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Kandidaten gezocht voor begeleidingscommissie
BUURTINITIATIEVEN
Ga de nieuwe uitdaging aan!

WIST-JEDATJE
VAN DE
MAAND

EERSTE WOORD

Wist je dat we twee nieuwe wijkagenten mogen
verwelkomen in Geluwe en Kruiseke?

INSPECTEUR NAÏRI DEVELTER

"Den eersten
is van ons."

Nieuwe openingsuren
van het Lokaal Commissariaat Wervik
vanaf 1 maart 2021
- Maandag t.e.m. zaterdag:
9-12 uur en 13-17.30 uur
- Zondag: gesloten
Aangiftes/klachten :
Voor aangiftes/klachten kan
je enkel op afspraak terecht
op het Lokaal Commissariaat via de website van de
Politiezone Arro Ieper. Dit
kan uiterlijk tot 24 uur op
voorhand. Via de telefoon
kan je de onthaalbediende
een afspraak laten invullen.
Daarnaast kan je eventueel
via de website van de Politiezone een afspraak maken
in een ander lokaal commissariaat in de zone.

HORECABON
2021 is aangebroken. Tijd voor een nieuw hoofdstuk na een vreemd 2020 waarbij
de wereld en ook onze stad in de greep waren van het Coronavirus. Maar ook dit
jaar wordt het bang afwachten wie me mogen ontmoeten, welke activiteiten wel
dan niet mogen doorgaan, … We kunnen alvast niet fysiek klinken op het nieuwe
jaar tijdens de jaarlijkse kerstboomverbranding. Maar toch willen we onze inwoners trakteren. Daarom vind je middenin deze Waarheen een horecabon ter waarde van 8 euro. Waar en hoe je de bon kan gebruiken, vind je ook middenin deze
Waarheen. Alvast op jouw gezondheid!
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Eerste inspecteur Naïri Develter is al
15 jaar werkzaam voor de politiezone
Arro leper, met name in het Lokaal
Commissariaat Wervik.
Op 1 juni 2020 nam ze als eerste
vrouwelijke wijkinspecteur in Wervik,
de wijk over van Christophe Spinnewyn. De wijk omvat Kruiseke, de
buitenrand van Geluwe (waaronder
Ter hand) en een deel van Geluwe
(tussen leperstraat en Wervikstraat).
Naïri heeft als wijkinspecteur een

ruim takenpakket waaronder bv.
buurtgebonden zaken, domicilieaanvragen, plaatselijke problemen,
opdrachten van het parket en toezicht aan de school, ... Om zichtbaar
en aanspreekbaar te zijn, verplaatst
ze zich regelmatig met de fiets.
Indien je vragen, bekommernissen of
klachten hebt, kan je haar ook steeds
contacteren via het Lokaal Commissariaat Wervik.

INSPECTEUR STEFAAN GHESQUIERE
Eerste inspecteur Stefaan Ghesquiere
kwam in 2003 over van Sint-PietersLeeuw om er de interventiedienst
van de PZ Arro Ieper te vervoegen.
In 2011 maakte hij de overstap van
de interventiedienst/dispatching
naar de steundienst van het Lokaal
Commissariaat Wervik .
Vanaf januari 2021 wordt Stefaan de
nieuwe wijkinspecteur van Geluwe
centrum. Hij zal er als aanspreekpunt

fungeren voor iedereen in de wijk.
Via deze manier van werken weet de
wijkinspecteur wat er speelt en kunnen problemen meestal in een vroeg
stadium opgelost of voorkomen worden. Het takenpakket omvat ook het
behandelen van domicilieaanvragen,
schooltoezicht, handhaving en uitvoeren van bestuurlijke opdrachten.
Stefaan is te bereiken via het Lokaal
Commissariaat Wervik.

RODE KRUIS: BLOED GEVEN IN 2021
WERVIK Oosthove van 17 tot 20.30 uur
25/3, 24/6, 23/9, 2/12

GELUWE Ter Linde van 17 tot 20 uur
21/1, 26/1, 8/4, 13/4,15/7, 20/7, 14/10, 19/10

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.
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dat maakt je ook supertrots op
de moed en de inspanningen die
de kinderen deden.”

PROJECT BUDDY ONLINE

ONDERWIJS OP DE SCHOOLBANKEN EN THUIS ONLINE!
Het laatste semester van het vorige schooljaar verliep niet helemaal van een
leien dakje. Corona gooide niet alleen roet in het eten, maar verstoorde ook
het onderwijsgebeuren. Kleuters kregen ‘voltijds verlof’, lagere en secundaire
scholen schakelden over op het digitaal onderwijsplatform. De coronacrisis
dreigde de ongelijkheden nog scherper te stellen. Kinderen in een kansarm
gezin werden als het ware dubbel zo hard getroffen. Ze konden niet naar
school, maar ook onderwijs via digitale leerplatformen is moeilijk als je geen
laptop of computer in je bezit hebt.

V

anuit onze stad werd het
project buddy online ontwikkeld. Dit initiatief moet
de leerachterstand beperken bij
kinderen uit kwetsbare gezinnen.
Aan de hand van twee pijlers
kreeg het project vorm. Enerzijds
door logistieke ondersteuning.
Daarbij hoort het toegang geven
tot het online leerplatform en het
aanbieden van laptops. Anderzijds proberen we de kenniskloof
te dichten door de nieuwe werking van de buddydienst en door
online ook huiswerkbegeleiding
aan te bieden.

Via welk kanaal leerde je het
project kennen?
“Ik denk dat ik via Facebook een
oproep voorbij zag komen inzake
de huiswerkbegeleiding in Coronatijden. Ik dacht meteen, dat is
wel iets wat ik zou willen doen!

Vanwaar jouw interesse om
hieraan deel te nemen?
“Ik ben eigenlijk een sociaal
beestje met een groot hart. Die
kinderen die het nodig hebben,
proberen helpen om samen ervoor te zorgen dat ze zaken beter
gaan begrijpen, leek mij een
mooie uitdaging, waarbij ik een
duidelijk doel voor ogen had. Ik
Angelique Rommelaere is één
twijfelde eigenlijk niet en gaf me
van de buddy’s die zich aanmelddaarom ook op.
de. Zij begeleidde 2 zussen uit
éénzelfde gezin, waarbij de nood Waren de eerste contacten
makkelijk te leggen met de
aan een buddy zeer hoog was.
werkgroep?
Ze draagt het project een warm
Eigenlijk verliep alles heel vlot. Je
hart toe en wil je overtuigen van
kon makkelijk aangeven wat wel
de meerwaarde van het project
of om ook deel te nemen aan ons of niet mogelijk was, zowel qua
vakken, tijdstippen als leeftijd
buddysysteem!
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van de kinderen. Ook kon je aangeven welke dagen je kon of niet
kon, etc.”
Hoe verliep het eerste contact
met de kinderen?
“Het eerste moment is natuurlijk voor die kinderen een beetje
vreemd maar ze waren beide
heel vriendelijk en beleefd. Ik
startte met 1 meisje en na een
tijdje vroeg mama/grote zus of ik
ook hun andere dochter/zus mee
wou helpen. Ik deed dit natuurlijk met alle plezier.”
Hoe stond je er tegen over dat
dit een online gebeuren is via
chat en dus ook een kleine
inkijk geeft in je eigen leefwereld?
“Ik had daar absoluut geen probleem mee. Ik zette de laptop in
de keuken neer maar eigenlijk
kies je zelf als je in een bureau
gaat zitten of in je woonkamer.
Je kiest zelf welke inkijk je in je
eigen leefwereld geeft. En die

