SEPTEMBER
2019

Veilige fietsroutes
in Wervik en Geluwe

SPORT

Maand van de Sportclub

LANDELIJKE GILDE
Dag van de Landbouw

Kom langs
op onze koopen kijkdag

EERSTE WOORD

KORT NIEUWS

PLANTJESVERKOOP
KOM OP
TEGEN
KANKER

OPENBARE VERKOOP
Onze technische diensten organiseren een openbare verkoop met materialen zoals boomspiegels,
buizengrijpers, palethaken, betonnen rioolbuizen, strooibak, betonpalen, kasseien, glijbaan, luchtcompressor, trilwals, trilplaats, grasmachines, hooimachine, keramische tegels, arduintegels, …
Kijkdag: donderdag 19 september tussen 9 en 16 uur.
na afspraak. Neem contact op met Bram Leplae,
0491 56 08 24, Meensesteenweg 96, Wervik
Koopdag: vrijdag 20 september tussen 9 en 16 uur

Kasteelstraat 25, Wervik
Bieden: Onder gesloten omslag tegen 4 oktober binnen
te brengen op het stadhuis of via de post naar “Openbare Verkoop, Sint-Maartensplein 16, Wervik.”

Je vindt alle materialen en minimumprijzen op www.wervik.be/openbare-verkoop
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Op zaterdag 14 september
worden van 10 tot 13 uur
Gentse azalea’s deur-aandeur verkocht in Wervik,
Geluwe en Kruiseke. Je kan
de verkopers herkennen
aan hun badge. Zin om
mee plantjes aan de man
te brengen? Laat het weten
aan Carine of Françoise. Wie
meedoet, krijgt een lekker
ontbijt en een ticket voor
het zwembad. Op zondag 15
september worden ‘de azalea’s van plantjesweekend
voor Kom op tegen Kanker’
op wijndomein Ravenstein
verkocht tijdens “Dag van de
Landbouw." (zie p. 18).
> INFO: Françoise Bonduelle
(francoise.bonduelle@
ocmw-wervik.be,
056 95 26 11)

JUNIOR TECHNIEKACADEMIE
Zit je in het 3de of 4de leerjaar? Ben je graag creatief bezig?
Schrijf je dan vanaf 14 september snel in voor de Junior Techniekacademie Wervik.
In groep maak je onder begeleiding van 2 techniekmentoren 5
technische projecten: een houten kapstok, een supersnel wagentje,
een molen en raceauto met LEGO, een eigen pennenzak uit vilt en
je mag een robot programmeren.
Inschrijven kan vanaf 14 september via www.techniekacademie-wervik.be/junior en kost 60 euro (50 euro voor een tweede
kind uit eenzelfde gezin). Voor mensen met een laag inkomen is er
UiTPAS-korting mogelijk.
De eerste workshop start op woensdag 25 september in de Futuraschool Wervik (Hellestraat 15, Wervik). Hier vinden de eerste 5 sessies plaats. De laatste 5 sessies zullen plaatsvinden in de Sint-Jorisschool Geluwe (Kloosterstraat 15, Geluwe)
Aan het eind van de reeks workshops wordt een fiscaal attest kinderopvang bezorgd, waarmee tot 45% van het inschrijvingsgeld
kan gerecupereerd worden. Het aantal plaatsen is beperkt tot 20
kinderen per groep.

VACATURES BIJ BRANDWEER WESTHOEK
Mobiliteit
in Wervik

Gallo-Romeins
Weekend

Maand van de
sportclubs

Landelijke Gilde

Groots wandelgebeuren in
Wervik

COLOFON Verantwoordelijke uitgever: Youro Casier. Redactie: Tim Ghillemyn, Marc Stevens, Kathleen Mobouck, Renzo Demeulenaere, Akim Chouidem,
Kris Deronne, Charlot Beerlandt, Rien Maertens. Foto's: Luc Vanthuyne. Concept: www.MAUS.studio

2

WAARHEEN September 2019

Sinds 15 juli staan volgende vacatures open bij Brandweer Westhoek:
• ICT medewerker B1-B3 (m/v)
• Financieel directeur A1-A3 (m/v)
• Preventieadviseur – niveau 1 B1-B3 (m/v)
• Administratief medewerker C1-C3
> Bekijk ze alvast op www.brandweerwesthoek.be/vacatures
September 2019 WAARHEEN
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Wil jij je stem laten doorwegen op het mobiliteitsdebat? Dan is dit je kans! Surf naar www.vvsg.be/bevraging-mobiliteit-in-uw-buurt en vul de enquête in.
Hoe verplaats jij je meestal en wat is er in jouw buurt
nodig zodat dit (nog) vlotter kan? Dat zijn vragen waarop we via een enquête bij alle inwoners een antwoord
willen. Met die informatie kunnen we aan de slag om
na te denken over de mobiliteit van morgen. Deelnemen kan vanaf september en maak kans op één van de
tien bonnen t.w.v. 50 euro!
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Naar aanleiding van de Week van de Mobiliteit (16
- 22 september) lanceert Autodelen.net en KVLV
in samenwerking met VVSG een bevraging over
mobiliteit in je buurt
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In september plannen we een flitscampagne. Op
basis van de resultaten bekijkt het stadsbestuur
– samen met de mobiliteitscommissie – welke
straten als zone dertig worden bevestigd. We willen het zone 30-concept verder integreren in een
breder lokaal mobiliteitsbeleid dat momenteel in
samenspraak verder uitgewerkt wordt.

Week van de Mobiliteit
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In de zomervakantie werd intensief gesensibiliseerd rond zone 30. Aan de hand van grote waarschuwingsborden én snelheidsborden met smileys vestigden we de aandacht op het naleven van
de toegelaten snelheid binnen de afgebakende
zone.
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MODDER OP DE WEG:
PROPERE EN VEILIGE
LANDBOUWWEGEN

School (secundair onderwijs)

Zwembad Ter Leie

Academie voor Muziek en Woord

Speelpleintje

Academie voor Beeld

Jeugdbewegingen

Bibliotheek
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Ook in Geluwe zal gestart worden met een
proefproject.
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Je kent ze wel, de gemachtigd opzichters die onze kinderen veilig helpen oversteken in de buurt van hun
school. Weer of geen weer, ze zijn altijd op post, met
een glimlach. Nieuwe gemachtigd opzichters zijn altijd
welkom. Interesse? Je moet daarvoor een korte cursus
volgen bij de politie Arro Ieper.
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GEZOCHT:
GEMACHTIGD OPZICHTERS

> INFO: contacteer één van de Wervikse scholen,
zij verwijzen je door.
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De route herken je aan dergelijke borden.

Sportaccomodatie
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Vorig jaar stippelde de stad samen met de verschillende scholen in Wervik de veiligste en
aangenaamste fiets- en wandelroutes naar
school uit.

School (kleuter- en/of basisonderwijs)
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Langs de spoorweg, aan de overkant van Emiel
Gellyncklaan is een nieuwe parkeerzone voorzien
van 450 m² groot. Deze afgebakende zone huurt
de stad van de NMBS en wordt ingericht als parkeerruimte (lang parkeren, dus er gelden daar
geen duurbeperkingen).

