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Sloeber

Buitenschoolse kinderopvang

GASSITE

Van gasfabriek tot groene centrumparking

UITagenda

Onder voorbehoud

Gezellig spelen in
donkere dagen

EERSTE WOORD

WIST-JEDATJE
VAN DE
MAAND

KLACHT VERSUS MELDING
Wist je dat ... je via onze website zowel klachten als meldingen online kan indienen? Voor beide hebben wij een
onlineformulier zodat alles vlot bij onze bevoegde diensten terechtkomt.
Wat is een klacht ?
Onder klacht wordt verstaan: een duidelijke uiting waarbij een burger of organisatie klaagt over een al dan niet
verrichte handeling of prestatie van een personeelslid of
een dienst van de stad of het OCMW Wervik.
Een klacht kan zowel betrekking hebben op:
- Een foute handeling of prestatie;
- Het afwijken van de vastgelegde of gebruikelijke werkwijze;
- Het niet of slechts gedeeltelijk uitvoeren van een handeling of prestatie;
- Het niet verlenen van de dienstverlening op een respectvolle of onpartijdige wijze.

SPELOTHEEK

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 spellen per lener (volwassenlidkaart) en 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, word je binnen de drie dagen
hiervan verwittigd en zal de schade moeten vergoed worden.

WANNEER
INDIENEN?

Het ontlenen van spellen kan enkel tijdens de bemande
openingsuren van de bibliotheek.
HOE
INDIENEN?
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MELDING

KLACHT

Losse tegel, defect aan speelplein, …

Gericht tegen een personeelslid of
stadsdienst.

Bijvoorbeeld: Je ziet een losliggende
tegel van het voetpad in de Schoolstraat. Je maakt hier een melding van
zodat de technische diensten deze
kunnen herstellen.

Bijvoorbeeld: Je gaat langs bij een
stadsdienst maar wordt niet vriendelijk
onthaald en krijgt verkeerde info. Je
dient een klacht in tegen de persoon
die je niet vriendelijk behandelde.

Elektronisch op www.wervik.be/
melding

Elektronisch op www.wervik.be/klacht

Klachten en meldingen kunnen ook telefonisch of per schrijven binnengebracht
worden. Het centraal klachtenmeldpunt bevindt zich op de dienst secretariaat
in het stadhuis van Wervik. Indien een klacht door de burger mondeling wordt
geformuleerd, schrijft een lid van de dienst secretariaat deze klacht neer en
wordt deze ondertekend door de indiener.

20

Let wel: via de chatfunctie van onze facebookpagina ontvangen wij GEEN klachten of meldingen.
Maak kennis
met de gassite

Wat kan de
renovatiecoach
voor jou
betekenen?

Klaar voor de
nieuwe challenge
van 'Wervik wordt
Wakker'

Download de
corona-app

Opgroeien@
Wervik

OPVOLGING

Je krijgt een mail of brief ter bevestiging. Je melding wordt geregistreerd
en doorgegeven aan de betrokken
dienst. Je wordt op de hoogte gebracht.

Je krijgt een mail of brief ter bevestiging. De klacht wordt intern onderzocht en er wordt nagegaan of deze
ontvankelijk en gegrond is.

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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GASSITE

GASSITE

Van gasfabriek tot
groene centrumparking
Binnenkort start OVAM (Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij)
met de sanering van de oude Gassite in de Gasstraat. Op verschillende
plaatsen is de grond immers vervuild met teer. Na de sanering van de
vervuilde grond, wordt gestart met de aanleg van de groene centrumparking voor ruim 70 auto’s.

Foto genomen tijdens de overstroming van 1925.
Links het materiaaldepot, rechts het woonhuis, bureau en magazijn.

DE GASSITE KENT EEN
BEWOGEN GESCHIEDENIS
De gasfabriek werd in 1865 opgericht
door Joseph Valcke-Hage uit leper. In
het (inmiddels afgebroken) gebouw
waar voorheen de muziekschool zat,
vond je vroeger het bureau en de
winkel van de gasfabriek. Het gas
zelf werd geproduceerd in het fabriekje achter de muziekschool.
In de halle aux fours stonden speciale ovens. Daarin werd steenkool
(cokes) verhit tot 600 graden. De
verbranding gebeurde zonder zuurstof, waardoor het gas uit de kolen
vrijkomt. Daarna moest het gas nog
gezuiverd worden, dat gebeurde in
het zaaltje naast de ovens. Na dat
hele proces kon het gas verkocht
worden. Het ging via ondergrondse
4
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leidingen naar de openbare verlichting en naar de huizen.
GASGEVEN IN DE GASFABRIEK
Het gas dat niet meteen verbruikt
werd, werd opgeslagen in twee grote
gastanks of gazometers. De omwonenden van de fabriek konden aan
de stand van de gazometer zien hoe
hard ze werkten in de fabriek: wanneer er veel gas geproduceerd werd,
dan stonden beide gashouders helemaal omhoog. Lag de productie stil,
dan kwamen de kuipen zachtjes
naar beneden.
Ze hoopten in de gasfabriek altijd
op een milde winter. In de tanks zat
water, zodat het gas niet kon ontsnappen. Maar als de temperatuur
lang onder nul ging, vroor alles vast,

Gazometer in de laatste jaren
van zijn bestaan.

konden de gazometers niet meer
naar boven of beneden en dan werd
wel eens gevloekt in de fabriek.
EEN BOMBARDEMENT IN 1917
VEEGT DE FABRIEK VAN DE
KAART
In de Eerste Wereldoorlog werd
Wervik zwaar gebombardeerd. Ook
de gasfabriek moest eraan geloven.
De ovens werden na de vernieling
niet heropgebouwd, de gazometers
wel. Vanaf toen werd er geen gas
meer geproduceerd in Wervik, maar
werd er wel nog gas aangevoerd en
opgeslagen in de gazometers. Na de
Tweede Wereldoorlog werd elektriciteit populairder dan gas. In 1972
werd de laatste gazometer afgebroken.

EEN VERVELEND EN SCHADELIJK
SOUVENIR UIT HET VERLEDEN
In 2006 ontdekte een stadsarbeider met zijn graafmachine een oude
teerput op de Gassite. Na onderzoek
bleken er twee van die putten te zijn.
Bij de productie van het gas kwamen
er schadelijke stoffen zoals ijzeraarde, teer, chroom en ammonium vrij.
Die afvalstoffen werden ten tijde van
de fabriek gedumpt in deze putten
en gaven aanleiding tot bodem- en
grondwaterverontreiniging met teer
en cyanide. OVAM en de stad Wervik
bundelen daarom de krachten om het
terrein te saneren en de grond en het
grondwater te zuiveren.
HOE WORDT DE BODEMSANERING AANGEPAKT?
De verontreiniging met teer en cyanide zal in opdracht van de OVAM en de
stad Wervik gesaneerd worden door
middel van een ontgraving, waarbij
zowel de teerputten als de verontreinigde toplaag afgegraven worden. Er
wordt geraamd dat er ruim 3.000 ton
verontreinigde grond afgevoerd zal
worden voor verwerking.
Om een droge ontgraving mogelijk
te maken, zal het grondwaterniveau
verlaagd worden door middel van een
bemaling. Het opgepompte, verontreinigde grondwater wordt na zuivering
geloosd in de nabijgelegen riolering.
De graafwerken in de saneringszone
zelf vereisen specifieke veiligheidsmaatregelen. In de saneringszone

moeten de arbeiders veiligheidskledij dragen om contact met de verontreinigde grond te vermijden. Voor de
omwonenden en voorbijgangers is er
evenwel geen gevaar. Er worden geen
risico’s verwacht buiten de werfzone.
Een erkend bodemsaneringsdeskundige volgt de sanering nauwgezet op en voert zowel buiten als
binnen de werfzone luchtmetingen
uit. Een veiligheidscoördinator controleert het naleven van de veiligheidsvoorschriften.
TIMING
Fluvius startte de voorbereidende
werken in de 2de helft van oktober
2020. De effectieve saneringswerken
worden dan begin 2021 opgestart, er
worden hiervoor 60 kalenderdagen
gerekend. In maart 2021 worden dan
de omgevingswerken
opgestart.

