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Gambiahelpers

ACTIE

Peuk in de pocket
Oktober 2020

Tamica Labarque
nog een jaar onze Tabaksfee

EERSTE WOORD

Zet jouw sportieve
helden in de bloemen

FEESTWEEKEND

9-10-11 OKTOBER:

FEEST IN GELUWE
GELUWE KERMIS: RESERVEER JE PLAATS

HOU HET
VEILIG:

De kermis is terug van weggeweest. Net als in Wervik neemt onze stad opnieuw de nodige veiligheidsmaatregelen. Niet alleen ter plaatse maar ook
vooraf! Om alles vlot en veilig te laten verlopen vragen wij iedereen om
vooraf je bezoek te reserveren. Daarvoor kan je terecht op www.wervik.be/
kermisgeluwe.

Mogen wij vragen om
de nodige veiligheidsmaatregelen te respecteren tijdens deze
evenementen?
Bewaar veilige afstand,
draag een mondmasker.
Je vindt de gouden regels op www.wervik.be/
6goudenregels

CORPUSRUN
De sportkampioenen in 2017: v.l.n.r. André Bille (Sportverdienste), Ward Claeys (Sportman), Ludo Depoortere, Anse Van Belle (Andersvalide sporter), Laura Vanmeenen (Sportbelofte), Jethro Trappeniers voor competitieteam Okinawa (Sportploeg) en Brecht Desmet
(Trainer)

OPROEP SPORTVERDIENSTE

Op zaterdag 10 oktober staat de 29ste editie van de
Corpusrun op de agenda. Een sportieve hoogdag voor
lopers en supporters.
Inschrijven voor de 3 km, de 7 km of de 14 km kan op
https://dwarsdoorgeluwe.jimdofree.com/

In dit uitzonderlijke coronajaar willen we onze verdienstelijke sporters of sportclubmedewerkers op
een bijzondere manier huldigen.
sportieve prestatie, maar ook bijvoorbeeld over een bestuurslid die na jarenlange inzet gestopt is binnen de
clubwerking…
Voorstellen zijn welkom tot en met 15 oktober via
sport@wervik.be.

> Voor meer info kan je ook telefonisch contact nemen via 056 95 24 40
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Een babbel met
onze Tabaksfee
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Gambiahelpers

© Dwars door Geluwe

We organiseren dit jaar geen klassieke huldigingsavond,
maar willen deze stadsgenoten toch de aandacht geven
die ze verdienen. Vandaar deze oproep: zijn er in jouw
club het afgelopen (anderhalf)jaar sporters of clubmedewerkers die het verdienen om gehuldigd te worden … dan
graag een seintje. Het kan gaan over een uitzonderlijke

GENT-WEVELGEM
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Agenda

Oktober: maand
van borstkankerpreventie

Opgroeien@
Wervik

Gent-Wevelgem in oktober, het is een unicum. Op zondag 11 oktober
strijden de renners in Flanders Fields. Wie wordt de opvolger van de noor
Alexander Kristoff? De wedstrijd passeert ook in Geluwe. Je vindt parcours
en tijdstabel op www.gent-wevelgem.be

VERVALLEN CONCESSIES
Zoals elk jaar verlopen ook in 2020 enkele vervallen concessies
op onze begraafplaatsen.
• 30-jarige kunnen opnieuw worden heraangekocht voor 01/11/2020.
• 50-jarige worden gratis vernieuwd voor 01/11/2020.

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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> Je vindt de lijst op www.wervik.be/concessies2020
Oktober 2020 WAARHEEN
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IN DE KIJKER

IN DE KIJKER

Maak kennis met onze tabaksfee:

Tamica Labarque
Tamica Labarque werd in september vorig jaar tot Tabaksfee gekroond.
Maar haar eredames Rhune Schuermans en Emmy Nolf en zijzelf
beleefden het afgelopen jaar nog niet veel plezier aan hun titels.
Corona gooide ook roet in heel wat eten van de evementensector,
en daardoor waren er maar weinig gelegenheden voor de dames om
zich te tonen. In september 2020 werden Tamica, Rhune en Emmy
heraangesteld. Hopelijk dus een beter jaar in het vooruitzicht. Wij
gaven onze Tabaksfee alvast de kans om te schitteren voor onze lens.
Even terug naar 2019. Wat
was je motivatie om mee te
dingen naar de titel van Tabaksfee?
“Ik keek er enorm naar uit om mensen te leren kennen. Als Tabaksfee
kom je op veel evenementen. Mijn
goeie vriendin Rhune Schuermans
motiveerde me ook om mee te doen
aan de verkiezing. Zij werd tweede,
ik eerste. Het beloofde een topperiode te worden. Maar helaas stak het
coronavirus daar een stokje voor.”
Op hoeveel evenementen heb
je je kroontje kunnen tonen?
“Helaas maar twee, drie met de heraanstelling erbij. Vorig jaar was
ik bij de verwelkoming van de
4
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“Ik ben blij
dat de eredames en
ikzelf nog
een tweede
kans krijgen."

nieuwe inwoners. Begin dit jaar
was er de kerstboomverbranding.
Maar dat was dan helaas alles. Geen
lentekermis, zomerkermis, Rock
op het Plein en noem maar op.”
Het komende jaar een tweede
kans?
“Ik ben blij dat de eredames en ikzelf nog een tweede kans krijgen.
Voorlopig hebben we nog niks in de
agenda staan en is het nog koffiedik
kijken. Maar ik hoop echt dat we erbij kunnen zijn en dat de evenementen weer plaatsvinden. Desnoods
coronaproof en met de nodige veiligheidsmaatregelen, zolang er maar
iets georganiseerd kan worden en ik
heel wat mensen kan ontmoeten.”

TABAKSFEE TAMICA LABARQUE
• Leeftijd: 21
• Beroep: Op 1 september 2020
gestart als leerkracht in de
Freinetschool in Poperinge en
als zorgjuf in Sint-Jan in Menen.
• Hobbies: Dansles geven

Oktober 2020 WAARHEEN
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INNAME OPENBAAR DOMEIN

VARIA

INNAME OPENBAAR DOMEIN
NIEUW REGLEMENT
Het reglement inzake de inname van het openbaar domein is vanaf 1 september 2020 gewijzigd.
Aanvraag vergunning inname openbaar domein
Je dient de vergunning tijdig aan te vragen:
• Bij voorkeur via de website van de stad Wervik.
Je vindt het formulier met de nodige info terug op
www.wervik.be – e-loket – inname openbaar domein.
• Indien dit niet lukt, kan je tijdens de kantooruren ook
terecht bij de snelbalie in het stadhuis van Wervik

Er is een vergunning nodig voor onder meer:
• Plaatsen van containers, stellingen, kranen, …
• Plaatsen van bloembakken, reclameborden, ...
• Plaatsen van een terras
• Inname van parkeerplaatsen voor werken, verhuiswagen, ...
• Werken in opdracht van nutsmaatschappijen
• Wegeniswerken

Indien geen verkeershinder
= inname die geen enkele hinder veroorzaakt voor
verkeer en voetgangers (één meter begaanbare
ruimte op voetpad)

➜ vergunning minimum vijf werkdagen vooraf
aanvragen

Indien weinig verkeershinder
= inname waardoor verkeer niet mogelijk is op een
deel van een rijstrook en/of het voetpad langs één
kant voor minder dan één meter beschikbaar is