Fietsveilige lus
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Vanaf 1 september tot eind 2019 wordt de oogstperiode onder de aandacht gebracht. We vragen
alle gebruikers van de landelijke wegen om met
uitzonderlijk vervoer van de oogstmachines en
andere landbouwtuigen rekening te houden. We
sporen de landbouwers ook aan om de landelijke wegen net en moddervrij te houden. Daarvoor
kunnen zij bij de stad borden met “Opgelet, modder op de weg” aanvragen.
Bijkomende informatie over de campagne vind
je op: www.verkeersveiligwestvlaanderen.be/
campagne-modder-op-de-weg

D
JAAGPA

5

AT

MOBILITEIT

CH ECK L

Het Octopusplan streeft de visie ‘Schoolomgeving 2.0’
na waarbij naast mobiliteit en verkeersveiligheid ook
aandacht gaat naar vergroening, ontmoeting, beweging,
participatie en co-creatie. Wervik draagt deze doelstellingen hoog in het vaandel en is daarom lid van het Octopusplan. Het ledennetwerk bestaat ondertussen uit
ruim 140 Octopusgemeenten en 1500 Octopusscholen.

a n:
achtera
d
een roo cht
r)li
(knippe de
en een ro
r
reflecto

IJST

d
een goe rende
e
function
b el

:
vooraan geel
of
een wit
r)licht
(knippe
itte
en e en w
r
reflecto

In Dadizele
• Fotowandel
zoektocht i.s.m.
West-Vlaan
Krant van
deren
9 augustus t.e.m.
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> MEER INFO:

www.wervik.be/toerisme - 056 95 24 25

WESTHOEK
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Grijp je laatste kans om (gratis) deel te nemen en misschien win jij wel 1 van de 15
restocheques die klaar liggen! Je ingevulde formulier kan je uiterlijk op 30 september inleveren bij onze toeristische dienst (Koestraat 63, Wervik).
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De Wervikse Rosette Vanacker brengt aan de zijde van het West-

➜

> Meer informatie via www.octopusplan.info
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Naast het onderschrijven van de Octopusdoelstellingen,
betekent het dat alle basisscholen op het grondgebied
een gratis lidmaatschap 2019-2020 (Octopusschool)
aangeboden krijgen. Octopusscholen ontvangen onder
meer een mooie materialenkit voor de organisatie van
de Strapdag, FLITS en Parkour, toegang tot een digitaal
leerplatform voor verkeerseducatie (Octopus Verkeersl@
nd) en kortingen op materialen en activiteiten.
De eerste campagne op de kalender is de Strapdag op
vrijdag 20 september. Op die dag komen alle kinderen te voet, met de fiets, step, gocart of skates naar
school. Elke Octopusschool ontvangt een strapkit met
leuke strapbandjes, affiches, bladwijzers, ballonnen
en het nieuwe straplied. Scholen die meedoen aan de
strapwedstrijd maken kans op een Octopus Verkeersshow, een Praktijksessie Dode Hoek met een echte
vrachtwagen of andere leuke prijzen uit de prijzenpot.

Ga op zondag 15 september om 15 uur mee in de muzikale reis van het West-Vlaams Accordeonorkest.
Kaarten (VVK 7,5 euro & ADD 10 euro) zijn te verkrijNOG MEER ZOMERZO
EKTOCHTEN… … EN
EVENEMENTEN IN DE
gen via de leden, via tel. 057 30 01 72 of
info@wvao.be.
REGIO

Samyn

Is je fiets in orde?
Veilig fietsen start met een fiets die tiptop
in orde is! Kijk daarom elke vakantie je fiets
goed na en laat eventuele mankementen herstellen.

Vanaf jonge leeftijd is Rosette gebeten door de muziek.
Daarom wil WVAO samen met jullie Rosette huldigen voor haar 80 muzikale jaren. Op 17-jarige leeftijd
behaalt ze eerste prijzen notenleer en viool aan het
conservatorium van Gent. In het conservatorium van
Antwerpen doet ze er nog even een eerste prijs gitaar
bovenop. Accordeon deed ze als hobby en voor de
"bal-centen" bij. Rosette componeerde meerdere muziekwerken en arrangeerde doorheen de jaren een heel
repertoire. Enkele van deze werken zullen ook door het
orkest op het concert gespeeld worden.
Deze accordeongroep gaat geen enkele uitdaging uit
de weg en bespeelt virtuoos de wereld van klassiek tot
hedendaagse muziek. Dit allemaal onder de leiding van
dirigenten Marieke en Rik Rabaey. Zij vormen samen
met Rosette Vanacker de professionele ruggengraat
van het orkest.

B.AD & David

Zorg dat je goed zichtbaar bent!
- Draag een fluohesje
- Reflectoren voor- en achteraan
- Reflectoren op de pedalen
- Zorg ervoor dat je fietslicht werkt

Rosette Vanacker:
80 jaar muzikant

– Foto’s: Westtoer,

Het Octopusplan is ontstaan bij de invoering
van de zone 30 in schoolomgevingen in 2005 en
ijvert voor duurzaam woon-schoolverkeer en
kindvriendelijke schoolomgevingen.

Terug naar school:
breng je fiets in orde!

©Cartografie:
Westtoer NGI

Kindvriendelijke
schoolomgevingen en
duurzaam woon-schoolverkeer een prioriteit
in Wervik

CULTUUR

Plaats 6, 8890
Dadizele (Moorsl
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Rollegemstraat
50 91 00 - toerism
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m - T. 056 89
e
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48 76 - toerism
1, 8930 Menen
e@ledegem.be
- T. 056 52 94
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17 - toerisme@men
8940 Wervik
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- T. 056 95 24
Vanackerestraa
25 - toerisme@werv
t 16, 8560 Wevelg
ik.be
em - T. 056 43
Berten Pilstraa
39 06 - toerism
t 5A, 8980 Zonneb
e@wevelgem.b
eke - T. 051 77
e
04 41 - toerism
e@zonnebeke.b
e

DADIZELE - LEDEGEM
WERVIK - WEVELGEM - MENEN - ZONNEBEKE
LUS VAN 65 OF 2 van

OP HET FIETSKNOOP +/- 42 KM
PUNTENNETWERK

LEIEBOOTTOCHTJES:

GRIJP JE LAATSTE KANS EN VAAR MEE!
> Download de volledige fietscontrolekaart op webshop.bivv.be

- Zondag 1 september: hop-on – hop-off fietsboottocht
- Zondag 15 september: Armeense degustatietocht (Wevelgem – Harelbeke H/T)
> MEER INFO: www.toerisme-leiestreek.be/boottochten of aan de infobalie van
onze toeristische dienst (Koestraat 63 – 056 95 24 25 – toerisme@wervik.be).
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ZWEMMEN

WATERGEWENNING

voor kinderen van de 3de kleuterklas in zwembad Ter Leie Wervik
Tijdens de watergewenning worden de vaardigheden
aangeleerd die noodzakelijk zijn om veilig te kunnen
leren zwemmen.
Deze basisvaardigheden zijn onder andere :
- Springen in het water van de badrand
- Belletjes blazen onder water
- Op de rug drijven in het water
Deze vaardigheden kunnen aangeleerd worden tijdens
onze watergewenningslessen op zaterdagnamiddag.
Dé ideale voorbereiding op het volgen van de cursus
leren zwemmen tijdens de paasvakantie 2020!
Een cursus watergewenning bestaat:
• uit 4 lessen van telkens 45 minuten.
• start op 7 september tot en met 28 september 2019
• telkens van 17 tot 17.45 uur
• prijs voor de 4 lessen bedraagt 25 euro voor inwoners
en 38 euro voor niet-inwoners
• maximum 5 kinderen per groep toe.
Inschrijven kan enkel en alleen via de website van stad
Wervik : www.wervik.be/webshop.

TAALCAFÉ

RUBRIEK

ZWEMSTIJLVERBETERING
voor volwassenen

Niet 100% tevreden over je zwemstijl? Kom dan naar de
lessen zwemstijlverbetering.
Je krijgt tips om je techniek te verbeteren. Op die manier ga je soepeler zwemmen en beleef je meer plezier
aan je zwembadbezoek. Je kan ook een nieuwe zwemstijl zoals crawl of rugcrawl aanleren.
Praktisch:
• van donderdag 12 september tot en met 5 december
• telkens op donderdag van 16.10 tot 16.55 uur. (geen
les op 3/10 –28/11)
• prijs voor de 10 lessen bedraagt 60 euro voor inwoners en 80 euro voor niet-inwoners.
• We moeten minimum 4 inschrijvingen tellen om deze
zwemstijlverbeteringscursus te kunnen organiseren.
Inschrijven kan online via : www.wervik.be/webshop.

ZWEMMEN
OVER DE MIDDAG
op dinsdag én donderdag

Op dinsdag- en donderdagmiddag tussen 12 en 13.30
uur kan iedereen komen zwemmen in zwembad Ter
Leie in Wervik. 30 minuutjes baantjes trekken zorgt
voor ontspanning, verbetering van de fysieke conditie
én het verbranden van calorieën. Wist je dat een half
uurtje zwemmen gelijk is aan 4500 stappen zetten! Dé
ideale manier om van de lunchpauze te genieten.
Over de middag is de kassa niet open. Zorg dus op voorhand dat je in het bezit bent van een beurtkaart of een
abonnement. Je beurtkaart laat je aftekenen door de
redder ter hoogte van de vestiairekastjes.