WELKE HINDER WORDT
ER VERWACHT?
Saneren brengt helaas ook hinder
met zich mee. De aan- en afvoer
van materiaal zal tijdens de gangbare werkuren onvermijdelijk zijn.
De aannemer stelt in nauw overleg
met de stadsdiensten en de politie
een verkeerscirculatieplan op om
de verkeershinder tot het noodzakelijk minimum te beperken.
Het ontgraven van een teerverontreiniging kan ook een sterke geur
met zich meebrengen. Om de geurhinder te beperken worden specifieke maatregelen genomen. Zo
worden de verontreinigde gronden
zo snel mogelijk ontgraven en de
tijdelijk te stockeren gronden worden afgedekt. Ook de vrachtwagens
worden afgedekt bij de afvoer van
de gronden.
EEN NIEUW LEVEN
VOOR DE GASSITE
Na de sanering wordt de Gassite ingericht als groene centrumparking
voor zo’n 70 wagens. Aan de randen
van de parking worden heel wat
struiken en bomen voorzien.
Ook tussen de parkeervakken worden bomen geplant.
De par-

De parking zal te
bereiken zijn
via de Speldenstraat
en
de Gasstraat. Om
sluipverkeer tussen
de Speldenstraat en
Molenstraat te vermijden, wordt de parking in
het midden geknipt voor
auto’s. Enkele parkeerplaatsen worden ingericht voor minder mobiele personen. Daarnaast
worden ook enkele parkeerplaatsen
voorzien met laadpunt voor elektrische wagens.

November 2020 WAARHEEN

5

GASSITE & STEENAKKER

RENOVEREN

STEENAKKER

keerplaatsen worden aangelegd in
waterdoorlatende verharding.

Het is de ambitie van het stadsbestuur om ook het Steenakker nog deze legislatuur om te toveren tot een mooi ontmoetingsplein.

LICHTCIRKEL ALS HERINNERING AAN HET VERLEDEN
Bij de parking wordt een wacht- en
ontmoetingsplek aangelegd. Boven de ontmoetingsplek wordt een
lichtcirkel gebouwd.

Met het definitief ontwerp voor het Steenakker wordt daarom
in het najaar 2020 de omgevingsvergunning aangevraagd en in
het voorjaar 2021 wordt de aanbestedingsprocedure doorlopen.
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> Opmerkingen kunnen doorgegeven worden aan
project.steenakker@wervik.be
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Sint-Maartensplein 16
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slaan ze nog even aan het verbouwen?
Of verhuizen ze naar een kleinere woning of appartement in het centrum van hun stad of gemeente? De RenovatieCoach van Intercommunale Leiedal helpt je heel graag op weg.
Met zijn onafhankelijk advies biedt de Renova-
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Inplantingsplan - nieuwe toestand
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Aanvraag omgevingsvergunning
oktober 2020

Jonas Wieleman, Leonie Meekers
Jonas Vanneste, Leen Van Huffel
Youro Casier
Burgemeester

Philippe Verraes
Algemeen directeur

tieCoach van Intercommunale Leiedal een antwoord op de vragen van deze specifieke doelgroep. Hij combineert advies over energie met
aspecten van levenslang wonen, comfort en veiligheid en geeft een langetermijnperspectief. Zo
neem je op een geïnformeerde
manier de juiste beslissing. Een
eerste huisbezoek is gratis. Aarzel niet en neem contact op!
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Ingenieursbureau

Sluisstraat 79|03.02 - B-3000 Leuven
www.buur.be - info@buur.be
T +32 (0)16 89 85 50

Alfons Braeckmanlaan 233 - B-9040 Sint-Amandsberg
www.norbertprovoost.be - info@norbertprovoost.be
T +32 (0)9 210 55 20

> Laat jij je ook coachen? www.warmerwonen.be/renovatiecoach
renovatiecoach@warmerwonen.be - 056 24 16 19
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Stad WERVIK

Won

RenovatieCoach staat zestigplussers
bij in renovatieplannen

B

Omgevingsaanleg Steenakker
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advies. “Ik had totaal niet verwacht
dat ik voor een lening in aanmerking zou komen. Gelukkig overtuigde de RenovatieCoach me ervan om
navraag te doen bij het woonloket
van de stad. Die lening nam voor
mij de financiële spanning weg die
bij zo’n renovatie hoort, en de RenovatieCoach deed de rest.”
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geleiding dus bijzonder goed gebruiken. En inderdaad: ook mij heeft de
RenovatieCoach ettelijke euro’s bespaard. Ik herinner me bijvoorbeeld
dat ik de volledige voorgevel wou
laten hermetselen, gelukkig stak hij
daar op tijd een stokje voor. Grondig
hervoegen bleek namelijk meer dan
voldoende.”
Ook voor een lening kreeg Christel

> Lees het volledige interview op www.wervik.be/renovatiecoach
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“De vakkennis van de RenovatieCoach viel mij onmiddellijk op,”
vertelt Christel uit Wervik. “Tijdens
zijn eerste huisbezoek gaf hij me
meer tips dan ik tot dan in alle brochures samen had gelezen. Zowel
mijn ramen als mijn dak waren aan
vernieuwing toe. Als alleenstaande
is zo’n grote bekostiging niet evident. Ik kon zo’n professionele be-
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In het voetbal is iedereen coach. Maar als je zorgeloos wilt renoveren, neem je toch beter een echte prof
in de arm. En die loopt al een tijdje mee. Meer zelfs, hij is intussen aan zijn 500e klant toe. 500 klanten
sinds maart 2017, die kun je geen ongelijk geven. Ook in Wervik kwam de RenovatieCoach al langs.
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RENOVEREN ZONDER ZORGEN?
BOUW OP DE RENOVATIECOACH.

Na de kermis volgende zomer 2021 volgen dan het archeologisch onderzoek alsook de aanleg van de nutsleidingen. De
werken voor de heraanleg van het plein zelf starten dan in het
voorjaar 2022.
De heraanleg van het Steenakker is gelinkt aan de ontwikkeling van de Gassite. Tijdens en na de heraanleg van Steenakker
zullen minder parkeerplaatsen beschikbaar zijn en zal de centrumparking op de Gassite de parkeerdruk kunnen opvangen.
Daarom is het belangrijk dat eerst de centrumparking Gassite
wordt gerealiseerd en nadien pas het Steenakker.
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REGLEMENT IN DE KIJKER

ZEKER
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Onze stad kent heel wat verschillende reglementen over allerlei domeinen. Je kan ze allemaal
terugvinden op onze website www.wervik.be. Elke maand willen we één of twee reglementen
uitpikken en even toelichten. Naar aanleiding van Allerheiligen en Allerzielen werd een reglement goedgekeurd door ons college van burgemeester en schepenen om het bezoek op de
begraafplaatsen op een vlotte en veilige manier te laten verlopen.
Op 01 en 02 november zijn de stedelijke kerkhoven
voor het publiek toegankelijk van
08.00 uur tot 17.30 uur.

