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COVID-19

LAAT JE
VACCINEREN!
Georges Coucke (93) uit WZC Ter Beke
werd als allereerste inwoner van
Groot-Wervik gevaccineerd.

STADSPATRIMONIUM
Verkoop van twee gebouwen
MOBILITEIT
Uitbreiding blauwe zone
WONEN
Wonen doe je niet op goed geluk!

EERSTE WOORD

WIST-JEDATJE
VAN DE
MAAND BUITENSCHOOLSE
KINDEROPVANG SLOEBER

Schrijf je in op
onze nieuwsbrief en
blijf op de hoogte.

Wist je dat er na de krokusvakantie heel wat kinderen
voor de eerste keer naar school gaan? Misschien is jouw
zoon of dochter ook aan de beurt. Heb je al aan opvang
gedacht? Denk dan zeker aan onze buitenschoolse kinderopvang Sloeber. Binnenkort zijn er opnieuw inschrijvingsmomenten.

VOOR WIE?
- Voor alle kinderen in het kleuter- of basisonderwijs van
Wervik, Geluwe of Kruiseke
- Ouders die wonen en/of werken in Wervik, Geluwe of Kruiseke
WANNEER?
- Voorschoolse opvang: vanaf 6.30 uur tot start school
- Naschoolse opvang en woensdag: vanaf einde school tot 19 uur
- Vakantie: doorlopend van 6.30 uur tot 19 uur
Gesloten tijdens weekends en op feestdagen
Tijdens de schoolperiodes gaan de kinderen ‘s morgens met
de begeleiding te voet of met de bus naar school. Na school
worden de kinderen opnieuw opgehaald door de begeleiding om naar Sloeber te gaan.

NIEUWSBRIEF

AFSPRAAK INSCHRIJVING:
Om een Sloeberdossier op te maken kom je eenmalig langs
op afspraak, dit kan overdag maar er wordt ook een inschrijvingsmoment 's avonds op 9 februari 2021 georganiseerd.
Je kan een afspraak maken met Ine Lescornez, administratief
medewerkster, op 056 95 26 54 of ine.lescornez@wervik.be

V.U. Dirk Dewolf, administrateur-generaal Zorg en Gezondheid, Koning Albert II-laan 35 bus 33, 1030 Brussel

Je laten vaccineren
is het beste plan,
zodat je straks meer
mensen zien kan.
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Onze stad wil in 2021 blijven inzetten op een goede communicatie met zijn inwoners. Naast bestaande kanalen zoals onze website, sociale media en waarheen
komen we in februari 2021 met een nieuwe nieuwsbrief. Tweewekelijks krijg je kort
en bondig belangrijke info maar ook interessante nieuwtjes in je mailbox. Interviews, activiteiten, filmpjes, … we zorgen voor een aangename mix van info. Wil je
je abonneren op onze nieuwsbrief? Registreer je dan via www.wervik.be/nieuwsbrief.

Wall of
kwaffeurs

Herken jij de Wervikse kappers?
Noteer hun namen genummerd van
1 tot 13 op een blaadje en stop het
in de brievenbus van een deelnemend kapsalon of mail de oplossing naar werviksekwaffeurs
@gmail.com. Vergeet niet je
contactgegevens te vermelden.
Heb je minimaal 10 kappers en
kapsters correct geraden? Dan
maak je kans op een Wervikbon
t.w.v. € 25 of een verzorgingspakket t.w.v. € 30.
Deelnemen kan tot eind februari.

Laat je hier vaccineren op:
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V.U. Dirk Dewolf, administrateur-generaal Zorg en Gezondheid, Koning Albert II-laan 35 bus 33, 1030 Brussel

COVID-19

GEORGES COUCKE (93) UIT WZC TER BEKE EERSTE GEVACCINEERDE VAN GROOT-WERVIK

LAAT JE
VACCINEREN!

De vaccinatiecampagne tegen COVID-19 is al
enkele weken bezig. Tegen ten laatste het begin
van de herfst zou iedereen die dit wil ingeënt
moeten zijn. Het is trouwens belangrijk dat je
je laat vaccineren. Voor jezelf én voor elkaar. Zo
verslaan we samen het coronavirus.

EIGEN KEUZE

J

e laten vaccineren is gratis
en doe je vrijwillig. Hoe
meer mensen zich laten
inenten, hoe beter we kunnen
voorkomen dat het coronavirus
zich verder verspreidt. We beschermen zo de meest kwetsbaren en verminderen de druk op
de zorg. Zo zullen we stapje voor
stapje meer vrijheid terugkrijgen.

VEILIG VACCIN
De gebruikte coronavaccins zijn
uitgebreid getest én goedgekeurd door het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA).
Sommige mensen kunnen wel
last hebben van milde bijwerkingen zoals hoofdpijn, spierpijn,
pijn op de plek van de prik of
lichte koorts. Deze klachten verdwijnen na een paar dagen. De
veiligheid van het vaccin wordt
alvast heel goed in de gaten
gehouden.

WANNEER VACCINEREN?
Intussen zijn in de meeste
woonzorgcentra de bewoners en
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medewerkers gevaccineerd.
• Vanaf februari start de vaccinatie van het personeel in
ziekenhuizen en andere instellingen. Ook de mensen van de
eerstelijnszorg (bijv. huisartsen)
komen aan bod.
• Vanaf maart kunnen de 65-plussers en de risicopatiënten geprikt worden
• Vanaf april de essentiële beroepen
• In juni wordt de vaccinatiecampagne van de brede bevolking
opgestart.

Blijf de voorzorgsmaatregelen volgen.

Je laten vaccineren
is het beste plan,
zodat het leven straks
weer starten kan.

Bescherm jezelf
en je patiënten.
MEER INFORMATIE OVER
COVID-19-VACCINATIE OP
LAATJEVACCINEREN.BE

Let wel: de timing kan veranderen
mocht België sneller vaccins
krijgen van Europa.

WAAR VACCINEREN?
We zullen bijna allemaal naar
een vaccinatiecentrum in de
buurt moeten gaan. De Vlaamse
overheid bekijkt samen met de
lokale besturen en de zorgraden
van de eerstelijnszones waar
de vaccinatiecentra komen. Zie
actuele info op www.wervik.be/
vaccinatie.

VRIJWILLIGERS GEZOCHT
Menen richt in zaal Park Ter Walle een vaccinatiecentrum in om
vanaf 1 maart 2021 de vaccinatie tegen het coronavirus voor inwoners van Menen en Wervik op te kunnen starten. Wevelgem
doet hetzelfde in de Porseleinhallen voor zijn inwoners.
Voor de uitbouw van die centra doen Menen, Wevelgem en
Wervik een oproep naar vrijwilligers die hierbij hun steentje
willen bijdragen. Zie jij dat zitten om als chauffeur, steward,
onthaalmedewerker, logistiek personeel (bv. schoonmaak) of
medische zorgverstrekker te helpen? Super! Vul dan je gegevens in op www.menen.be/vaccinatiecentrum (voor inwoners
van Menen en Wervik die willen helpen, bellen kan ook op 056
26 92 80).

2021 is aangebroken maar COVID-19 is niet samen met 2020 met de
noorderzon verdwenen. Hoelang we nog gegijzeld blijven door het
virus, hangt van verschillende zaken af. Het belangrijkste is het aantal mensen dat kan gevaccineerd worden. In onze stad zijn de eerste
vaccinaties alvast gebeurd. De 93-jarige Georges Coucke uit Ter Beke
in Geluwe kreeg de allereerste spuit. De kwieke man werd
vorig jaar besmet met corona, maar overwon het virus.
Zoals hij zelf zegt “hoe odder, hoe vrodder”.
“Ik heb zowel van het virus als
van de vaccinatie weinig geweten. Enkele van mijn medebewoners helaas wel. Zuurstoftekort, vermoeidheid, … erg om
zien. Heel wat mensen die ik
hier kende, waaronder goede
vrienden, zijn bezweken aan
het virus. Meer dan het virus
zelf heeft dit sporen nagelaten.
Mijn echtgenote overleed vóór
de uitbraak van het virus. Ik
ben enorm blij dat ze dit allemaal niet meer heeft moeten
meemaken.”

beperkt. We mochten elkaar
bezoeken, een pintje pakken
op café, … zaken die nu ten
strengste verboden zijn.”