➜ vergunning minimum tien werkdagen vooraf
aanvragen
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0,25 euro per m2 per dag (minimum 5 euro
per dag en 10 euro per inname)
> LAATTIJDIGE AANVRAAG: toeslag van 25 euro

1 euro per m2 per dag (minimum 5 euro per
dag en 10 euro per inname)
> LAATTIJDIGE AANVRAAG: toeslag van 50 euro
> PRIJS:

Niet betalen – wel vergunning aanvragen !
• Innames die geen hinder veroorzaken (maximum twee dagen)
• Terrassen, direct aanpalend aan een handelszaak (van 1/4 t.e.m. 31/10)
• Reclameborden, bloembakken, fietsstallingen
• Werken in opdracht van lokaal bestuur of nutsbedrijven
• Verhuiswagen (max. 3 parkeerplaatsen of straatlengte van 18 m – max. 1 dag)
• Ceremoniewagens (huwelijken, begrafenissen, ...)
Waarom moet de aanvraag een tijd op voorhand gebeuren? Bij
vb bij mogelijke sterke verkeershinder moeten hulpdiensten (brandweer,
ambulances…) verwittigd worden, moet er ook een signalisatieplan opgemaakt worden, toetsen we of alles niet in strijd is met andere afgeleverde
vergunningen (rally, wielerwedstrijd, …). Bovendien wordt ook de communicatie via bewonersbrieven, facebook, website, ... opgezet. Dit alles vergt
wat tijd vandaar dat we een minimumperiode opstellen.
WAARHEEN Oktober 2020
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> PRIJS:

Indien sterke verkeershinder
➜ vergunning minimum vijftien werkdagen
= inname waardoor één of meerdere rijstroken worden vooraf aanvragen
onttrokken aan het verkeer op de rijbaan en/of langs
> PRIJS: 2 euro per m2 per dag (minimum 5 euro per
beide zijden van de rijbaan minder dan één meter
dag en 10 euro per inname)
voetpad beschikbaar
> LAATTIJDIGE AANVRAAG: toeslag van 75 euro
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Deelfietsen
Naast ons stadhuis vind je deelfietsen. Deze kan je gratis
ontlenen via de app Donkey Republic.
Zo werkt het:
• Surf naar www.contreilive.be/deelfietsen
• Registreer je via jouw persoonlijk e-mailadres
• Je krijgt een mail toegestuurd met een persoonlijke code
Ga naar de applicatie van Donkey Republic. Hier kan je, nadat je een
account hebt aangemaakt (kredietkaart of PayPal vereist), dankzij je
persoonlijke code een fiets voor 12 uur gratis ontlenen. Nadat je via
de app een fiets hebt geselecteerd, vul je bij het bevestigen je code in
via het invulveld "kortingscode".
Let op: via Donkey Republic is het maar mogelijk om één fiets per
smartphone op hetzelfde moment te ontgrendelen.
Daarna ben je klaar om het kunstenparcours optimaal te ontdekken.
Oktober 2020 WAARHEEN
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Gambiahelpers steunen
schoolkinderen
In de Waarheen van januari las je hoe de vereniging Les Amis de
Warang lokale projecten steunt in Senegal. Deze maand
nemen we je mee naar Gambia, waar de Gambiahelpers actief zijn. Bestuurslid Katrien Haeke
uit Geluwe geeft een woordje uitleg.
10 EURO PER MAAND
De Vlaamse vzw Gambiahelpers
bekommert zich vooral om kinderen in Gambia, meer bepaald in
Brufut in het westen van het land.
Momenteel steunt zij 200 kinderen.
Met een maandelijks bijdrage van
10 euro dragen fosterouders bij aan
de opvoeding van een kind, krijgt
dat de nodige medische bijstand
en kan het naar school gaan. Mustapha Ceesay volgt alles ter plaatse
op; hij heeft dagelijks contact met
de gezinnen en brengt de vzw op de
hoogte als er problemen zijn.
EEN DOOS VOOR IEDER KIND
De Gambiahelpers proberen zelf
twee à drie maal per jaar naar Gambia te gaan om hun project mee
te laten groeien. Twee keer per
jaar sturen zij een container met
hulpgoederen die de fosterouders
meegeven voor hun kind. Telkens
wanneer een container toekomt,
zijn ze ter plaatse: ze houden een
familiedag, iedere familie krijgt een
zak rijst en de kinderen kunnen een
doos ophalen met daarin geschenken van hun fosterfamilie.
Corona strooit al een tijdje roet in
het eten, maar Mustapha Ceesay en
zijn echtgenote Ramon doen hun
8
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uiterste best om alles vlot te laten
verlopen, ook zonder de aanwezigheid van de Gambiahelpers. Voor
iedere familie is de doos die haar
kind krijgt een ‘overlevingspakket’,
dat ze met open armen in ontvangst
neemt. Dat moment is ook een
hoogdag voor de kinderen, want
dan ontvangen ze van hun toubab
– dit betekent blanke man in het
Mandinka, hun taal – kledij, snoep,
speelgoed, enz.
OPVANG NA SCHOOL
Tijdens hun bezoeken merkten de
Gambiahelpers dat de kinderen na
schooltijd dikwijls op straat rondhingen. Ze maakten hun huiswerk
niet, waardoor hun schoolresultaten vaak minder goed waren. Thuis
konden zij niet terecht door de
slechte woonomstandigheden.
In april 2019 besloot de vzw een
stukje grond aan te kopen in het
dorp Wullinkamma. Het plan was
om er een opvangtehuis in te richten, waar de kinderen na school
of in hun vrije tijd terecht zouden
kunnen voor hun huiswerk, bijles
of educatieve workshops. De plaatselijke bevolking zou ook de kans
krijgen om aan landbouw te doen.
Op termijn zou een winkeltje wor-

Katrien Haeke
en haar man Rik
Desmet tijdens een
van hun bezoeken
aan hun fosterkind
Omar Darboe

Schoolkinderen
in Gambia
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den geopend, waar de mensen
hun gekweekte groenten en
fruit konden verkopen. Zo zouden ze worden aangemoedigd om
geld te verdienen met hun eigen
initiatieven.
Een volgende stap is het bouwen
van een waterput om het ganse
dorp van drinkbaar water te voorzien. De vzw helpt ook de
plaatselijke kliniek in
Brufut, waar dokter
Gibbou, als enige
arts voor het ganse
dorp, het hospitaal
runt. Al het medisch materiaal dat de
Gambiahelpers in België
als steun krijgen, gaat integraal naar de kliniek. Met wat van
hieruit verstuurd wordt, kunnen
levens gered worden, want de medische toestand is echt erbarmelijk.
Zonder hulp van bij ons is het sterftecijfer dubbel zo hoog.
CORONA
In deze moeilijke tijden, met
corona, het regenseizoen en

Met wat van
hieruit verstuurd
wordt, kunnen
levens gered
worden, want
de medische
toestand is echt
erbarmelijk.

de grote hitte, kreeg de plaatselijke bevolking de mogelijkheid om
verder te werken aan het opvangtehuis, zodat ze toch maandelijks een
inkomen bleef hebben en verder in
haar noden kon blijven voorzien.
Het is voor de vzw ook lastig, want
ze kan geen evenementen meer
organiseren, niet meer deelnemen
aan activiteiten die geld opbrengen, enz. Het project ligt dus momenteel stil.
De
Gambiahelpers
hopen, samen met de
mensen in Gambia,
op een vlugge ommekeer van de slechte tijden hier en ginder.
WIL JE HELPEN?
Als je een kind wilt steunen als
fosterouder, of de Gambiahelpers
op een andere manier wenst te helpen, dan vind je meer info op de
website van de vzw: www.vzwgambiahelpers.be. Je kan ook contact
opnemen met Katrien Haeke: 0479
56 23 03.