ARTIKEL 4:

De toegang tot de
kerkhoven, voor het uitvoeren
van werken aan, of het reinigen
van graven en grafzerken is ten
strengste verboden vanaf
26 oktober tot de zondag na Allerzielen.

ARTIKEL 5:

ARTIKEL 1:

ARTIKEL 2:

ARTIKEL 3: Vanaf 26 oktober tot

de zondag na Allerzielen blijven de
kerkhoven toegankelijk voor het
publiek voor het aanbrengen van
bloemen en bloempotten.

Papier of afval of vuilnis moeten gestort worden op de
daartoe bestemde en aangeduide
vuilnisputten of –bakken.
Om de zerken te reinigen werden ten behoeve van het
publiek waterkranen aangebracht.
Het is ten strengste verboden
graven en zerken te reinigen
met een hogedrukreiniger.
Het water wordt op 29 oktober ’s
avonds afgesloten.
Het is streng verboden
vanaf 24 oktober t/m 03 november voertuigen op de kerkhoven te rijden en werken aan
ARTIKEL 6:

graftekens of monumenten uit te
voeren.
Voor wat betreft het
kerkhof in de Komenstraat, dienen de bloemenverkopers stand
te nemen op de voorbehouden
plaatsen gelegen langs de zijde
van het kerkhof.
ARTIKEL 7:

ARTIKEL 8: De bloempotten moeten

voor 1 december door de eigenaars of familieleden verwijderd
worden. Indien aan voormelde bepaling niet wordt voldaan, heeft
het stadsbestuur recht deze zelf
te verwijderen en worden ze eigendom van de stad.

Het publiek wordt verzocht het stadsbestuur te steunen in de zorg die gedragen
wordt voor onze begraafplaatsen en de graven te eerbiedigen. Het zal
dan ook begrijpen dat de politie opdracht is gegeven op te
treden in geval van overtredingen.

VARIA

Maak kennis met
buurtplatform Hoplr

Begin van dit jaar werd Hoplr gelanceerd in Wervik, Geluwe en Kruiseke. Al heel wat inwoners vonden de weg naar dit buurtplatform. Maar
zoals bij vele zaken geldt: hoe meer zielen, hoe meer vreugd.
Dus ben je nog niet geregistreerd? Maak er zeker werk van!
Wat is Hoplr?
Hoplr is een privaat sociaal netwerk voor buurten in
België en Nederland. Hoplr focust zich op sociale interactie tussen inwoners en het engagement in de buurt.
In tegenstelling tot facebook is het platform beter afgeschermd, en ligt het azijngehalte ook opmerkelijk lager.
Hoplr is bovendien ook gratis.
Waarvoor kan ik Hoplr gebruiken?
Hoplr kan voor heel wat verschillende zaken gebruikt
worden. Buren kunnen spullen of diensten uitwisselen, babysitters zoeken, initiatieven lanceren, meldingen doen en activiteiten in de buurtkalender plaatsen.
Hoplr biedt ook de mogelijkheid om bevragingen te maken of ideeën te lanceren in een groep.
Hoe kan ik mij registreren op Hoplr?
Registreren op Hoplr kan gratis via je thuisadres en
buurtcode. Deze code kreeg je begin 2020 in je bus.
Vind je ze niet meer terug? Geen probleem, zend een
mailtje naar communicatie@wervik.be.
Hoplr kan je gebruiken via www.hoplr.com of door de
app te downloaden in de appstore en playstore.

Waarvoor gebruikt stad Wervik Hoplr?
Ook onze stad tekende in op het buurtplatform. Zo
konden wij al verschillende duurzame buurtinitiatieven
lanceren op Hoplr. Die kan je als gebruiker mee opvolgen. Maar in de toekomst wordt Hoplr ook een extra
kanaal om, naast website, Waarheen, bewonersbrieven
en sociale media, buurten op de hoogte te houden van
belangrijke wegenwerken.

Alle info op www.wervik.be/hoplr

Modder op de weg !
In herfst en winter zijn landbouwers druk in de weer. Daardoor kan er tijdelijk
wat modder of andere vuiligheid op de wegen liggen. Zowel aan landbouwers
als bestuurders vragen we voorzichtigheid door de snelheid aan te passen.
Tijdelijk bevuilde weggedeeltes worden best gesignaleerd met borden
‘MODDER’. Ben je een Wervikse land- of tuinbouwer? Dan kan je bij onze
stadsdiensten zo'n gevaarborden bekomen. Daarna moet het wegdek zo
snel als mogelijk gereinigd worden. Van zodra alles terug proper is, worden
deze borden terug weggenomen.
8
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LOKAAL DIENSTENCENTRUM DE KIM

LDC DE KIM

(Sint-Jorisstraat 3, Wervik)

DI 17/10

MANTELZORGCAFÉ

Allabadinne

Fysieke zorg voor jezelf als mantelzorger in
LDC De Kim
WANNEER: Om 14 uur
SPREKER: Pascaline Bonnet, ergotherapeute

WO 18 EN 25/11
CURSUS

WhatsApp (Android)

Met de app WhatsApp op je smartphone
kan je gemakkelijk met iedereen bellen,
berichten sturen en zelf videogesprekken
houden. Maak groepen aan, stuur foto's en
filmpjes. In deze workshop leer je met deze
app werken en ontdek je alle functies. Voor
smartphones met Android besturingssysteem.
WANNEER: Telkens van 14 tot 17 uur.
PRIJS: 21 euro

VR 27/11

INFONAMIDDAG ONDER VOORBEHOUD

Seniorenreis Pfalz

Een organisatie van Vief
Tijdens de info-namiddag kom je alles te
weten over de seniorenreis naar Pfalz in
2021: tijdstip, programma, hoe je kan inschrijven, ...
WANNEER: Om 14 uur.

Een aantal van de activiteiten van De Kim, De Kier en het Vrouwencentrum
zullen wellicht niet doorgaan ten gevolge van Corona.

DE BEZOEKERSCLUB
Vrijwilligers van De Bezoekersclub bezoeken alleenstaande 80-plussers uit Wervik en Geluwe. Ze maken
met hen een praatje en bezorgen hen ook de Wervikse Plussersbrochure. Daarnaast signaleren de vrijwilligers de wensen en de noden van deze 80-plussers
aan de lokale dienstencentra die op hun beurt een
antwoord bieden.
Momenteel zijn 15 vrijwilligers geëngageerd in De Bezoekersclub. Zij komen 4x/jaar samen, onder leiding van de
lokale dienstencentra, om hun ervaringen uit te wisselen.
Volgend jaar viert De Bezoekersclub het 10-jarig bestaan!
Misschien heb je interesse om bij deze enthousiaste groep
vrijwilligers aan te sluiten? Neem dan zeker contact op
met lokaal dienstencentrum De Kim (056 31 14 68) of lokaal dienstencentrum De Spie (056 95 29 50).
Met De Bezoekersclub willen we graag, naar aanleiding
van de huidige corona-tijd, een nieuwe weg inslaan.
80-plussers hebben nu, méér dan ooit, nood aan sociaal contact, maar ‘zomaar’ op bezoek gaan, is helaas niet
meer mogelijk.
Vandaar zullen de vrijwilligers hen vanaf de maand november eerst opbellen om een telefonisch gesprek aan te
gaan. Er wordt gepolst naar hoe het gaat in deze coronatijd, wat de mogelijke wensen en vragen zijn, waarmee
kan worden geholpen, …
Na het telefoongesprek wordt beslist door de 80-plussers
of een bezoek hierna ook effectief doorgaat of niet.
Aangezien de vrijwilligers niet alle 80-plussers telefonisch kunnen contacteren of dit pas mogelijk is op lange termijn, willen we graag ook een nieuw initiatief
lanceren: H.E.T kaartje: Heb je Even Tijd voor mij.
Dit kaartje werd ontworpen vanuit de werkgroep
‘Isolement’ van de Seniorenadviesraad, maar wordt
in het kader van De Bezoekersclub samen gelanceerd. Deze kaartjes liggen ter beschikking in de
lokale dienstencentra (of vraag daar gerust een
kaartje aan) en worden via verschillende kanalen
verspreid.
De Bezoekersclub is een organisatie van de lokale
dienstencentra De Kim en De Spie en OCMW Wervik.
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BUURTHUIS
DE KIER