Hoe zou je anderen warm maken om ook deel te nemen aan
dit project?
“In deze COVID-tijden is het voor
niemand simpel. Niet voor ons
als volwassenen maar zeker niet
voor kinderen die een extra duwtje in de rug nodig hebben. Deze
kinderen hebben het met deze
situaties ongetwijfeld heel zwaar.
De leraars en leraressen hebben
Angelique Rommelaere is één van
al zoveel werk met voorbereiding
de buddy’s
van online lessen, zodat zij niet
elk kind nog eens extra uren kunnen begeleiden. Als je dan voor
zo'n kind iets kan betekenen, dat
kind kan steunen en helpen tot
ze iets goed begrijpen, dan gaat
je hart wel helemaal open. De
dankbaarheid van kinderen en
kinderen luisteren vooral naar de ouders is enorm. Elke keer als we
uitleg en de oefeningen die je sa- inbelden was het eerste wat ik
men oplost, die gaan zich minder zag de glimlach van de kinderen.
concentreren op achtergronden.” Ook al gingen we een uur tot
anderhalf uur huiswerk maken,
Denk je dat dit project een
en telkens een vriendelijke zwaai
meerwaarde is voor (kwetsbabij het afsluiten...”
re) kinderen?
“Ik denk dit wel! Na verloop van
Heb je zelf nog verwachtingen?
tijd voel je wel aan dat zaken die
“Ikzelf heb eigenlijk geen conflicin het begin heel moeilijk waren
ten of moeilijke situaties gehad
opeens veel vlotter lukken. Je ziet met de kinderen of zaken waar
dat de kinderen iets opsteken
ik problemen mee had, maar
van je uitleg. De trucjes die je
misschien zouden we als buddy's
hen toevertrouwt, passen ze ook ergens via een online portal contoe.”
tact moeten kunnen leggen om

"De dankbaarheid
van kinderen en
ouders is enorm."

begeleidde hadden een computer thuis. Ik vraag me wel ergens
af hoe kinderen het doen die
geen computer hebben en die
steun ook nodig hebben.”
Heb je nog een boodschap voor
wie ook buddy wil worden?
“Voor mij voelt het buddyproject eigenlijk niet aan als een
opdracht maar vooral ook als
een verrijking voor mezelf. Die
kinderen kunnen helpen om dan
uiteindelijk te horen te krijgen
dat ze mogen overgaan naar het
volgende leerjaar, dat gaf me
echt kippenvel. Ik was supertrots op die meiden! Ik werk zelf
fulltime maar je spreekt gewoon
een uur af wanneer past voor
jou en de kinderen. Voel je een
dag aan, dit gaat vandaag zo vlot
niet, dan forceer je de kinderen
niet maar zeg je gewoon, proberen we morgen opnieuw? Ikzelf
vroeg telkens op voorhand om
me de blaadjes toe te sturen
die ze dienden te maken en dat
deden we dan in verschillende
dagen. Op die manier kon ik mij
goed voorbereiden. Ik vind het
buddyproject een heel mooi
sociaal initiatief en ik zou er persoonlijk nog heel lang mee willen
doorgaan!”

i Meer info: Rosemarie Dewilde

rosemarie.dewilde@wervik.be
056 95 26 31

eventuele pijnpunten te kunnen
Wat zijn jouw positieve ervarinaankaarten. De kinderen die ik
gen?
“Ik doe dit eigenlijk héél graag.
Het moment dat ik op de hoogte
UNDER CONSTRUCTION:
werd gebracht dat de meisjes
Er wordt gewerkt aan een online platform om de buddy’s
beide geslaagd waren, ook al was
een vangnet te bieden om te steunen/vormen/ sturen.
het voor het jongste eigenlijk
We zouden zowel fysiek als online willen inzetten op de
nog lang niet zeker voor we in de
ondersteuning.
buddywerking stapten, maakte
me echt blij. Ze hebben keihard
gewerkt, waren heel dankbaar en
Januari 2021 WAARHEEN
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ook zij zullen kunnen deelnemen aan online onderwijs.

ECONOMIE

MAAR ER IS NOG MEER !

DE TOEKOMST IS CIRCULAIR.
OOK IN WERVIK EN MENEN.
De bedrijventerreinvereniging “Platform Grensland” heeft voor de bedrijventerreinen van Menen en Wervik ingetekend op een ambitieus project
‘Grensland is Circulair’ om daadwerkelijk een lokaal antwoord te bieden aan
de milieu- en klimaatuitdagingen waarmee we geconfronteerd worden.
- Aanbieden van oplossingen en
tools om de wettelijke Vlarema
sortering (verplicht selectief
inzamelen van 21 afvalstromen)
beter te implementeren in onze
bedrijven door een collectieve
aanpak op het niveau van een
bedrijventerrein in plaats van
apart per bedrijf. Door opschaling moet dit ook financieel
interessanter worden voor de
bedrijven.

P

arkmanager Herman Wenes licht toe : “Afvalpreventie, upcycling, hergebruik
en recyclage van afvalstoffen
evenals een beter en duurzamer
materialenbeheer zijn uitdagingen die we samen met de bedrijven willen aanpakken tijdens dit
project”. De bedrijventerreinvereniging werkt bij de uitwerking
van dit project intens samen met
de stadsbesturen van Menen en
Wervik, met de afvalintercommunale MIROM en met 3PT Consult en rekent de komende twee
jaar op een sterk engagement
van de meer dan 80 bedrijven
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op de industriezones Grensland,
Klingstraat en Hoogweg.

MEERDERE INITIATIEVEN
EN ACTIVITEITEN
Om te evolueren naar een meer
circulaire economie zullen initiatieven en activiteiten worden uitgerold op vele fronten tegelijk:
- Analyse van de materiaalstromen bij de bedrijven. Wat is
herbruikbaar, wat kan een ander leven krijgen via upcycling,
en tenslotte hoe kunnen we de
reststromen nog beter selectief
inzamelen en recycleren. Doel is
‘no waste’.

- Uitvoeren van een proefproject
om diverse plastiekfracties fijnmazig te selecteren zodat er meer
kan ingezet worden op kwalitatief
recycleren en hergebruik.
- Een platform opzetten om productieresten, stockopruimingen
en afgeschreven machines,
meubels en IT-toestellen aan
te bieden aan KMO's, scholen
en verenigingen (i.s.m. Kringloopwinkel). Concreet wordt
binnenkort een inzameling van
PC’s gepland die na datavernietiging en refurbishing
op professioneel niveau, zullen
worden aangeboden aan scholieren uit kansengroepen zodat

- Samen met OVAM, Vlaanderen
Circulair en kennisinstellingen
(Sirris, Vito, ..) worden praktische
opleidingen en sensibilisatie-acties aangeboden aan bedrijven.
- Er wordt gewerkt aan een ophaalkalender om regelmatig en
exact getimed, allerlei afvalstromen selectief op te halen en
duurzamer te recycleren.
- Recent werd in samenwerking
met de POM West-Vlaanderen

Enkele doelen:
afvalpreventie,
upcycling,
hergebruik,
recyclage van
afvalstoffen en
duurzamer
materialenbeheer

en Vanheede Environment
Group een collectieve ophaling
van alle KGA-fracties (klein
gevaarlijk afval) georganiseerd
waardoor deze producten
veilig verwerkt kunnen worden
en niet meer bij het restafval
belanden. Deze inzamelingen
worden tweemaal per jaar georganiseerd.

MENEN-WERVIK, EEN
PROEFTUIN VOOR VLAANDEREN !
- Samen met de ondernemers in
Menen en Wervik zal er ingezet
worden om van bij het ontwerp van producten aandacht
te besteden aan de duurzaamheid ervan en aan een maximale recyclagemogelijkheid in de
afvalfase van het product.
- De projectpartners en de
Meense en Wervikse bedrijven
hebben hierbij een dubbel doel
voor ogen. Via circulariteit een
duurzamere wereld creëren
die tegelijk de toekomst en het
voortbestaan van onze bedrijven, en dus ook de tewerkstelling in onze regio veilig stelt.

