten voor velen naar meer.
We hopen uiteindelijk zoveel als
mogelijk live te kunnen spelen,
op tour te gaan en onze muziek
zoveel mogelijk aan de man te
brengen. Hopelijk stabiliseert
de hele corona situatie zodat organisatoren terug hun planning
kunnen maken.
Zelf organiseren wij een pop-up
bar & shop op zaterdag 29 augustus 2020 in d' Arke in de Koestraat. Dit om iedereen de mogelijkheid te geven onze muziek
voor een eerste keer te horen en
om het nieuw album aan te schaffen. Zowel vinyl, cd als merchandise zal verkrijgbaar zijn !
Welke vorm krijgt het album?
Waar kan men terecht voor
jullie muziek?
Het nieuwe album zal voor de
eerste keer uitgebracht worden
op een dubbele vinyl. Uiteraard

a.u.b. ! Het is zeker niet leuk te
zien hoe optredens en festivals
niet kunnen doorgaan en hoeveel financiële verliezen er zullen
zijn. Toch lijkt het ons belangrijk
te blijven geloven in de sterkte
van wat muziek of cultuur voor
de mensen betekent. Wat ons betreft is het enkel een uitstel van
wat moet komen. Wat zal komen,
zal des te meer deugd doen dit
weer te mogen beleven ... Dus geduld a.u.b. !

ook op CD en op alle mogelijke
online streamingsdiensten zoals
Spotify, Itunes, … Het ontwerp
van het album is een samenwerking met Cindy Morlion, ook
afkomstig uit Wervik en Dehn
Sora, een Franse kunstenaar. De
eerste 50 exemplaren zijn ook
een speciale gelimiteerde uitgave
van de vinyl. Ze zijn genummerd
en bijgevoegd zitten 7 verschillende kunstwerken. Een speciale
samenwerking met 7 heel sterke
kunstenaars/kennissen. Naast
deze gelimiteerde werken zijn
ook tal van merchandise verkrijgbaar op onze shop... www.
thurisaz.be/shop
Hebben jullie een boodschap voor
organisatoren van optredens,
boekingskantoren of horeca?
“Laten we zeggen … geef niet op

Wat mogen fans verwachten
van het nieuwe album ?
Diegene die onze muziek al kent,
weet dat het geen 'easy listening'
songs zijn die we maken. De nieuwe nummers zijn niet anders.
Verschillende zangstijlen worden
gebruikt met heel veel melodieuze en krachtige riffs. Screams en
grunts proberen zich terug een
weg te vinden tussen de benadrukte melodieze zangstukken
van Kobe die meer op de voorgrond komen dan anders. Verwacht 7 heel gevarieerde songs …
gegoten in een mooi strak geheel
maar toch apart.
Wie willen jullie tenslotte nog
bedanken?
“Iedereen die naar onze muziek
luistert en ons steunt. En een
speciale
dank-u-stijf-zeer-wel
aan Nik Mettez, onze geluidsman, die heel veel tijd en energie
in de mix van de nieuwe cd heeft
gestoken, Sven Masschelein voor
de mooie bandfoto's en onmisbare inbreng in de muziekvideo en
Cindy Morlion voor de artistieke
inbreng van de artwork en ten
slotte 'Waarheen' zelf voor het
interview. Bedankt!”
> www.thurisaz.be

BIO

Thurisaz werd opgericht in mei 1997. Na verschillende
demo's bracht de band in 2004 het eerste volledige album "Scent of a Dream" uit. Het album vat het beste
van Thurisaz samen: zeer gevarieerde, hoogwaardige
avantgarde doom metal met veel emotie en diepte. Hun
groeiende live-reputatie kreeg toegang tot ver over de
landsgrenzen, wat uiteindelijk resulteerde in verschillende Europese tournees. In de winter van 2006 bertrat Thurisaz opnieuw de studio om hun tweede album
"Circadian Rhythm" op te nemen, dat werd uitgebracht
in april 2007. Het album werd lovend ontvangen door
de metalpers en bevestigde de status van de band als
een opkomend Europees metaltalent. De band maakte
zoveel mogelijk reclame voor het album, met als hoogtepunten een Amerikaans – Europese tour en mooie
plaatsen op prestigieuze festivals en podia.
In 2011 bracht Thurisaz hun derde album "The Cimmerian Years" uit. Het album werd opnieuw opgenomen in
de CCR-studio in België.
In 2015 brachten ze "The Pulse Of Mourning". Samen
met dit album bracht Thurisaz ook een live DVD & CD
uit. Dat werd opgenomen in CC Forum te Wervik zelf. Na
heel wat binnenlandse en buitenlandse optredens om
het album te promoten, besloot men terug de studio te
betreden om er hun 5de studio Re-Incentive op te nemen.
Op 1 september 2020 komt het nieuwe album uit en
kan overal gelivestreamd worden.