(Gosserieslaan 4, Wervik)

DI 13 EN 27/11
Taalcafé
WANNEER? Van

17 tot 19 uur
Oefen je Nederlands in groep
op een leuke manier.
WIE? Iedereen die de Nederlandse
taal wil oefenen.
INSCHRIJVEN? Niet nodig, kom gewoon langs!
CONTACT? véronique.verhelst@
ocmw-wervik.be of 056 95 21 15
WAT?

DI 17/11
Bloemschikken

Maken van stukje voor Allerheiligen
14 uur
INSCHRIJVEN: vanaf dinsdag 20 oktober t.e.m. vrijdag 6 november 2020
MEEBRENGEN: materiaal voor bloemschikken
PRIJS: 8,50 euro
CORONAPROOF: Er worden slechts
15 deelnemers toegelaten. Iedereen
wordt aan een aparte tafel geplaatst,
tenzij er aangetoond wordt dat mensen tot dezelfde bubbel behoren.

WO 18/11
Gezellig tafelen met ouders,
kinderen, grootouders

Voor inwoners Wervik, Geluwe,
Kruiseke. Inschrijven kan 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 november? Dan is de maaltijd voor jou GRATIS en krijg je nog
een leuk geschenkje (enkel voor de
deelnemende kinderen)!

BUURTHUIS DE KIER – VROUWENCENTRUM
WOE 18/11

KINDERACTIVITEIT

Appelboom maken
met proppen papier
WANNEER? 14 uur

MA 23/11
Breiclub

Lekker samen breien of haken in
een gezellige sfeer.
WANNEER? 14 uur
MEEBRENGEN: brei, haakpennen en wol
PRIJS: Gratis
Iedereen welkom.

DO 26/11
HOBBY

Schilderen met structuurpasta op doek

Onder leiding van Marie-Françoise!
WANNEER? 14 uur
PRIJS: 2 euro
INSCHRIJVING: max. 10 personen
Coronaproof: Er worden 10 deelnemers toegelaten in plaats van 25.
Iedereen wordt aan een aparte tafel geplaatst, tenzij er aangetoond
wordt dat mensen tot dezelfde bubbel behoren.

VROUWENCENTRUM

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

DO 5, 12, 19 EN 26/11
Naaihoek
WANNEER? 13.30

tot 15.30 uur
INSCHRIJVEN: t.e.m.
29/10, 5/11,
12/11 en 19/11. 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 kinderkledij of
volwassenenkledij (uit nieuwe stof
of recyclage).
PRIJS: 2 euro (+ eventuele materiaalkosten)

VR 13/11
Verwennamiddag

met koffie en taart. Maximaal 24
mensen in de cafetaria op hetzelfde
tijdstip
WANNEER? 13.30 uur

VR 27/11
Prijskaarting

TE WINNEN: smeerkaas
WANNEER? 13.30
PRIJS: gratis

uur

WO 18/11
Budgetvriendelijk koken
WANNEER? 9

tot 11.30 uur
Wil je graag iets bijleren? Er worden
basisrecepten gemaakt samen met
mensen die de stap willen zetten
om te leren koken. Lijkt dit iets voor
jou? Schrijf je zeker in!
INSCHRIJVEN: vanaf woensdag 14 oktober. Maximum 6 personen!
PRIJS: 2,50 euro
INSCHRIJVEN OF MEER INFO: rosemarie.
dewilde@ocmw-wervik.be
056 95 26 31 of 0491 56 09 68
November 2020 WAARHEEN
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Alle activiteiten zijn
onder voorbehoud.

AGENDA
TOT EN MET 15/11

BUITENTENTOONSTELLING

’75 jaar Bevrijding Wervik’

76 jaar geleden werd Wervik bevrijd na ruim 4 jaar Duitse bezetting
en kwam zo een einde aan de Tweede Wereldoorlog. Een jaar later
werd dit uitgebreid gevierd met de Bevrijdingsfeesten. Met een kleine foto-expo in de tuin van het Nationaal Tabaksmuseum blikken
we terug op de gebeurtenissen van toen.
Gratis te bezoeken.

VR 13/11

MULTIMEDIAREPORTAGE

Solar Bike Tour
doorheen Azië

Met een zelfgemaakte fiets – uit
bamboe en met solarpanelen
– fietste globetrotter Grégory
Lewyllie doorheen Azië. Een verhaal in woord en beeld.
De reisreportage is een mix van foto's en filmbeelden, gekruid met
passende muziek. De beelden worden voorzien van live commentaar.
UUR: 20 uur
PLAATS: GC Forum, Speiestraat 16
PRIJS: leden: 4 euro / niet-leden: 4,50
euro

LETS vertrekt vanuit de idee dat
iedereen talenten heeft en die via
diensten of goederen kan inzetten in een lokale groep. Dit “ruilen
met buren” via een puntensysteem
wordt uitgelegd tijdens de activiteit.
Hapje en drankje worden voorzien,
rekening houdend met de op dat
moment van kracht zijnde covidmaatregelen. Iedereen welkom!

ZA 28/11

NATUURPUNT DE BRON
EN NATUURPUNT WERVIK

om 18 uur in het centrum van
Wervik (meer info bij inschrijving)
INSCHRIJVEN verplicht via letswervik@gmail.com
KOSTPRIJS: volwassenen: € 2
kinderen onder de 12 jaar: € 1
MEER INFORMATIE OVER LETS? Surf
naar www.letsvlaanderen.be/ontdek-lets en ontdek ons op Facebook
LETS#8940
START

DI 24/11

VOORDRACHT

10 klimaatacties
die werken
ZA 21/11
Op stap met de bubbel:
Letsathlon

Een leuke buitenactiviteit voor jou
en jouw bubbel in de centrumstraten van Wervik.
12
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hebt? Of zit je er wel mee in, maar
weet je niet goed wat je zelf kunt
ondernemen? Dan is deze lezing zeker aan te raden.
‘Tien klimaatacties die werken’ vertrekt van de naakte feiten. Vrij van
ideologisch of politiek getouwtrek
krijg je tien acties die wetenschappelijk onderbouwd zijn en echt werken. Het is een praktische lezing
voor wie zijn steentje wil bijdragen
en op zoek is naar doelgerichte oplossingen.
Pieter Boussemaere is docent geschiedenis en klimaat aan de Vives
Hogeschool in Brugge en is al jaren
een veelgevraagd spreker. In 2018
verscheen zijn recentste boek 'Tien
klimaatacties die werken'.
INSCHRIJVEN via bibliotheek@wervik.be of aan onze infobalie (056 95
24 00)

door Pieter Boussemaere
LOCATIE: Bibliotheek Wervik
TIJDSTIP: van 19.30 – 22 uur
INKOM: 5 euro
Lijkt de klimaatverandering een
ver-van-je-bed show, een wereldprobleem waar je zelf weinig vat op