Ben je zelf betrokken bij een project in het
Zuiden en wil je dat wel eens voorstellen in
Waarheen? Neem dan contact op met elsje.
vanbellingen@wervik.be of 056 95 24 07.

Dokter Gibbou in
zijn kliniek in Brufut

Oktober 2020 WAARHEEN
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DE KIER

DE KIER

BUURTHUIS DE KIER

Cycling4people Wervik

(Gosserieslaan 4, Wervik)

ONTSPANNENDE VOETMASSAGE

Maandag 5 oktober 2020 - van 14 tot 17 uur
Tijdens deze vorming neem je eerst de tijd om tot rust te
komen. Daarna leer je op een prettige, eenvoudige manier
een ontspannende voetmassage geven en ontvangen.
Breng een kussen, olie of crème, een washandje en twee
kleine handdoeken mee.
INSCHRIJVEN: Rosemarie.dewilde@wervik.be of via 0491
56 09 68 i.s.m. Buurthuis de Kier
PRIJS: 12 euro - UiTPAS kansentarief: 2,40 euro.

19 oktober 2020 - 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

IEDEREEN WETENSCHAPPER

7 oktober 2020
Gezellig tafelen met ouders, kinderen, grootouders.
Voor inwoners Wervik, Geluwe, Kruiseke.
INSCHRIJVEN: via Steffi (Brugfiguur) of Rosemarie (in het
buurthuis).
KOSTPRIJS: 7 euro (volwassene), 4 euro (kind) of 1 euro
(UiTPAS sociaal tarief)
NIEUW IN 2020: Ben je jarig in de maand oktober? Dan is
de maaltijd voor jou GRATIS en krijg je nog een leuk
geschenkje! (enkel voor de deelnemende kinderen).

21 oktober - 19.30 uur
Maximum 35 deelnemers
“Dompel je je graag onder in geschiedenis, vind je het
heerlijk op het strand of in de natuur of zit je veel liever
achter de computer? Doet er niet toe, want er zijn
zoveel verschillende manieren waarop jij het wetenschappelijk onderzoek vooruit kan helpen! Een nuttige
en nodige tijdsbesteding voor nieuwsgierige mensen
van alle leeftijden, die bovendien ook verrassend, boeiend en leerrijk is. Leuk, dus! Bij ons kom je te weten
hoe burgerwetenschap werkt, wat je kunt doen, en wat
jouw bijdrage aan het wetenschappelijk onderzoek kan
opleveren voor mens en maatschappij.”
INFO: www.iedereenwetenschapper.be

FEESTMAALTIJD

KINDERACTIVITEIT

MAALTIJD (GROOT) OUDER EN KIND

8 oktober 2020 - vanaf 11.30-14.30 uur
OPGELET: Enkel inschrijven via De Kier per bubbel tijdens de openingsuren van het cafetaria!
Enkel voor inwoners van Wervik. Jarigen in van april
tot en met oktober 2020 mogen gratis eten!
Als bewijs neemt de jarige zijn identiteitskaart mee.
PRIJS: 10 euro
Noteer alvast in de agenda: 12 november 2020
EXTRA INFO: vervoer mogelijk voor minder mobiele mensen: rit heen en terug: 1 euro (plaatsen beperkt, reservering noodzakelijk!)

TAALCAFÉ

Di 13 en 27 oktober - van 17 tot 19 uur
WAT? Oefen je Nederlands in groep op een leuke manier.
WIE? Iedereen die de Nederlandse taal wil oefenen.
WAAR? Buurthuis De Kier, Gosserielaan 4, Wervik
INSCHRIJVEN? Niet nodig, kom gewoon langs!
CONTACT? véronique.verhelst@ocmw-wervik of 056 95
21 15
10
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21 oktober 2020 - 14 uur

HOBBY

22 oktober 2020 - 14 uur
Onder leiding van Marie-Françoise! Schilderen met
structuurpasta op doek
PRIJS: 2 euro
INSCHRIJVING: max. 10 personen

BLOEMSCHIKKEN

27 oktober 2020 - 14 uur
Maken van stukje voor Allerheiligen. Inschrijven: vanaf
dinsdag 29 september t.e.m. vrijdag 16 oktober 2020
MEEBRENGEN: materiaal voor bloemschikken
PRIJS? 8,50 euro
CORONAPROOF: Er worden 15 deelnemers toegelaten in
plaats van 25. Iedereen wordt aan een aparte tafel geplaatst, tenzij er aangetoond wordt dat mensen tot dezelfde bubbel behoren.

Wij willen 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 welkom.
• Er mag wat werk aan de fietsen zijn.
Wil je in aanmerking komen voor een fiets?
• Verkoopsmomenten: zaterdag 26/9 en zaterdag
24/10, 10 tot 12 uur
• Waar: Buurthuis De Kier, Gosserieslaan 4 in Wervik
Hoe kom je in aanmerking voor een fiets?
• Je moet inwoner zijn van groot Wervik
• Je moet in het bezit zijn van een UiTPAS met sociaal
tarief, het voorlaatste cijfer van je UiTPAS-nummer
moet een 1 zijn. Dan voldoe je aan de sociale voorwaarden. Max 1 fiets/UiTPASkaart, dus per persoon. Per gezinslid 1 kaart. Als je voor jou en jouw
kind een fiets wil, moet je dus bv. 2 UiTPASkaarten
aankopen.

VROUWENCENTRUM

Gezond (t)Huis:
demowoning
Met het project “Gezond (t)Huis” willen
OCMW Wervik, stad Wervik, CVBA De
Leie en Logo Leieland de bevolking op een
laagdrempelige manier informeren over
gezond en energievriendelijk wonen en
het beperken van valrisico (bij senioren).
Gidsen nemen groepen mee op een interactieve
ontdekkingstocht langs de ruimtes. Bezoekers
krijgen tips: schimmels voorkomen, energie besparen, brandveiligheid … Senioren kunnen met
hun eigen ogen zien hoe ze het risico op valpartijen kunnen verminderen.
De demowoning is gelegen in De Riemeers 10
De woning is vrij te bezoeken op zaterdag 10 en
17 oktober tussen 14-17 uur
MEER INFO: rosemarie.dewilde@wervik.be

0491 56 09 68 - 056 95 26 31
en op facebookpagina Gezond Huis Wervik

Doorverwijzing?
Als je nog geen UiTPAS hebt: meld je je naam bij
aankoop UiTPAS bij Daphny of Rosemarie en datum
waarop je jou fiets komt afhalen en fietskeuze (leeftijd, man, vrouw). Zij zullen dan de info doorgeven
Als je al een UiTPAS hebt: moet je je naam, modelkeuze en aankoopdatum op voorhand doorgeven via
sociale dienst ocmw, buurtwerker of Karin (Love in
Action)

VROUWENCENTRUM

Fietsaankoop?
Kan pas na aanmelding voor doorverwijzing op voorhand (zie hierboven). Uitpaskaart meebrengen (met 1
als voorlaatste cijfer)
Contant te betalen: € 4 volwassen fiets/ kinderfiets,
€ 3 voor kleinste model kinderfiets.
Op zaterdag 24/10 in De Kier, Gosserieslaan 4, Wervik.