Een duurzame en circulaire
economie biedt toekomstperspectief.
Het project loopt nog tot half
2022 en is voor Vlaanderen een
uniek demoproject met deze
collectieve aanpak op niveau van
een bedrijventerrein van afvalpreventie, selectieve inzameling,
upcycling van restfracties en het
sluiten van materiaalkringlopen.
De resultaten zullen hopelijk ook
ruimer kunnen uitgerold worden
naar andere bedrijventerreinen
in Vlaanderen. Het project krijgt
daarvoor de steun van Vlaanderen Circulair en de Provincie
West-Vlaanderen. Je zal er ongetwijfeld nog meer over vernemen
en alle input is welkom.

i Meer info op

www.grenslandcirculair.be
parkmanager@grenslandmenen-wervik.be

V.l.n.r.: Guido De Roo (POM West-Vlaanderen), Kristof Moeyaert (MIROM Menen), Gunther Bamelis (Maatwerkbedrijf 't Veer), Philippe
Tavernier (3PT Consult), Herman Wenes (Platform Grensland Menen-Wervik) Kim Delvoye (Vanheede Environment) en Liesbeth
Hollebeke (stad Wervik).
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BUURTINITIATIEVEN

JE VERPLAATSEN ZONDER AUTO?
GA DE UITDAGING AAN!
Neem jij voor je dagelijkse verplaatsingen ook nog graag de auto? Toegegeven, de auto blijft verleidelijk comfortabel, ook al is het lang niet altijd
de vlugste of meest efficiënte manier om van punt A naar punt B te gaan.
Daarom daagt de burgerbeweging Wervik Wordt Wakker je uit om de auto
in januari en februari zoveel mogelijk aan de kant te zetten.
Wervik Wordt
Wakker is een
niet-politieke
burgerbeweging
die in Wervik, Geluwe en Kruiseke de handen uit de mouwen
steekt voor een meer duurzame
samenleving. Momenteel daagt
Wervik Wordt Wakker alle inwoners van de stad om de twee
maanden uit voor een nieuw
thema. De uitdaging voor januari
en februari draait volledig rond
mobiliteit.
“We roepen iedereen op om in
januari en februari je auto één
week lang niet te gebruiken. Je
zal merken dat dit eigenlijk ook

lukt”, zegt Nele Delporte van
Wervik Wordt Wakker. “Probeer
je op een andere manier te
verplaatsen, neem een foto van
jouw geslaagde alternatief en zet
die op de Facebookpagina van
Wervik Wordt Wakker. Op die
manier geef je ook inspiratie aan
andere mensen om het anders
aan te pakken.”

Ik wens de volgende persoon te nomineren:
(naam en adres)

............................................................................................

.....................................................................................................................

Dit is de reden waarom ik die persoon nomineer:

.....................................................................................................................
.....................................................................................................................

Ik ben: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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Duurzame mobiliteit is het derde
thema dat Wervik Wordt Wakker
in de kijker plaatst.
In november en december was
meer groen het onderwerp van
#wakkergemchallenge. Met
steun van het stadsbestuur
verdeelde Wervik Wordt Wakker
toen honderd fruitbomen. De

Met wat geluk vond je op een
ochtend in november ook een
bloembak aan je gevel. Tijdens
een nachtelijke verrassingsactie
verdeelde Wervik Wordt Wakker
maar liefst 200 bloembakken
met 800 viooltjes op willekeurige
plaatsen in de gemeente. Op die
manier wil de burgerbeweging
mensen inspireren dat je met
een kleine moeite zelf kan zorgen
voor een meer groene omgeving.

Ook deze actie liep met financiële steun van de stad Wervik.
In september en oktober bracht
Wervik Wordt Wakker een meer
warme samenleving onder de
aandacht. In deze Waarheen
vond je toen een straatnaambordje ‘Knikjesstraat’, met de
vraag om deze achter je raam te
plaatsen.
Alle acties van Wervik Wordt
Wakker kun je volgen op hun
Facebookpagina, die intussen
al door meer dan 550 mensen
gevolgd wordt. Jij binnenkort
ook? En heb je zin om de fietsers in onze gemeente een hart
onder de riem te steken? Aarzel
dan niet om een ´echte´ like te
geven en je duim op te steken.

VERPLICHTE AFFICHERING HUURPRIJZEN

Laat je wagen
zoveel mogelijk
aan de kant!

!

.....................................................................................................................

EERDERE ACTIES

actie was een opmerkelijk succes. Op een half uur tijd was de
helft van de bomen de deur uit;
na zeven uur waren alle bomen
verdeeld. Zonder dat we van een
echt bos kunnen spreken, komen
er op die manier opnieuw honderd bomen in de stad bij.

WONEN

Daarnaast kun je ook iemand
uit Wervik, Geluwe en Kruiseke
nomineren van wie je vindt dat
hij/zij echt iemand is die bewust
voor duurzaam vervoer kiest.
Je kan die persoon nomineren
door onderstaand strookje in

NOMINEER EEN INWONER UIT ONZE STAD DIE
BEWUST VOOR DUURZAAM VERVOER KIEST

de brievenbus te stoppen van
de bibliotheek van Wervik, de
bibliotheek van Geluwe of De
Graankorrel in Kruiseke. Vermeld
de naam van de persoon die je
wenst te nomineren en ook een
motivatie waarom die persoon er
volgens jou uitspringt. Uit de genomineerden loot Wervik Wordt
Wakker een winnaar.

Knip dit strookje uit en stop het in de
brievenbus van de bibliotheek van
Wervik of Geluwe, of De Graankorrel in
Kruiseke (brievenbus aan de pastorie).

Elke verhuurder van een
woongelegenheid is wettelijk verplicht de gevraagde
huurprijs en de kostprijs van
de gemeenschappelijke lasten
te vermelden bij elke officiële
of publieke mededeling (op internet, in een advertentieblad
of op een affiche "te huur" voor
het raam van de woning).
Verder is ook het vermelden
van de EPC-score verplicht bij
bekendmakingen in etalages
van de makelaar, advertenties
in folders, kranten of online,
tv-of radio-advertenties. Op
raamaffiches of borden aan
de woongelegenheid is de
vermelding van de EPC-score
enkel verplicht als je er extra
informatie in opneemt over de

woonindeling zoals het aantal
slaapkamers. Daaruit kunnen
de kandidaat-huurders bij de
keuze van een nieuwe woning
afleiden hoe energiezuinig de
woning is. Een verhuurder die
het EPC niet vermeldt, kan een
boete krijgen van het Vlaams
Energieagentschap.
De stad Wervik wil extra
inzetten op een duidelijke
affichering van de huurprijzen
en is gestart met een sensibiliseringscampagne. Verhuurders worden aangespoord om
correct te afficheren. Deze
actie draagt bij tot het verhogen van de transparantie en
een efficiëntere marktwerking,
maar voorkomt ook discriminatie op de huurmarkt. Vanaf

februari zullen effectieve controles worden uitgevoerd en
riskeert men een GAS-boete
bij het niet naleven.