Inventarisatie graslandpaddenstoelen

op het Duitse militaire begraafplaats in Menen en De Balokken
in Wervik
In Menen vind je de grootste Duitse militaire begraafplaats in België,
gelegen nabij een bos, vandaar de
naam ‘Menen Wald’. De Balokken is
een 20 hectare groot park in Wervik. Rietvelden, graslanden, loofbomen en moerassige delen met houten loopsteigers wisselen er elkaar
af.
WANNEER: 13 uur aan parking
WAAR: Duitse begraafplaats, Groenestraat, Menen.
ORG.: Paddenstoelenwerkgroep NP
De Bron.
INFO: Ann Top, 0479 57 99 30, ann.
top@skynet.be

AGENDA

Wandelen in Wervik
ZO 8/11

BEGELEIDE HERFSTWANDELING

Parkbegraafplaats

om 10 uur
WAAR? Start aan het Nationaal Tabaksmuseum (Koestraat 63).
DUUR WANDELING: 1.30-2 uur
GIDS: Martine Desmarets
PRIJS: 4 euro (incl. kom soep)
VOORAF INSCHRIJVEN via www.wervik.be/webshop (klik op rubriek
‘activiteiten’) of aan de balie van de
dienst Toerisme (Koestraat 63)
MEENEMEN: mondmasker
WANNEER?

WO 11/11
Wervik Wandelt 2020

De Kier (Gosserieslaan
4). Opgelet: in De Kier is het mondmasker verplicht.
AFSTANDEN: 6 & 12 km
STARTUUR: tussen 9 en 15 uur (aankomst uiterlijk tegen 17 uur)
PRIJS: € 1,50 (€ 1,10 voor leden wandelfederatie) + gratis versnapering
zolang de voorraad strekt
INFO: Frans Malengier, 056 31 27 90
ORGANISATIE: Wervikse Wandelsportvereniging i.s.m. met de Sportdienst
STARTPLAATS:

ZO 22/11
Culinaire wandeling met
een vleugje nostalgie

Geluk is van alle tijden en vind
je in vele hoekjes en kantjes. In
nostalgie schuilt vaak een belangrijke bodem voor geluk. Proef
je van aloude klassieke recepten,
dan borrelen ongetwijfeld mooie
herinneringen op. Stap mee op
deze wandeling over landelijke
wegen. Onderweg ontdek je de
kleine ‘gelukskes’ in het leven en
proef je van lekkers uit oma en
opa’s tijd.
VERTREK aan B&B ’t Speghelhof
(Vosstraat 2) om 14-14.30-15 uur
AFSTAND EN DUUR: 6 km (± 3 uur)
Je stapt met je ‘bubbel’ op eigen
tempo binnen een tijdsschema.
PRIJS: 20 euro p.p. volw.
10 euro p.p. kinderen < 12 jaar
VOORAF INSCHRIJVEN via www.wervik.be/webshop (klik op rubriek
‘activiteiten’) of aan de balie van de
dienst Toerisme (Koestraat 63). Het
aantal deelnemers is beperkt!
MEEBRENGEN? Mondmasker, fluohesje en een lichtje

WO 11/11

BEGELEIDE WANDELING

Wederopbouw in Wervik
na WO I

Herneming van de tocht die eerder
al n.a.v. Open Monumentendag
2020 doorging.
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 (onder de noemer ‘Atelier
Ke’). Een kleine expo blikt terug
op de geschiedenis van het baanbrekende ontwerp in betonskeletbouw dat dit jaar zijn 100ste
verjaardag viert.
GIDS: Véronique Houzet
(met dank aan Rudy Vandamme
voor het unieke beeldmateriaal)
WANNEER? om 10 uur
WAAR? Vertrek aan de Sint-Medarduskerk
AFSTAND: ± 2 km (= 2,5 uur)
PRIJS: 5 euro (incl. drankje na afloop)
VOORAF INSCHRIJVEN is verplicht:
via
www.wervik.be/webshop
(klik op de ‘activiteiten’) of aan
de balie van de toeristische
dienst (Koestraat 63). Het aantal
deelnemers is beperkt!
MEEBRENGEN? mondmasker
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Alle activiteiten zijn
onder voorbehoud.

FORUM

Humor Op Maandag

AMELIE AELBRECHT
Amelie won in 2018 Humo’s Comedy Cup. Sterke présence op het podium, gortdroog, geen franjes en to
the point. Een vrouw zonder typische vrouwenmoppen.
Kom dit zeker zien.
WANNEER: Maandag
WAAR: GC

Forum
PRIJS: 10 euro

Avondvoorstelling

DE CONTACTSPEURDER
Raf heeft sinds kort een nieuwe baan als contactspeurder.
Hij moet mensen telefonisch
benaderen om hun recente
contacten op te vragen maar
dit blijkt echter niet zo simpel
te zijn. Een komische voorstelling rond een actueel thema.
Zaterdag 5 december om 16 uur
GC Forum
17 euro

WANNEER:
WAAR:
PRIJS:

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

14
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Cinéforum

FROZEN 2

Zondag 6 december om 14.30 uur
WAAR: GC Forum
PRIJS: 5 euro
WANNEER:

Cinéforum

SUNSET
Boedapest 1913. De
jonge Irisz Leiter
gaat op zoek naar
haar broer. Gaandeweg ontrafelt ze
duistere geheimen.
Genomineerd voor
Gouden Leeuw op
filmfestival Venetië.
Vrijdag 27 november om 20 uur
GC Forum
PRIJS: 5 euro
WANNEER:
WAAR:

GRIEZELEN OP
HALLOWEEN

D

Na de gebeurtenissen uit ‘Frozen’ heeft
er enige tijd vrede geheerst in het koninkrijk Arendelle. Elsa,
Anna, Kristoff en
Olaf moeten vervolgens een nieuw
avontuur aangaan.

R

euro

Omwille van Corona zal de maandelijkse kaarting
opnieuw plaatsvinden vanaf januari 2021 (onder voorbehoud).

LE
E

PRIJS: 8

DE KIERKAARTERS

Het gemeentebestuur van Wervicq-Sud en de
vereniging Wervicq'Even, bij monde van voorzitter Benjamin Brasseur, willen de banden
met de inwoners van Wervik aanhalen.
Door de Coranacrisis kan het geplande Halloweenevenement van 31 oktober niet doorgaan. Schepen van Wervicq-Sud Sebastien
Meerpoel licht toe: ”We waren vorig jaar zeer
aangenaam verrast door de grote belangstelling vanuit Wervik voor ons nieuw evenement, Halloween in het park Dalle-Dumont
(ook gekend als Franse bos). Toch wilden we
iets voorzien waarbij de Wervikanen niet 'uit
hun kot moeten komen' “.
Op zaterdag 31 oktober komt onder meer via
de facebookpagina van Wervicq'Even een
quiz online, waarbij de deelnemers snoepgoed en andere leuke dingen kunnen winnen.
Om te antwoorden hebben jullie een week de
tijd, en kan via die facebookpagina, of via wervicqeven@outlook.fr.