DE BANDLEDEN

Peter Theuwen
Gitaar, Grunts
& Cleane Zang
Woont in Wervik

Pepijn De Raeymaecker - Drum
Woont in Gent
Kobe Canniere
Keyboards &
Cleane Zang
Woont in Wervik

Mattias Theuwen
Gitaar en Screams
Woont in Wervik

Hannes Leroy
Bass & Screams
Woont in Wervik

thurisazbelgium

thurisazbelgium
September 2020 WAARHEEN
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Open Monumentendag
ERFGOED

RUBRIEK
Ontdek het volledige programma met alle activiteiten in Vlaanderen op
www.openmonumentendag.be

Zondag
13 sept. 2020

www.openmonumentendag.be

een initiatief van

volg ons op  en  #OMD2020

in samenwerking met

v.u. Margit Bal, Herita vzw, Oude Beurs 27, 2000 Antwerpen, Vrij van zegel, art. 198

BEGELEIDE WANDELING
WEDEROPBOUW IN WERVIK

GELEIDE BEZOEKEN
BRIEKEN- & KRUISEKEMOLEN

De Eerste Wereldoorlog legde grote delen van de Westhoek in puin. Ook Wervik
leed sterk onder het oorlogsgeweld. Met de wederopbouw onderging onze stad een
ware metamorfose.

Ben je geboeid door erfgoed en mechaniek? Altijd al ‘ns achter de schermen van een molen willen piepen en de kracht
van de wind ervaren? Kom dan zeker langs tijdens Open Monumentendag. Een meester-molenaar leidt je rond en geeft
je alle geheimen van de ‘windreus’ prijs.

Architect Huib Hoste leverde hieraan een opmerkelijke
bijdrage. Tijdens een korte stadswandeling doorspekt
met interessante weetjes, verhalen en uniek beeldmateriaal ontdek je hoe Wervik een nieuwe aanblik kreeg.
We eindigen in de voormalige ijzerwinkel in de Nieuwstraat 39 (tot voor enkele jaren feestzaal ’t Isermael).
De nieuwe eigenaars Keizo en Els koesteren ambitieuze
plannen: ze willen het modernistische pand van Hoste
in zijn oorspronkelijke staat herstellen en er een ontmoetingsplaats van kunstenaars en ambachtslui van maken.
Een kleine expo blikt terug op de geschiedenis van
het baanbrekende ontwerp in betonskeletbouw dat dit
jaar zijn 100ste verjaardag viert. Individueel te bezoeken:
- tijdens OMD van 10-18 uur: reserveer jouw ticket(s)

via www.openmonumentendag.be
- nadien (t.e.m. 15 november 2020) op afspraak via
www.atelierke.be
PRAKTISCH:

• Start om 10 en 15 uur. - Duur: 2,5 uur
• Begeleide wandeling van ± 2 km met gids Véronique
Houzet (Met dank aan Rudy Vandamme voor het gebruik van uniek beeldmateriaal uit zijn collectie.)
• Max. 20 deelnemers per wandeling
• Deelname kost 5 euro (incl. drankje en hapje na afloop)
• Vooraf inschrijven: online via de webshop (klik op de
rubriek ‘activiteiten’) of aan de balie van de toeristische dienst (Koestraat 63).
• Neem je mondmasker mee.

Het bevestigen van de
gerestaureerde wieken
aan de Kruisekemolen,
eerder dit jaar.

PRAKTISCH:

•
•
•
•

Er start telkens een rondleiding om 14, 15 en 16 uur.
Een bezoek duurt ± 45 min.
Max. 10 deelnemers per tijdsblok
Deelname is gratis doch om praktische redenen graag vooraf inschrijven: online via www.wervik.be/webshop (klik op de rubriek
‘exposities’) of aan de balie van de toeristische dienst (Koestraat 63).
• Het dragen van een mondmasker is verplicht.
• Deelnemers die ingeschreven zijn genieten voorrang. Wie zich onaangekondigd aanmeldt kan gevraagd worden om op een later tijdstip terug te keren indien de maximumcapaciteit bereikt is.
> MEER INFO:

www.wervik.be/toerisme

OPROEP!

www.openmonumentendag.be

een initiatief van
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Heb je nog oud beeldmateriaal liggen van de
Nieuwstraat, de voormalige ijzerwinkel, architect Huib Hoste, ... ? Dan
ween
dieheel
graag
volgnemen
ons op 
#OMD2020
mee in onze expo! Geef
een seintje (0468 02 10 20
of els@atelierke.be)

in samenwerking met
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DE KIM - VROUWENCENTRUM

DE KIER

LDC DE KIM

BUURTHUIS DE KIER
(Gosserieslaan 4, Wervik)

(Sint-Jorisstraat 3, Wervik)
Jammer genoeg moeten we melden dat al onze geplande activiteiten en diensten voor het najaar 2020 onder
voorbehoud zijn. Afhankelijk van hoe alles evolueert,
kunnen (bepaalde) zaken worden geannuleerd of kunnen deze enkel doorgaan met aangepaste richtlijnen.
Neem dus gerust contact met ons op bij twijfel. Inschrijven
op voorhand is voor elke activiteit noodzakelijk. Er zijn
aangepaste richtlijnen, zodat je op een
veilige manier naar De Kim kan komen.
Veerkracht in turbulente tijden
Donderdag 10/9 om 14 uur - € 5
Hartcoherentie: ademhalingstechniek (i.s.m. LDC De Spie)
Dinsdag 22/9 om 19 uur in LDC De Spie - € 6
Mantelzorgcafé Allabadinne: nazomerwandeling
Dinsdag 15/9 om 14 uur - € 3
Smartphone (Android)
Start maandag 7/10 om 8.45 uur - € 45 (5 lessen)
Brei- en haakcursus voor gevorderden
Start donderdag 10/9 om 19.30 uur - € 34 (5 lessen)
Brei- en haakclub (1 uur per bijeenkomst)
Donderdag 3 en 24/9 om 19.30 uur
Naaicursus
Start maandag 14/9 om 19.00u - € 59 (7 lessen)
> INSCHRIJVEN OF MEER INFO:

Kalligrafie: Anglaise onderkasten en sierlijke kapitalen
Start woensdag16/9 om 9 uur - € 82 (10 lessen)
Eigen geur- en badproducten
Donderdag 24/9 om 14.00u - € 5,00
Cijferkubbclub
Dinsdag 8 en 22/9 om 14 uur - Gratis
Badminton + (13 lessen)
Start donderdag 3/9 om 10 uur (sporthal De Pionier)
€ 39
Blij(f) fit
Start maandag 7/9 om 9 uur (Sporthal Ter Linde)
€ 33 (12 lessen)
Tai chi (14 lessen)
Start dinsdag 8/9 om 9.30 uur (De Pionier) - € 80
Lijndans (7 lessen)
Groep 1 start woensdag 9/9 om 9 uur - € 17,50
Groep 2 start donderdag 10/9 om 9 uur - € 17,50
Gratis kennismaking met fitness en conditie
op dinsdag 15/9 om 14 uur in fitness Archimedi
Yoga (10 lessen)
Start maandag 14/9 om 14.00u (Ter Linde) - € 40
Zumba Gold (8 lessen)
Start dinsdag 29/9 om 14.15 uur (De Pionier) - € 40

De Kim, Sint-Jorisstraat 3, Wervik, 056 31 14 68, info@ldcdekim.be

VROUWENCENTRUM

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

VERWENNAMIDDAG

met koffie en taart
11 september 2020, 13.30 uur
CORONAPROOF: Er mogen maximaal 24 mensen in de
cafetaria op hetzelfde tijdstip binnen. De bediening gebeurt aan tafel. Mensen worden op 1,5 meter afstand
geplaatst.

COMPOSTHOEK

• zaterdag 12 en 26 september 2020
• Van 10 tot 12 uur

BLOEMSCHIKKEN

15 september 2020 om 14 uur
INSCHRIJVEN: vanaf dinsdag 18/08 t.e.m. vrijdag 4/9
Maximum 15 deelnemers
MEEBRENGEN: materiaal voor bloemschikken
PRIJS: 8,50 euro

KINDERACTIVITEIT

16 september 2020 om 14 uur
Schilderen met wattenstaafjes

BREICLUB

21 september 2020 om 14 uur
Lekker samen breien of haken in een gezellige sfeer.
Iedereen welkom, ervaring of geen, ook mannen!
MEEBRENGEN: brei, haakpennen en wol
PRIJS: Gratis
CORONAPROOF: 1,5 meter afstand

HOBBY

24 september 2020 om 14 uur
Onder leiding van Marie-Françoise!
Kleikunst verder afwerken (schilderen)
PRIJS: 2 euro
INSCHRIJVING: max. 10 personen
CORONAPROOF: 1,5 meter afstand

NAAIHOEK

3, 10, 17, en 24 september 2020 van 13.30 tot 15.30 uur
INSCHRIJVEN: telkens t.e.m. de donderdag ervoor (27/8,
3/9, 10/9 en 17/9)
Groep van 7 personen maximum (7 naaimachines)
MEEBRENGEN: schaar (om stof te knippen), lat van 50 cm,
potlood, lintmeter, kopspelden, naainaalden en stof.
AANBOD: tekenen van patronen, herstelwerk, maken
van kinderkledij of volwassenenkledij (uit nieuwe stof
of recyclage).
PRIJS: 2 euro (+ eventuele materiaalkosten)

PLUSSERSAGENDA
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

OKRA KRUISEKE

- Wo 2 en 16/9. Kaartnamiddagen
- Di 8/9. Fietsen

NEOS WERVIK

- Di 1 en di 15/9. 14 uur, ’t Portaal. Kaartnamiddag
- Di 8/9. 14.30 uur, ’t Portaal. Voordracht
door Tijs Mauroo (journalist VRT): "Het
journaal maken in tijden van fake news".
- Di 22/9. Verrassingsdaguitstap
- Di 29/9. Fietstocht.

VIND EEN MOOIE TWEEDEHANDS FIETS MET CYCLE4PEOPLE
Een unieke samenwerking tussen Lokaal Bestuur Wervik en Collect4People, die kwetsbare Wervikse
gezinnen voorzien van volwassen- en kinderfietsen tegen heel lage prijzen met financiële tussenkomst.
Wil je een fiets schenken?
• Fietsen voor kinderen en volwassenen zijn
steeds welkom.
• Er mag wat werk aan de fietsen zijn.