1, 8, 15, 22 en 29 oktober - 13.30 tot 15.30 uur
INSCHRIJVEN: t.e.m. 24/9, 1/10, 8/10, 15/10 en 22/10
Groep van 7 personen maximum (7 naaimachines)
MEEBRENGEN: schaar (om stof te knippen), lat 50 cm,
potlood, lintmeter, kopspelden, naainaalden en stof.
AANBOD: tekenen van patronen, herstelwerk, maken van
kinder- of volwassenenkledij (nieuwe stof of recyclage).
PRIJS: 2 euro (+ eventuele materiaalkosten)

Voor het schenken of ophalen van fietsen: Nono
Brévière via 0472 73 81 31 of breviere.a@skynet.be
of Veronique Verhelst, 056 95 21 15 of veronique.verhelst@wervik.be

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

VERWENNAMIDDAG MET KOFFIE & TAART
9 oktober - 13.30 uur
INSCHRIJVEN: t.e.m. vrijdag 2 oktober 2020
PRIJS: 4 euro

NAAIHOEK

BLOEMSCHIKKEN

26 oktober 2020 - 13.30 uur
Maken van stukje voor Allerheiligen.
INSCHRIJVEN: t.e.m. vrijdag 16 oktober 2020.
MEEBRENGEN: materiaal voor bloemschikken
PRIJS: 8,50 euro
Oktober 2020 WAARHEEN
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AGENDA

NATUURPUNT WERVIK
25 OKTOBER:
POLYGONE BOS
Thema: Paddenstoelen

9 OKTOBER: DE BALOKKEN
Nacht van de duisternis

Wat ruist daar in het struikgewas? Waar zijn
de vleermuizen gebleven? Marc Kino zal samen met jullie de verschillende geluiden detecteren.
De nacht zit vol leven. Uilen vliegen geluidloos door de bomen. Nachtvlinders verlaten
hun schuilplaats en worden belaagd door
vleermuizen. Op de grond bewegen donkere
schaduwen op zoek naar prooi. De dagdieren
houden zich stil in afwachting van een nieuwe morgen…
Wij wandelen door de Balokken in Wervik
op zoek naar de nachtelijke bewoners. We
detecteren vleermuizen en luisteren naar de
roep van de uil. Deze wandeling is ideaal om
met de kleinsten op verkenning te gaan bij
lantaarnlicht. Buggies welkom! Voorzie aangepaste kledij aan de weersomstandigheden.
Achteraf verzamelen wij voor een drankje.
Deze wandeling zal strikt verlopen volgens
de Corona-richtlijnen en kan dus ook om
deze redenen geannuleerd worden, zelfs kort
voor ze doorgaat. Check daarom eerst de Facebook pagina van Natuurpunt Wervik voor
de laatste update.
Afspraak om 19 uur op de parking van de cafetaria op de Balokken voor een gezinsvriendelijke wandeling. Neem zeker een lantaarn mee.
> DEELNAME : Natuurpunt-leden gratis,
niet-leden € 3,50 p.p. of € 7,50 per gezin.
> ORGANISATIE : Natuurpunt Wervik
> INFO & INSCHRIJVING: marc.kino@skynet.be
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Samen met Eric Malfait gaan we paddenstoelen zoeken, bespreken en bekijken we ze zowel van de bovenals onderkant (met spiegeltje). Wat zijn paddenstoelen?
Waarvan leven ze? Zijn ze nuttig? Een heksenkring, hoe
verklaar je dit? Afspraak om 14.00u op de parking van
café De Dreve of om 13.00u aan ‘Steenakker’ in Wervik
om te carpoolen. Deelname: NP-leden gratis, niet-leden
3,50 euro per persoon of 7,50 euro per gezin.

Open atelierweekend in

> ORGANISATIE : Natuurpunt Wervik
> INFO EN INSCHRIJVING: marc.kino@skynet.be

Zuid-West-Vlaanderen

Buren bij
Kunstenaars

ZO 4/10
Rommelmarkt
Kerkhofstraat

Rommelmarkt in open lucht voor
particulieren in de Kerkhofstraat
en het eerste deel van de Lourdesstraat in Geluwe. Ruim 100
stands.
WAAR: Kerkhofstraat Geluwe
WANNEER: Van 7 tot 15 uur.
TOEGANG: gratis
ALLE INFO: www.facebook.com/
events/604723727056064/

VR 9/10

FILM EN FOTOGRAFIE

De stille oceaan

door Patrick Dewilde
WAAR: GC Forum, Speiestraat 16
WANNEER: 20 uur
INKOMPRIJS: € 4,50
INFO: delvoye.bernard@skynet.be 056 31 16 34

VAN 10 TOT 17/10
Week van de FairTrade
en opendeurdag

Iedereen welkom van 10 tot 17 oktober voor tal van faire en fijne
promo's. Op zaterdag 17 oktober
(doorlopend van 9u30 tot 16u)
doen we er nog een schepje bovenop en maken we er een culinair (coronaproof) feestje van.
Nieuw: Onze winkel (Steenakker
19) is vanaf heden open op woensdag van 15 tot 17.30 uur.

DI 13/10

VR 24/10

Veilig online

Ol tope

INFOSESSIE VOOR VOLWASSENEN

STADSHARMONIE WERVIK

Elk jaar worden steeds meer volwassenen slachtoffer van oplichting op het internet. De preventiedienst van politiezone Arro Ieper
heeft daarom een interactieve
infosessie uitgewerkt, voor volwassenen met weinig voorkennis,
waarin aan de hand van een aantal specifieke scenario’s de aanwezigen geïnformeerd en gesensibiliseerd worden over de mogelijke
risico’s en wat er kan gedaan worden als men slachtoffer wordt.
We spelen in op onderstaande
thema’s: sociale media, online veiligheid, phishing, vriendschapsfraude, microsoft scam, fake news
en sextortion. Wil je op een laagdrempelige manier meer te weten
komen over veilig internetten of
heb je specifieke vragen? Schrijf je
dan zeker in!

De cultuursector heeft het in deze
tijden hard te verduren. Ook onze
vereniging maakt moeilijke tijden
door. Een voorjaar en zomer zonder
optredens… Gelukkig kunnen wij
sinds kort terug repeteren, mits de
nodige voorzorgsmaatregelen. We
zijn super blij terug SAMEN te kunnen musiceren. En we willen jullie
allen daarvan ook laten genieten!

Zuid-West-Vlaanderen

Dit concert is te volgen via de
livestream op onze facebook pagina “Stadsharmonie Wervik” én
op groot scherm in café ’t Kapittel
Ooievaarstraat 33 Wervik. Nathan
Gheysen zorgt ervoor dat alles
technisch in goede banen wordt
geleid. Zet het evenement in je
agenda, en geniet van een culturele
avond vanuit je luie zetel!