Oefen je Nederlands in groep op een leuke manier.
Iedereen die de Nederlandse taal wil oefenen.
WANNEER? 9 en 23/9, 14 en 28/10, 25/11, 9 en 23/12.
Telkens van 18 tot 20 uur.
WAAR? Buurthuis De Kier, Gosserielaan 4, Wervik
INSCHRIJVEN? Niet nodig, kom gewoon langs!
CONTACT? veronique.verhelst@ocmw-wervik of 056 95 26 22
WAT?
WIE?
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Klaar voor het Gallo-Romeins weekend?
Op 5 en 6 oktober 2019 kan in je in Wervik opnieuw terecht voor het
Gallo-Romeins weekend. Dit jaar vindt het weekend plaats op recreatie-eiland ‘De Balokken’ onder de noemer “Tempus Fugit”. De Romeinen tot leven toveren, dat is zeker geen evidentie. Wij klopten even aan
bij de organisatoren.
Op ongeveer hoeveel vrijwilligers kan het Gallo-Romeins
weekend rekenen?
“Wij kunnen jaarlijks rekenen op
een 50-tal vrijwilligers, waarvan
een kern van een 35-tal vaste vrijwilligers inclusief bestuur. De taken
die zijn op zich nemen zijn heel divers zoals helpen in de keuken, achter de bar, de ingang, stewards, kassa, infostand, opbouw en afbraak.”
Hoe lang op voorhand beginnen jullie met de voorbereidingen van het weekend.
“Wij beginnen echt concreet met
onze vergaderingen in oktober,
een jaar voordat het evenement
plaats vindt. Omdat we een tweejaarlijks evenement zijn, geeft ons
dat genoeg tijd om de vorige editie
grondig te evalueren en de volgende
voor te bereiden. In de tussenjaren
vinden dan meestal één of meerdere activiteiten plaats van
onze zustervereniging
vzw Viroviacum Ro-

manum. En tijdens de jaren dat het
evenement niet plaatsvindt, gaan
we groepen scouten om dan eventueel toe te voegen aan het programma van ons evenement.”
Het Gallo-Romeins weekend
vindt dit jaar plaats op een
nieuwe locatie. Wat voor impact heeft dat op de programmatie/beleving?
“Door het veranderen van locatie

zullen we de mogelijkheid kunnen
bieden aan groepen om met al hun
materiaal af te komen. De vorige locatie, stadsdomein Oosthove, heeft
serieus aan ruimte ingeboet door
het plaatsen van diverse speeltuigen waardoor groepen niet altijd
ten volle tot hun recht kwamen.
Daar komen we dus nu met de nieuwe locatie tegemoet aan de wensen
van onze diverse re-enactorgroepen. Ook voor de bezoeker zal de
verandering te merken zijn omdat
heel veel zaken beter en groter uitgewerkt kunnen worden door onze
groepen, wat de beleving nog intenser zal maken.”
Gallo-Romeins weekend “Tempus Fugit” op 5 en 6 oktober.
> MEER INFO: www.galloromeinsweekend.be
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AGENDA

AGENDA

TABAKSFEEVERKIEZING
WANNEER: vanaf

14 uur
WAAR: op het terras van museumherberg ‘In den
Grooten Moriaen’
Wie gaat met het felbegeerde kroontje aan de haal
en wordt een jaar lang onze nieuwe stadsambassadrice? Beleef het mee en geniet van een namiddagje folklore van de bovenste plank!
Programma:
• Vanaf 14 uur (doorlopend): kinderanimatie
(springkasteel, grime, begeleide kleur- & tekenworkshop) + krijtkunstenares Sonja Mazereel
aan het werk
• Doorlopend: gratis toegang tot het Nationaal Tabaksmuseum + om 15 uur gratis geleid bezoek
(60 min.) aan de tijdelijke tentoonstelling ‘Carll
Cneut’.
• Vanaf 15 uur: optreden van de MiniMaxiBand
• Om 16 uur: kroning van de nieuwe Tabaksfee
INFO:

www.nationaaltabaksmuseum.be - 056 95 24 25

MA 2/09
Kennismaking met
de computer

We helpen je om jouw
drempelvrees voor computer te overwinnen. Deze
namiddag is een eerste
kennismaking van wat er
in de cursus (start op 9
september) aan bod komt.
WANNEER: van 13.30 tot 15 uur
WAAR: LDC De Kim
PRIJS: 3 euro

WO 4/09
Maaltijden voor
kinderen en (groot)
ouders

(groot)ouder 7 euro,
kind 4 euro, sociaal tarief
1 euro
WAAR: Buurthuis De Kier
INFO: rosemarie.dewilde@
ocmw-wervik.be
PRIJS:

Fitness, gymnastiek, dans en vechtsport – Turnen
WANNEER:

van 19.30 tot

20.30 uur
WAAR: Ter Linde, Geluwe
INFO: 056 51 00 20 of 056
51 80 64
PRIJS: 50 euro

ZO 1/09
Historic Classic Tour

Vertrek 9.30
uur uit manege de Cloche,
mogelijkheid om dag zelf
te ontbijten (niet reserveren)
Aperitief in kasteeldomein de lovie, in uw inschrijvingsgeld gaat een
deel naar vzw de lovie.

WANNEER:

10

Middagmaal in middeleeuws dorpje. (koude
schotel vlees of vis)
Drankstop in het kaasmuseum
Aankomst Manege De
Cloche met frietjes & frikadellen à volonté !
INSCHRIJVEN: vooraf
45
euro per persoon via
nielsmollen@yahoo.com
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ZO 8/09
Open Monumentendag: Kruisekemolen

doorlopend van
14 tot 17.30 uur (het bezoek duurt ± 45-60 min.)
WAAR:
hoek Kruisekestraat, Oude Mesenweg
PRIJS: deelname is gratis
Het volledige programma met alle activiteiten
in Vlaanderen vind je op
www.openmonumentendag.be.
WANNEER:

10 euro
WAAR: Buurthuis De Kier
INFO: rosemarie.dewilde@
ocmw-wervik.be

uur
Buurthuis De Kier
PRIJS: 5 euro voor twee namiddagen.
INSCHRIJVEN:
rosemarie.
dewilde@ocmw-wervik.be

De Vikingen in de
Lage Landen

WANNEER:

DO 12/09
Feestmaaltijd
PRIJS:

WANNEER: 14

van 14.30 tot

16.30 uur
Triamant, Wervikstraat 41, Geluwe.
INFO: 056 455 444
PRIJS: 3 euro

VR 13/09
Algemene Kennis
Quiz

VR 20/09
Bingo

WANNEER: Start om 20 uur,

deuren om 19.30 uur
Ter Linde, Geluwe
INFO: 4 deelnemers per
ploeg, inscrhijven via flossenburggeluwe@g mail.
com of 0478 34 87 92
PRIJS:
leden: 4 euro,
niet-leden: 5 euro
WAAR:

ZO 15/09

ANTIEK EN BROCANTE

Het Rommelt in
Laag-Vlaanderen

WAAR:

WANNEER: Van 14.30 tot 16 uur

WAAR: Triamant, Wervikstraat 41, Geluwe
PRIJS: 3 euro

ZA 28/09
Nacht van de
Ambiance 2019

Menensesteenweg,
Wervik.
MEER INFO: 056 25 54 07.

MA 16/09 (START)
Naaicursus

Ontdek Geluwe,
Geluwe ontdekt

Met nieuwe lesgeefster!
Ook voor beginners.
WANNEER: 19 uur, 7 lessen
PRIJS: 59 euro

Sint-Denijsplaats,
Geluwe

WO 18/09
Kinderactiviteit

WAAR:

Knutselen met denappels,
verdeeld over 2 namiddagen.
Meebrengen: houten kapstok of gedroogde tak.

Oosthove, Wervik
PRIJS: 15 euro

Willem Vermandere
in concert

WAAR: Sint-Dionysiuskerk,
Sint-Denijsplaats, Geluwe.
INFO: ward.vandamme12@
gmail.com, 0494122665.
PRIJS: 20 EURO.