Er wordt gezegd dat de coronatijd net als “den oorlog”
was. Jij kan vergelijken.
“Weet je wat? In de oorlog
hadden we meer vrijheid. OK,
er waren ook regels zoals de
avondklok, maar verder was
ons gaan en staan minder

Stel: corona lost morgen in
rook op. Wat ga je meteen
doen?
“Goh, dan maak ik meteen
mijn valiezen en vertrek ik
naar de zee of de Ardennen. Er
zijn hier zeker enkele bewoners met wie ik er op uit zou

willen trekken. Dat zou ons
eens deugd doen, een uitstapje en gaan en staan waar we
willen.”

Ben je blij dat je al werd gevaccineerd?
“Ik zal eerlijk zijn, was ik alleen
geweest dan moest dat voor
mij allemaal niet hoor. Ik ben
93 en volgens mij moeten
mensen boven de 80 geen te
zware behandelingen meer
krijgen. Als ik zie dat bepaalde
mensen alleen in het ziekenhuis zijn gestorven, dan doet
dat zeer. Liever dan thuis
Wat mis je vooral?”
“Ongetwijfeld het sociale con- of omringd door bekenden
tact. Niet meer onder de men- heengaan. Maar dat kan je uiteraard niet kiezen. Maar zoals
sen kunnen zijn is voor mij
enorm moeilijk. Ik ben altijd al gezegd, ik ben hier niet alleen,
dus is het belangrijk me te
super sociaal geweest. Zo was
ik greeter (= gids) langs de Leie laten vaccineren voor de mensen rondom mij. Voor mensen
en ben ik gans mijn leven al
gepassioneerd door Vlas. In de die niet gevaccineerd willen
worden zou ik zeggen, doe het
mate van het mogelijke vertel
dan niet voor jezelf, maar voor
ik er nu over aan mijn medeje naasten.”
bewoners hier.”

“Ik doe dit
vooral voor
de mensen
rond mij”
Februari 2021 WAARHEEN
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DOE MEE AAN ATELIER IN BEELD
EEN NIEUW OPEN ATELIERWEEKEND!
Op 7, 8 en 9 mei 2021 lanceert Kunstwerkt een gloednieuw project: Atelier in Beeld, een open
atelierweekend voor beeldend kunstenaars over heel Vlaanderen en Brussel. Ben je beeldend
kunstenaar of coördinator van een atelierorganisatie en wil je jouw werkplek tonen? Of wil je
inspirerende plekken ontdekken waar je het werkproces van een beeldend kunstenaar van
dichtbij kan zien? Dan is Atelier in Beeld helemaal iets voor jou!

G

een magischer plek dan
het atelier, waar beeldend
kunstenaars op ideeën
broeden, schetsen maken en
nieuwe technieken uitproberen.
Het is een veilige cocon waar ze
inspiratie zoeken en mogen prutsen, een plek waar een beeldend
werk een vaak zoekend proces
doormaakt vooraleer het ‘af’ is.
Doorgaans is het een plaats waar
pottenkijkers zelden welkom
zijn, maar tijdens Atelier in Beeld
is het dé plek bij uitstek waar
kunstenaars en bezoekers elkaar
kunnen ontmoeten, een uitgelezen moment om beeldend werk
op een laagdrempelige manier te
tonen en te ontdekken.

7+ 8 +9
mei 2021

KLODDERS VERF EN POTLOODSCHILFERS

Een atelier kan vele vormen
aannemen. Het is een werkplek
waar je de sporen ziet van het
maakproces: penselen en klodders verf, geslepen potloden en
potloodschilfers, weefgetouwen
en garen, resten klei en een
pottenbakkersschijf, een drukpers en inktvlekken… Sommige

7+ 8 +9
mei 2021
Open
Atelierdagen
Vlaanderen
en Brussel
Ben je beeldend kunstenaar en wil je je werkplek tonen
tijdens Atelier in Beeld?
Je kan je inschrijven met jouw atelier van 11 januari 2021
grote
atelier...?
heb je een link
tot en met
15 februari Kortom,
2021.

kunstenaars werken in een
loods, een aparte kamer in hetWil je opmet
eenblijven?
atelier
voor
de hoogte
Schrijf
je in beeldende
op onze
via www.atelierinbeeld.be!
huis, een leegstaand pand, of nieuwsbrief
kunst
en ben je enthousiast om
gewoon aan de keukentafel. Eén de deuren van je atelier open te
ding hebben al deze verschillengooien voor het publiek?
de plekken gemeen; er is tijd en
rust om te werken.
Neem dan deel aan
Atelier in Beeld! Van 11
WIL JE DEELNEMEN?
januari 2021 tot en met 15
Ben je beeldend kunstenaar,
februari 2021 kan je je via
een student of leerkracht in het
het formulier op de webdeeltijds kunstonderwijs, de
site inschrijven. Je vindt
begeleider of kunstenaar in een
er ook alle voorwaarden
zorginstelling met een atelier,
om deel te nemen. Deelmedewerker van een jeugdhuis
nemen is alvast gratis.
met een atelierwerking, een coördinator of lid van een groeps-

Open
Atelierdagen
Vlaanderen
en Brussel

Ben je beeldend kunstenaar en wil je je werkplek tonen
tijdens Atelier in Beeld?
Je kan je inschrijven met jouw atelier van 11 januari 2021
tot en met 15 februari 2021.
Meer weten? www.atelierinbeeld.be
Wil je op de hoogte
blijven?
Schrijf je in op onze
Vragen?
Info@atelierinbeeld.be
nieuwsbrief via www.atelierinbeeld.be!

i
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WACHTPOST
HUISARTSEN
IS VERHUISD
Huisartsenwachtpost
De Meander in Menen
is sinds vrijdag 8 januari
verhuisd van hun locatie
in de Fabiolalaan naar
hun nieuwe stek in AZ
Delta in de Rijselstraat
78 (1ste verdieping - lift
aanwezig) in Menen.
Patiënten van Menen, Wervik en Wevelgem en alle
deelgemeenten kunnen
er na een afspraak via 1733
elk weekend terecht van
vrijdagavond 19 uur tot
maandagochtend 8 uur.
Op zaterdag, zondag en
feestdagen is De Meander
open van 8 tot 20 uur voor
dringende raadplegingen
die niet kunnen wachten
tot na het weekend.
Bij klachten passend bij
COVID-19 zeker bellen
om afspraak te krijgen
voor COVID-consultaties
die plaatsvinden in Huis
Cannaert, Rijselstraat 65 te
Menen. Dit om een duidelijke scheiding te kunnen
maken tussen COVID- en
niet COVID-patiënten.

i Meer info op

www.wachtpostdemeander.be.

Ben jij hét
ta(a)lent dat
we zoeken?
Heb jij een hart voor
de Nederlandse taal?
Ben jij een teamplayer die
graag met kinderen werkt?

Ta(a)lent voor iedereen
heeft jou nodig!
Begeleid anderstalige kinderen
en leer hen op een speelse
manier Nederlands.

Vrijwilliger
worden?
Contacteer Margot Bonte via
margot.bonte@welzijn13.be
of 0495 91 63 45.
En geniet van een

Krijg tussendoor

Kom in

Startopleiding
door Vives.

Coaching
& vorming.

Contact met
vrijwilligers.

Ta(a)lent voor iedereen is een samenwerking tussen W13 en de lokale
besturen Anzegem, Harelbeke, Kuurne, Waregem, Wevelgem en Wervik.

V.U. Philippe De Coene - voorzitter W13
President Kennedypark 10 - 8500 Kortrijk

Februari 2021 WAARHEEN
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UITBREIDING BLAUWE ZONE WERVIK
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IN DE KIJKER

WERVIK LAAT IN ZIJN PARKEER + ZORGKAARTEN KIJKEN
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Recent werd beslist om de huidige blauwe zone op een 2-tal plaatsent uit te breiden. Dit om de
a
ra
blauwe zone te laten aansluiten op de gratis centrumparkings in de
st onmiddellijke nabijheid
n
e
ld
(Oosthove en Koestraat / Akademiestraat) waar je onbeperkt inetijd
kan parkeren.
Sp

EERSTE UITBREIDING
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/ Oosthove (1) wordt blauwe zone,
uitgezonderd de Keizerstraat.