Wil je in aanmerking komen voor een fiets?
• Volg de handleiding op www.wervik.be/
cycling4people
• Doorverwijssysteem via UiTPAS-criteria
• Verkoopsmomenten: za 26/9 en za 24/10 tussen
10 en 12 uur in Buurthuis De Kier in Wervik

> Fietsen schenken of ophalen? Contacteer Nono Brévière via 0472 73 81 31 - breviere.a@
skynet.be of Veronique Verhelst, 056 95 21 15 veronique.verhelst@wervik.be
8
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WERVIK WORDT WAKKER

TOERISME
je aan je buren en voorbijgangers
“goeiedag” zegt. Maak hiervan een
foto en deel dit op de Facebookpagina van Wervik Wordt Wakker. Bij
de meer ambitieuze variant bak je
drie porties koekjes, die je aan drie
personen/gezinnen buiten je gebruikelijke vriendenkring bezorgt.
Ook hiervan neem je een foto, die
je deelt op de Facebookpagina van
Wervik Wordt Wakker.

Ben je klaar voor de challenges
van Wervik Wordt Wakker?
Ben je klaar om deel te nemen aan de vijf ‘challenges’ van Wervik
Wordt Wakker? Vanaf september daagt dit burgerinitiatief elke
inwoner van Wervik, Geluwe en Kruiseke uit om onze gemeente
duurzamer, groener, warmer, mooier en fietsvriendelijker te maken.
De campagne zal tien maanden duren.
VIJF UITDAGINGEN
Met haar nieuwe campagne wil
Wervik Wordt Wakker de aandacht
vestigen op vijf manieren om je ecologische voetafdruk te verkleinen.
Het burgerinitiatief doet dit met vijf
uitdagingen, die voor iedereen haalbaar zijn. Deze uitdagingen gaan
over de samenleving, groen, wateren energiegebruik, mobiliteit en
lokale economie. De campagne zal
verlopen via de Waarheen, via Facebook en via mail; om de twee maanden komt er een nieuwe uitdaging.
“De samenleving duurzamer maken
en de klimaatdoelstellingen van
Parijs halen, is een bijzonder grote
uitdaging”, motiveren Stijn Deprez,
Marleen Verbeke en Leen Voet van
Wervik Wordt Wakker de actie.
10
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“Maar verandering begint bij jezelf.
Dat kan al met kleine stapjes, die
ogenschijnlijk het verschil niet maken. Dat wordt anders als vele mensen aan de kar helpen duwen. Dan
brengen al die stapjes iets in gang
dat niet zomaar te stoppen is.”
TWEE VARIANTEN
Om de challenges voor iedereen
haalbaar te houden, is er telkens de
keuze tussen een rustiger en een
meer ambitieuze variant. Zo gaat de
uitdaging van september en oktober over een warmere samenleving.
In deze Waarheen vind je binnenin
een straatnaambordje van de ‘Knikjesstraat’. Als je deelneemt aan de
eenvoudige versie van de challenge, dan hang je dit bordje aan je
raam. Hiermee maak je duidelijk dat

Deze uitdagingen
gaan over de
samenleving,
groen, wateren energiegebruik,
mobiliteit en
lokale economie.

Bij elke challenge zal Wervik Wordt
Wakker ook zelf tips en ideetjes op
haar Facebookpagina posten. Bij
de challenge over water- en energiegebruik krijg je bijvoorbeeld een
aantal tips om water te recupereren.
Het is ook de bedoeling dat elke
challenge eindigt in iets blijvends,
dat zichtbaar is in het straatbeeld.
De nieuwe campagne van Wervik
Wordt Wakker loopt in samenwerking met Vormingplus Oostende-Westhoek en krijgt financiële
steun van de Stad Wervik in het
kader van de nieuwe subsidieregeling voor burgerinitiatieven. Elke
challenge heeft ook één van de
schepenen als peter of meter. De
campagne is de opvolger van het
project Mobiele Moestuinen, dat de
financiële steun kreeg van de Koning Boudewijnstichting, maar dat
moest worden geannuleerd wegens
de coronacrisis. De nieuwe campagne heeft dan ook het voordeel dat
ze ‘coronaproof’ is.
> Meer info via wervik.wordt.
wakker@gmail.com of op de
Facebookpagina van Wervik
Wordt Wakker.

Fiets & WIN!

Koop & WIN!
Nog tot 10 oktober loopt de
tombola-actie bij de Wervikse deelnemers aan de
Zomer van de Korte Keten.
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. Je maakt kans op
één van de hoevepakketten ter waarde van € 50.
> Alle deelnemers vind
je op www.wervik.be/zomervandekorteketen.

Met 2 fietszoektochtjes (17
of 25 km) passeer je langs
de ondernemers die deelnemen aan de Korte Keten-actie en ontdek je de
troeven van onze stad. Je
kan beide lusjes ook verbinden tot 1 flinke fietstocht.
Slaag je erin alle vragen
correct te beantwoorden,
dan win je misschien een
restobon bij één van onze
Lekkere Westen-chefs (De
Waterkant of Oud Stadhuis). Deze culinaire streekambassadeurs gaan met
trots en veel creativiteit aan
de slag met lokaal lekkers.
> Haal het gratis deelnameformulier af bij de toeristische dienst (Koestraat
63) of download het op
www.wervik.be/toerisme.
Deelnemen kan t.e.m. 14
oktober 2020.