U

15 november 2020
Ravenstein

WAAR: Wijndomein

- Di 3 en 17/11. 14 uur, ’t Portaal. Kaartnamiddag
- Di 10/11. Bowlen
- Di 24/11. 14.30 uur in ’t Portaal. Voordracht door
Manu Adriaens: "De waterski's van Pastoor Munte".

- Wo 4 en 18/11. De Knippelaar. Kaarten
- Di 10/11. Houthem: Boltra

N

WANNEER: zondag

NEOS WERVIK

OKRA KRUISEKE

N

Ontstaan als een tribute-band voor dichter-schrijver
Charles Bukowski spelen ze nu eigen composities met
songteksten opgebouwd uit quotes en gedichten van
Bukowski. Liedjes over schrijven, drinken, vrouwen,
katten, de dood….

- Wo 4, 11, 18, en 25/11. 14 uur, gemeentepark. Petanque
- Ma 9/11. 14 uur, De Gaper. Crea-hobby
- Di 10 en 24/11. 14 uur, De Gaper. Kaarten

EA

THE ROLLS

OKRA GELUWE

G

Leisessies

30 november om 20 uur

PLUSSERSAGENDAHALLOWEEN

Het Halloweenevenement kan niet doorgaan.
In de plaats is er een online-quiz

De quiz verloopt met filmpjes, die weliswaar
in het Frans verlopen. Een vertaling in het Nederlands wordt voorzien. Antwoorden mag in
het Nederlands, wel handig als jullie naam en
adres vermelden voor wanneer jullie een prijs
wensen te winnen.
De vragen worden ook verspreid via de www.
wervik.be en www.facebook.com/stadwervik
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LIVELABS

WERVIK WORDT WAKKER

Wie fleurt onze gemeente mee op?
DE NOVEMBERUITDAGING
VAN WERVIK WORDT WAKKER

STUDENTEN BRENGEN HUISBEZOEKEN
Wervik gaat aan de slag met studenten van de hogeschool VIVES
in de eerstelijnszorg om inwoners te ondersteunen
Wervik is een van de pioniers die
de samenwerking met het LiveLab
van de Hogeschool VIVES aanging
en die het project dit academiejaar
opnieuw ondersteunt. Het unieke
project stuurt 80 interprofessionele
studententeams in West-Vlaanderen op pad om in de eerstelijnszorg
huisbezoeken te brengen aan inwoners van de stad of gemeente en te
kijken waar ondersteuning noodzakelijk is.

Duyck, algemeen directeur woonen zorgcentrum Mater Amabilis,
een meerwaarde voor de inwoners
van Wervik. “Samenwerking met
scholen staat voor wzc Mater Amabilis reeds vele jaren hoog op de
agenda. Heel wat stagiaires vanuit
verschillende opleidingen komen
dan ook jaarlijks, elk binnen hun
eigen werkdomein, stage lopen bij
ons. Toen het LiveLab aan ons werd voorgesteld, waren
we vanaf de eerste seconde enthousiast om hierin mee te
stappen. Het interdisciplinair samenwerken in de zorg is
meer dan ooit noodzakelijk. Tijdens de klassieke stages
wordt dit interdisciplinaire te weinig benadrukt. LiveLab
reikt hiervoor een perfecte oplossing aan. De studenten
worden, onder begeleiding van experts uit het werkveld
en VIVES-docenten, uit hun eigen vakdomein getrokken
om zo de totaliteit van de persoon te zien. Op die manier leren ze dat ze niet alleen staan éénmaal ze in het
werkveld terechtkomen en dat een persoon meer is dan
die ene bril die hij of zij draagt. Een boeiende ontdekkingstocht waar we met wzc Mater Amabilis met volle
goesting onze schouders onder zetten.”

Het interdisciplinair samenwerken
in de zorg is meer
dan ooit noodzakelijk.

Lien Deblaere, voorzitter van het Woon- en Zorgbedrijf
Wervik, ziet het project als een meerwaarde voor de inwoners van Wervik. Zij getuigt zeer tevreden te zijn dat
het Woon- en Zorgbedrijf Wervik kan meewerken aan
de VIVES LiveLabs. Inwoners die zorg nodig hebben, en
die nog thuis wonen, kunnen intekenen op dit project.
Samen met een team van studenten gaan ze op zoek
naar oplossingen om langer en in betere omstandigheden thuis te kunnen blijven wonen. Dit gebeurt in dialoog met de inwoner. Zo bouwt de inwoner mee aan zijn
eigen zorgtraject. Dat studenten vanuit verschillende
opleidingen hier rond samenwerken, maakt het extra
boeiend. Zo komt men soms tot verrassende nieuwe inzichten. Niet alleen de inwoners varen hier wel bij. Het
is ook goed om de studenten kennis te laten maken
met het werkveld, waar samenwerken met verschillende disciplines steeds belangrijker wordt.
De interdisciplinaire en holistische aanpak vindt Jurgen
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"Dat het project veel kansen biedt voor alle betrokkenen is ondertussen al duidelijk", aldus Tony Claeys, coördinator van het LiveLab. De hogeschool VIVES kijkt
dan ook uit naar deze samenwerking en de verdere uitbouw van het LiveLab project met de stad Wervik.

Ga je voor de moeilijkere uitdaging in november?

De eerste challenge van burgerbeweging
Wervik Wordt Wakker is niet onopgemerkt
gebleven. Over heel Kruiseke, Geluwe en
Wervik doken bordjes van de Knikjesstraat
op. Verschillende mensen gingen nog een stapje verder en namen ook de tweede uitdaging aan. Ze bakten
koekjes om uit te delen aan iemand buiten hun vriendenkring.
In november lanceert Wervik Wordt Wakker de tweede
challenge. Ze daagt alle inwoners uit om het straatbeeld
groener en meteen ook gezelliger te maken. Plaats
één of meerdere bloembakken op de vensterbank, aan het balkon of voorgevel zichtbaar
in het straatbeeld. Jouw straat fleurt er onmiddellijk
bij op.
Ga je voor de moeilijkere uitdaging? Plant dan een
boom! Geen idee hoe je hieraan begint? Wervik Wordt
Wakker helpt graag een handje. Je kan inschrijven voor
een gratis fruitboom, die je in de tuin kan planten. Een
foto van de geplante boom volstaat als tegenprestatie.

> Hou de FB-pagina in de gaten. Geen FB? Stuur dan een mailtje naar wervik.wordt.wakker@gmail.com.

"Knikjes
verspreiden
zich sneller
dan het
coronavirus
in Wervik"

Elke dag merken we nog nieuwe
Knikjesstraten in de Wervikse straten op. Elk bordje doet een glimlach op ons gezicht toveren. Een
wakkere Wervikaan merkte op dat
het werkt.
Maak je vandaag een wandelingetje in Kruiseke, Geluwe of Wervik
en geef je een knikje naar een voorbijganger, dan krijg je er zeker één
terug. Knikjes zijn bijzonder positief
besmettelijk. Geef je een glimlach,
dan krijg je een glimlach terug.