In de meeste gevallen is het vermelden
van de EPC-score ook verplicht.
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JUBILEUM

LUC VANTHUYNE:
30 JAAR PERSFOTOGRAAF
In 2021 is Luc Vanthuyne dertig jaar aan de slag als persfotograaf. Voor die
gelegenheid wilde Luc een derde expo organiseren waarbij hij niet alleen
persfoto’s over het reilen en zeilen in groot Wervik zou tentoonstellen, maar
ook vrijetijdfoto’s. Maar omdat het niet zeker is of corona ook in 2021 roet
in het eten zou gooien, brengt Luc alvast een “expo” in onze Waarheen.
Op pagina’s 12 en 13 vind je een overzicht van zijn mooiste foto’s. De volledige reeks kan je bekijken op www.wervik.be/lucvanthuyne of op onze
Facebookpagina. Wij gingen alvast op zoek naar de man achter de lens.
Herinner je nog het begin van
je fotocarrière?
“Mijn eerste stappen in de (analoge) fotografiewereld waren niet
direct een succes want tijdens
mijn huwelijksreis in 1981 (Griekenland) waren de helft van mijn
10 diafilmpjes onderbelicht. Ik had
de verkeerde gevoeligheid op
mijn camera ingesteld ...
Toen begon ik me echt te interesseren in fotografie. Ik volgde
cursussen en las vooral heel wat
boeken over “de geheimen” van
fotografie. Ik leerde mijn allereerste cameraatje van “binnen en buiten te kennen” door vooral veel te
oefenen en op te schrijven in een
notitieboekje welke instellingen ik
had gebruikt. Van digitale fotografie was in de jaren tachtig totaal
geen sprake. Ik ging eveneens in
de leer bij enkele huwelijksfotografen met wie ik een paar jaar samenwerkte. Daar stak ik veel van
op. Eind de jaren tachtig nam ik
10
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Zolang ik er nog plezier in heb,
en de gezondheid het toelaat,
blijf ik verder door de lens kijken
in groot-Wervik.
mijn eerste persfoto’s voor het toen
populaire Werviks reclameblaadje
“Exclusief”. Ik schafte me een
tweedehands “donkere kamer”
aan en zo begon ik zelf mijn belichte filmrolletjes in monochroom te
ontwikkelen. De foto’s die ik nam
voor "Exclusief" waren beelden uit
het verenigingsleven zoals kampioenen bij vinkenzettings- en
biljartclubs. Zo ging de bal aan het
rollen en begin de jaren negentig
werd ik door het weekblad “Het
Wekelijks Nieuws” gevraagd om
foto’s te nemen in groot-Wervik.
Hun toenmalige medewerker en
drukker Marcel Penet zaliger, werd

immers getroffen door een zware
ziekte. Ik volgde hem op en naast
de fotografie voor het weekblad,
kroop ik ook in “de pen”. Rond het
millennium werd "Het Wekelijks
Nieuws", gedrukt in Poperinge,
overgenomen door concurrent
Roularta uit Roeselare. In vele
gemeenten verloren medewerkers
hun job maar gelukkig mocht ik
voor “De Weekbode” het Wervikse
team met journalist Erik De Block
en fotograaf Marc Verhaeghe
vervoegen. Inmiddels ben ik nog
altijd actief voor "De Krant van
West-Vlaanderen" en soms maak
ik redactionele stukken.”

Wat is er in die 30 jaar zoal
veranderd?
“In die dertig jaar heb ik het
medialandschap enorm zien
veranderen. Toen ik startte was
het nog teksten typen, de velletjes in een envelop steken, en
binnen brengen bij de redactie.
Internet was nog niet ingeburgerd. Later typten we de teksten
op een modem die dan werd
aangesloten aan de telefoonlijn.
Dat was toen een grote stap
vooruit en uiteindelijk maakten
we dan kennis met de digitale
wereld en veranderde er heel
wat toen we ingewijd werden
in de wondere wereld van pc’s
en internet. Ook in de fotografie
veranderde er heel wat toen de
digitale camera’s op de markt
kwamen en tevens de kranten
een nieuwe grote stap hadden
gezet om voortaan kleurfoto’s te
publiceren. Als fotograaf bleek de
digitale camera een zegen want
je zag direct het resultaat van
een foto op je scherm waardoor
je kon “corrigeren” als dit nodig
bleek. Je exporteerde de foto’s
van je toestel naar je pc en even
later stuurde je de foto door naar
de redactie. Zo simpel als wat.
Toch mis ik soms de charmes van
de zwart-wit fotografie. De spannende momenten in de donkere
kamer wanneer het latent beeld
zichtbaar kwam. Inmiddels beschik ik over een archief van duizenden foto’s, veilig opgeslagen
op een “Nasserver”. Begin mei
ging ik met pensioen nadat ik 42
jaar lang werkte bij een firma in
Roeselare. Maar mijn zelfstandig
bijberoep als persfotograaf laat ik
niet vallen. Zolang ik er nog plezier in heb, en de gezondheid het
toelaat, blijf ik verder door de lens
kijken in groot-Wervik. Ik neem
nu nog enkel foto’s voor De Krant

van West-Vlaanderen nadat ik
enkele jaren voor de dagkranten
Het Nieuwsblad en Het Laatste
Nieuws heb gewerkt. Het was
soms heftig om dit te combineren met mijn hoofdberoep maar
ik was altijd heel gemotiveerd
om het nieuws door mijn lens te
verslaan. Sedert enkele jaren ben
ik ook verantwoordelijk voor de
fotografie van stadskrant Waarheen.”
Welke foto uit die 30 jaar blijft
je bij?
“Het is moeilijk te benadrukken
welke foto’s het meest indruk op
me lieten tijdens de voorbije dertig jaar. Het menselijk leed bij ongevallen bleef wel altijd een tijdje
nazinderen. Ik had daar moeite
mee. Dat soort fotografie doe ik
trouwens al jaren niet meer. De

deze werken van heel dichtbij
mee. De festiviteiten rond Wervik
2050 en de opening van de nieuwe Leiebrug maakte ik eveneens
van dichtbij mee. In mijn vrije
tijd, en die heb ik nu in overschot,
schakel ik nu een tandje hoger
om diverse soorten van fotografie
te beoefenen. In Wervik trek ik er
regelmatig op uit om de omgeving van de Balokken tijdens de
vier seizoen in beeld te brengen.
Ik heb nog diverse projecten in
de pipeline. Mijn grote doel is ooit
eens Tsjernobyl bezoeken. Urbanfotografie, het fotograferen van
verlaten gebouwen en panden,
is trouwens mijn stokpaardje.
Wie interesse heeft in mijn passie
moet maar eens mijn website
www.LucVanthuyne.be bezoeken.
Tenslotte ben ik nogal actief op
de Wervikse facebookpagina: “ge

"Ik heb nog diverse projecten in de pipeline."

vele zomerkermissen en vooral
Rock op het Plein waren dan wel
heel leuke momenten. Als persfotograaf ben ik als het ware mee
“vergroeid” met het stadsfestival.
De afbraak van de oude Leiebrug
en vooral de “blijde intrede” van
de nieuwe stalen brug waren
“hoogdagen” voor mij. Ik volgde

zit nen echte Wervikoan oi je nog
wit”. Bedoeling is onze stadsgenoten mee te laten genieten van
het vele moois in onze stad.”
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Een greep uit de gigantische collectie foto's
van Luc Vanthuyne. De volledige reeks
kan je bekijken op www.wervik.be/
lucvanthuyne of op onze
facebookpagina.

WONEN

OCMW

GRATIS BEGELEIDING
RENOVATIECOACH

RECHTSHULP
Elke inwoner van Wervik kan bij het OCMW terecht voor Rechtshulp. Een jurist helpt je met
vragen over echtscheidingsgeschillen, onderhoudsgeld, huurproblemen, erfenisrecht, loonbeslag,…. Je krijgt informatie, advies en indien nodig een verwijzing naar gespecialiseerde diensten
of advocaat. Let op: het gaat om een eerste advies en bijstand. De jurist zal je zaak niet verder
opvolgen of afhandelen.