WAAR:

Wetenschappelijke studies tonen aan dat spierkracht belangrijk is om
goed te kunnen blijven
functioneren. En dit zeker op later leeftijd: spierkracht helpt tegen het
verouderingsproces
en
sterke spieren zijn essentieel voor een gezond lichaam.
PRIJS: gratis proefles
WANNEER: 13.30 uur
WAAR: LDC De Kim
Je kan in je lokaal dienstencentrum ook terecht
voor lijndans, badminton,
Blij(f) fit, tai chi, Zumba
Gold, een kennismaking
met de fitness en yoga.

Verwenmoment

van 19.30 tot
21.30 uur
WAAR: Erfgoedcentrum De
Briekenmolen, Koestraat
65, Wervik
WANNEER:

DO 26/09
Sterke spieren,
beter leven

WAAR:

WAAR:

ZA 21/09
"Gilwe Ontspoordt"

Sint-Denijsplaats,

Geluwe
INFO: 0471 84 23 28
PRIJS: 15 euro

WAAR:

ZA 21/09

MANNEN IN GEEL EN GROEN
Van 20 tot 22 uur
GC Forum, Speiestraat 16, Wervik.
INFO: 056 95 24 60
PRIJS: 14 euro
WANNEER:
WAAR:

ZO 22/09

WEST-VLAANDEREN WANDELT

43ste Tabakstocht
WANNEER:

15 uur

start van 7 tot

Sportzaal De Pionier, Gosserieslaan, Wervik
PRIJS 2 euro
WAAR:

2019

ZO 1/09

ZONDAG 22.09.2019 wervik

WOE 25/09
Bezoek bio-zelfplukhoeve "Ten Hoogen
Elslande"
WANNEER: van

uur

13:30 tot 17

Triamant, Wervikstraat 41, Geluwe
PRIJS: 10 euro
WAAR:

Infosessie wasbare
luiers Wervik

WANNEER: Van 19.30 tot
21.30 uur
WAAR: Boetiek O, Komenwegelke 30, Wervik
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AGENDA
FLAC - ATHLEOO - ATLETIEKMEETING

28ste Memorial
Patrick Degreef +
11de Memorial Gilbert
Zoetaert

WANNEER: van 14 tot 18 uur

atletiekpiste Virovios (bij Pionier), Virovioslaan 17, Wervik
INFO:
hollebekepatrick@
skynet.be, 0478 78 95 43
WAAR:

ZO 29/09
FAMILIEFILM

Wonderpark

GC Forum, Wervik.
INFO: aisebaert@hotmail.
com, 0473 38 81 17.
PRIJS: 3 euro
WAAR:

AGENDA
VR 11/10
VZW SCOLUS & CHIRO
SPERATOKER GELUWE

STREEKBIERENQUIZ

PRIJS: 20 euro per
team (4 personen)
WAAR: Zaal Ter Linde, 20 uur
INFO: maximaal 25
ploegen. Ook supporters zijn van harte welkom!
INSCHRIJVING via scolusvzw@gmail.com

LDC DE KIM

KOOKCLUB (nieuwe lesgeefster!)

Enthousiaste, gezellige levensgenieters: zo kun je
de leden van onze kookclub het best omschrijven.
In het najaar wordt dit voor de eerste keer gecombineerd met een nieuwe enthousiaste en gepassioneerde foodie en wij zijn er alvast van overtuigd
dat ook deze kookavonden in de smaak zullen
vallen! We bieden ook andere creatieve cursussen
aan zoals breien en haken, kalligrafie, aquarelleren, bloemschikken,…
De thema’s, die in najaar 2019 aan bod komen, zijn:
• Allemaal wraps
• Budgetkoken
• Ovenschotels
• Feestmenu zonder schuldgevoel
WANNEER:

• Kookclub 1 start op donderdag 26 september
(4 lessen) om 19 uur
• Kookclub 2 start op woensdag 25 september
(4 lessen) om 19 uur
PRIJS: 46 euro (ingrediënten niet inbegrepen, deze
worden per les aan de lesgeefster betaald)

Startdag 2019

WANNEER: Van 13:30 tot 18

uur KLJ Wervik-Geluwe,
WAAR: Kloosterstraat 9,
Geluwe.

MA 30/09

HUMOR OP MAANDAG

Piet De Praitere
WANNEER:

22 uur

Van 20.30 tot

't Kapittel, Ooievaarsstraat, Wervik.
PRIJS: 10 euro
WAAR:
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Spaar punten met
je UiTPAS! Je kan je
gespaarde punten
omruilen voor gratis
zwembeurten, leuke
spullen, een lekker
koffietje, …
Zin in cultuur, maar
zit je met een beperkt
inkomen? Dan kom
je wellicht in aanmerking voor het
kansentarief. Met je
UiTPAS zuidwest kan
je dan tot 80 %
korting krijgen bij
bepaalde UiTPASactiviteiten!
> wervik.be/uitpas

MEET & GREET
Maak persoonlijk kennis met
Carll en ontdek aan zijn zijde zijn
prachtige werk tijdens een rondleiding in de tijdelijke expo door
Carll himself. Of laat één van zijn
vele boekwerken signeren. Grijp
deze unieke kans!
Mocht je nog geen publicatie van
hem in huis hebben, geen nood:
aan de balie van het museum vind
je een mooie selectie uit zijn ruime
collectie.

Praktisch:

met teksten van Willy Degryse en Katrijn Decuypere
Zwart-wit met kleuromslag / 128 blz. / Harde kaft
PRIJS: 20 euro
Te verkrijgen bij Uitgeverij Bonte, Heidelbergstraat 5 te Sint-Michiels/Brugge 050 39 29 81 of peter.bonte@telenet.be of bij Willy Degryse, Emiel Huysstraat 46,
8940 Geluwe - 056 51 10 80.

Op zoek naar het
cultuur- en vrijetijdsaanbod voor families
met jonge kinderen (-12 jaar)? Vlieg
wijst je de weg!

EXPO UITGEBREID!
Illustrator Carll Cneut geniet internationaal bekendheid voor zijn
gedetailleerde, intrigerende kunst.
In het voorjaar werd hij als Wervik
ereburger gehuldigd. Nog tot 3 november kan je zijn werk ontdekken
in de tijdelijke tentoonstelling in
het Nationaal Tabaksmuseum.
De expo werd recent aangevuld met
een hele reeks nieuwe werken die gemaakt werden voor het nieuwe boek
‘De Vuurzeevlieg’ dat Carll samen
met auteur Toon Tellegen uitwerkte. Deze nieuwe publicatie wordt op
17 september officieel voorgesteld.
Kom de 16 nieuwe werken in première bewonderen in onze expo! Het
nieuwe boek is ook te koop aan de
balie van het museum.

HEB JIJ
AL EEN
UITPAS?

JE UITPAS OP JE
SMARTPHONE

WAAR: Nationaal

SCHETSBOEK

SPEL OF QUIZ

Carll Cneut

Jouw activiteit in de Waarheen?
Volg deze twee stappen:
Voer je activiteit in de UiTdatabank in
(www.uitdatabank.be)
Surf naar www.wervik.be/gratispromotie
en vul het formulier in
Hou de deadline in de gaten: Activiteiten voor
de Waarheen oktober tegen 1 september, Waarheen november tegen 1 oktober, enz.
PROBLEMEN? Je vindt een handleiding op www.
wervik.be/waarheen of geef een seintje aan de
communicatiedienst (communicatie@wervik.be).

1
2

Tabaksmuseum (Koestraat 63, Wervik)
WANNEER: zaterdag 28 september om 19u. stipt
DEELNAMEPRIJS: 10 euro p.p. (incl. receptie met drankje en hapje)
INSCHRIJVEN IS VERPLICHT: via www.wervik.be/webshop (klik op de rubriek
‘activiteiten’) of aan de balie van het museum.
Wees snel want het aantal plaatsen is beperkt!
MEER INFO: www.nationaaltabaksmuseum.be

Download de app en
- scan en spaar punten
- check hoeveel
UiTpunten je hebt
- bekijk de voordelen van de locatie
waar je punten
spaart

MUSEUMZONDAG
Kom samen met een gepassioneerde gids de tijdelijke tentoonstelling Carll
Cneut en het gedeeltelijk heringerichte Tabaksmuseum ontdekken!
Op zondag 29 september - start om 15 uur (duur: ± 1,5 uur)
Nationaal Tabaksmuseum (Koestraat 63, Wervik)
DEELNAMEPRIJS? € 3 voor inwoners van Wervik - € 5.50 voor niet-inwoners (= inclusief koffie en zoetigheidje + gidsbegeleiding).
Om praktische redenen graag vooraf inschrijven via de webshop www.wervik.be/
webshop (doorklikken op rubriek ‘activiteiten’) of aan de balie van het museum
(Koestraat 63)
WANNEER?
WAAR?