WANNEER: 13.30
WAAR:

theek

Open atelierweekend in

Om 20 uur geven we een 100% coronaproof concert OL TOPE. Alle
afdelingen van onze vereniging komen aan bod : de drumband o.l.v.
Christian Six, de jeugdharmonie
o.l.v. Benjamin Verstraete, de harmonie o.l.v. Wouter Vercruysse en
onze bigband o.l.v. Lieven Maertens. Het geheel wordt aan elkaar
gepraat door Jeroen Vercruysse.

uur
Stedelijke Openbare Biblio-

INSCHRIJVEN : bibliotheek@wervik.
be - 056 95 24 00
SPREKER: Evelyne Vanhove (Dienst
Preventie – Politie Arrondissement Ieper)
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FORUM

Tickets en info :
• via onze webshop:
www.wervik.be/webshop
• 056 95 20 02
• cultuur@wervik.be
• vrijetijdsbalie stadhuis

Apero Classico

BRAM FOURNIER
The bone project is een ensemble dat werd opgericht in
2001 door drie Belgische vooraanstaande trombonisten: Jan
Smets, Geert De Vos en Ben
Haemhouts. Samen met Bram
Fournier brengen ze een meerzijdig concept wat alle mogelijkheden open laat.
zondag 4 oktober
WAAR: GC Forum
PRIJS: 12 euro of gratis voor leden van Akoestiek
WANNEER:

Avondvoorstelling

FRANK DEBOOSERE
We weten allemaal dat de wereld niet goed bezig is. De
aarde is een fantastische planeet met bijna onuitputtelijke voorraden. Maar toch zijn er grenzen aan de groei.
In deze lezing schetst Frank in mensentaal het probleem en de oplossingen voor de klimaatopwarming.
maandag 26 oktober om 20 uur
GC Forum
PRIJS: 12 euro
WANNEER:
WAAR:

Avondvoorstelling

JACQUES VERMEIRE

CORONAMAATREGELEN
VOORSTELLINGEN GC FORUM
De ticketverkoop verloopt anders omwille van
de veiligheidsafstand tussen de bubbels. Om
dit alles vlot te laten verlopen, is het niet mogelijk je zitje te kiezen.
Via onze webshop schrijf je in op de wachtlijst voor elke voorstelling. Onze medewerkers zullen dan manueel elke bubbel bezoekers een plaatsje geven. Hiervan krijg je een
bevestiging met een ticket (waarop dan wel
je stoelnummer zal staan) en een factuur. We
willen vragen om maximaal online je tickets
te boeken. Voor wie dit moeilijk is, kan ook
telefonisch gereserveerd worden.
OP HET MOMENT VAN DE VOORSTELLING
De tickets zullen gecontroleerd worden aan
de kassa in plaats van aan de zaaldeuren. Op
die manier kunnen onze medewerkers beter
beschermd worden. Om lange rijen te vermijden, willen we aandringen om je tickets
op voorhand aan te kopen. De foyer zal pas
open gaan op het moment dat de zaaldeuren
openen. De voordeur blijft dus gesloten tot 20
minuten voor de start van de voorstelling.
Om drukte te vermijden zal de vestiaire
niet beschikbaar zijn. Doordat in de zaal
voldoende lege stoelen zijn, kun je gerust je
jas kwijt op de lege stoel naast je bubbel. Ook
de bar is gesloten.

Van 7 tot 77 is Jacques zijn zevende zaalshow, een
grande finale met de comeback van het oer-duo
Vermeire-Verschueren. De goeroe van de Vlaamse
lach kruipt opnieuw in de huid van hilarische typetjes. Meer vintage dan Vermeire en Verschueren
wordt het niet.

Het dragen van een mondmasker is verplicht vanaf 12 jaar.

zaterdag 7 november om 20 uur
WAAR: GC Forum
PRIJS: 25 euro

Gezien de maatregelen geregeld bijgestuurd
worden vragen wij zeker onze website in de
gaten te houden.

WANNEER:

Er is éénrichtingsverkeer in het gebouw.
Tenslotte vragen we rekening te houden met
de gekende maatregelen: afstand bewaren,
niet komen bij ziekte, …

Het wordt voor zowel artiesten, zaalmedewerkers als bezoekers wat aanpassen, maar
we zijn ervan overtuigd dat we jullie een fijne
cultuurbeleving zullen kunnen aanbieden.
14
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FORUMPLUSSERSAGENDA
Ciné Forum

PARASITE

SENIORENFEESTEN
GAAN NIET DOOR

Deze Zuid-Koreaanse film
won als eerste niet-Engelstalige film de Oscar voor ‘Beste
Film’. Een arm gezin werkt
zich met een aantal sluwe listen binnen als werknemers
bij rijke familie. Wanneer het
plan lijkt te slagen, volgt een
verrassing.

NEOS WERVIK

WANNEER: vrijdag
WAAR: GC
PRIJS:

Forum
5 euro

2 oktober om 20 uur

Frankrijk, de 18de eeuw. De
jonge kunstenaar Marianne wordt aangesteld om een
trouwportret te maken van
Héloise. Gedurende deze dagen groeien de vrouwen naar
elkaar toe. Terwijl Héloïse haar laatste moment van
vrijheid beleeft, vooraleer ze eeuwige trouw zweert
aan haar man.
WAAR: GC

Forum
PRIJS: 5 euro

Twee elfenbroers uit een magische buitenwijk besluiten
na de dood van hun vader
om op ontdekkingsreis te
gaan. Ze gaan op zoek naar
de vraag of er nog magie over
is in de buitenwereld.
om 14.30 uur
WAAR: GC Forum
PRIJS: 5 euro

- Wo 7 en 21/10. Kaarten
- Di 13/10. Fietsen

NEOS GELUWE

- Do 1/10. Voordracht Luc Deweerdt aalmoezenier (gevang), inschrijven voor 25/9,
7 euro
- Di 13/10. Fietsen om 13.30 uur
- Do 15/10. Kaarten in Ter Linde
- Di 20/10. Wandelen om 13u30
- Do 22/10. Bedrijfsbezoek leerlooierij in Zulte,
inschrijven voor 11 oktober, 12 euro
- Di 27/10. Fietsen

30 oktober om 20 uur

ONWARD

WANNEER: Zondag

- Di 13/10. Bowlen

OKRA KRUISEKE

PORTRAIT DE LA
JEUNE FILLE EN FEU

WANNEER: vrijdag

Om verdere verspreiding van het corona-virus
tegen te gaan, beslist het stadsbestuur om de
seniorenfeesten dit jaar niet te laten doorgaan.
Omwille van de kwetsbaarheid van de bezoekers en het groot aantal kan er niet worden
voldaan aan de huidige corona maatregelen. We
zetten de gezondheid van de inwoners op de
eerste plaats.

25 oktober

Vorming

START TO LISTEN
Leer echt luisteren naar muziek, waardoor je er nog
meer van geniet. De luisterfragmenten komen zowel
uit pop, jazz als klassieke muziek.
maandag 5 oktober om 19.30 uur
GC Forum
PRIJS: 8 euro
WANNEER:
WAAR:

Deze vorming is een organisatie van GC Forum
en LDC De Kim ism VormingPlus.