Las jij het artikel in Waarheen november over de renovatiecoach? Misschien kom jij wel in aanmerking voor gratis
renovatiebegeleiding door de renovatiecoach van Leiedal?
Behoor jij tot één van de volgende doelgroepen? Dan kun je in
aanmerking komen voor deze gratis renovatiebegeleiding.
• Personen die 'beschermde afnemer' zijn (iemand die recht
heeft op de sociale maximumprijzen voor gas en elektriciteit).
• Personen die door OCMW begeleid worden omdat ze de facturen voor gas en elektriciteit niet kunnen betalen.
• Personen voor wie een verzoek tot afsluiting van elektriciteit en/
of aardgas bij de Lokale Adviescommissie (LAC) werd ingediend.
• Personen met een actieve budgetmeter (elektriciteit of aardgas).
• Personen die in schuldbemiddeling zitten.
• Personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds (stickertje eindigt op 1 ).
• Personen met een jaarlijks gezamenlijk belastbaar inkomen
dat lager dan of gelijk is aan 31.550 euro, verhoogd met 1.650
euro per persoon ten laste. De aanvraag houdt rekening met
het inkomen van de laatst beschikbare belastingbrief.
• Personen die de landstalen niet machtig zijn, op voorwaarde dat
ze een attest kunnen voorleggen een cursus Nederlands te hebben gevolgd de afgelopen 2 jaar of momenteel een cursus volgen.
• Personen waarvan hun woning is opgenomen op het gemeentelijk register van verwaarloosde woningen en gebouwen en
waarbij de woning na uitvoering van de werken geschrapt kan
worden uit het register.
• Personen die niet behoren tot bovenstaande doelgroepen
maar waarvan de persoon op een uitzonderlijke manier 'kwetsbaar' kan worden genoemd op de renovatiemarkt, en waarbij
het college van burgemeester en schepenen afzonderlijk kan
beslissen ook dit dossier op te nemen.

i Om zeker te zijn dat je voldoet aan alle voorwaarden neem je
best contact op met de dienst huisvesting: 056 95 21 63 of
leefomgeving@wervik.be.

VOOR WIE:

DE WOONMETER
Heb je een hoge energiefactuur? Heb je een
kil huis of vocht- en
schimmelproblemen?
Niet evident om dé oorzaak te bepalen. Vaak is
het een combinatie van
factoren.
De Woonmeter is een
thermo- en hygrometer
die je helpt om bewust
te verluchten. Daarnaast
is het een ideaal instrument om de woning
correct te verwarmen
en te besparen op de
energiefactuur.
De Woonmeter werkt
met icoontjes, zodat
iedereen gemakkelijk de
waarden kan aflezen en
ermee aan de slag kan.
Je kan terecht bij de
dienst huisvesting voor
de ontlening van een
woonmeter (indien
beschikbaar). Je kan
hem voor 4 weken gratis
lenen.

alle inwoners van

Wervik
documenten die met
je dossier te maken hebben.
WAAR: OCMW Sociale Dienst,
Molenstraat 19/001.
WANNEER: elke vierde maandag
van de maand van 10 tot 11.30
MEEBRENGEN:

COVID-19

HEB JE RECHT OP
MAATSCHAPPELIJKE
HULP?
zijn dagelijkse uitgaven niet meer
kan betalen door de gevolgen van de coronacrisis. Deze steun is bestemd voor iedere
inwoner die, na een individueel financieel en
sociaal onderzoek, door het OCMW erkend
wordt als behoeftig.
VOOR WIE

Er kan hulp of een
financiële tussenkomst geboden worden:
• Bij problemen met huisvesting
• Bij problemen met energie
• Bij problemen met gezondheid en vragen
om psychosociale hulp
• Bij problemen met onbetaalde facturen
• Voor aankopen van basisbehoeften
• Voor hulp inzake digitale toegankelijkheid
• Voor families met kinderen die zich in
moeilijkheden bevinden.

VOOR WELKE TUSSENKOMSTEN?

MEER INFO: Onthaal
Als je zorgeloos wilt
renoveren, neem je best
een prof onder de arm.
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uur. Eerstkomende zitdagen
vinden plaats op 28 december,
25 januari, 22 februari en 22
maart. Je moet vooraf een
afspraak maken via het onthaal
van de Sociale Dienst.
Indien er door de coronamaatregelen geen fysieke zitdagen

Sociale Dienst, Molenstraat 19/001 - 056 95 26 00 – een persoonlijk
gesprek met een maatschappelijk werker
kan enkel op afspraak.

kunnen plaatsvinden, dan zal je
op de afgesproken zitdag en op
het afgesproken uur telefonisch
gecontacteerd worden.
PRIJS: gratis.
MEER INFO: Onthaal Sociale Dienst,
Molenstraat 19/001
056 95 26 00.

LDC DE KIM
ZORGEN VOOR JE GEHEUGEN
Maandag 25 januari van 14 tot 15.30 uur
(Te bekijken tot 7 dagen na datum)
Was oorspronkelijk gepland in ons lokaal
dienstencentrum, maar deze lezing kan je
nu online volgen. Prijs: 5 euro. Inschrijven via
www.vormingplusow.be.

BETALEN MET JE SMARTPHONE
Woensdag 20 januari van 14 tot 16.30 uur
Voorlopig ingepland in LDC De Kim, inschrijven op voorhand verplicht. Prijs: 7 euro.
Lukt het niet in levende lijve, dan kan je ook
deze info/demo online volgen.

i Wil je op de hoogte gebracht worden van
ons aanbod? Laat het weten via 056 31 14 68
of info@ldcdekim.be.
Volg ons ook op facebook en instagram.
Bij onze partner VormingPlus kan je
webinars vinden op
www.vormingplusow.be.

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

Januari 2021 WAARHEEN
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WERVIKSE WANDELSPORTVERENIGING

AGENDA
SLUIT HET JAAR SPORTIEF AF MET

DE SYLVESTER RUN 2020

GAPERSWINTERWANDELINGEN

CORONA
EDITIE

Door de corona-perikelen zien wij ons spijtig genoeg genoodzaakt om onze jaarlijkse Gaperstocht in Geluwe te annuleren.

Ook dit jaar is er op oudejaarsdag 31 december een joggingloop in Geluwe. Dit jaar weliswaar in
een coronakleedje. Je kan vrij de 5 of 10 km lopen, volgens jouw tempo, rekening houdende met
de social-distancingregels. Je start vrij tussen 13 en 16 uur op het volledig bepijld parcours.
Omdat we niet in groep mogen
lopen, kunnen we dit jaar een
aantal kleinere en onverharde
weggetjes aandoen. Het wordt
dus plezant. Wandelen kan ook.
Let wel: het parcours is niet
rolstoel- of kinderwagenproof.
Hou ook rekening met de sneller lopende atleten op sommige
smalle stroken.
Het uitgestippelde parcours
is niet verkeersvrij, maar gaat

hoofdzakelijk over erg landelijke
wegen. Het wordt dus rustig
maar hou je wel aan de verkeersregels. Coronaregels (social distancing, samenscholingsverbod
voor meer dan 4, …) zijn ook van
tel. Zorg in deze donkere dagen
ook dat je goed zichtbaar bent in
het verkeer.
Start kan tussen 13 en 16 uur voor
het voetbalterrein van KSK Geluwe,
waar ook de finish ligt.

Om iedereen toch de kans te geven om de winterspiertjes eens op te rekken gaan wij voor de periode
van 10 januari tot 31 januari vier wandellussen uitpijlen. Deze wandelingen zullen vertrekken van aan de
ingang van De Spie, Beselarestraat 3 in Geluwe.
Wij voorzien:
Lus 1: Gezinswandeling van 5,3 km rond Geluwe
Lus 2: wandeling van 8,8 km richting Roo Poorte – Artoishoek – Pompeschitterspad
Lus 3: wandeling van 11,9 km richting Komerenhoek – Reutelbeekpad – Ons Dorp – Koekuit
Lus 4: wandeling van 8,2 km richting ’t Voske – Molenhoek – Boerenkrijgpad.