November 2020 WAARHEEN
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ECONOMIE

CORONA-UPDATE

PROVINCIE WEST-VLAANDEREN
AANKONDIGING OPENBAAR ONDERZOEK OVER HET
ONTWERP PROVINCIAAL RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN
GEMENGD BEDRIJVENTERREIN MENEN-WERVIK
Op 24/09/2020 heeft de provincieraad van West-Vlaanderen een besluit genomen waarin ze
het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) Gemengd Bedrijventerrein Menen-Wervik
voorlopig heeft vastgesteld.
In uitvoering van dit besluit en
overeenkomstig de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, in
casu artikel 2.2.10, onderwerpt
de deputatie van de provincie
West-Vlaanderen dit ontwerp
PRUP aan een openbaar onderzoek dat loopt van 12/10/2020 tot
en met 11/12/2020.
Het PRUP Gemengd Bedrijventerrein Menen-Wervik is raadpleegbaar op https://www.west-vlaanderen.be/ruimtelijke-planning/
rups/rup-bedrijventerrein-menen-wervik en ligt ter inzage op
het provinciehuis Boeverbos,
dienst Ruimtelijke Planning – lokaal 3.01, Koning Leopold III-laan
41, 8200 Sint-Andries.

Het plan ligt ook ter inzage op
het stadhuis van de steden Menen en Wervik.
Als je bij dit plan adviezen, bezwaren of opmerkingen wil formuleren, dan moet je die per brief
verzenden aan de voorzitter van
de Provinciale Commissie voor
Ruimtelijke Ordening, p/a provinciehuis Boeverbos - lokaal 3.01,
Koning Leopold III-laan 41, 8200
Sint-Andries of digitaal naar procoro@west-vlaanderen.be, uiterlijk op 11/12/2020. Je kan dit ook
afgeven tegen ontvangstbewijs
uiterlijk op 11/12/2020 bij deze
commissie of op het stadhuis van
steden Menen en Wervik.

Over dit plan wordt een infomoment gehouden op 11 november in het wijkcentrum 'De
Koekuit' in Menen. Op dit infomoment kunnen vragen gesteld
worden aan vertegenwoordigers
van de provincie West-Vlaanderen. Om dit infomoment veilig te
laten verlopen i.v.m. COVID-19
wordt een toelichting gegeven
voor een kleine groep. Er worden
meerdere groepen voorzien in de
namiddag en avond. Tussen de
groepen door worden de stoelen
ontsmet.
Inschrijven kan vanaf 19 oktober op de website van de provincie West-Vlaanderen of telefonisch op 050 40 35 33.

STEM EN STOEF MET
JE LOKALE WINKELIER

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!
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Begin dit jaar werd een wedstrijd georganiseerd rond
‘Word het gezicht van de ik koop lokaal’-actie.
Handelaars konden zich inschrijven tot eind oktober
2019. Dan heeft het publiek kunnen stemmen.
Er namen 7 handelaars deel uit Wervik, Geluwe en
Kruiseke. Nova Motor won voor Wervik en mag zich
de ‘ik koop lokaal-ambassadeur’ van onze stad noemen
voor 1 jaar.

Alarmfase 4 ging in op maandag 19 oktober 2020:

STRENGERE REGELS

De epidemiologische toestand is zorgwekkend, waarbij het
volledige land zich op basis van de COVID-19 barometer
op alarmniveau 4 bevindt (zeer hoge alertheid).
De druk op de ziekenhuizen en op de continuïteit van
de niet-COVID-19 zorg neemt toe. Sommige ziekenhuizen kampen met personeelsuitval. Ook is er een
verhoogde druk op de eerstelijnszorg, met name de
huisartsengeneeskunde.
Om te vermijden dat ziekenhuizen in de problemen
komen, scholen moeten sluiten, de economie stilvalt
en al teveel mensen zouden vereenzamen door een
algehele lockdown werden de volgende maatregelen
goedgekeurd via Ministerieel Besluit van 18 oktober
2020.
• Knuffelcontacten (nauwe contacten) worden beperkt tot maximum 1 persoon.
• Privésamenkomsten worden beperkt tot 4 dezelfde
personen per twee weken.
• Samenscholingen op openbaar domein worden
beperkt tot maximaal 4 personen.
• Telewerk wordt de regel, voor functies die zich ertoe
lenen met respect voor de continuïteit van de bedrijfsvoering, activiteiten en dienstverlening.
• Markten en kleine kermissen blijven open, maar
het nuttigen van drank en voeding wordt verboden.
Rommelmarkten, brocantes en kleine kerstmarkten
zijn verboden.
• Cafés en restaurants worden gesloten. Dit geldt
voor een periode van vier weken, en wordt geëvalueerd na twee weken. Afhalen van maaltijden blijft
mogelijk tot 22 uur.
• Logiesvormen, zoals hotels, mogen openblijven,
met inbegrip van de restauratie voor hun gasten,

•

•

•

•

•

evenwel beperkt tot deze gasten. De grootkeukens
voor verblijf, school-, leef- en werkgemeenschappen
mogen eveneens openblijven.
Recepties en banketten verzorgd door een professionele catering/traiteur onderneming zijn verboden,
behalve in hotels voor de verblijvende gasten en koffietafel bij uitvaarten (maximum 40 personen).
Nachtwinkels moeten sluiten om 22 uur. Er is een
verbod op alcoholverkoop vanaf 20.00 uur (met inbegrip van verkoop van alcohol in automaten).
Verbod om zich op de openbare ruimte te begeven
tussen 24 uur en 5 uur, behalve voor essentiële,
niet-uitstelbare verplaatsingen, zoals onder meer
dringende medische redenen, professionele verplaatsingen en woon-werkverkeer.
Voor indoor activiteiten blijven de bestaande protocollen gelden tot aan evaluatie op 23 oktober. Er komt
een verbod op de verkoop van drank en voeding.
Sportwedstrijden : compartimenten worden gehalveerd van 400 naar 200 toeschouwers (professioneel)
of enkel met leden van hetzelfde huishouden (amateurs). Kantines en drankgelegenheden worden gesloten.

De federale regering en de deelstaten regering zullen
alles op alles zetten om iedereen die economisch getroffen wordt, maximaal te steunen. Zo zal de federale
regering het overbruggingsrecht voor zelfstandigen
die moeten sluiten, verdubbelen. Bestaande steunmaatregelen zullen worden verlengd. Er komt ook een
vrijstelling van RSZ.
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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, …

Sloeber Wervik

> 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 IBO Sloeber!

Sloeber Geluwe (links) en
Sloeber Kruiseke (rechts)

IBO SLOEBER
Sloeber is een Initiatief voor Buitenschoolse Kinderopvang.
De buitenschoolse kinderopvang wordt georganiseerd:
- vóór de schooluren (vanaf 6.30 uur tot het begin van
de lessen)
- na de schooluren (vanaf het einde van de schooltijd
tot 19 uur)
- op woensdagnamiddag (vanaf het einde van de
schooltijd tot 19 uur)
- op schoolvrije dagen en schoolvakantiedagen (doorlopend van 6.30 uur tot 19 uur).
Gebruik maken van de opvang is mogelijk voor:
- alle kinderen in het kleuter- of basisonderwijs van
Wervik, Geluwe of Kruiseke
- en/of ouders die werken in Wervik, Geluwe of Kruiseke
- en/of ouders die wonen in Wervik, Geluwe of Kruiseke
Wij zijn erkend en gesubsidieerd door kind & gezin.
Kinderen kunnen bij ons opgevangen worden nadat er
een dossier wordt opgemaakt.
Ouders kunnen de gewenste opvang zelf reserveren
met behulp van I-school, het online reservatiesysteem.
IBO Sloeber is gelokaliseerd op drie locaties:
- IBO Sloeber Kruiseke: Hoogland 20
- IBO Sloeber Wervik: Akademiestraat 1
- IBO Sloeber Geluwe: Jeruzalemstraat 16B