TWEEDE UITBREIDING

Binnen de blauwe zone geldt
een schijfplicht en een parkeerduurbeperking van maximaal 2
100 m
uur, dit van maandag
tot zaterN
dag van 9 tot 18 uur, uitgezonderd zon- en feestdagen *.
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i Alle info i.v.m. parkeren en de blauwe zone vind je terug op onze
website: www.wervik.be/parkeren

* De officiële feestdagen zijn: Nieuwjaar (1 januari), Paasmaandag, Feest van de Arbeid (1 mei), O-L-H Hemelvaart, Pinkstermaandag,
Feest van de Vlaamse Gemeenschap (11 juli), Nationale Feestdag (21 juli), O-L-V Hemelvaart (15 augustus), Allerheiligen (1 november),
Wapenstilstand (11 november), Kerstdag (25 december).

PARKEERTOEZICHT GEWIJZIGD
SINDS 1 JANUARI 2021

Tot voor kort 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 sinds 1 januari 2021 instaat
voor het parkeertoezicht in Wervik, Kruiseke en Geluwe.
Alle info omtrent de parkeersituatie in Wervik vind je op
www.parko.be/wervik 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 helpen om de situatie, indien mogelijk,
te verbeteren.
8
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Ook de Sint-Medardusstraat tussen
de Nieuwstraat en het kruispunt
met de Magdalenastraat / Koestraat (2) wordt blauwe zone.

t
traa
ens
Kom

In de gemeenteraad van 18 december 2018 werd het reglement “Parkeer + Zorg” goedgekeurd.
Het is van kracht sinds 1 januari 2019. Wat houdt dit reglement precies in?

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

IS “PARKEER + ZORG?”

Het reglement “Parkeer + Zorg”
zorgt ervoor dat zorgverstrekkers tijdens de uitoefening van
hun job kunnen parkeren op
het openbaar domein voor een
inrit van een eigendom (garage, oprit,…) die ter beschikking
wordt gesteld door de eigenaar
of huurder. Daarvoor wordt een
Parkeer + Zorg-kaart en -sticker
voorzien.
De aanbieder:
• stelt de parkeerplaats voor zijn
inrit, oprit of garage kosteloos
ter beschikking van een zorgverlener, dit 24 op 24 uur, 7 dagen
op 7 zonder enige voorkeur of
discriminatie van zorgverlener;
• hangt de sticker duidelijk zichtbaar ter hoogte van de aangeboden parkeerplaats;
• verwijdert de sticker als hij zijn
parkeerplaats niet meer ter beschikking wil stellen en maakt
een melding bij het stadsbestuur zodat deze plaats van de
lijst kan geschrapt worden.
De zorgverlener:
• vraagt een kaart aan bij stad
Wervik;
• vult zijn of haar mobiel telefoonnummer in op de kaart en
plaatst deze op een duidelijke
zichtbare plaats aan de voorruit;
• bezorgt de kaart terug aan het
stadsbestuur als hij of zij er
geen gebruik meer van maakt.
De Parkeer + Zorg-kaart is persoonlijk en indien het mobiel

telefoonnummer van de zorgverstrekker vervalt, dan moet hij of
zij een nieuwe kaart aanvragen.

Parkeer + Zorg-kaart:
bij de Dienst Openbaar domein die
controleert of de
verzoeker voldoet aan de vereiste
voorwaarden (in bezit zijn van
een geldig RIZIV-nummer en een
inschrijvingsbewijs van verzorgende, uitgereikt door de Vlaamse Gemeenschap).
ZORGVERLENER

STAD WERVIK

WAAR KAN JE DE KAART
AANVRAGEN / AFZORGVERLENER
HALEN?
Parkeer + Zorg-sticker:
bij de dienst Openbaar Domein die
controleert of er
geparkeerd mag worden op
de plaats waarvoor een sticker
aangevraagd wordt. Ook wordt
er een lijst bijgehouden met alle
locaties waar een sticker opgehangen wordt en deze lijst wordt
op de stadswebsite geplaatst.
STAD WERVIK

i Meer info en het reglement

van Parkeer + Zorg kan je
nalezen op www.wervik.be/
producten/parkeer-zorgkaart
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AGENDA

THEATERWANDELING

COVID-19
Omwille van COVID-19 zijn opnieuw heel wat activiteiten afgelast.
Op het moment dat Waarheen februari werd gedrukt, gelden de maatregelen tot 1 maart 2021.
Trek je wandelschoenen maar
aan voor een heerlijke ‘theaterwandeling’ voor het hele gezin
(4+) in de prachtige omgeving
van de Parkbegraafplaats, de
Leieboorden en het Tabaksmuseum!
Op verschillende plaatsen langsheen het wandelparcours vind je
paaltjes met een QR-code. Door
deze te scannen krijg je een verhaaltje te zien. Er zijn zes episodes van telkens ± 5 minuten.
Welke verhaaltjes?: “Over een
hongerige vos die zin heeft in
een malse eend, over een kip die
heerlijke stenensoep maakt en
over een haas die niet ten onder
wil gaan. Over een slim varken,
een gewiekste raaf en natuurlijk
ook over… een wolf! "De Vos in
het Bos" is gebaseerd op bekende en minder bekende fabels.”

‘KROKUSKRIEBELEN’
IN HET MUSEUM!
Van 13 tot 21 februari 2021 viert Krokuskriebels zijn tiende
editie! Het Tabaksmuseum knalt ook nu weer mee door
in die vakantieweek kindvriendelijke activiteiten te programmeren rond het thema 'Wervikse molens'.
Alleen voor kinderen - 12 jaar.
Dinsdag 16 februari: Rondleiding in de
Brieken- en Kruisekemolen
Wanneer? Om 13.30 uur (einde om 16.30 uur)
Capaciteit: 2 groepjes van elk max. 15 pers.
Doelgroep: 3de t.e.m. 6de leerjaar
Woensdag 17 februari: Koekjes bakken
met meel van de molen
Wanneer? Om 13.30 uur (einde om 16.30 uur)
Capaciteit: 1 groepje van max. 15 pers.
Doelgroep: 1ste t.e.m. 6de leerjaar
Donderdag 18 februari: Knutselnamiddag 'Don Quichot en het gevecht met de molens'
Wanneer? Om 13.30 uur - (einde om 16.30 uur)
Capaciteit: 1 groepje van max. 15 pers.
Doelgroep: 1ste t.e.m. 6de leerjaar

i Meer info en inschrijven via de balie van het Tabaksmuseum (Koestraat 63, Wervik) of via de webshop
www.wervik.be/webshop
(klik op de rubriek ‘activiteiten’).

(Productie: Anna's Steen Theater)

gratis
tot eind augustus 2021
START EN EINDPUNT: Nationaal Tabaksmuseum (Koestraat 63)
AFSTAND: 2.5 km
PRAKTISCH: de wandeling is volledig bewegwijzerd. Sommige
stukken gaan over niet verharde
wegen. Download het trajectkaartje op www.wervik.be/
devosinhetbos
PRIJS:

PERIODE:

KROKUS
KROKUS
KRIEBELS
KRIEBELS
WERVIKSE WANDELSPORTVERENIGING

KROKUSTOCHT GAAT NIET DOOR
In vervanging hiervan zullen enkele wandelroutes
(6 - 8 - 12 - 15 - 20 - 27 km) bewegwijzerd worden (met pijltjes
“Vlaanderen Wandelt”) met start aan De Kier, (Gosserielaan 4
Wervik) en dit vanaf zaterdag 14/2 t.e.m. zondag 7/3/2021.

i Meer informatie vind je op: www.wandelclubwervik.be en

op de Facebookpagina van WSV Wervik.
Info kan je ook krijgen op het secretariaat (056 31 10 30) en
bij de parcoursmeester (056 32 87 34 of 0494 80 92 67)
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VERKOOP