Er zijn deze keer geen warme
glühwein, warme choco of
nieuwjaars”lukken”, geen
douches en kleedkamers
voorzien. Deelname is gratis.

Deze wandelingen zullen uitgepijld worden met pijlen “Vlaanderen Wandelt”.
De wandelparkoersen zijn terug te vinden op onze website: www.wandelclubwervik.be en op facebook:
https://www.facebook.com/WervikseWandelsportvereniging/
Trek je wandelschoenen maar aan!

PLUSSERSAGENDA (onder voorbehoud gezien corona)
OKRA GELUWE

WIE MAAKT HÉT WERVIKSE STREEKPRODUCT
EN -GERECHT 2021-2023?

- Wo 6, 13, 20, en 27/1. 14 uur, gemeentepark. Pétanque
- Ma 12/1. 14 uur, GC De Gaper. Creahobby
- Di 12, en 26/1. 14 uur, GC De Gaper. Kaarten

2020 was een jaar waarbij creativiteit essentieel was voor ondernemers om de vele uitdagingen
aan te pakken. Ook in 2021 doen we een oproep om innovatief uit de hoek te komen.
Om het lokale aanbod te vergroten en verbreden organiseert
de stad Wervik (dienst Toerisme
i.s.m. Lokale Economie) de
wedstrijd ‘Op zoek naar hét
Wervikse streekproduct en
-gerecht 2021-2023’. Elke professional die gepassioneerd bezig is
met voeding en dranken (slager,
bakker, chocolatier, ijsbereider,
traiteur, restaurateur, friturist,
bierbrouwer, wijnbouwer, …) kan
deelnemen.
Er zijn enkele voorwaarden
verbonden aan deze wedstrijd:
- het product of gerecht moet
door een ondernemer uit onze
stad gemaakt zijn (actief in
16
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hoofd- of bijberoep),
- een duidelijke link hebben met
Wervik/Geluwe,
- er steekt een bijzonder verhaal
achter dat naar onze stad verwijst en
- ambachtelijk bereid zijn.

GEPRIKKELD OM DEEL TE
NEMEN?
Geïnteresseerde ondernemers
kunnen zich inschrijven t.e.m. 28
februari 2021. Een jury kent 75 %
van de punten toe aan de inzendingen. Via een online publiekspoll bepaalt de bevolking mee
wie de laureaat in beide categorieën wordt (meer hierover in de
Waarheen van maart).

Op die manier worden de resterende 25% van de punten bepaald. In aanloop naar de zomer
volgt dan de bekendmaking van
het winnende streekgerecht en
streekproduct. Beide zullen gepromoot worden tijdens stadsactiviteiten en recepties, alsook
via de communicatiekanalen
van de stad. Kortom, de ideale
manier om jouw zaak en talent
GRATIS in de kijker te plaatsen!
Het inschrijvingsformulier vind je
op www.wervik.be/streekproductenwedstrijd.

NEOS WERVIK
Nam je afgelopen
zomer deel aan onze
fietszoektocht i.s.m. de
Krant van West-Vlaanderen en ontdekte je
zo de troeven van de
Grensleie regio? Dan
ben je ongetwijfeld
reuze benieuwd naar
de antwoorden!
Je kan ze nalezen op
www.kw.be/zomerzoektochten. De winnaars werden intussen
al persoonlijk gecontacteerd.

- Di 5 en 19/1. 14 uur, ’t Portaal. Kaartnamiddag
- Di 12/1. 14 uur. Bowlen
- Di 26/1. 14.30 uur, ’t Portaal. Voordracht door Koen Mahieu:
"Acupunctuur in het West-Vlaams".

KIERKAARTERS
“Door langdurende slepende ziekte moet ik helaas mijn
activiteit van de maandelijkse prijskaarting in Buurthuis
De Kier Wervik stoppen. Ik wil hierbij al de vrienden van De
Kierkaarters bedanken voor de jarenlange aanwezigheid op
de maandelijkse Prijskaartingen.”
Bernard Verhaeghe (DJ Bernardo)


i toerisme@wervik.be
056 95 24 25
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PARKEERTOEZICHT WIJZIGT
VANAF 1 JANUARI 2021

Tot op vandaag stond de Politiezone Arro Ieper in voor het parkeertoezicht. Door ondermeer een tekort aan agenten en een
noodzaak aan efficiëntere controle en handhaving, bleek het
niet langer mogelijk om deze taak verder alleen op te nemen.
Het stadsbestuur werd hierdoor verplicht om uit te kijken naar een
andere oplossing. Uiteindelijk opteerden we om aan te sluiten bij
de Interlokale Vereniging Parkeren Regio Kortrijk. Dit betekent ondermeer dat Parko vanaf 1 januari 2021 zal instaan voor het parkeertoezicht in Wervik, Kruiseke en Geluwe.
Vanaf januari vind je ook alle info omtrent de parkeersituatie in
Wervik op www.parko.be en op www.wervik.be. Naast de uitvoering
van het parkeertoezicht, kan Parko ook ons stadsbestuur adviseren
rond aanpassingen aan de parkeersituatie. De ervaringen uit het
parkeertoezicht zullen we dus rechtstreeks gebruiken om de situatie, indien mogelijk, te verbeteren.

Parko staat voor
‘Parkeerbedrijf Kortrijk’ en is een team
van de stad Kortrijk.
Zij staan sinds meer
dan 20 jaar in voor
het parkeertoezicht
in Kortrijk en ook in
Kuurne. Zij beheren
ook alle ondergrondse parkings in
Kortrijk.

Kon. Albertstraat 17
8500 Kortrijk
www.parko.be

GROEPSAANKOOP ELEKTRISCHE FIETSEN
Zoals te lezen is in het beleidsplan Wervik 2020-2025 is één van de doelstellingen van het stadsbestuur burgers meer op de (elektrische) fiets krijgen om lokaal te winkelen, te gaan werken,
naar school te gaan, naar de hobby’s te gaan, … Daarom organiseren we samen met de lokale
fietshandelaars een groepsaankoop van elektrische fietsen.

HOE GAAT HET IN ZIJN WERK?
• Ga langs bij één van de fietshandelaars :
In Wervik: Vantomme of Cailliau
In Geluwe: Durpi of Dcycles
• Alle fietshandelaars bieden
hetzelfde vrouwen- en mannenmodel aan: een mainstream
kwaliteitsfiets die lokaal
geproduceerd wordt.

• Kostprijs is € 2.000 waarbij de
fietshandelaars 10% korting
geven.
• Intekenen kan tot 1 februari
2021
• Leverdatum: 1 april 2021
• Actie is enkel geldig voor
inwoners van Wervik, Geluwe
en Kruiseke.

Onze stad biedt voor elke
deelnemer een kwaliteitsvolle fietstas aan met ons logo.
Dit wordt ook gegeven aan
elke Wervikse klant die een
gewone fiets aankoopt bij de
Wervikse handelaar.

TEKEN
IN VOOR
1 FEBRUARI

De technische
gegevens vindt u
op www.wervik.be/
efiets
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Bij Huis van het Kind Wervik
kan je terecht met al jouw
vragen rond het opgroeien
en opvoeden van jouw kinderen! Je vindt er alles wat
je wil weten over vrijetijdsmogelijkheden voor jouw
kinderen, onderwijs, kinderopvang, …
Contact nemen kan via
huisvanhetkind@wervik.be
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 Buurthuis
De Kier.