Oktober 2020 WAARHEEN
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ECONOMIE

RUBRIEK

VERSTERK JE VEERKRACHT
tijdens de 10-daagse van de Geestelijke Gezondheid
Van 1 tot 10 oktober vindt de 10-daagse van de Geestelijke Gezondheid
plaats. Gedurende tien dagen zetten we samen in op het verhogen
van onze veerkracht. Want veerkracht is meer dan ooit overal nodig.

Op 3 en 4 oktober vindt het Weekend van de klant plaats, een initiatief van Unizo, Comeos
en UCM.
Weekend van de Klant 2020 wil met een grootschalige mediacampagne meer dan ooit de nadruk
leggen op winkelen bij je favoriete, lokale winkels!
Ga (terug) bij jouw favoriete handelaar(s) winkelen
en ondersteun zo de Belgische economie, welvaart

en werkgelegenheid!
De handelaars willen met hun deelname laten weten dat jullie (op zaterdag en/of zondag) veilig bij
hen kunnen winkelen en zich toch ook wel in de
watten kunnen laten leggen.

> Op de site www.weekendvandeklant.be ontdek je welke winkels allemaal deelnemen in
Wervik en Geluwe.

PLANTJESVERKOOP
t.v.v. KOM OP TEGEN
KANKER
De organisatoren danken iedereen die hun “plantje”
bijdroegen tijdens deze uitzonderlijke editie.

GEBRUIK
JE WERVIKBON
In het voorjaar kon je onze lokale handel
steunen met de aankoop van Wervikbonnen.
Dat deden jullie massaal en daarvoor nogmaals onze oprechte dank. Deze bonnen kan
je vanaf 1 september 2020 gebruiken tot eind
februari 2021. Geniet er alvast van!

16
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- de vrijwilligers en verenigingen
- de inwoners en zaakvoerders die plantjes kochten
- het Rode Kruis voor hun jaarlijkse inzet

Het leven zoals we dat kennen,
wordt dit jaar immers serieus op zijn kop gezet.
Voor veel mensen gaat
dit gepaard met onzekerheid, angst of stress. Het
coronavirus heeft niet alleen gevolgen voor onze fysieke gezondheid, maar heeft ook een grote impact
op de geestelijke gezondheid van de
bevolking. Om deze onzekerheid
goed door te komen is de veerkracht van mensen cruciaal
WAT IS ‘VEER-KRACHT’?
Het leven zit vol uitdagingen, kleine en grote. Er komen dagelijks
heel wat emoties op ons af. En dat
kan veel van je vragen. Hoe komt
het dat sommigen met die uitdagingen en druk beter omgaan dan
anderen? Dat ligt aan je veerkracht.
Jouw veerkracht bepaalt in hoeverre jij je kan aanpassen aan stress en
tegenslag. Maar goed nieuws want
zoals je een spier traint, kan je ook
je veerkracht trainen.
SAMEN VEERKRACHTIG
De rode draad voor de 10-daagse – Samen veerkrachtig – werd niet zomaar
gekozen. Zorg voor elkaar, zorg voor
veerkracht. Veerkracht hebben we
nodig om na een mentale tik er opnieuw tegenaan te kunnen. De steun
van vrienden, familie, collega’s, bu-

ren… helpen ons er vaak weer bovenop. Sociale cohesie en contacten met
mensen zijn essentieel voor een goede geestelijke gezondheid. Steun van
anderen is één van de belangrijkste
hulpbronnen voor mensen wanneer
de veerkracht in het gedrang komt.
HOE VEERKRACHTIG BEN JIJ?
Je mate van veerkracht wordt voor
een groot deel bepaald door jouw

vaardigheden om met problemen en stress om te gaan.
En dat kan je leren. Wil
jij vaardigheden voor
meer veerkracht leren,
dan is de eerste stap testen
hoe je veerkracht nu is.
Surf naar www.fitinjehoofd.be
en ga naar mijn veerkracht. Op basis van jouw score krijg je info en
advies op maat. Nadien krijg je toegang tot oefeningen en tips die je
helpen om positief in het leven te
staan.
Op de website van Fit in je Hoofd
kan je overigens de 10 verschillende tips terug vinden. Of neem hieronder een kijkje.

VEERKRACHTIG WERVIK!
SPREUKEN IN HET STRAATBEELD
Wist je dat heel wat handelaars/ organisaties meedoen
met de actie spreuken in het straatbeeld in Wervik? Hou je
ogen in de stad goed open. Laat je verrassen in Wervik door
deugddoende boodschappen en quotes om even bij stil te
staan! Speciaal voor jou. Omdat je het waard bent.
Deel een foto van je favoriete spreuk met de

#samenveerkrachtigwervik
> ALLE INFO:

www.wervik.be/samenveerkrachtig

Oktober 2020 WAARHEEN
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Maand van het bevolkingsonderzoek borstkanker
Vroegtijdige opsporing is de beste bescherming tegen borstkanker.
Laat van je 50ste tot en met je 69ste elke twee jaar een screeningsmammografie nemen.

In juni 2001 startte de Vlaamse
overheid met het Bevolkingsonderzoek Borstkanker. Het onderzoek moedigt vrouwen van 50
tot en met 69 jaar aan om elke
twee jaar een screeningsmammografie te laten nemen. Een
screeningsmammografie kan afwijkingen in je borsten vroegtijdig
opsporen, lang voordat je er zelf iets
van merkt.
Borstkanker kan al in een vroeg
stadium worden ontdekt. Daardoor
is het één van de ziekten die in
aanmerking komen voor een bevolkingsonderzoek.
Tijdig opsporen is belangrijk.
Doordat de ziekte vroeger wordt
vastgesteld, kunnen verwikkelingen of een zwaardere behandeling
worden vermeden en is de kans op
volledige genezing groter.
Wil je weten wanneer je een
uitnodiging in de brievenbus
mag verwachten?
Dat kan heel eenvoudig online én
mobiel met:
• www.myhealthviewer.be
• www.mijngezondheid.be
• www.cozo.be
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56,1%

van de Wervikse vrouwen
van 50 tot en met 69 jaar liet
zich in 2018 preventief onderzoeken en zo scoren we lager dan de deelname in onze
provincie en Vlaanderen.
Om het streefcijfer van 75% te behalen is er dus nog
veel werk voor de boeg in onze gemeente.

Daar kan je ook je vaccinaties, medisch dossier en medicatieschema
vinden.
Inloggen kan via je elektronische
identiteitskaart. Je kan ook de app
‘itsme’ gebruiken.
Heb je vragen?
Heb je vragen over je persoonlijke
medische situatie, neem contact op
met je huisarts.
Meer weten over het bevolkingsonderzoek?
Bel gratis naar het Centrum voor
Kankeropsporing op 0800 60160
tussen 9 en 12 uur en 13 en 16 uur,
stuur een e-mail naar info@bevolkingsonderzoek.be, of surf naar
https://borstkanker.bevolkingsonderzoek.be/

COVID-19
Stel je deelname niet uit. De mammografische eenheden nemen zeer
strenge maatregelen om besmetting
met Covid-19 te voorkomen.
Heb je vragen over het Bevolkingsonderzoek Borstkanker tijdens de
corona-epidemie, surf naar
https://borstkanker.bevolkingsonderzoek.be/nl/het-bevolkingsonderzoek-borstkanker-tijdenscorona-covid-19