ECONOMIE

STADSPATRIMONIUM

PREMIES VOOR DE HANDELSAS

De stad wenst het voormalig
gemeentehuis openbaar te verkopen. Het pand wordt niet meer
gebruikt door de stedelijke diensten en staat leeg (behalve nog
wat meubilair en decoratie). Het
is inderdaad zo dat in de loop der
jaren het gebruik van dit gebouw
stelselmatig is afgenomen, onder
meer omdat dit pand moeilijk en
op de verdieping zelfs niet toegankelijk is voor minder mobiele
bezoekers.
Anderzijds is het wel zo dat de
stad in ieder geval de gevel en
het gabarit van dit gebouw wil
behouden.

deze maximaal behouden moet
blijven. Dit besluit wordt tevens opgenomen in de verkoopakte. Deze
beslissingen garanderen dan ook
het bewaren van het uitzicht van
het voormalig gemeentehuis. De
bedoeling van de stad is enerzijds
dit gebouw een nuttige invulling
geven en anderzijds mede door
deze invulling het pand te behoeden voor verwaarlozing. Als lokaal
openbaar bestuur heeft de stad
trouwens een voorbeeldfunctie
om mogelijkse verloedering aan te
pakken en te voorkomen.

niet tot de kerntaken van een
lokaal bestuur.

i Meer info en aanvraag-

formulieren vind je via
www.wervik.be/subsidies-enpremies-voor-ondernemers
of bij Liesbeth Hollebeke,
deskundige economie, 056 95
21 50 economie@wervik.be

Dit project wordt gerealiseerd met
steun vanuit het Agentschap Innoveren & Ondernemen (max. 51.000 euro).

LAATSTE OPROEP AAN DE FOODPROFESSIONALS:

BEN JE AL INGESCHREVEN
VOOR ONZE WEDSTRIJD?

STREEKP
IKS
RO
RV

Om het lokale aanbod te vergroten en verbreden organiseert de
stad Wervik de wedstrijd ‘Op zoek naar hét Wervikse streekproduct
en -gerecht 2021-2023’.
Elke professional die gepassioneerd bezig is met voeding en dranken
G
ER
ECH
(slager, bakker, chocolatier, ijsbereider, traiteur, restaurateur, friturist,
T
bierbrouwer, wijnbouwer, …) kan deelnemen.
Geïnteresseerde ondernemers kunnen zich inschrijven t.e.m. 28 februari 2021.

CT
DU
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Mooie en sterke
handelszaken
maken Wervik en
Geluwe gezellig en
zorgen voor sfeer.

-
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De verhuispremie (tot € 5.000)
is er voor handelaars die hun
handelszaak verhuizen naar de
handelsas. Met deze premie wil
de stad zoveel mogelijk handelszaken naar de handelsassen lokken.
Dit reglement trad in werking op
1 december 2017 en was geldig
t.e.m. 30 november 2020 (projectperiode van 3 jaar). Maar
de bevoegde minister besliste
dat de projectperiode met 1 jaar
verlengd wordt! Dus het is nu de
kans om nog in te tekenen op
deze premie.
Dit betekent concreet dat het
reglement geldig is t.e.m.
30/11/2021. De aanvraag tot uitbetaling wordt aanvaard t.e.m.
1/11/2021 (i.p.v. 1/11/2020).

&

De concessieovereenkomst met de
uitbaters van ’t Meulenhuys kan na
iedere periode van 3 jaar opgezegd worden, door een van beide
partijen. Ondertussen werd de
concessieovereenkomst door het
stadsbestuur opgezegd waardoor
deze op 30 juni 2021 eindigt.
Als openbaar bestuur kunnen wij
dit pand niet zomaar verkopen. We
hebben hiervoor een beslissing
van de gemeenteraad nodig. Op
de gemeenteraad van 2 februari
2021 zal voorgesteld worden om de
Nadat het gebouw door een
deskundige werd geschat, besliste verkoop principieel goed te keuren.
We willen er wel op wijzen dat dit
de gemeenteraad in zitting van 15
een eenzijdige beslissing is van
december 2020 om de openbare
Vorig jaar heeft de stad dan ook de verkoop principieel goed te keuren. het stadsbestuur en zeker niets
te maken heeft met de huidige
locuswaarde van dit pand als hoog De afdeling Vastgoedtransacties
uitbating als bistro ’t Meulenhuys.
geclassificeerd. Dit betekent dat de van het Vlaams Agentschap BinTot op heden verliep de samenerfgoedwaarde zeer hoog is en dat nenlands Bestuur wordt aangewerking uitstekend. We hopen dan
steld om de verkoop te organiseook dat dit een mooie horecazaak
ren en te leiden.
kan blijven. Dit betekent zeker een
KRUISEKESTRAAT 162 WERVIK meerwaarde voor de site en voor
de stad.
De stad heeft sinds 1 juli 2000 een
concessieovereenkomst voor het
De waarde van het gebouw werd
pand in de Kruisekestraat 162.
ondertussen geschat door een exIn 2000 ging bistro ’t Meulenhuys
tern bureau. Het stadsbestuur wil
er open, inmiddels 20 jaar geleden.
dan ook snel tot de verkoop overDe bistro is ondertussen uitgegaan, zodat ook de huidige huurgroeid tot een gevestigde waarde
ders weten waar ze staan. Voor hen
onder de mooie Kruisekemolen.
is dit momenteel een heel onzekeDe stad ziet er geen meerwaarde
re periode en het stadsbestuur is
meer in om dit pand in eigendom
zich daar zeker van bewust.
te houden en wenst dit dan ook
van de hand te doen. Het verhuren
van dergelijke gebouwen behoort

Eind 2017 keurde ons stadsbestuur het premiestelsel handelsas – gevelrenovatie- en verhuispremie goed. Handelaars uit
de handelsas kunnen hierdoor
genieten van financiële steun
bij het renoveren van de gevel
van hun handelszaak. Wervik
kan hiervoor ook rekenen op een
toelage van het Agentschap Innoveren & Ondernemen. Wervik
tekende in op de oproep ‘premiestelsels kernwinkelgebied’.
Ondernemers uit de handelsas
kunnen een gevelrenovatiepremie (tot € 6.000) krijgen voor
het vernieuwen van schrijnwerk,
schilderwerk, gevelbanners, …
De gevel moet wel in zijn totaliteit gerenoveerd worden.

23

VOORMALIG GEMEENTEHUIS
GELUWE

Plannen om de gevel van je handelszaak in de handelsas te renoveren?
Of plannen om jouw handelszaak te verhuizen naar de handelsas?
Doe dit nog tot eind 2021 met verhoogde premie!

W
E

Het stadsbestuur van Wervik gaat een deel van haar patrimonium verkopen. Concreet gaat het in
Geluwe om het voormalig gemeentehuis en in Wervik om het gebouw in de Kruisekestraat 162.
De verkoop van deze gebouwen past in het beleid van een gezond vastgoedbeheer en een optimaal gebruik van de stadspanden. Deze 2 gebouwen zullen binnenkort openbaar verkocht worden.

2 02

0
1-2

i Meer info en het inschrijvingsformulier vind je op www.wervik.be/streekproductenwedstrijd.
Heb je vragen? Contacteer onze toeristische dienst: toerisme@wervik.be – 056 95 24 25.
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WONEN

OPGROEIEN@WERVIK

WONEN DOE JE NIET OP GOED GELUK!

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

Iedereen heeft recht op een veilige en gezonde woning met een minimum aan comfort. Elke
woning in Vlaanderen moet daarom voldoen aan een aantal woningkwaliteitsnormen.
Die woningkwaliteitsnormen liggen vast in de Vlaamse Wooncode.
Ze zijn minimaal en gaan over
essentiële zaken zoals stabiliteit,
brandveiligheid, veiligheid van
technische installaties, voldoende
verluchting en verlichting,...
Vanzelfsprekend dus dat elke
woning eraan voldoet.
Uit wetenschappelijk onderzoek
blijkt dat heel wat woningen
in Vlaanderen nog niet aan de
woningkwaliteitsnormen beantwoorden. In 2013 was naar
schatting 37% van de Vlaamse
woningen niet in orde. In veel
gevallen ging het over kleinere
problemen, maar 13% van de woningen had ernstige, structurele
gebreken.
De afgelopen jaren groeit het
aantal woningen die in goede
staat zijn, een redelijk comfortniveau halen en dakisolatie,
isolerend glas en rookmelders
hebben. Het is de bedoeling om
deze positieve trend verder te
voeden. We willen dat iedereen
weet dat er minimale woningkwaliteitsnormen zijn en dat het
belangrijk is om ze te volgen.