September 2019 WAARHEEN

13

PLUSSERSAGENDA
VIEF

- Do 17 oktober, Vief Happening, Kursaal Oostende
met bus. Inschrijven bij het bestuur voor 25 september 2019 bij Daniel Vens, tel. 056 31 28 57.

VL@S WERVIK-GELUWE

-

Ma 2 september, 14 uur, ’t Portaal. Spreekbeurt
Wo 4 september, 13.30 uur. Bolletra
Do 5 september, 13.45 uur, Oosthove. Petanque
Di 10 september. Verwendag		
Do 12 september, 14 uur, stadhuis. Fietsen
Vrij 13 september, 14 uur, Pionier. Curve bowls
Ma 16 september, 14 uur, ’t Portaal. Prijskaarting
Di 17 september, 14 uur, ’t Portaal. Darts
Wo 18 september t, 13.30 uur. Bolletra
Do 19 september, 13.45 uur, Oosthove. Petanque
Do 26 september, 14 uur, stadhuis. Fietsen
Wo 24 september i, 13.30 uur. Bolletra
Vrij 27 september, 14 uur, Pionier. Curvebowls
Ma 30 september, 14 uur, ‘t Pardoen. Wandelen

> CONTACT:

Roger Depuydt 056 58 83 31

NEOS WERVIK

- Di 3 en 17 september, 14 uur, ’t Portaal. Kaarten
- Di 10 september, 14.30 uur, ’t Portaal. Voordracht
"Valpreventie" (Dienst Thuis Blijven Wonen)
- Di 24 september, 8 uur, vertrek aan de Sint-Jozefskerk. Verrassingsdaguitstap

NEOS GELUWE
-

Do 5 september. Startvergadering
Di 10 september. Fietsen
Di 17 september. Wandelen
Wo 18 september. Namiddagbezoek Hoppecruyt
Do 19 september. Kaarten

OKRA KRUISEKE

- Woe 4 en 18 september, De Knippelaar. Kruiseke
- Woe 11 september. Fietsen

NIEUW: KAARTERSCLUB KOEKE TROEF

In den Bristol, Komenstraat 78, 8940 Wervik.
Elke 3e zaterdag van de maand met start op 21 september om 19 uur. Iedereen welkom, inschrijven
tegen 15 september bij Nadine op 0474 06 99 80,
Evelyne 0472 80 00 98, Sandrina: 0471 17 76 16
14
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LOKALE ECONOMIE
OKRA WERVIK

- Ma 2 september.14 uur, Belfiusbank. Rit naar Zonnebeke ”’t Nonnebos”
> CONTACT: Eric Garrein (0473 63 62 76)
- Di 3 september, Oosthove, 17 uur. Petanquebarbecue. Aperitief Picon of Ricard, speciaal rundsvlees op
barbecue, verse groentjes, frietjes en consumptie, 20
euro. Iedereen welkom.
- Di 3, 10, 17, 24 september, 13.30 uur, Oosthove. Petanque
> CONTACT: Gilbert Vanhopplinus (0485 98 74 58) Diana Deput (0486 88 07 91)
- Vrijdag 13, 27 september, 14 uur, ’t Portaal. Lijndansen
> CONTACT: Eric Garrein (0473/63 65 76), Eliane Bouckaert (057 40 05 02)
- Ma 16 september, 14 uur, in de Moriaen. Wandelen
> CONTACT: Eric Garrein (0473 63 65 76), Johan Vanrolleghem (0478 95 80 50)
- Wo 18 september, 14 uur, Belfiusbank. Rit naar
Deulemont “’L Abreuvoir”
> CONTACT: Eric Garrein (0473 63 62 76)
- Wo 25 september, 14 uur, Oosthove. Kubb
> CONTACT: Geert Verbanck (056 31 15 38), Frans Masschelein (056/31 29 77)
- Vrijdag 27 september. Marktactie
- Zaterdag 28 september. Okra Dagreis naar Zeeland
“Walcheren NL”

OKRA GELUWE

- Maandag 2, 9, 16, 23 en 30 september, 14 uur, verzamelen in het Gemeentepark, kant Beselarestraat.
Fietsen
- maandag 9 september, 14 uur, GC ‘De Gaper. Creaclub-hobby
- dinsdag 10 en 24 september, 14 uur in GC De Gaper.
Kaarten
- woensdag 4, 11, 18 en 25 september, 14 uur, Gemeentepark. Petanque
- woensdag 4, 11, 18 en 25 september, 14 uur, GC De
Gaper. Dansen

Koop bewust.
Bij ondernemers van hier.

Met de campagne ‘Winkelhier. Koop bewust. Bij ondernemers van
hier.’ wil Unizo de lokale ondernemers en economie sterker maken
door consumenten op te roepen om bewust(er) lokaal te kopen. Want
van ‘winkelhieren’ wordt het hele land beter.
UNIZO heet je welkom bij de Winkelhier, bij de ondernemers van hier. Noem het gerust winkelhieren als je
volgende keer aankopen gaat doen in de winkel of online. Want wie winkelhiert, kiest er bewust voor om geld
uit te geven in een zaak van bij ons. De lokale gemeenschap krijgt het immers terug.
Wist je dat je met een brood de lucht properder kan maken, je buurman een job bezorgen of de voetbalploeg
een sponsor? Want van een ‘lang bruin gesneden aub’
zegt niet alleen de bakker ‘dank u’, maar wij allemaal.
VAN WINKELHIEREN WORDT HET HÉLE LAND
BETER.
In eerste plaats jij. Want het is plezant dat jouw bloemist niet alleen jouw naam kent, maar ook jouw smaak.
Net zoals Caroline van de kledingboetiek, trouwens. Ze
geeft niet het advies dat je wilt horen - dat doet de verzekeringsadviseur van verderop in de wijk wel - maar
de stijl die bij je past. Wie je dan weer niet au sérieux
moet nemen is Mario, de chef van je favoriete traiteur.
Zijn grapjes vallen bij de klanten even hard in de smaak
als zijn heerlijke pasta’s. Hun trouw zorgt ervoor dat hij
blijft lachen. Net zoals de lokale
telers die een correcte prijs krijgen voor hun producten. Geen
vuiltje aan de lucht én in de

lucht. Want zo vermijden we lange transport trajecten
en bijgevolg ook files. Zo smaakt een maaltijd nog beter,
toch? Ook als je je eten online bestelt en gaat ophalen
met de fiets.
Een fiets gekocht in het land waar de koers is geboren, en hersteld bij een plaatselijke vakman. Waar de
coureurs worden gesponsord door de middenstand en
aangemoedigd door de rest van ‘t land. Een samenwerking die loont op het veld en op de baan. Want als de
Belgen de krachten bundelen bereiken we veel: van op
Tomorrowland tot in het buitenland, van op het voetbalveld tot op het economisch speelveld. Overal. Dus
ook op het ‘www’ denken we met de ‘w’ van de lokale
winkelstraat of webshop.
Met een brood koop je niet enkel dagelijks een heerlijke
hap, maar ook het vertrouwen om te ondernemen en te
investeren. Jouw boterham vraagt om kaas uit de superette, een toaster van de elektrozaak om de hoek en
misschien zelfs een uniek bord van een lokale maker.
Jouw boterham brengt brood op de plank, bij de ondernemingen en de gezinnen. Het maakt onze samenleving aangenamer, sterker en
schoner. Als je winkelt bij winkels van hier steun je elkaars
droom.