BUURTHUIS DE KIER
Buurthuis de Kier is gelegen in een sociale woonwijk ’t Park.
Sinds 2012 hebben wij onze intrek genomen in het nieuwe
buurthuis. Het aanbod is zeer divers : we bieden ruimte tot
sociale tewerkstelling, creëren ontmoetingsmogelijkheden,
zorgen voor ondersteuning door ons aanbod van dienstverleningen en bieden eerstelijnhulp aan.
De Kier zet de deuren open voor
iedere inwoner van groot-Wervik.
Iedereen kan deelnemen aan
activiteiten, vormingen, bijeenkomsten, … Met het sociale tarief
via de UiTPAS geven we ook de
kwetsbare doelgroep de kans
om te kunnen participeren aan
ons vrijetijdsaanbod.
De ontmoetingsruimte biedt de
kans om nieuwe contacten te
leggen, maar gewoon een potje
koffie komen drinken en de
krant lezen is ook mogelijk.
Ook voor individuele vragen kan
je terecht bij het buurthuis: hetzij
voor een verhuis, vervoer naar
het containerpark, hulp bij invullen van documenten, opvoedingskwesties, …
In samenwerking met Huis van
het Kind, zet ik graag een aantal
dienstverleningen in de kijker:

PAMPERBANK
Dit initiatief geeft kansarme
gezinnen de kans om pampers
aan te kopen aan een voordelig
tarief. De pamperbank wordt gevoed door donaties van mensen
en financiële steun van OCMW
Wervik.

KINDERNAMIDDAGEN
Doorheen het schooljaar bie-

den we op woensdagnamiddag
activiteiten aan voor de kinderen
van 6 tot 12 jaar: sport en spel,
voeding, lezen, knutselen,…
Wij zijn zeker geen opvang, maar
willen een aanbod hebben voor
kinderen die op woensdagnamiddag de weg vinden naar ons
buurthuis.
De activiteiten zijn meestal gepland van 14 tot 16 uur.

JEUGDWERKING BEESTIG
Beestig zet op woensdag van 14
tot 17 uur de deuren open voor
jongeren vanaf 12 jaar. Het is
een ontspanningsruimte waar
ze zichzelf kunnen zijn. In deze
ruimte staat er een tafelvoetbal, biljart, tv met PlayStation, ...
Ook de jeugdopbouwwerker
Frederieke is vaak aanwezig. In
de zomervakanties worden de
openingstijden uitgebreid.

SAMENWERKING MET
ANDERE PARTNERS
Het buurthuis biedt aan partners
ook de mogelijkheid om lokalen
te gebruiken.
Zo vinden de individuele pedagogische adviesgesprekken en
ouderbijeenkomsten van bv.
OSIO (Ouders Steunen in Opvoeden) ook bij ons plaats.

i Verantwoordelijke buurthuis De Kier Rosemarie Dewilde:

rosemarie.dewilde@wervik.be - 056 95 26 31 of 0491 56 09 68
Aanwezig op maandag, woensdag en donderdag: 9 - 12 en 13 - 17 uur
Dinsdag: 9 -12 uur
Januari 2021 WAARHEEN
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PESTEN: HOE MERK IK DAT
MIJN KIND GEPEST WORDT?
Vaak zwijgen kinderen over het pesten omdat ze beschaamd zijn of omdat
ze bedreigd worden. Vaak merk je aan de signalen van je kind dat er iets
aan de hand is. Deze signalen kunnen erop wijzen dat je kind gepest wordt.
Je kind:
• wil opeens niet meer naar school
• wil je vragen over school niet beantwoorden
• heeft minder zelfvertrouwen dan eerst
• lijkt afwezig of teruggetrokken en piekert vaak
• is vaker prikkelbaar, gedraagt zich onverwacht agressief
• krijgt geen vrienden meer op bezoek en wil zelf ook niet
meer graag de deur uit
• slaapt slecht of wordt ’s nachts vaak angstig wakker
• gaat weer bedplassen
• klaagt over buikpijn of hoofdpijn terwijl het niet ziek is
• komt vaak thuis met kapotte kleren of spullen en kan niet
goed uitleggen waardoor dat komt
• wil niet door een bepaalde straat of buurt lopen of fietsen
• heeft onverklaarbare blauwe plekken of schrammen
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EEN GEZAMENLIJKE AANPAK
Pesten is een ingewikkeld probleem. Pesten stoppen is het
werk van vele handen, dus beloof
je kind geen snelle oplossing.
Met wie kan je in gesprek gaan
op school, in de jeugdbeweging,
in de sportclub? Welke informatie wil je delen? Wat wil je kind
wel en wat wil het zeker niet dat
er gebeurt? Onverwachte en
drastische acties zouden ervoor
kunnen zorgen dat het pesten
toeneemt.

WAT KAN IK DOEN ALS OUDER?

welke vorm van pesten gaat het?

Rustig blijven en luisteren.
Het is een hele stap voor je kind
om zijn verhaal te doen. En
wellicht is het voor jou een schok
om dit te horen. Probeer niet
halsoverkop te reageren vanuit
je emoties. Zeg ook tegen je kind
dat je zijn moed bewondert en
dat het altijd bij jou terecht kan.

Maak je kind geen verwijten. Het
is niet de schuld van je kind dat
het gepest wordt. Zeg dat ook
tegen je kind: 'Wie pest, gaat in
de fout. Niemand heeft het recht
om jou dit aan te doen, ook niet
als de persoon die pest, zelf problemen heeft.'

Door je kind te betrekken en het
probleem samen aan te pakken,
toon je dat de stem van je kind
er toe doet. Je kind ervaart steun
vanuit verschillende hoeken,
wat de kans op grotere schade
verkleint. Bekijk samen wie je zal
aanspreken: de (zorg)leerkracht,
clb-medewerker, leider uit de
jeugdbeweging of sportcoach.

Luister goed naar wat er precies gebeurt. Gaat het om een
eenmalig voorval of om herhaald
pesten? Gebeurt het op school
en/of daarbuiten? Gaat het om
één dader of om een groep? Om

Sta dus 100% achter je kind.
Maak duidelijk dat je er alles wil
aan doen om het pesten te stoppen, maar dat je geen stappen
zal zetten zonder die eerst met je
kind te bespreken.

Doet je kind liever anoniem zijn
verhaal? Dan staat Awel klaar om
te luisteren.
Bij zeer ernstige feiten, ook bij
cyberpesten, moet je zeker initiatief nemen. Richt je in de eerste
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plaats tot de school, het clb, de
huisarts of een therapeut. Ook
een klacht bij de politie is wenselijk als je kind bedreigd wordt
bijvoorbeeld. Zorg dat je bewijsmateriaal hebt (printscreens
van berichten, getuigenissen
van omstaanders, verslagen van
de arts...).
Naast slachtoffers moeten
ook de daders aandacht krijgen. Kinderen en jongeren die
pesten, doen dat niet zomaar.
Vaak kampen ze met een laag
zelfbeeld. Om dat op te krikken
gaan ze op zoek naar een vorm
van macht over de ander. Soms
is het ook een vorm van zelfverdediging, omdat niemand tot
dan toe voor hen opkwam: sommige slachtoffers kiezen voor
de aanvallende rol en gaan zelf
pesten. Zo hopen ze in een veiligere positie terecht te komen.

CYBERPESTEN
Er zijn veel parallellen met pesten ‘in real life’. Ook in een
chatgroep kan je iemand uitsluiten, beledigen of zwart
maken. Het risico op online pestgedrag is zelfs groter.
Het is anoniemer en de pester ziet niet rechtstreeks
wat de gevolgen van zijn gedrag zijn. Voor de gepeste is
cyberpesten vaak extra zwaar. De pesterijen zijn langer
en voor meer mensen zichtbaar, en de gepeste krijgt het
gevoel dat hij of zij nergens nog veilig is. Heel vaak gaat
cyberpesten samen met 'traditioneel' pesten.