MUSEUMZONDAGEN
30 AUG. - 27 SEPT. - 25 OKT.
Tot en met oktober kan je op de laatste zondag van de maand het
Nationaal Tabaksmuseum met een gids komen ontdekken. Wie dit
wenst kan nadien ook gratis een bezoekje brengen aan de Briekenmolen (bijkomend te reserveren).
- Start om 14 uur (duur: 1,5 à 2 uur)
- Deelname kost € 3,50 (inwoners
Wervik), € 7 (niet-inwoners) of €
0,70 (sociaal tarief), incl. koffie
en zoetigheidje + gidsbegeleiding.
- Vooraf inschrijven via de webshop (voor museumbezoek: zie
rubriek 'activiteiten' / voor molenbezoek: rubriek 'exposities') of

aan de balie van het museum
(Koestraat 63). Max. 15 personen
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OCMW

Koop een azalea
en steun kankerpatiënten en
hun naasten
Kom op tegen Kanker organiseert
ook dit jaar het bekende Plantjesweekend ten voordele van kankerpatiënten en hun naasten. Al is een
traditionele verkoop door de vele
vrijwilligers vanwege corona deze
keer jammer genoeg onmogelijk.
Het wordt dus een fikse uitdaging
om de azalea’s dit jaar aan een nieuwe eigenaar te helpen. Die uitdaging
gaat Kom op tegen Kanker aan door
de azalea’s online te verkopen. Dit
maakt het bestellen en betalen van
de plantjes makkelijk en veilig.
Wil jij er samen met Kom op tegen
Kanker voor zorgen dat de zorg voor
de vele duizenden kankerpatiënten
kan blijven doorgaan? Surf dan
tussen 1 en 20 september naar
plantjesweekend.be en bestel
een azalea (7 euro). Zelf kun je
de azalea’s gratis afhalen bij een lokaal afhaalpunt, bij een Aveve (2630 september) of tegen een kleine
meerprijs thuis laten leveren.
De lokale afhaalpunten en data
voor onze gemeente zijn:
• Rode Kruislokaal aan Oosthove op
vrijdag 25/09 en zaterdag 26/09,
telkens van 9-13 uur
• Dienstencentrum De Spie, Geluwe
op zaterdag 26/09, van 9-13 uur.
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NATUURWANDELINGEN

COVID 19: HEB JE RECHT OP
MAATSCHAPPELIJKE HULP?
Hulp voor burgers die financieel getroffen worden door
de coronaviruscrisis Covid-19. De OCMW’s zullen materiële, sociale, medische, medisch-sociale of psychologische hulp verlenen aan personen die hun dagelijkse
uitgaven of uitgaven die verband houden met medische
zorgen niet meer kunnen betalen omwille van de coronaviruscrisis.
TOT WIE MOET IK MIJ RICHTEN? Tot het OCMW van jouw gemeente
dat jouw aanvraag zal analyseren

Iedereen die de gevolgen ervaart van de COVID-19
crisis. Deze steun is niet beperkt tot enkel de leefloners, maar
is bestemd voor iedereen die, na een individuele analyse, door
het OCMW erkend wordt als behoeftig. Bijvoorbeeld: bepaalde werknemers die een deel van hun inkomen zijn verloren
of die met extra schulden te maken krijgen, werknemers uit
de deeleconomie, deeltijds tewerkgestelde werknemers - met
aandacht voor eenoudergezinnen, jobstudenten, bepaalde zelfstandigen, personen met een handicap, ... Deze maatregel is niet
bedoeld voor personen die geen verblijfsvergunning (meer) hebben en niet legaal op het Belgisch grondgebied verblijven.

Wandelen met Natuurpunt
Tijdens de lockdown van Corona hebben heel wat
mensen de natuur met al haar aspecten her- ontdekt
en zeker naar waarde leren schatten. We waren verrast
dat we zoveel wandelaars en fietsers hebben ontmoet
zowel op de Balokken als langs de Leieboorden.
Daarom wil Natuurpunt door het organiseren van enkele
maandelijkse wandelingen deze band nog versterken.

VOOR WIE?

VOOR WELKE TUSSENKOMSTEN?

• Hulp bij huisvesting. Inclusief de kosten met uitzondering van
de huurwaarborg.
• Hulp inzake energie. Dit wilt zeggen het energieverbruik, met
inbegrip van de sociale en budgettaire begeleiding of andere
ondersteuning.
• Psychosociale hulp. Dit betreft het ten laste nemen van de
kosten van professionals erkend voor de behandeling van
partnergeweld, problemen inzake angst en psychiatrische problemen.
• Hulp inzake gezondheid. Tussenkomsten in ziekenhuisfacturen, medicijnen, ... en de aankoop van mondmaskers, gels en
handschoenen.
• Hulp inzake digitale toegankelijkheid. Digitale ondersteuning
om meer bepaald de online stappen, de sociale contacten en
schoolondersteuning te bevorderen.
• Financiële hulp. Voor onbetaalde facturen naar aanleiding van
een daling van deinkomsten.
• Basisbehoeften. Voor onder andere tussenkomsten in transportkosten, de aankoop van kledij, aankoop van brillen, ...
• Hulp voor de families in moeilijkheden. In het kader van de
strijd tegen kinderarmoede.