DE KIERKAARTERS, DE KIER
- Woe 4 september. Kierkaarting
- verhaeghe.bernard@telenet.be

September 2019 WAARHEEN

15

SPORT

ECONOMIE
parcours bekend. Deelnemers kunnen kiezen uit een
loopafstand van 5 km of 10 km. Er is maar één startmoment, om 10.30 uur aan onze brandweerkazerne.
Nieuw dit jaar is dat er in de namiddag een interactief
parcours is voor gezinnen, wandelaars,… Iedereen kan
hier vrij starten tussen 14 en 16 uur. Vooraf inschrijven
is niet nodig. Deelnemen kost 5 euro maar groepjes van
5 personen in dezelfde outfit betalen slechts 20 euro.”

MAAND VAN DE SPORTCLUB
In september is er de elfde editie van de Maand van de Sportclub.
Daarmee zet Sport Vlaanderen, de sportadministratie van de Vlaamse
overheid, clubs en hun werking in de kijker. Ook in onze stad steken
heel wat sportverenigingen een tandje bij. De sportdienst ondersteunt
het initiatief met een folder over het sportclubaanbod. De clubs geven
daarin ook mee wanneer je bij hen terecht kan voor gratis initiaties.
in sportcentrum Ter Linde in Geluwe”.
CLUBS ZETTEN HUN WERKING OPEN
Maar liefst 43 clubs stellen hun werking voor in de fol- Ontdek ook het aanbod van onze andere sportclubs in de
der van de sportdienst. 27 van hen bieden in septem- folder die bus aan bus werd verspreid.
ber gratis proefmomenten aan.
Een van de deelnemende clubs is BBC Wervik. Voorzit- EEN DRUKKE SPORTMAAND
ter van de basketbalclub is Jean-Pierre Depuydt: “We be- In september zijn er ook verschillende sportevenemenstaan volgend jaar 50 jaar. We hebben verschillende jeugd- ten. Zo kan je op zaterdag 28 september terecht op de
ploegen en treden ook met twee seniorenploegen aan in sportsite Virovios voor de atletiekmeeting. We laten becompetitie. Onze ploegen trainen op maandag, woensdag stuurslid Dieter Huyghebaert van Athleoo even aan het
en vrijdag, de wedstrijden zijn op zaterdag. Iedereen vanaf woord: “We organiseren de 28ste Memorial Patrick Degreef
het derde kleuter kan bij ons aansluiten. Voor kinderen en 11de memorial Gilbert Zoetaert op die zelfde zaterdag.
vanaf het derde kleuter tot en met het tweede leerjaar zijn Het is een atletiekmeeting waaraan iedereen vanaf cadet
er gratis proefmomenten op zaterdag 7, 14 en 28
mag deelnemen. Er zijn verschillende loopwedseptember, telkens van 9 tot 10.30 uur”.
strijden zoals de 100m, 200m, 800m en 3.000m
IN DE
SPORT- maar ook kogelstoten, discuswerpen, speerwerOok Judoclub Akogare neemt deel. Akogare?
CLUB
Voorzitter Sven Garreyn: “Dit is de naam van onze
pen en verspringen. Iedereen is welkom vanaf 14
BELEEF
nieuwe fusieclub die begin dit jaar werd opgericht.
uur, inkom is gratis.”
JE MEER
Judoclub Geluwe en Judoclub Wervik werden zo
Judoclub Akogare. Samen staan we sterker en
Na twee jaar onderbreking is er op 8 september
kunnen we judo aanbieden op recreatief en comeenSPnieuwe
Viroviacum Run. Bert Joye van de
ORT.VLAAN
MEER
DEREN/SPOR
TERSBELEV INFO?
MEER Wervikse Brandpetitief niveau voor alle leeftijden. Tijdens de
Vriendenkring
vanENde
maand september kan iedereen bij ons drie keer
weer: “De Viroviacum Run is een stadsloop in en
gratis mee trainen. We beschikken over een jurond gekende en minder gekende gebouwen. We
willen iedereen verrassen en maken vooraf geen
dozaal in sportcentrum De Pionier in Wervik én
Maak ken
nis met de
sportclubs
in Wervik
-Geluwe

40
Meer dan

clubs !
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SPORT.VLA
ANDERE

MEER INFO?
N/SPORTERS
BELEVENME
ER

Ook onze sportdienst heeft deze maand een mooi sportaanbod. In zwembad Ter Leie kunnen volwassenen een
cursus zwemstijlverbetering volgen, een lessenreeks
die start op donderdag 12 september. Voor kinderen van
de derde kleuterklas zijn er vier lessen watergewenning elke zaterdag in september van 16 tot 16.45 uur of
van 17 tot 17.45 uur.
Ook de scholenveldloop wordt al jaren georganiseerd
in september. Er wordt gelopen in Wervik op dinsdag 24
september en in Geluwe op donderdag 26 september.
Voor het tweede jaar op rij is er ook, in samenwerking met
de scholen, de campagne “Breng je sportclub naar
school”. We roepen op woensdag 18 september iedereen
op om in de outfit van hun sport(club) naar school te gaan.

WORD SIGNAALGEVER
Onze stad krijgt in september ook de kans om
een “opleiding signaalgever” te organiseren.
Ben jij een sportvriend? Wil jij meehelpen
aan een veilig verloop van sportwedstrijden?
Word dan signaalgever! Gouverneur Decaluwé en het provinciebestuur West-Vlaanderen organiseren in samenwerking met Cycling Vlaanderen een opleiding signaalgever
op woensdag 18 september van 19 tot 21.30
uur in het stadhuis van Wervik. Elke deelnemer ontvangt na het volgen van de opleiding
een provinciaal certificaat. De opleiding kan
pas plaats vinden als er minimum 10 deelnemers zijn. Inschrijven kan via renzo.demeulenaere@wervik.be of tel. 056 95 24 40.

Infosessies rond
online-marketing
en sociale media
De detailhandel is voortdurend in beweging, onder meer door de digitalisering. De handelaar
kan bij de pakken blijven zitten of … de handelaar kan mee op de
‘online-trein’ springen!
Op de brainstormavond
van stad Wervik met
een 60-tal handelaars
eerder dit jaar bleek er
nood te zijn aan duidelijke informatie over online-marketing en het
inzetten van sociale media voor de handelszaak. Om aan deze vraag tegemoet te komen organiseert stad Wervik 5 opleidingssessies,
dit met de steun van het Agentschap Innoveren
& Ondernemen.
Het Agentschap Innoveren & Ondernemen lanceerde een eind terug de oproep “Het Internet
– ook uw zaak”, specifiek voor gemeenten om
de handelaars te ondersteunen in dit verhaal.
In het najaar organiseren we 5 infosessies.
Deelname voor de handelaars is gratis, er moet
wel ingeschreven worden bij Liesbeth Hollebeke, deskundige economie.
De infosessies zijn:
- sessie 1: de mogelijkheden van de sociale
mediakanalen (27/08/19)
- sessie 2: meer bereiken op sociale media
(18/09/19)
- sessie 3: adverteren op Facebook en Instagram (16/10/19)
- sessie 4: adverteren op Facebook en Instagram – gevorderden (12/11/19)
- sessie 5: iedereen content-creator (05/12/19)
Liesbeth Hollebeke,
deskundige economie, 056 95 21 50
liesbeth.hollebeke@wervik.be

> MEER INFO:
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LANDELIJKE GILDE

LANDELIJKE GILDE

Het is een feestelijke jaar voor Landelijke Gilde Wervik-Kruiseke. Hun
100-jarig bestaan vierden ze al in mei met een grote feestreceptie, hun
dorpsactie ‘Bank zoekt Plek’ heeft twee nieuwe zitbanken opgeleverd,
en op zondag 15 september nemen ze deel aan Dag van de Landbouw.
En dit met niet één maar drie bedrijven: Vlaamse Paardenhouderij Stal
Talpe, melkveebedrijf Vandecandelaere-Cornelis en wijndomein Ravenstein openen gratis hun deuren voor alle bezoekers van 10 -18u en op de
drie locaties zijn de ganse dag door demonstraties, rondleidingen, eeten drankstandjes, kinderanimatie en nog veel meer te beleven.