AA: Alcoholverslaving hoeft niet het einde te zijn
AA heet voluit 'Anonieme Alcoholisten', en staat open voor iedereen die niet ten onder wil gaan
aan de lichamelijke en geestelijke
afhankelijkheid van alcohol. Alcoholisme is een verslaving, maar
tegelijk ook een (familie) ziekte, die
gestabiliseerd kan worden.
AA is een zelfhulpgroep van
mensen, die hun ervaring, kracht
en hoop met elkaar delen om hun
gemeenschappelijk probleem op
te lossen en anderen te helpen bij
het herstel van hun alcoholisme. De
enige vereiste voor lidmaatschap

is een verlangen op te houden met
drinken. Er zijn geen geldelijke verplichtingen voor het AA-lidmaatschap. Wij voorzien in onze behoeften door eigen bijdragen. AA is niet
gebonden aan enige sekte, genootschap, politieke partij, organisatie
of instelling. Wij wensen ons niet
te mengen in enig geschil, steunen
of bestrijden geen enkel doel. Ons
hoofddoel is nuchter worden, blijven, en andere alcoholisten helpen
nuchterheid te bereiken.
Bedenk dat er in AA Vlaanderen alleen al ongeveer 400 vergaderingen
zijn; wekelijks en ook in jouw omge-

ving. Laat je dus niet weerhouden
een beroep te doen op AA met de
gedachte dat je de enige zou zijn die
met een alcoholprobleem te kampen heeft.

> MEER INFO: Anonieme Alcoholisten, Comité Openbare Informatie - 03 239 14 15
www.aavlaanderen.org - info@aavlaanderen.org
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Kinderen en hobby’s
Een leuke hobby is ontspannend. Tijd om bezig te zijn met de dingen die je graag doet, en waar het
resultaat minder belangrijk is dan het plezier. In clubverband of gewoon thuis of met vrienden, dat
maakt niet uit.
Je kind steekt stiekem heel wat op door een hobby:
• Zelfvertrouwen en een positief zelfbeeld
• Vaardigheden zoals evenwicht bewaren, afstanden inschatten,
kleurgevoel, jezelf verdedigen.
• Zelfkennis: je kind ontdekt waar zijn interesses en talenten liggen, en waar het veel plezier uit haalt.
• Doorzetten en geduldig zijn
• Omgaan met teleurstellingen: een wedstrijd verliezen of een
tekening die niet wordt wat je in je hoofd had: fouten horen erbij.
Je kind leert wat het is om teleurgesteld te zijn en wat er nodig is
om de motivatie te vinden om verder te doen.
• Anderen leren kennen en jezelf ontdekken op sociaal
vlak: een teamsport, fairplay, elkaar helpen… hobby’s in clubverband leren je kind veel bij op dat vlak. Houdt je kind vooral van
teamactiviteiten, of is het liever zelfstandig bezig? Je kind leert
anderen kennen met dezelfde interesses.

WAT IK VROEGER GRAAG
DEED, DAAR ZAL MIJN KIND
OOK WEL DOL OP ZIJN
Veel ouders zien hun kinderen
graag activiteiten doen die zij zelf
leuk vinden of waar ze leuke herinneringen aan hebben. Toch is het
belangrijk om goed te kijken naar
de interesses van je kind. Waar
gaan zijn ogen van fonkelen? Houdt
je kind van wilde buitenspelletjes,
of zit het liever te knutselen aan
de keukentafel als je het de keuze laat? Wat vindt je kind boeiend
en zinvol? Het kan geen kwaad om
je kind ook te laten kennismaken
met mogelijke hobby’s waar het zelf
niet zou voor kiezen, misschien is
het wel een onverwachte meevaller.
Maar forceren als het tegenvalt is
geen goed idee.
20
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EÉN HOBBY, OF HEEL VEEL
ACTIVITEITEN?
Soms heeft je kind zoveel interesses, dat het niet kan kiezen en heel
wat hobby’s combineert. Behalve
prestatiedruk is er voor deze generatie ook keuzestress. Rem je kind
tijdig af als keuzestress ertoe leidt
dat je kind te veel wil doen. Maar
wat is nu ‘te veel’? Als er stress
ontstaat om alles te combineren.
Als huiswerk, school of gezinstijd
eronder lijden. Als het te vermoeiend is voor je kind, fysiek of omdat
je kind ’s avonds laat nog aan huiswerk moet beginnen. Zolang dat allemaal goed gaat, kan je kind best
verschillende hobby’s combineren.
Toch is het goed om ook genoeg
‘thuistijd’ in te lassen.

VERVELEN MOET JE LEREN,
WORDT SOMS WEL EENS GEZEGD.
Wie altijd bezig is in clubverband,
leert minder snel om zelf activiteiten te verzinnen of te genieten van
een moment van niets doen, wat
voor het brein ook broodnodig is.
Daarnaast is het ook goed om de
tijd die naar hobby’s gaat, regelmatig opnieuw te bekijken en eventueel aan te passen aan nieuwe omstandigheden, bijvoorbeeld als je
kind naar het secundair gaat.
Baken zeker ook je eigen grenzen
af. Vaak zijn ouders heel erg in de
weer met kinderen van en naar de
hobby’s brengen. Ga daarover in gesprek met je kind op zoek naar redelijke oplossingen. Carpoolen, zelf
met de fiets naar de training of een
hobbyloze dag in de week zijn heel
uiteenlopende alternatieven. Kijk
goed naar wat bij jullie gezin past.

Je kind steekt
stiekem heel
wat op door
een hobby.
EEN JAAR VOETBAL, DAN
WEER BOKSEN OF DOE TOCH
MAAR DE TEKENLES...
Kinderen hebben vaak een heel
idee van een sport of hobby, dat
niet helemaal klopt met de wer-

kelijkheid. Boksen is niet alleen
de strijd in de ring, maar gaat ook
over conditie en kracht opbouwen.
Het duurt best wel even voor je een
liedje uit een instrument haalt. En
repeteren voor een dans- of trampolineshow is ook veel wachten en
omgaan met podiumstress. Ook je
eigen talenten ontdekken, is niet
altijd makkelijk. Vaak baseren kinderen zich op wat ze thuis zien of
wat hun vrienden of idolen doen.
Het is dus een goed idee om je kind
te laten ‘snuffelen’ voordat het een
keuze maakt. Gratis proefles, een
opendeurdag, een keertje mee met
een vriend(in) naar een club.

de weg die je kind al heeft afgelegd,
zal het zelfbeeld van je kind een
boost krijgen en blijft je kind met
plezier zijn hobby's doen.
MIJN KIND HEEFT GEEN HOBBY'S, KAN DAT?
Er gebeurt heel wat in het hoofd
van kinderen en jongeren. Rondhangen, of chillen zoals ze zelf zeggen, is dan ook broodnodig voor
hun ontwikkeling. Hobbytijd is tijd

waarin je kind zich concentreert
op wat het echt graag doet. Stap af
van het idee dat presteren of winnen belangrijk is in de hobbytijd,
en laat je kind zelf kiezen wat het
in zijn vrije tijd wil doen. Dit kan
ook betekenen dat je kind helemaal
niets wil doen. Gewoon thuisblijven
en wat rondhangen met vrienden
bijvoorbeeld. Als je kind daar echt
voor kiest en het meest plezier aan
beleeft, is het goed.