30 AUGUSTUS: POLYGONE BOS
Thema: Heide

- Afspraak om 9 uur op de parking van café de Vrede
of om 9.30 uur op de Steenakker te Wervik om te carpoolen.
- Natuurgids: Eric Malfait

20 SEPTEMBER: SIXTUSBOSSEN
Thema: Bos in de overgang zomer herfst

- Afspraak om 14 uur op de parking ANB Sixtusbossen complex (het kruispunt Canadese weg en Krombeekseweg) op de baan Poperinge-Krombeke (GPS:
50.8858-2.6998) of om 13 uur op de Steenakker te
Wervik om te carpoolen.
- Natuurgids: Guido Qaughebeur

9 OKTOBER: DE BALOKKEN
Nacht van de duisternis

- Afspraak om 19 uur op de parking cafetaria op de Balokken voor de gezinsvriendelijke wandeling.
- Natuurgids: Marc Kino

13 DECEMBER: DE BALOKKEN
Thema: Eiland vol natuur

- afspraak om 17 uur op de parking cafetaria op de Balokken zelf.
- Natuurgids: Marc Kino

PRAKTISCH:

- Afspraak: zie wandeling zelf
- Deelname leden natuurpunt gratis en
niet-leden € 3,5 per persoon of € 7,5 per
gezin.
- Ter plaatse zal er de mogelijkheid zijn om
lid te worden van Natuurpunt.
- Stevig schoeisel en bij nat weer laarzen.
Wie kan, verrekijker meebrengen.
- Wegens coronavoorschriften is inschrijving verplicht en voor Natuurpunt-leden
met vermelding van inschrijvingsnummer. Verzekering via Natuurpunt.

25 OKTOBER: POLYGONE BOS
Thema: Paddenstoelen

- Afspraak om 14 uur op de parking van café de Vrede
of om 13.30 uur op de Steenakker te Wervik om te
carpoolen.
- Natuurgids: Eric Malfait

> MEER INFO: marc.kino@skynet.be
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E-scan

Eerste hulp bij online ondernemen
Jouw weg vinden in het online ondernemen
E-commerce en online aanwezigheid worden steeds belangrijker. Sta stil bij
jouw toekomst hierin als handelaar: hoe kan jij duurzaam online ondernemen?
Via de E-scan wordt een check gedaan van jouw online aanwezigheid.
Een mystery shopper bekijkt je vindbaarheid via zoekmachines, aanwezigheid
op social media, webshop of andere online bestelmogelijkheden …
Het resultaat is een beknopt rapport waarin je zicht krijgt op je werkpunten.
Daarnaast dient de E-scan als basis voor een individueel coachingtraject.
Binnen dit traject krijg je kwalitatief advies van experten om je online
aanwezigheid te verbeteren.
Wil jij ook uitblinken in het online ondernemen?
Schrijf je in op www.ikkooplokaal.be

Hoe beter online ondernemen?
1. Schrijf je in voor een E-scan.
2. Registreer voor een persoonlijk coachingtraject,
met begeleiding door digital experts.

VACATURE

Word vrijwilliger

bij Rode Kruis Wervik-Geluwe!
ZO HELPEN WIJ
Onze Rode Kruisafdelingen zijn
overal in Vlaanderen actief, dus ook
in jouw buurt! Dankzij duizenden
enthousiaste vrijwilligers, elk met
hun eigen taak, draaien de afdelingen op volle toeren!
Door vrijwilliger te worden bij Rode
Kruis Vlaanderen help je o.a. mensen in nood. Maar jij kan elke dag
mensen helpen, ook in onze stad.
Daarom vragen we: wil je ons helpen? Jouw talenten en enthousiasme kunnen we absoluut gebruiken.
Je vindt vast iets wat je graag zou
doen. Zelf voorzien wij in opleiding
en goede ondersteuning.
Wat we doen, is misschien niet altijd
zichtbaar maar betekent wel een wereld van verschil voor diegene die op
ons rekenen. We helpen op vlak van
rampenbestrijding, preventie, zelfredzaamheid, bloedvoorziening, …

IETS VOOR JOU?
Op dit ogenblik zijn we dringend
op zoek naar verschillende vrijwilligers die ons bestuur kunnen
versterken. Een penningmeester,
ondervoorzitter (met het oog op de
functie van voorzitter vanaf 2022),
verschillende afdelingsverantwoordelijken en/of assistenten afdelingsverantwoordelijken.
Geen interesse in een specifieke
bestuursfunctie? Ook dan hebben
wij heel wat te bieden. Zo blijven
helpende handen als hulpverlener,
zorgbibvrijwilliger, lesgever eerste
hulp, ongevallensimulant, steeds
welkom! Je kan dus werkelijk overal
aan de slag.
> Neem gerust ook even een
kijkje op onze website:
w w w.rodekruis.be/afdeling/
wervik-geluwe.

Ton Mulder,
voorzitter afdeling
Wervik-Geluwe.
“Als voorzitter ben ik onder
meer verantwoordelijk
om in de continuïteit te
voor-zien van de afdeling
Wervik-Geluwe. Het doet
enorm deugd om de vaste
groep van vrijwilligers en
bestuur enthousiast bezig
te zien om een vernieuwde
herop-start van de verschillende disciplines binnen
onze afdeling na de Lock
down voor het Covid19-virus voor te bereiden.”