DAG VAN DE LANDBOUW
op 15 september

De drie bedrijven liggen op wandel/fietsafstand van elkaar, slechts
2.5 km per verplaatsing. Er wordt
een bewegwijzerde en autovrije
zone voorzien voor fietsers en
wandelaars zodat ze zich zonder
zorgen van de ene locatie naar de
andere locatie kunnen verplaatsen.
Op hun route vinden ze ook de educatieve borden van ‘Waddisda… op
het veld?!’ met een QR-code om de
gewassen verder te ontdekken. Er
zijn ruime fiets- en autoparkings
voorzien op de 3 locaties.
STAL TALPE
HENGSTENHOUDERIJ
In 1993 bracht vader Roger Talpe
de eerste hengst van het Vlaamse
paard terug vanuit Canada naar België. De komst van Northfork Duke
was de start van het bedrijf, dat
later overgenomen werd door zoon
Jurgen Talpe en zijn vrouw Stephanie Dewitte.
Jonge (trek)paarden africhten, cursussen organiseren (mencursussen,
workshops boomslepen, toiletteercursus …), handelen in paarden en
de hengstenhouderij, en ook voor
18
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alles rond het gebruik van trekpaarden kan je bij Stal Talpe terecht.
Stal Talpe geeft momenteel zowel
in binnen- als buitenland shows en
demonstraties om de veelzijdigheid
van het Vlaams paard te promoten.
De oudste dochters Tiele en Auke
maken al deel uit van het showteam. Tiele toont een knap staaltje
dressuur en Auke bewijst dat voltige
op een Vlaams paard prachtig is om
te zien. Julie, de jongste telg, is ook
al gebeten door de paardenmicrobe.
In de nieuwe stal, met ruime boxen,
is er plaats voor 16 paarden. Ook in
de fokkerij werd er gemoderniseerd:
de helft van de dekkingen gebeurt
op natuurlijke wijze, de andere helft

via kunstmatige inseminatie. Dankzij deze techniek kunnen Vlaamse
paarden overal ter wereld geboren
worden.
Wat valt er die dag te beleven?
Je kan de stal bezoeken en genieten
van alle activiteiten. Die dag heeft er
ook de ‘Nationale Prijskamp van het
Vlaams Paard’ plaats. De top van de
Vlaamse paardenfokkerij zal aanwezig zijn. Er zijn shows met Vlaamse
paarden en je kunt een ritje maken
met de huifkar. In de smidse worden hoefijzers gesmeed en worden
trekpaarden beslagen. Om 15u vertrekt een stoet met koetsen die de
drie bedrijven aandoet. Hongertje?

Je krijgt er een lekkere Belgische
friet met snack aangeboden.
MELKVEEBEDRIJF
VANDECANDELAERE-CORNELIS
Hoeve Bernekouter telt 120 melkkoeien met bijbehorend jongvee.
Dirk en Griet hebben bewust gekozen voor een reeks milieuvriendelijke investeringen. Zo zorgen
zonnepanelen op de stal ervoor dat
ze hun eigen elektriciteit opwekken en het water wordt verwarmd
met een zonneboiler. De melk gaat
door een voorkoeler voor ze in de
melktank terechtkomt. Daardoor
heeft die tank minder energie nodig om te koelen. En een deel van
het spoelwater van de melkmachine
wordt gerecupereerd. Gras en mais,
de voedergewassen voor de koeien,
worden grotendeels op het eigen bedrijf geteeld. Voor de familie is het
heel belangrijk dat de koeien niet
alleen in de stal verblijven, maar
zich ook minstens zes uur per dag
buiten in de weide kunnen uitleven.
Wat valt er die dag te beleven?
Je kan het groeiproces van kalf tot
melkkoe zien. Meerdere gidsen geven rondleidingen. Wil je liever in
je eentje het bedrijf verkennen? Dat

kan ook. Onderweg kom je informatieborden tegen met weetjes over de
dieren en de landbouw in het algemeen. Je kunt er ook de zeboe-minikoetjes van de buurman bekijken
en in de namiddag komt de jeugdafdeling van de stadsharmonie op
bezoek. Voor de jongste bezoekers
is er uitgebreide kinderanimatie:
een minibar, glittertattoos, strozwembad, verhalen in het stro. Je
honger wordt gestild met een malse
wit-blauw rundsburger met aardappelschijfjes en groentjes.
WIJNDOMEIN RAVENSTEIN
Dirk en Patricia hadden al een sierteeltbedrijf, gespecialiseerd in vaste
planten en potchrysanten, maar in
2017 namen ze er wijnbouw bij. Vorig jaar in september werd er voor de
eerste keer geplukt en wijn gemaakt.
Intussen is het bedrijf uitgebreid tot
4,5 hectare wijngaarden, met onder
andere Chardonnay, Pinot Noir, Pinot Meunier, Acolon, Gamarait en
Garanoir. Daarmee maken ze witte,
rode, rosé en mousserende kwaliteitswijn. De ranken groeien op de
zuidflanken van de Amerikaberg,
die door zijn ligging en bodem een
gunstig klimaat heeft voor de wijnbouw.

Wat valt er die dag te beleven?
Je kunt er individueel een wandeling maken in de wijngaarden waar
infoborden en standjes je wegwijs
maken in het wijnbouwverhaal.
Wie wil kan ook aansluiten bij de
rondleidingen om 11, 14 en 16 uur
die door de wijnboer zelf worden gegeven. Op de route kan je genieten
van kunstwerken van Geert Descamps. Terug op het bedrijf kan je
nog een kijkje nemen in de nieuwe
vinificatieruimte, boven die ruimte
is een tweede ontvangstruimte voor
groepen waar Mark Leplae je laat
kennis maken met zijn manier van
kunstbeleving.
Terwijl je geniet van een lekker
glaasje wijn op de binnenkoer brengen JB Jackson and June covers van
Franse chanson en country muziek.
Voor de kleinsten is er het olijke
duo uit de Westhoek Diabolixx, zij
leren er hoe uw schatjes echte circusartiesten kunnen worden.
Een standje van Plantjesweekend
ten voordele van Kom op tegen
Kanker is er ook bij.

> Meer info kan je vinden op www.dagvandelandbouw.be of op
het Facebook evenement “Dag van de Landbouw: cluster Wervik”.
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WEST-VLAANDEREN WANDELT

DAKISOLATIE

Wie graag de wandelschoenen aantrekt, moet zondag 22 september
alvast aanstippen in zijn agenda. De Wervikse Wandelsportvereniging
mag de organisatie van de regionale wandeldag “West-Vlaanderen wandelt” op zich nemen. Hoe kijkt de vereniging uit naar dit wandelfeest?

GROOTS WANDELGEBEUREN
in Wervik

“De Wervikse Wandelsportvereniging bestaat ondertussen al 44 jaar.
Als sterk presterende club werden
wij door de federatie “Wandelsport
Vlaanderen” uitgekozen om, ter gelegenheid van onze 43ste Tabakstocht, de regionale wandeldag
“West-Vlaanderen wandelt” in te
richten. Een groep enthousiaste medewerkers staat klaar om iedereen,
jong en oud, lid of geen lid van een
wandelfederatie, te ontvangen voor
een deugddoende wandeling en dit
volgens eigen mogelijkheden.”
Uit welke afstanden kan er gekozen worden?
“Met niet minder dan zes verschillende afstanden, gaande van 6 km
tot 42 km, hebben de parcoursmeesters er alles aan gedaan om voor
iedereen een leuke en sportieve
wandeling uit te stippelen doorheen de mooiste hoekjes van onze
stad. Volgens de gekozen afstanden
worden De Knippelaar (Kruiseke),
Ter Linde (Geluwe), Oosthove, De
Balokken en voor iedereen het Nationaal Tabaksmuseum aangedaan.
Ook aan de kinderen is er gedacht.
De KIDs-wandeling, een parcours
van ongeveer 4 km, toveren wij om
in een ware zoektocht… En bij het
slagen wacht op het einde van de
rit nog een geschenkje. Kinderen
20
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jonger dan 12 jaar, kunnen gratis
aan onze wandeltocht deelnemen.
En om het nog plezanter te maken
voorzien wij in de startzaal een tof
springkasteel.
Ook cultuurliefhebbers komen
aan hun trekken?
“Nog een extraatje voor de cultuurliefhebber: onze imposante
Sint-Medarduskerk is in de namiddag gratis te bezoeken. In combinatie met het toeristisch parcours van
ongeveer 6 km vol Wervikse “wistje-datjes”, uitgekiend in samenwerking met de toeristische dienst van
Wervik, wordt deze wandeling zeker
een culturele ontdekkingstocht.”