Veilig wonen doe je niet op goed geluk.

i Voor meer info of de aanvraag van een kwaliteitsonderzoek

Sinds 1 januari 2021 zijn enkele gemeentelijke premies gewijzigd: de renovatie- en duurzaamheidspremie, de verhuurderspremie, de slooppremie en de aanpassingspremie

i Je vindt alle info en aanvraagformulieren op www.wervik.be/dienst/premies-en-subsidies

Loket premies, Sint-Maartensplein 16, 8940 Wervik - 056 95 20 04 - leefomgeving@wervik.be
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De Jeugddienst is een gemeentelijke dienst die hoofdzakelijk instaat voor alles wat te maken heeft met de vrije tijd van
kinderen en jongeren. De dienst organiseert initiatieven zoals
de Swappas-, de Grabbelpas- en Speelpleinwerking Tistof, de
Buitenspeeldag en Dag van de Jeugdbeweging.
De Jeugddienst wil via deze vrijetijdsinitiatieven een zo ruim
en gevarieerd mogelijk aanbod voorzien tijdens de schoolvakanties voor àlle kinderen en jongeren uit de stad.
Naast het organiseren van vrijetijdsinitiatieven bieden wij ondersteuning aan de Wervikse jeugd:
- We ondersteunen de vele jeugdverenigingen in de stad en
helpen hen op weg indien er
vragen of problemen ontstaan.
Zij kunnen bijvoorbeeld een
fuifkoffer ontlenen.
- We ondersteunen studenten
tijdens de blokperiode door het
aanbieden van blokkoten.
- Er is een nauwe samenwerking
met de jeugdraad. Deze raad
geeft advies over bepaalde beslissingen die genomen worden
door het college van burgemeester en schepenen.
- Tijdens de zomervakantie coördineren we de speelpleinwerking en ondersteunen we meer

dan 50 vrijwillige animatoren.
- We zorgen ook dat er voldoende
speelruimte is in de stad door
nieuwe speelpleintjes te voorzien.
Tot slot denken we mee na over
het jeugdbeleid van de stad en
voeren we de meerjarenplanning
binnen het deeltje jeugd uit. We
zetten hiervoor vaak participatietrajecten op en werken samen met
de verschillende stadsdiensten.

VOOR WIE?
Wij focussen ons vooral op kinderen en jongeren én hun ouders en
proberen hen op een zo laagdrempelig mogelijke manier te
bereiken.
Daarnaast is de Jeugddienst er
voor alle jeugdverenigingen uit
Wervik en Geluwe.

i Sint-Maartensplein 16, 8940 Wervik (stadhuis) - 056 95 24 20

Contactpersoon: Jeugdconsulent Rein De Jongh
Openingsuren: Openingsuren stadhuis of op afspraak.
Jeugddienst Wervik (Op Facebook en Instagram verschijnen
regelmatig interessante weetjes en/of leuke wedstrijden.)

van
jouw huurwoning: contacteer de dienst Huisvesting
AGENTSCHAP
WONEN
MEER INFO OP
056
95 21 63 of leefomgeving@wervik.be
VLAANDEREN
WONENVLAANDEREN.BE/WONINGKWALITEIT

WIJZIGINGEN PREMIES
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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 maak je
kennis met de Jeugddienst
van Wervik.

JEUGDDIENST VAN STAD WERVIK

LEEF JE UIT TIJDENS DE KROKUSVAKANTIE!
Onze Jeugddienst heeft opnieuw voor een mooi aanbod gezorgd!
Ma 15/2

Bie-Ba-Belutta + Mevrouwtje Mevrouw
Kindertheater en workshop

Di 16/2

Snowtuben + lasergame

Wo 17/2

Muziek Elektroniek O
Workshop elektronische muziek

Do 18/2

Workshop beeldhouwen op steen

GRABBEL

7 - 9 jaar

Vr 19/2

BuurTV - Reportage maken in de buurt

SWAP

10 - 12 jaar De Kier

GRABBEL

3 - 6 jaar

GC Forum

GRABBEL

7 - 9 jaar

Ice Mountain

SWAP

10 - 12 jaar Oosthove
Oosthove

i Inschrijven op

www.wervik.be/jeugdkrokus
Februari 2021 WAARHEEN
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OPGROEIEN@WERVIK

ALCOHOL EN JONGEREN
Elke jongere komt vroeg of laat in contact met alcohol. Veel kinderen zien
hun ouders toasten met een glas cava, ontspannen met een pintje of genieten van een slaapmutsje. Wordt er bij jou thuis geen alcohol gedronken?
Dan zijn er wel vrienden die je kind er kennis mee laten maken.
Is het voor jou doodnormaal dat je kind al vroeg van een glas nipt? Of stel je
je soms vragen: “Mag mijn kind drinken? Vanaf welke leeftijd? Welke afspraken maak ik best?”
ALCOHOL IS GEEN ONBEKENDE

te veel alcohol op te lossen. Of
ze nemen verkeerde beslissinJongeren zijn nieuwsgierig
gen onder invloed, net zoals
en willen proeven van nieuwe dinvolwassenen.
gen. Dus ook van alcohol. Zo heeft
4 op de 10 jongeren onder de 16
Heb je er vat op?
jaar ooit al alcohol gedronken.
Je wil je kind graag op een
verantwoordelijke manier leren
Wanneer mag je kind voor het
omgaan met alcohol. Kan dat?
eerst drinken?
Dat hangt van verschillende
Alcohol drinken stel je best zo
zaken af. Wat voor iemand is je
lang mogelijk uit. Hier zijn alvast
kind? Hoe gaan zijn vrienden om
4 goede redenen om er beter
laat dan vroeg mee te beginnen: met alcohol? Welk voorbeeld ziet
je kind in de media? En vooral,
1. Uit onderzoek weten we dat
het drinken van alcohol de ont- wat ziet je kind in zijn onmiddellijke omgeving?
wikkeling en de groei van de
Misschien denk je dat jouw
hersenen verstoort, vooral bij
jongeren onder de zestien jaar. invloed als ouder afneemt als je
kind ouder wordt. Maar je hebt
2. De effecten van alcohol zijn
wel degelijk vat op hoe je kind
sterker bij kinderen omdat ze
met alcohol omgaat.
minder wegen dan volwassenen en omdat de lever nog niet
PRATEN OVER DAT EERSTE
gewoon is alcohol af te breken.
GLAS... EN DIE ERNA
3. Kinderen die vroeg beginnen
Hoe maak je als ouder goede afmet alcohol drinken, hebspraken met je kind over drinken?
ben een hogere kans om een
drankprobleem te ontwikkelen Praat erover
op latere leeftijd.
Praat op tijd met je kind over al4. Jongeren beschikken vaak nog cohol. Eerlijk en open. Zeg gerust
niet over de vaardigheden om
dat een biertje of een glas wijn
problemen veroorzaakt door
lekker en gezellig zijn. Vertel ook
16
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is niet vanzelfsprekend met een
puber die zich soms afzet en zijn
eigen weg zoekt. Creëer daarom
momenten samen. Drink samen
een kop thee na schooltijd en geef
je kind de kans om even stoom af
te laten. Kijk mee naar het favoriete tv-programma van je kind.
Of ga samen shoppen. Zoek een
manier die bij jullie past. Laat je
kind merken dat je om hem geeft
en meeleeft. Echt luisteren is ook
aan kleine problemen genoeg
aandacht geven en onthouden
wie de vrienden zijn van je kind.
Ook belangrijk: sta niet onmiddellijk klaar met advies. Luister eerst
naar de mening van je kind en
geef dan pas jouw standpunt. Als
je kind zich gehoord voelt, zal het
meer open staan om naar jou te
luisteren. Zo help je je kind om een
weloverwogen keuze te maken.

over de nadelen en de risico’s op
korte en op lange termijn. Alcohol
is ongezond en bevat veel calorieën. Het maakt op lange termijn je
huid valer. Je kan alsmaar meer
drank nodig hebben om je te
amuseren. Alcohol is bovendien
duur. En misschien spelen ook
religieuze argumenten een rol.
Door de dingen te benoemen,
wapen je jouw kind voor de
discussies en uitdagingen onder
leeftijdgenoten. Grijp concrete
gebeurtenissen aan om over alcoholgebruik te praten. Denk aan
een dronken oom op een familiefeest of een oudere zus die in
het weekend naar een fuif gaat.
Of gebruik het filmpje 'Copy/paste' om een gesprek te beginnen
met je kind. Dat korte filmpje
toont dat elk kind elke dag zoveel
keuzes maakt: over eten, over
zijn uiterlijk, over zijn vrije tijd. En
bij dat laatste gaat het ook over
alcohol, tabak en druggebruik.