HOE DOE JE DIT CONCREET?
Is je interesse gewekt? Kies zelf
welke uitdaging jij voor ons wil aangaan. De afdeling bekijkt met plezier hoe jij concreet kan helpen! Je
kan steeds contact opnemen met
de afdelingsvoorzitter Ton Mulder
(voorzitter@wervik-geluwe.rodekruis.be of 0475 67 61 37).
Kom erbij en help ons helpen!
Je zal zien, je krijgt er direct een nieuwe vriendenkring bij en voldoening
van de mensen die je verder helpt.
> Volg ons ook via Facebook.
September 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, …
> 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 Steffi Malfait – Brugfiguur Onderwijs

BRUGFIGUUR ONDERWIJS
Sinds mei 2017 is Steffi Malfait onze brugfiguur. Maak kennis met Steffi en haar takenpakket, misschien kan ze ook jou helpen!
Als brugsfiguur staat Steffi ter beschikking van ouders
die vragen hebben omtrent de kinderen. Dit kan heel
uiteenlopend zijn, bijvoorbeeld:
• Zoektocht kinderopvang
• Zoektocht vrije tijdsbesteding
• Vragen rond groeipakket
• Vragen rond financiën (m.b.t. de kinderen)
• Vragen rond opvoeding
• Vragen rond schoolcheques
• Gezinsondersteuning
• ...
De brugfiguur helpt vaak letterlijk met het leggen van
bruggen tussen de ouders en andere externe personen of diensten (CLB, school, OCMW, vrouwencentrum, buurthuis, etc.). Daarnaast gaat de brugfiguur
ook samen met het gezin op zoek naar welke rechten
kunnen uitgeput worden.
Er wordt nauw samengewerkt met de Wervikse scholen, de brugfiguur is er ook maandelijks aanwezig (zie
kalender op website school). Ouders kunnen dan vrijblijvend op school langskomen met hun vragen. Daarnaast kan er ook steeds een afspraak worden gemaakt
met Steffi via onderstaande gegevens.
Maandelijks wordt er ook een kindermaaltijd georganiseerd door de brugfiguur op woensdagmiddag, dit
zowel in Wervik als in Geluwe. Dit met de bedoeling
gezellig met het gezin samen uit eten te gaan, nieuwe
16
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mensen te leren kennen, verhalen en ervaringen over
de kinderen uit te wisselen, enz. De maaltijd wordt tegen een betaalbare prijs aangeboden, ook is er mogelijkheid op sociaal tarief (UiTPas sociaal tarief). Voor
meer info neem contact op met de brugfiguur.

OPVOEDTIP

KZITERMEE

De dag van vandaag
wordt er van ons als ouder(s) enorm veel verwacht. Het combineren
van onze job met het
huishouden en ons gezin
is dan ook niet altijd even
makkelijk. Toch is het belangrijk om elke dag even
wat tijd vrij te nemen die
je volledig met je volle aandacht met je kind
kan doorbrengen. Speel
samen een spelletje of
maak de woonkamer wat
extra gezellig. Wat extra
‘quality time’ zal niet enkel jouw kind plezieren
maar zal ook jou zeker en
vast deugd doen.

Wil jij je veerkracht versterken? Ben jij op zoek naar hulp, voor
jezelf of voor iemand die je kent? Kzitermee.be biedt antwoord!

De brugfiguur is er voor alle gezinnen met kinderen in Wervik, Geluwe of Kruiseke.
19 8940 Wervik
0491 56 09 58 of 056 95 26 05
Facebook: brugfiguur wervik
Op afspraak + zitdagen in Wervikse scholen
(zie kalender website school)

Corona heeft een enorme impact op ons allen, en stelt ons mentaal welbevinden danig op de proef. We hebben vaker stress, voelen ons eenzamer,
angstiger en hebben minder sociale contacten. Zowel kinderen, jongeren
als volwassenen krijgen ermee te maken.
Zit je met iets, heb je een vraag, zoek je hulp, wil je jouw veerkracht versterken of iemand anders helpen? Neem dan zeker eens een kijkje op de
gloednieuwe website www.kzitermee.be. Je vindt er instanties die je zowel
fysiek, maar ook via chat, telefoon of mail kan bereiken. Ook organisaties
die dichtbij in de regio Zuid-West-Vlaanderen te vinden zijn, krijgen er hun
plaats. Afhankelijk van jouw vraag kom je bij de juiste organisatie terecht.
De website is een initiatief van Logo Leieland i.s.m. de steden en gemeenten uit de regio Zuid-West-Vlaanderen en het CAW Zuid-West-Vlaanderen.
www.kzitermee.be

WORD BEANTWOORDER BIJ AWEL
Luister jij ook naar mijn verhaal?
- anoniem: “Mijn moeder geloofde me niet, en sindsdien negeert ze me.”
- awel: “Ik word stil van je verhaal. Wat moeilijk voor jou! Woont er nog iemand bij jullie thuis?”
Awel luistert naar kinderen en jongeren, via chat, e-mail of telefoon. Iets
voor jou? Surf naar awel.be/word-beantwoorder voor meer info. Je kan je
nog tot begin september kandidaat stellen.

> CONTACTGEGEVENS: Molenstraat

Zoek de 7 verschillen
Inzending door Jarne d'hallewin (10 jaar): “ Ik heb een saxofoon in elkaar getimmerd. Ik
speel zelf saxofoon en zou graag
later saxofoonmeester worden.”