Wij gaan uit van een kindgerichte visie, waarbij we
de kinderen een veilige omgeving bieden waar ze zich
goed voelen en waar ze een leuke tijd kunnen beleven.
De begeleiding zorgt hierbij ook voor de nodige duidelijkheid en voorspelbaarheid zodat ieder kind zich naargelang zijn of haar eigen ritme kan ontwikkelen. Kinderen met een zorgvraag krijgen uiteraard aangepaste
ondersteuning.
Elke Sloebervestiging heeft een vast team van begeleidsters die dagelijks instaan om kwaliteitsvolle opvang aan te bieden.
> CONTACTGEGEVENS
• Je kan ons dagelijks telefonisch of via mail
bereiken. Je bent uiteraard steeds welkom,
de burelen zijn vrij toegankelijk.
• Coördinator Emma Vilain – 056 95 26 50
emma.vilain@wervik.be
• Administratief & pedagogisch medewerkster
Ine Lescornez – 056 95 26 54
ine.lescornez@wervik.be
Buurthuis De Kier, Gosserieslaan 4, Wervik
Administratie aanwezig van 8.30-12 uur & 13-16.30 uur
Inschrijvingen op afspraak

> MEER INFO: www.wervik.be/ocmw-wervik/buitenschoolse-kinderopvang-sloeber
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MAG IK EEN CENTJE?
Gratis ouderbijeenkomst over omgaan met zakgeld,
georganiseerd door Osio.

Help jij de muis om tot
aan de kaas te raken?

Dinsdag 1 december van 14 tot 15.30 uur
WAAR? Buurthuis De Kier, Gosserieslaan 4, Wervik
WANNEER?

INSCHRIJVEN OF MEER INFO:

rosemarie.dewilde@ocmw-wervik.be,
056 95 26 31 of 0491 56 09 68

Stuur ook een foto van jouw tekening of knutselwerkje naar huisvanhetkind@wervik.be en misschien zie je hier volgende keer
jouw eigen kunstwerk verschijnen!
November 2020 WAARHEEN
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RUBRIEK
AD
VALVAS

Burgemeester Casier trok de winnaars tijdens
de zitting van het schepencollege op 12 oktober.

ZOMER VAN DE KORTE KETEN

And the winner is ...

IN OPENBAAR ONDERZOEK

Stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde
en Maas 2022-2027

22

Onze stadsdiensten en
bibliotheken zijn gesloten
op 2 en 11 november.

Afgelopen zomermaanden kon je deelnemen aan de
tombola-actie en de fietszoektocht in het kader van de
Zomer van de Korte Keten. Met beide initiatieven werd
het gevarieerde korte keten aanbod in onze stad in de
kijker gezet. Dank aan de talrijke deelnemers en handelaars die mee hun schouders staken onder deze actie!
Winnaars tombola-actie: Rik Delanote, Lien Delbeke,
Johnny Desmarey, Kristof Van Royen en Rita Verbeke (alle
uit Wervik/Geluwe) en Marie-Lise Gevers (Wijtschate)
winnen elk een pakket hoeveproducten t.w.v. € 50
Winnaars fietszoektocht:
• Fedra Deneut (Menen) wint een restobon t.w.v. € 80 bij
Oud Stadhuis (Geluwe)
• Michel Breyne (Wervik) wint een restobon t.w.v. € 50
bij De Waterkant (Wervik)
• Freya Deneut (Gullegem) wint een restobon t.w.v. € 30
bij De Waterkant (Wervik)

Van 15 september 2020 t.e.m. 14 maart
2021 kan je je mening geven over de
ontwerpen van stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en
Maas 2022-2027.
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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 7 november)

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

STADHUIS - DIENSTEN (op afspraak)
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 (* 7 november, alleen dienst
Burgerzaken en op afspraak)

Onthaal en snelbalie zijn vrij te bezoeken binnen de
openingsuren. Voor bezoeken aan de diensten maak je
een afspraak via www.wervik.be/afspraak-maken of bel
de dienst.
• Burgerzaken:
056 952 001
• Vrije Tijd:
056 952 002
• Openbaar Domein:
056 952 003
• Bouwen - Milieu - Wonen: 	
056 952 004
• Secretariaat - Personeel: 	
056 952 005
• Financiële dienst:	
056 952 006
• Algemeen nummer:
056 952 000
Het OCMW is bereikbaar op het nummer 056 95 26 00.
Stadhuis (onthaal en snelbalie + burgerzaken) zijn open
op zaterdag 7 november van 9 tot 12 uur. Let op: voor
dienst burgerzaken wel enkel open op afspraak.

PENSIOENDIENST
Bereikbaar op het nummer 056 95 26 11.
Elke werkdag op afspraak.

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

OPEN / GESLOTEN

ZWEMBAD TER LEIE
Op reservatie via www.wervik.be/zwembad
Schooljaar
Maandag
Dinsdag

gesloten
12 - 13 uur
17 - 18 uur
18.45 - 19.45 uur
		
Woensdag
13 - 14 uur
14.45 - 15.45 uur
17 - 18 uur
18.45 - 19.45 uur
Donderdag
12 - 13 uur
17 - 18 uur
18.45 - 19.45 uur
		
Vrijdag
17 - 18 uur
18.45 - 19.45 uur
		
		
Zaterdag
14 - 15 uur
15.45 - 16.45 uur
Zondag
9 - 10 uur
10.45 - 11.45 uur

Herfstvakantie*
gesloten
13 - 14 uur
14.45 - 15.45 uur
17 - 18 uur
18.45 - 19.45 uur
13 - 14 uur
14.45 - 15.45 uur
17 - 18 uur
18.45 - 19.45 uur
13 - 14 uur
14.45 - 15.45 uur
17 - 18 uur
18.45 - 19.45 uur
13 - 14 uur
14.45 - 15.45 uur
17 - 18 uur
18.45 - 19.45 uur
14 - 15 uur
15.45 - 16.45 uur
9 - 10 uur
10.45 - 11.45 uur

*Zondag 1 november gesloten
Geen middagzwemmen tijdens de herfstvakantie.
Tijdens de herfstvakantie worden er in de namiddag
ook 4 gezinsbubbels toegelaten om recreatief te spelen
in het klein bad. Een gezinsbubbel bestaat uit één of
beide ouders met kinderen < 8 jaar. Bij voorkeur eigen
spelmateriaal meebrengen.
Het groot bad is enkel bestemd voor baantjeszwemmen, ook in de namiddag tijdens de herfstvakantie.

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 & TABAKSMUSEUM
Laagseizoensuurregeling: van 16 november t.e.m. 31
maart 2021 (*) gelden volgende openingsuren:
Dinsdag t.e.m. vrijdag: 10 - 12 uur en 14 - 17 uur
Zaterdag, zondag en maandag: gesloten
(*) Het museum sluit zijn deuren tussen 1 december en
31 januari. Groepen blijven in die periode evenwel welkom op afspraak (niet in de kerstvakantie)
November 2020 WAARHEEN
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IN BEELD

Athleoo stak de handen uit de mouwen voor een propere buurt en werd daarvoor beloond. #mooimakers

Ook KSK Geluwe en De Bekebolle ontvingen een mooi bedrag. #mooimakers

De laureaten van Proper Wervik

Wervik voert de strijd tegen sigarettenpeuken
24
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De laureaten van de bebloemingswedstrijd.