Stel grenzen
Maak duidelijke regels en afspraken
over wat kan en niet kan. Er is
een verschil tussen de wet, een
regel en een afspraak.
• De wet geldt voor iedereen.
Bijvoorbeeld: je mag geen alcohol schenken onder de 16 jaar.
• Een regel is iets wat jij oplegt.
Bijvoorbeeld: “Tijdens de week
drink je geen alcohol.”
Je kind houdt zich makkelijker
aan een regel als het begrijpt
waarom jij het belangrijk vindt.
Geef dus voldoende uitleg over
het waarom: alcohol beïnvloedt
je concentratie en je slaap.
• Een afspraak kan je in overleg
met je tiener bepalen.
Bijvoorbeeld: je bepaalt samen
hoeveel glazen je kind kan drinken op een feestje.

Maak tijd voor je kind
Praten over gevoelige thema’s
gaat makkelijker als je een goede
relatie met je kind hebt. En dat

Wees concreet: “Twee glazen en
geen sterke drank” is een betere
afspraak dan “Niet te veel drinken”. Bepaal op voorhand wat

WAT ALS JE KIND TE VEEL DRINKT?
Wat ‘te veel’ is, hangt af van hoeveel alcohol, van de omstandigheden en van de persoonlijkheid van je kind. Zo gaan
drinken en met de brommer rijden bijvoorbeeld niet samen.
Of: als je kind erg impulsief of beïnvloedbaar is of zich niet
goed in zijn vel voelt, dan is alcoholgebruik riskanter.
Praat met je kind en ga na waarom het te veel gedronken heeft. Doe dat op een rustig moment. Dus niet wanneer je kind dronken thuiskomt. Laat merken dat je echt
luistert. Stel open vragen aan je kind. Vraag bijvoorbeeld:
“Hoe komt het dat je in de verleiding kwam om te veel te
drinken?” Leren omgaan met alcohol gaat soms gepaard
met vallen en opstaan. Een dronken avond of een kater
na een feestje zijn ook leermomenten voor je kind: "Toen
ik me zo voelde, had ik moeten stoppen". Denk dus niet
te snel dat het fout loopt met het alcoholgebruik van je
kind, maar blijf wel kritisch aan de zijlijn staan.
Vraag hulp indien nodig
Drinkt je kind dikwijls te veel? Heb je het gevoel dat je
de situatie niet meer onder controle hebt? Blijf dan niet
zitten met je zorgen. Praat erover met iemand uit je
vriendenkring, met ouders die hetzelfde meemaken, met
je huisarts, het CLB, het Huis van het Kind, de Druglijn.

er gebeurt als je kind zich niet
aan de afspraken houdt. En geef
complimentjes als je kind zich
er wel aan houdt. Want belonen
werkt.
Geef het goede voorbeeld
Als ouder ben je een voorbeeld.
Drink niet als je met de wagen
rijdt. Je voorbeeld beïnvloedt

het alcoholgebruik van je zoon
of dochter. Wees eerlijk over je
eigen alcoholgebruik. Vertel bijvoorbeeld dat je soms spijt hebt
van dat glas te veel. Drink je zelf
regelmatig, dan mag je evengoed strengere regels aan je kind
opleggen. Want hoe jonger, hoe
kwetsbaarder je kind is voor de
gevolgen van alcohol.
Februari 2021 WAARHEEN
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UITSLAGEN

TAKE-AWAY

STEUN ONZE LOKALE HORECA
Door de maatregelen in de strijd tegen Corona moet ook onze Wervikse
horecazaken de deuren sluiten. Als stad willen wij hen zoveel mogelijk steunen waar we kunnen. Daarom bieden wij hier een overzicht van alle zaken
waar je een maaltijd kan bestellen, afhalen of laten leveren. Je vindt die ook
op www.wervik.be/afhalen.
Wil je de horeca een hart onder de riem steken? Denk dan zeker eens aan
onderstaande bestelmogelijkheden. Ga regelmatig kijken want het aanbod
wordt geregeld afgewisseld.
= afhaling

= levering

WERVIK
De Savatte, Sint-Maartensplein 2
056 31 18 25 • facebook.com/desavatte
De Kastaar, Menensesteenweg 67
056 31 35 17 • www.dekastaar.be
Chez Koen, Ooievaarstraat 45
wervik@chezkoen.be • www.chezkoen.be
Kapittel, Ooievaarstraat
timo@kapittel1755.be • www.kapittel1755.be
Noodl foodtruck, Geluwesesteenweg 11 • 056 19 44 77
Epoisses, Steenakker 23
0477 04 80 61 • epoisses.wervik@gmail.com
facebook.com/epoisses-430059110416896
Suprise Mie, Koestraat 110
0474 80 42 26 • facebook.com/surprisemie
Kom chez toi, Hansbekestraat 55
osvaldo.g@skynet.be • www.komcheztoi.onlc.be
In den Grooten Moriaen, Koestraat 63
sebastien.bonnier@telenet.be 0474 36 36 53
facebook.com/In-den-grooten-moriaen-722186324460723
De Waterkant, Leiestraat 26
honger@dewaterkantwervik.be • www.dewaterkantwervik.be
Befree2enjoy, Pionierslaan 9
0473 96 21 69 • www.befree2enjoy.be
't Broodjeshuis, Vlamingenstraat 3
056 31 48 89 • facebook.com/t-broodjeshuis-278186745550918
Krokantje, Vlamingenstraat 19 • 056 51 62 36
Bolero’s Pasta’s & Burgers, Vredestraat 49
0492 17 37 34 • info@boleropastas.be
www.boleropastas.be
Up 't gemak, Geluwesesteenweg 140 A
0479 35 16 68
Frituur St. Medard, Leiestraat 3
056 31 52 90 • m.wervikisstraffer.be/shop.php?shop=156
facebook.com/Frituur-St-Medard-278010035602511
Frituur Park, Kruisekestraat 86A
frituur.park@telenet.be • facebook.com/frituurpark
Frituur Finidi, Speldenstraat 64
0496 99 27 49 • facebook.com/frituur-finidi-1493321820955979/
Frituur Marianne, Stationsstraat 23 • 0476 25 81 60
Keurslager Debaere Guy, Sint-Medardusstraat 1
guy.debaere@telenet.be • 056 31 14 66
facebook.com/keurslagerdebaere
Slagerij Finesse, Menensesteenweg 72
056 31 12 58 • www.slagerij-finesse.be
De Fruithalle, Menensesteenweg 138 • 0476 55 94 27
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WINNAARS EINDEJAARSWEDSTRIJD
WIE & WAAR IN DE LEIESTREEK
In aanloop naar Kerstmis lieten we 15 dagen op rij een bekend gezicht uit de Leiestreek aan het woord op
een bijzonder plekje in zijn of haar stad/gemeente en dat in een reeks wedstrijdfilmpjes op de Facebookpagina van Toerisme Wervik. Alle inzendingen zijn intussen verwerkt en ja… het waren er veel! Liefst 2.765
inzendingen mochten we ontvangen. Hartelijk dank voor jullie grote interesse en deelname. Proficiat aan
de winnaars! Ze worden persoonlijk gecontacteerd door de toeristische dienst van de betrokken gemeente.
Alle antwoorden vind je op www.toerisme-leiestreek.be/wieenwaar.