WEET WAAR JE KIND MEE BEZIG IS ONLINE

Ik zag mijn kind
ongelukkig worden.
En toch duurde het
maandenlang voor
Semih vertelde dat
hij gepest werd.
Daarover voel ik me
wel schuldig ja, dat
ik niet meer aangedrongen heb om te
weten wat er aan
de hand was.

Om cyberpesten te voorkomen is er één gouden regel:
weet waar je kind mee bezig is. De mobiele toestellen
maken het moeilijker om rechtstreeks een oogje in het
zeil te houden. Praten met je kind over zijn online leven
is dus nodig. Waar is je kind mee bezig, met wie staat
het in contact op internet? De vuistregel: alles wat je niet
in het echte leven zou zeggen tegen elkaar, kan ook niet
op internet.

DE ONLINE WERELD IS LEUK, EN HEEFT OOK RISICO’S
Verken samen met je kind de leuke kansen die het web
biedt. Bespreek ook de risico’s van internet zoals paswoorden doorgeven of foto’s delen zonder toestemming.
Zoek samen uit hoe je privacy instellingen kan optimaliseren. Spreek af met je kind om niet te reageren op
online pesterijen. Je kan de afzender van ongewenste
e-mails, sms’en of chats blokkeren. Meld het misbruik
ook bij de provider van de site. Bewaar de pestberichten,
zodat je ze kan uitprinten als bewijsmateriaal. Bij ernstige gevallen van cyberpesten kan je contact opnemen
met de politie.

(Meryem, mama van Semih, 13 jaar)
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TUINHIER

OPEN / GESLOTEN

BEREID JE TUIN VOOR OP EEN NIEUW SEIZOEN!
Met het nieuwe plantjaar in het vooruitzicht is het misschien wel goed eventjes stil te staan bij
de voorbereidende activiteiten die we nu nog kunnen uitvoeren in aanloop naar het nieuwe
seizoen! Zij gaan ons een beetje helpen om de opeenvolgende droge en warme dagen beter te
overleven en ook om onze tuin in goede conditie te brengen of te bewaren!

Wie aan champignonsmest zou kunnen geraken mag dit zeker niet laten liggen,
al zal hiervoor wel een financiële bijdrage gevraagd worden.

Misschien is het nu het moment
om een beetje paarde- of koemest uit te strooien op ons
perceel. Een landbouwer in de
omgeving zal zeker wel bereid
zijn om een “remorkje” te laten
vullen …
Compost uit ons compostvat
of silo is ook niet te versmaden!
Wie dat niet heeft, kan nog vlug
wat bladeren van de bomen uitstrooien om een goede humus
te verkrijgen. Vermijd echter
bladeren van platanen omdat
die te “leerachtig” en dus moeilijk verteerbaar zijn!
Bladeren zijn ook een goede
afdekker tussen prei, wortelen,
pastinaak, rode bieten e.a. om de
vorstdagen te overbruggen. Wie
nu de grond van een goede fond
voorziet zal daar later de vruchten van dragen! Het zal alvast
helpen om de vochtigheid te
helpen vasthouden.
Vergeet ook niet om volgend
22
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seizoen de eerste gazonmaaisels
te gebruiken om te mulchen, dit
is de grassprietjes uit te strooien
over de eerste zaaiingen zowel
buiten als in de serre. Wees voorzichtig dat je geen te dikke lagen
aanbrengt! Het helpt bovendien
om de late nachtvorstjes de baas
te blijven! Ook de fijne snoeitakjes van de haag kunnen hiertoe
bijdragen.
Als je zelf witloofwortelen
kweekt, moet je de grond arm
houden … dus daar geen mest!
Stel nu ook een plantschema op: zoveel mogelijk

vruchtafwisseling voorzien. Weet
ook dat verschillende groenten
mekaar beschermen: erwten en
wortelen, aardappelen en bonen,
pastinaak en bonen, rode biet
en broccoli, radijs en komkommer. Knoflook is een plant die
je overal kwijt kan om anderen
te beschermen, je kan dit dus in
plantpotjes uitzetten om overal
te depanneren!
Wie over een redelijke watervoorraad beschikt kan overwegen om druppelslangen
te installeren (te verkrijgen in
tuincentra). Koppel die aan een
polyethyleendarm (diameter
1 duim of ¾ duim) met een
tussenafstand van ± 40 cm en
bevloei met een dompelpomp.
Een andere mogelijkheid om afzonderlijke planten te bevloeien
zijn druppelaars waar een omgekeerde waterfles wordt opgezet
waarvan de bodem is weggesneden, de druppelaar kan geregeld
worden met versnellingen zodat
je eigenlijk de bevochtiging kan
spreiden over meerdere dagen.

SLUIT AAN BIJ TUINHIER, AFDELING WERVIK-GELUWE
(GUY VALCKE) OF KRUISEIK (MARC VERSCHOORE).
Voor een heel jaar boeiende lectuur, 4x gratis slaplantjes bij
elke voordracht en heel wat andere interessante voordelen,
dat alles voor maar 23 euro. En vooral, ... weet dat je er niet
alleen voor staat – gedeelde raad is goud waard!
Guy Valcke, voorzitter Tuinhier Wervik-Geluwe
056 31 49 25 - guyvalcke@skynet.be

OPEN OPROEP

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 9 januari)

> 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 (* 9 januari, alleen dienst
Burger zaken 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 telefonisch:
• 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.

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

ZWEMBAD TER LEIE
Actuele openingsuren en info: www.wervik.be/zwembad

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

BEGELEIDINGSCOMMISSIE
HERBESTEMMING EN
TOEKOMST JONGENSSCHOOL IN GELUWE
OPEN OPROEP TOT KANDIDATEN
(INWONERS UIT GELUWE)
De stad zal in samenwerking met Leiedal de voormalige jongensschool herbestemmen en een nieuwe
toekomst geven. Als leidraad voor dit project zal
worden uitgegaan van het inrichtingsplan Beselarestraat. Je kan dit inrichtingsplan bekijken op
www.wervik.be/inrichtingsplan-beselarestraat-geluwe.
Om alle ideeën en voorstellen van inwoners bij de
herbestemming te betrekken, zorgen we als stad
voor een deelname van inwoners aan een begeleidingscommissie.
Deze begeleidingscommissie zal als klankbord en
adviesorgaan haar rol kunnen spelen bij een nieuwe
kwaliteitsvolle ontwikkeling van de jongensschool en
de concrete invulling van de ruimte voor de lokale
gemeenschap.
Interesse? Stel je kandidaat met een brief aan het
College van Burgemeester en Schepenen van de
Stad Wervik, St-Maartensplein 16, 8940 Wervik of
met een e-mail: leefomgeving@wervik.be, ten laatste tegen 31 januari 2021.
We selecteren een aantal inwoners uit Geluwe.
Op basis van de ontvangen kandidaturen
zullen we streven naar een diverse samenstelling /
weerspiegeling van de bevolking (man/vrouw-verhouding, alle leeftijden)

TOERISME & TABAKSMUSEUM
Infobalie Toerisme: di t.e.m. vr 10 - 12 en 14 - 16 uur
Nationaal Tabaksmuseum: gesloten t.e.m. 31 januari.

Krokuskriebels in het Tabaksmuseum
(16-17-18/02). Ontdek het programma
(voor kinderen -12 jaar) op
www.nationaaltabaksmuseum.be.

Januari 2021 WAARHEEN

23

Foto's: © Luc Vanthuyne

IN BEELD: LICHT IN DE STAD
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