Stuur ook een foto van jouw
tekening of knutselwerkje naar
huisvanhetkind@wervik.be en
misschien zie je hier volgende
keer jouw eigen kunstwerk verschijnen!
September 2020 WAARHEEN
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Stadsdiensten zijn gesloten
op vrijdag 25 september.

AD VALVAS
OP = OP

Tijdelijk omruilvoordeel UiTPAS

Vanaf september kan je
opnieuw 10 UiTPAS punten
omruilen voor een kinepolis
2D voucher! (1 voucher per
persoon mogelijk)
Je kan hiervoor met jouw
UiTPAS terecht in de
Bibliotheek Wervik en
Geluwe, de vrijetijdsbalie
van het stadhuis en
buurthuis De Kier.
Dit omruilvoordeel geldt
zolang de voorraad strekt.
Wees er dus snel bij want
OP = OP!
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Stomastickers
In onze stad werd in bepaalde toiletten op onderstaande locaties een
vuilbakje en sticker voorzien:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

GC ‘t Schooltje (Magerheidstraat 66)
Bibliotheek Geluwe (Jeruzalemstraat 16 A)
GC De Gaper (Sint Denijsplaats 11)
Ter Linde (Tuinwijk 2)
GC De Knippelaar (Hoogland 19)
Bibliotheek Wervik (St. Pol 3)
Parkbegraafplaats De Aula (Hansbekestraat)
De Sint Janskapel (Steenakker 30)
Buurthuis De Kier (Gosserieslaan 4)
Sportcomplex De Pionier (Gosserieslaan 6)
Erfgoedcentrum Briekenmolen (Koestraat 65)
Nationaal Tabaksmuseum (Koestraat 63)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Oosthove (Speiestraat 32)
GC Forum (Speiestraat 16)
Huis Defrancq (Steenakker 30)
Home Gryson (Ooievaarstraat 22)
Sociale dienst (Molenstraat 19/001)
Technische dienst (Kasteelstraat 25)
Tekenschool Wervik (Speiestraat 48)
Zwembad Ter Leie (Speiestraat 32)
Stadhuis Wervik (Sint Maartensplein 16)
Site Virovios (Virovioslaan 17)
De Bekebolle (ingang Kloosterstraat – lokaal in
het Gemeentepark)

STADHUIS - ONTHAAL
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag*

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 5 september)

> 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 5 september, 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

OPEN / GESLOTEN

BIBLIOTHEKEN
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

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

Geluwe

14 - 19 uur
16 - 19 uur
10 - 12 uur

DIENST TOERISME
NATIONAAL TABAKSMUSEUM
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

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

Het OCMW is bereikbaar op het nummer 056 95 26 00.
Stadhuis (onthaal en snelbalie + burgerzaken) zijn open
op zaterdag 5 september van 9 tot 12 uur. Let op: voor
dienst burgerzaken wel enkel open op afspraak.

De locaties werden ook op genomen op www.stomavlaanderen.be/wervik, waar stomapatiënten een
overzicht zien van alle toiletten in Vlaanderen waar faciliteiten voor hen voorzien zijn.
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IN BEELD: DE STOEL IN WERVIK

Burgemeester Youro Casier
bij d'Arke in de Koestraat

Dimitri Durnez in de Klapperstraat

Peter Bulcaen bij de trekkershutten op De Balokken

Helena D'Hondt bij restaurant
Den Artiest in de Ieperstraat

André Nollet op wijndomein
Ravenstein in Kruiseke

Rapper G Goran bij de Balokkenbrug nabij de Hansbekestraat

Nicolas Galle bij de kapel O.L.V.
van Lourdes in de Hagelstraat

Bellenman Nick Pauwels op het
treinperron in de Stationsstraat

Steven Masil bij het voormalige
Isermael in de Nieuwstraat

Josiane Vanhuysse bij hoeve Cruyseeke in de Doornkapellestraat

Antony Verschaeve bij Olympos in Ten Brielensesteenweg

Timothy Volcke in de tuin van
het Kapittel in de Ooievaarstraat

Sofie Blancke bij zwembad Ter
Leie in de Speiestraat

Bernard Delvoye bij een tabaksast in de Kouterstraat

Lieven Vandamme bij 'The
Kiss' op de Steenakker

Patrick Biesbrouck bij de de ruïne van
het Duits elektriciteitsgebouw (WO I)

Nele Leroy zit bij de lindeboom
in de Fobbestraat

Filip Simoens op de binnenplaats
van het Sint-Janshospitaal

Ignace Lacante bij Het Visputje in de Oude Ieperweg

Maxim Vandamme bij de
Sint-Medarduskerk

Melissa Debackere bij de
boomgaard van Demyfruit

Ilse Yde voor De Kazerij op de
hoek R. Klingstraat-Vagevuurstraat

Patrick Rosiers bij Hoeve Geluwebroek in de Geluwebroekstraat

Akim Chouidem bij het speelpleintje in de Kasteelstraat
Bedankt aan alle deelnemers!
De winnaars vind je op
www.wervik.be/destoelinwervik/
winnaars

EXTRA SLOTAFLEVERING :
Jean-Pierre Depuydt bij ...
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Ludo Depoortere bij ...

WAARHEEN September 2020

Carll Cneut te midden een
tabaksveld in ...

Zondag 6 september om 16 uur.
Kijk live naar de Facebookpagina.
De eerste wint een hoofdprijs!