GELUWE
Restaurant Den Artiest, Ieperstraat 82
info@denartiest.com • www.denartiest.com
Restaurant De Zunnewyzer, Ieperstraat 2
0494 60 69 47
facebook.com/restaurantdezunnewyzer
Oud Stadhuis, Sint-Denijsplaats 7
info@oudstadhuis.be • 056 51 66 49
www.oudstadhuis.be
facebook.com/oudstadhuis
't Smiske, Wervikstraat 25
info@smiske.be • www.smiske.be
Traiteur Pieter en Sofie, Sint-Denijsplaats 16
0473 32 06 76 • www.traiteurpieterensofie.be
Traiteur Vincent, Remi Ghesquierestraat 17
0494 72 70 81 • www.traiteurvincent.com

KRUISEKE
Traiteur aan huis - Yoeri Bonnet, Vosstraat 1
0485 42 08 15
traiteur-aan-huis-yoeri-bonnet.business.site
Kruiseke uw Buurtwinkel, Kruisekestraat 368
nele.verfaillie@telenet.be • 0473 54 69 28
facebook.com/kruiseke-uw-buurtwinkel-11101
7240293803

3 WINNAARS UIT ONZE STAD
Aflevering 1: Geert Claerhout, Harelbeke - Cadeaucheque t.w.v. € 100 (stad Deinze)
Aflevering 2: Ghislain Verstraete, Wervik - Overnachting met ontbijt t.w.v. € 125 (stad Roeselare)
Aflevering 3: Ludwine Maenhoudt, Destelbergen - Cadeaubonnen t.w.v. 100 euro (gemeente Lendelede)
Aflevering 4: Christine Vandevelde, Harelbeke - Verrassingsdag op maat t.w.v. € 150 (stad Harelbeke)
Aflevering 5: Jean-Pierre Dannau, Berlare - Restobon € 100 (stad Waregem)
Aflevering 6: Maryse Adriaenssens, Stabroek - Cadeaubonnen t.w.v. € 100 (stad Izegem)
Aflevering 7: Micheline Bonnier, Wervik - Restobon t.w.v. € 100 (gemeente Ingelmunster)
Aflevering 8: Sabine Deketelaere, De Pinte - Overnachting met ontbijt voor 2 pers. (gemeente Moorslede)
Aflevering 9: Wouter Gheysen, Sint-Amandsberg - Restobon t.w.v. € 100 (gemeente Zwevegem)
Aflevering 10: Annelies Breyne, Nieuwpoort - 2 citycards (48u) + shoppingbon t.w.v. € 75 (stad Gent)
Aflevering 11: Carlos Goethals, Wondelgem - Overnachting voor 2 pers. (gemeente Dentergem)
Aflevering 12: Willy Delaere, Wervik - 1/2 kg delicatesse pralines van V-chocolatier by Sweertvaegher (gemeente Spiere-Helkijn)
Aflevering 13: Wannes Gheysen, Sint-Eloois-Vijve - Wellnessbon voor 2 pers. t.w.v. € 120 (stad Wervik)
Aflevering 14: Philippe Vansteenbrugge, Helkijn - Cadeaubonnen t.w.v. € 100 (gemeente Avelgem)
Aflevering 15: Hendrik Bourgeois, Harelbeke - Geschenkenpakket met o.m. 'Shop & Beleef'-bonnen (stad Menen)

UITSLAG EINDEJAARSACTIE
Waardebon € 1.500: 16357 - 60098
€ 250: 14343 - 126789
€ 200: 1717 - 3303 - 34537 - 96455 - 106134 - 109751
€ 150: 9200 - 11576 - 49284 - 65915 - 81418 - 122413
€ 100: 69 - 4469 - 9593 - 26342 - 28409 - 33507 - 42891 - 44350 - 64174 79960 - 84999 - 88380 - 125348 - 129966 - 134675 - 140050
€ 50: 17780 - 29052 - 33501 - 58047 - 85634 - 92150 en de loten eindigend
op 379
Prijs af te halen voor 1 april 2021 bij Dierenspeciaalzaak Pauwelyn (voor
Wervik) en Wijnen Ignace (voor Geluwe).
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MOBILITEIT

NAAR KOMEN OF MOESKROEN
MET DE TEC-BUS
De TEC is de Waalse tegenhanger van het busvervoer De Lijn in
Vlaanderen. Wervik is als grensstad een grensgeval. Dit betekent dat we voor het busvervoer enkel bediend worden door
De Lijn, maar er rijden op vandaag ook TEC-bussen over ons
grondgebied. Opstappen in Wervik op een TEC-bus behoorde
recent niet tot de mogelijkheden. Vanuit de Vervoerregio Kortrijk, ter voorbereiding van het nieuwe openbaar vervoersplan
2021, werd met de TEC hierover onderhandeld.
Binnen het huidige tijdschema en rekening houdend met
bestaande buslijnen werd er overeengekomen dat de TEC ter
hoogte van Wervik Kerkhof (ingang begraafplaats in de Komenstraat) halt zal houden. Zo kunnen inwoners van Wervik opstappen op de TEC-bus lijn 3 Komen - Moeskroen.
Richting Moeskroen wordt ook halt gehouden
aan het station in Menen en in Rekkem.

i Scan deze QR voor alle info over lijn 3

Komen - Moeskroen (traject, frequentie,
halteplaatsen)

GROEPSAANKOOP
ELEKTRISCHE FIETSEN

ZWEMBAD TER LEIE
GEZOCHT:

TWEEDEHANDS
FIETSEN
Het lokaal bestuur Wervik en
LDC De Spie slaan de handen in
elkaar en starten met de oprichting van fietshutten in Wervik
(De Kier) en in Geluwe (De Spie).
Een fietshut is een zeer laagdrempelig verzamel- en uitleenpunt van goede tweedehandsfietsen. Elke inwoner kan er op
een eenvoudige manier een fiets
tijdelijk en gratis ontlenen.
Beschik je over een goede kinder-, dames- of herenfiets, maar
gebruik je deze niet meer? Neem
gerust contact op met Véronique Verhelst, coördinator Burger
en Welzijn (056 95 21 15) of Stijn
Decoene, De Spie (056 95 29 50).

VERLENGD TOT
1 MAART 2021

Zoals je kon lezen in de Waarheen januari organiseren we samen met de lokale fietshandelaars
een groepsaankoop van elektrische fietsen.

HOE GAAT HET IN ZIJN WERK?
• Ga langs bij één van de fietsmodel aan: een mainstream
handelaars :
kwaliteitsfiets die lokaal
geproduceerd wordt.
In Wervik: Vantomme of Cailliau
• Kostprijs is € 2.000 waarbij de
In Geluwe: Durpi of Dcycles
• Alle fietshandelaars bieden
fietshandelaars 10% korting
geven.
hetzelfde vrouwen- en mannen-

• Intekenen kan tegen 1 maart
2021 (actie werd verlengd)
• Leverdatum: 1 april 2021
• Actie is enkel geldig voor
inwoners van Wervik, Geluwe
en Kruiseke.

De technische
gegevens vind je
op www.wervik.be/
efiets
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ZWEMMEN, DÉ IDEALE BINNENSPORT
IN DEZE KOUDE DAGEN
Bewegen en sporten maken ons fitter en gezonder: het maakt ons hoofd
leeg en het maakt ons weerbaarder. Momenteel zijn de sportmogelijkheden echter erg beperkt: wandelen, lopen, fietsen, ... Maar we mogen ook
zwemmen! Er zijn twee categorieën:
1. BAANTJES ZWEMMEN

MAAK EEN RESERVATIE IN
In het groot bad kunnen er baan- HET ZWEMBAD TER LEIE
tjes gezwommen worden per
tijdsblok.
- Per tijdsblok zijn er maximum 30 zwemmers toegelaten. Een tijdsblok omvat
volgende acties: aanmelden, omkleden,
zwemmen, aankleden en het zwembad
verlaten.
- De tijdsblokken vind je terug op de
website. Hiervoor moet je op voorhand
reserveren en betalen.