Zoek de 7 verschillen

JONG BEGONNEN
IS HALF GEWONNEN?
Jonge kinderen hebben veel nood
aan beweging en spelen. Is een
sportclubje op jonge leeftijd een
goed idee? In principe is het voldoende als je kind genoeg ruimte
krijgt om te bewegen, zich uit te
leven en te ravotten. Je kind is nog
heel jong om veel instructies te
volgen, op zijn beurt te wachten…
en heeft vooral nood aan de mogelijkheid om zijn lijfje te ontdekken.
Als je kiest voor kleutersport, let
er dan op dat de begeleiders geen
druk leggen op je kind, dat er vooral aandacht is om samen plezier te
hebben in het bewegen zelf en dat
het een gevarieerd aanbod is.
MIJN KIND HEEFT WEINIG TALENT
MAAR WEL VEEL PLEZIER
Stress bij kinderen ontstaat door
de klemtoon te leggen op het eindresultaat. De beste willen zijn, de
perfecte voorstelling geven… Als je
kind geniet van zijn hobby en je samen met de trainer of begeleider de
nadruk kan leggen op het plezier en

Stuur ook een foto van jouw tekening of knutselwerkje naar huisvanhetkind@wervik.be en misschien zie je hier volgende keer jouw eigen
kunstwerk verschijnen!
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SENSIBILISERINGSACTIE

OPEN / GESLOTEN
STADHUIS - ONTHAAL

Peuk in de pocket!
Vanaf het najaar van 2020 gaat Wervik de
strijd aan tegen peuken. Nog te veel mensen vinden het normaal om hun peuk op
de grond of in de rioolputjes te gooien terwijl het wel tot tien jaar kan duren voor ze
verteerd is. Het ziet er niet alleen vies uit,
bovendien zijn peuken ook erg giftig voor
onze fauna en flora.
De sensibiliseringsactie ‘Peuk in de pocket’
zal onze inwoners aanmoedigen om zich op
een correcte manier van hun peuk te ontdoen. Een kleine daad met grote gevolgen
voor de natuur en onze leefomgeving!
METEN IS WETEN
In eerste instantie richten we ons
op de peukenhotspots: plaatsen
waar er aanzienlijk meer peuken
op de grond liggen. Denk maar aan
ontmoetingsplaatsen of evenementen. Per hotspot voerden we alreeds
een nulmeting uit om de situatie te
kennen alvorens onze campagne
te lanceren. Er werden maar liefs
1.546 peuken geteld en opgeruimd!
De tellingen zullen we herhalen tijdens onze actie om te zien of ze resultaat oplevert.
TWEE GROTE PIJLERS
De peukenactie zal zich voornamelijk op twee grote pijlers richten:
scholen en horecazaken.

Waarom scholen? Je kent het wel,
heel wat ouders verzamelen zich aan
de schoolpoort al wachtend op hun
kind. Wachten wordt dikwijls geassocieerd met een sigaretje roken. En
al snel belandt de peuk daarvan op
de stoep. Met behulp van educatieve
kits willen we de kinderen bewust
maken van deze problematiek. Door
middel van eenvoudige proefjes
zullen zij ervaren welke schadelijke
effecten peuken hebben op planten
en diertjes in bodem en water. De
rokende ouders aan de schoolpoort
worden hierbij niet vergeten en zullen van onze actie horen!
Ook de horecazaken worden actief in
het verhaal betrokken. Terrasjes of

Hoe ontvang ik mijn gratis peukendoosje?
Steek je Peuk in de pocket! en help zo mee
Wervik proper te houden. Vanaf oktober kan je
onze herbruikbare peukendoosjes om gedoofde
sigaretten in op te bergen gratis verkrijgen aan
het onthaal van het stadhuis en in onze deelnemende horecazaken. Handig onderweg en
eenvoudig te ledigen in de vuilnisbak!
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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 3 oktober)

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

STADHUIS - DIENSTEN (op afspraak)
roken aan de ingang zijn vaak de oorzaak van grote aantallen peuken die
hun weg naar de grond vinden. Een
peuk gooit men meestal nooit met
kwade wil op de grond, maar puur uit
gewoonte. En gewoontes zijn nu eenmaal moeilijk af te leren. Veel horecazaken weten vaak niet altijd hoe ze
dit probleem moeten oplossen. Daarom willen wij hen via sensibilisering
hierbij een handje helpen.
HEB JIJ ONZE TAG AL GESPOT?
Op verschillende plaatsen in Groot
Wervik werd de tag ‘Hier begint
de zee, niets ingooien aub’ aan de
rioolputjes gespoten. Veel mensen
denken dat het rioolwater eerst nog
naar een waterzuiveringsinstallatie vloeit maar dat is niet altijd het
geval. Vaak keert het water rechtstreeks naar de natuur terug, en dat
heeft zijn gevolgen. De tag moet nog
maar eens aantonen dat afval in de
vuilnisbak thuishoort!
Word ook een ‘ik-gooi-mijn-peukniet-op-de-grond’ – Mooimaker en
spoor je familie en vrienden aan
hetzelfde te doen. Stoppen met roken, het kan! Via Tabakstop.be of
0800 111 00 vind je de gepaste begeleiding.
> SUGGESTIES OF VRAGEN?

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag*

9 - 12 uur
9 - 12 uur en 15 - 18.30 uur
9 - 12 uur
9 - 12 uur
9 - 12 uur
9 - 12 uur (* 3 oktober, 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

ZWEMBAD TER LEIE
OPENT OPNIEUW ZIJN
DEUREN
Vanaf vrijdag 16 oktober om 17 uur kan er
terug gezwommen worden in het zwembad
Ter Leie. Er worden tal van veiligheidsmaatregelen genomen om het zwembadbezoek
veilig te laten verlopen in coronatijden.
Er kunnen baantjes gezwommen worden binnen bepaalde tijdsblokken. Er moet op voorhand gereserveerd en betaald worden. Per
tijdsblok kunnen er maximum 30 zwemmers
toegelaten worden. De tijdsblokken vind je terug op de website.
Betalen en reserveren kan via onze webshop
vanaf maandag 12 oktober.
Lukt het niet om online een ticket te reserveren? Bekijk dan het instructiefilmpje op www.wervik.be/
zwembad. Je kan ook altijd terecht voor hulp bij de balie van
de cel vrije tijd, bij Akim.

Het OCMW is bereikbaar op het nummer 056 95 26 00.

> Alle info op www.wervik.be/heropeningzwembad

Stadhuis (onthaal en snelbalie + burgerzaken) zijn open
op zaterdag 3 oktober van 9 tot 12 uur. Let op: voor
dienst burgerzaken wel enkel open op afspraak.

BIBLIOTHEKEN

PENSIOENDIENST
056 95 26 11
Vrije spreekuren op:
Woensdag
9.00 - 11.30 uur
Donderdag
9.00 - 11.30 uur
Vrijdag
9.00 - 11.30 uur
		

Afspraken op:
Dinsdag: 14 - 16.30 uur
in Wervik
Donderdag: 16.30 - 17.45 uur
LDC De Spie in Geluwe

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

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

hanne.mollen@mirom-menen.be
conny.volckaert@wervik.be
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IN BEELD: KNIKJESSTRAAT

Hangt jouw knikjesbord al uit? Knikjesbordjes kan je vinden in de Waarheen van
september, de bibliotheken en de lokale dienstencentra #knikjesstraatwervik
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