2. GEZINSZWEMMEN
Ook familiezwemmen met je
bubbel is mogelijk in het instructiebad. Op woensdagnamiddag,
op zondagvoormiddag en tijdens
de krokusvakantie kunnen er 4
gezinsbubbels komen spelen in
het klein bad.
- Een gezinsbubbel bestaat uit één of
beide ouders met kinderen jonger dan
8 jaar. Ook hiervoor moet je op voorhand
reserveren en betalen.
- Om in regel te zijn met de VLAREM
wetgeving en uit veiligheidsoverwegingen vragen we aan de gezinnen om te
wachten om het klein bad te betreden
tot de twee redders aan het bad staan.

Je moet online reserveren en
betalen via www.wervik.be/
webshop of www.wervik.be/
heropeningzwembad.
- Heb je een reservatie gemaakt met een
gezinsabonnement of een beurtenkaart? Breng dan jouw abonnement of
je beurtenkaart mee naar de kassa van
het zwembad.
- Eens je een reservatie gedaan hebt, kan
je die niet meer annuleren. We kunnen
het ticket ook niet terugbetalen.
- Lukt het je niet, ga dan eens kijken op
www.wervik.be/zwembad. Voor de habitués: er is een kleine wijziging in de webshop: i.p.v. het tabblad ‘exposities’ moet
je het tabblad ‘bezoeken’ aanklikken.
Lukt het nog niet, dan kan je altijd
terecht voor hulp bij de balie van de cel
Vrije Tijd, in het stadhuis van Wervik (056
95 20 02).
- Voor de aankoop van een beurtenkaart of
een gezinsabonnement kan je ook terecht
via de webshop. Hiervoor tik je op het tabblad ‘verkoopsartikelen’. De beurtenkaart
zal dan een paar dagen later klaarliggen
aan de kassa van het zwembad.

Wanneer je een gezinsabonnement
koopt, zal je vooraf de foto’s van alle
gezinsleden, samen met het ingevulde
document, moeten afgeven aan de
kassa van het zwembad.

VOORZORGSMAATREGELEN:
Er gelden tal van maatregelen
om het zwembadbezoek veilig te
laten verlopen in coronatijden.
• Hou je aan de coronaregels: afstand
houden, handen ontsmetten, geen
samenscholingen in de inkomhal, draag
een mondmasker
• De omkleedcabines zijn genummerd.
Neem tijdens het omkleden telkens hetzelfde kleedhokje. Het nummer van de
cabine is ook het nummer van je vestiairekastje.
• Er zijn geen kapstokken.
• De 4 gemeenschappelijke cabines
worden op woensdagnamiddag en
zondagvoormiddag gebruikt door de
jonge gezinnen, die online gereserveerd
hebben. Zij krijgen de sleutel van de
gemeenschappelijke cabine.
• Het is verplicht de doorloopdouches te
gebruiken bij het binnenkomen. Na het
zwemmen kan er niet gedoucht worden.

Weet je dat zwemmen één van de gezondste sporten is?
Omdat het water je bijna gewichtloos maakt, is de impact
op je spieren en gewrichten bij zwemmen 90% minder, dan
bij sporten op het land en is de kans op blessures zeer klein.
Dit is de reden waarom topsporters, na een blessure moeten
gaan zwemmen.
Zwemmen is een full-body workout: met een half uur baantjeszwemmen verbrand je tussen de 200 à 350 calorieën, bijna
even goed als een half uur joggen. Door de weerstand van
het water is zwemmen ook een zeer goede krachttraining.

Kom naar
het zwembad
om je conditie
op peil te houden.
Februari 2021 WAARHEEN
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OPROEP

OPEN / GESLOTEN

BEELDMATERIAAL WERVIKSE TABAKSTEELT
Heb jij foto’s gerelateerd aan de Wervikse tabaksteelt of ken je er verhalen
over? Ben je zelf teler (geweest) of werkte je ooit op een tabaksplantage?
Of misschien ben je ooit verkozen tot Tabaksfee of eredame? Help ons aan
verhalen en beeldmateriaal!

D

e tabaksnijverheid zorgt
al eeuwenlang voor een
vast inkomen voor
de Wervikse telers. Het hele
jaar door werken zij hard
aan het uitplanten, oogsten,
naaien, drogen en verpakken van de tabak. Wist je dat
het oogsten vandaag nog
steeds handmatig gebeurt?
Een zware klus! Ook het naaien
gebeurde lang manueel; een
taak waarbij veel Wervikse jongeren ooit hun eerste zakcentje
verdienden. De bladeren van de
tabaksplant worden letterlijk met
een lange naald op een touw genaaid en daarna opgehangen in
serres. Hier begint het droogproces zodat de teler tijdens de wintermaanden de tabaksbladeren
kan verpakken in ‘manokken’.
Dit zijn pakketten van samen-

?

geperste en gebundelde tabaksbladeren, klaar voor verdere
verwerking tot tabaksproducten
bij fabrikanten. Kortom: een zeer
intensieve maar boeiende nijverheid! Jaarlijks vinden er zelfs een
Tabaksstoet en Tabaksfeeverkiezing plaats in Wervik.

Om de kennis en gebruiken
rond de tabaksnijverheid
te bewaren, werken de
stad Wervik en erfgoedcel
Zuidwest samen aan de registratie van de tabaksteelt als
immaterieel erfgoed. Hiervoor
zijn zij op zoek naar informatie
en beeldmateriaal. Bewaar jij
foto’s die te maken hebben
met (een aspect van) de tabaksteelt, de tabaksverwerking, de
Tabaksstoet of -feeverkiezing?
Heb je foto’s van je vakantiejob op
de tabaksplantage? Ben je ooit
verkozen tot Tabaksfee? Misschien ben je zelf of is je familie
actief (geweest) in de tabaksnijverheid en beschik je over waardevolle getuigenissen? Neem
contact op met Erfgoed Zuidwest
via erfgoed@zuidwest.be of de stad
Wervik via erfgoed@wervik.be.

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 6 februari)

> 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 (* 6 februari, 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.

DIENST TOERISME & TABAKSMUSEUM
Dinsdag t.e.m. vrijdag 10 - 12 en 14 - 17 uur
(zaterdag, zondag en maandag gesloten)

ZWEMBAD TER LEIE

(zie ook p. 21)

Op reservatie via www.wervik.be/zwembad
Tijdens corona
Maandag
gesloten
		
Dinsdag
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
16 - 17 uur
Zondag
9 - 10 uur
10.45 - 11.45 uur

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

Krokusvakantie
13 - 14 uur
14.45 - 15.45 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
13 - 14 uur
14.45 - 15.45 uur
17 - 18 uur
18.45 - 19.45 uur
16 - 17 uur
9 - 10 uur
10.45 - 11.45 uur

Geluwe

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

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

DAG VAN DE ACADEMIES
Op zaterdag 6 februari, Dag van De Academies, is het tijd de leerlingen van onze Academie eens
in het zonnetje te zetten. Op die dag zetten we samen met alle academies van Vlaanderen en
Brussel in op ‘Crossroads’: wegen die kruisen, wegen die verbinden, wegen die mensen aanmoedigen om hun talent te volgen.
Al onze vestigingsplaatsen van
Academie voor Beeld, Muziek
en Woord Stad Menen roepen op om je die dag als fiere
leerling kenbaar te maken met
een affiche en/of vlagjes en
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zelfgemaakte gevelversiering.
Dit onder het motto ‘Hier groeit
lokaal talent’.
Ben je leerling en wil je deelnemen, geef je adres op voorhand
door aan onze ‘Talentspotters’

via muziek.woord@menen.be,
neem een foto van je gevel en
post die op social media met
#hiergroeitlokaaltalent. Op
jullie dag rijden we met een
speciaal team langs in Menen,

Wevelgem en Wervik en kunnen
we aanbellen voor een kort live
interview met onze reporter. Zo
vieren we samen jouw talent.
Hou onze berichtgeving in de
gaten en mis dit niet want het
wordt een onvergetelijke dag
met nog een paar andere leuke
verrassende activiteiten!
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IN BEELD: ONDERTUSSEN IN WZC TER BEKE EN HET PARDOEN

Bekijk ook onze vernieuwde site: www.wzbwervik.be
24
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