Waar kan je starten?
“Dit jaar vertrekken wij uitzonderlijk vanuit het sportcomplex De
Pionier in Wervik. Voor een zacht
prijsje kan je deelnemen: 2 euro,
leden van de wandelfederatie betalen 1,50 euro. Hiervoor krijg je extra nog een mooie sticker. Ook een
hapje en een drankje kan je krijgen
voor een democratisch prijsje. Eens
terug in de startzaal kan je genieten van onze heerlijke Picon, een
fris biertje of een ander drankje en
een hapje om de inwendige mens
weer aan te sterken. Enkele promotiestandjes en een fijn muziekje
zullen de startzaal opluisteren.

in de brochure die in september in alle bussen in Wervik-Geluwe valt. Of op www.wandelclubwervik.be.

> MEER INFO:

Een huurwoning zonder
dakisolatie? Opgelet!
Dakisolatie is de meest efficiënte en eenvoudige ingreep om energie te besparen.
Ze is de belangrijkste stap naar een lagere
energiefactuur en mag bijgevolg in geen
enkele woning ontbreken. Daarom trad op
1 januari 2015 de Vlaamse dakisolatienorm
in werking. Vanaf 2020 wordt er strenger
toegekeken op deze norm en huurwoningen komen daarbij als eerste in het vizier.
Woningen waarvan het dak onvoldoende of niet is geïsoleerd kunnen
best dit jaar nog onder handen worden genomen. Op die manier worden
mogelijke sancties vermeden. Er zijn
bovendien heel wat hulp- en steunmaatregelen waarvan verhuurders
voorlopig nog kunnen profiteren,
gaande van premies en renteloze leningen tot kosteloze begeleiding van
de isolatiewerken.
Tegen 2020 moeten alle daken van
zowel woningen als huurwoningen,
die vóór 1 januari 2006 aangesloten
zijn op het elektriciteitsnet, geïsoleerd
zijn. Dit heeft vooral gevolgen voor
woningen op de private huurmarkt.
Als het dak van een huurwoning de
minimumnorm niet haalt (R-waarde
van 0,75 m² K/W), worden tijdens een
woningonderzoek 15 strafpunten toegekend. Dit betekent dat de woning
door de gemeente ongeschikt kan
worden verklaard en niet meer mag
worden verhuurd. Het spreekt voor
zich dat de woningen in het onderste
segment van de private huurmarkt,
waarin de meest kwetsbare gezinnen
wonen, hier het meeste risico lopen.

HUUR- EN ISOLATIEPREMIES
In april lanceerde Vlaams minister
van Energie Lydia Peeters een nieuwe
campagne voor de huur- en isolatiepremies. Dit is de nieuwe benaming
van vroegere sociale energie-efficiëntieprojecten voor de private huurmarkt. Die projecten bestaat uit een
extra hoge premie voor dakisolatie,
hoogrendementsglas en het na-isoleren van spouwmuren, telkens gekoppeld aan een kosteloze begeleiding.
De huur- en isolatiepremie gaat uit
van de Vlaamse overheid en netbeheerder Fluvius en wil kwetsbare huurders een duwtje in de rug
geven. Als huurder hoef je niets te
doen en ook voor de verhuurder
wordt al het werk uit handen genomen. De projectpromotor begeleidt
immers het hele project en vraagt
de premie aan:
• Dakisolatie 20 euro/m²
• Hoogrendementsglas 85 euro/m²
• Spouwmuurisolatie 12 euro/m²
Om in aanmerking te komen voor
deze premies moet ofwel de huurder
tot de kwetsbare doelgroep behoren
ofwel mag de huurprijs van woning

INFOMOMENT
COLLECTIEVE
DAKISOLATIE
Wat je samen doet, doe
je beter. Daarom stelt de
RenovatieCoach van Intercommunale Leiedal een
collectief dakisolatieproject aan je voor. Wat zijn de
voordelen, hoe zit zo’n offerte precies in elkaar, wat
zijn de volgende stappen?
Interesse? Kom langs op
ons infomoment en grijp je
kans om in dit project mee
te stappen!

Maandag 9 september, 19u
GC Forum, Speiestraat 16,
Wervik
> INFO: 056

24 16 19
w w w.warmer wonen.be/
renovatiecoach
renovatiecoach@warmerwonen.be

niet hoger zijn dan 521,69 euro per
maand.
> MEER INFO: dienst Huisvesting
056 952 004 of leefomgeving@
wervik.be
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OPGELET: Op vrijdag 27 september zijn
het stadhuis en de bibliotheken gesloten
wegens personeelsreis.

OCMW
VACATURES

Begeleid(st)ers voor
onze buitenschoolse
kinderopvang
Het OCMW van Wervik is op zoek naar begeleid(st)
ers voor onze buitenschoolse kinderopvang Sloeber
met vestigingen in Wervik (Akademiestraat), Geluwe (Jeruzalemstraat) en Kruiseke (Hoogland).
Je wordt ingeschakeld in de voor- en naschoolse kinderopvang en voor de opvang op schoolvrije dagen. Je staat
in voor de ontvangst en begeleiding van kinderen van 2,5
tot 12 jaar. Je creëert een thuisvervangend milieu en je
werkt in een variabel uurrooster.

WAT WORDT ER VAN JOU VERWACHT ?
Kennis
Je kan je moeiteloos inleven in de wereld van de kinderen.
Je bent in staat om een groep kinderen te begeleiden, te
animeren maar ook te leiden. Je kan de kinderen een verantwoorde educatieve vrijetijdsbesteding aanbieden. Je
straalt vertrouwen uit en respecteert het beroepsgeheim.
Aanwervingsvoorwaarden
• Beschikken over een diploma secundair onderwijs
• Voldoen aan de diplomavoorwaarde van Kind en Gezin
(50 %-norm)
WAT BIEDEN WIJ JOU AAN ?
• Een leuke en gevarieerde job in onze stad
• Vergoeding volgens de wettelijke barema’s (C1-C2)
• Extralegale voordelen (maaltijdcheques, fietsvergoeding, ...)
> Wens je te sollicteren of heb je vragen over
de functie, diploma’s, werkregeling, ... ? Neem
dan contact op met de personeelsdienst Stad/
OCMW in het stadhuis te Wervik. personeelsdienst@wervik.be - 056 95 21 44 of 056 95 21 45
22
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OPENDEURDAG
VOLKSTUINPARK
Op zondag 22 september heten de tuiniers van
het volkstuinpark ‘Schoonvelde’ iedereen welkom op hun eerste opendeurdag. Tijdens dit
evenement kan iedereen kennismaken met de
werking van het volkstuinpark. Je krijgt er ook
uitleg over wat er allemaal gebeurt én geniet
ook van de vele activiteiten.
SOCIALE ONTMOETINGSPLAATS
Bij de start van het Schoonvelde was het de bedoeling om van het volkstuinpark een heuse ontmoetingsplaats te maken, waar de verschillende
tuiniers elkaar beter leren kennen. Na vier jaar
werden de verwachtingen meer dan ingelost. Op
de opendeurdag zetten we dit nog eens extra in
de verf.
VOOR ELK WAT WILS OP DE OPENDEURDAG
Wie afzakt naar de opendeurdag, kan kiezen uit
heel veel activiteiten. De combinatie van bloeiende tuintjes, de kinderspeeltuin, de aangeboden
zelfgekweekte groenten, de workshops van TuinHier, de activiteiten van Love in Action en de gelegenheid tot het nuttigen van een hapje en drankje
zorgen dat elke bezoeker aan zijn trekken komt.
PROGRAMMA
• Het Volkstuinpark ‘Schoonvelde’ is doorlopend
open voor bezoekers vanaf 10 tot 16 uur. De tuiniers zijn aanwezig om de bezoekers, indien zij
dit wensen, van de nodige uitleg te voorzien.
• Love In Action maakt samen met de aanwezige
kinderen soep van groenten uit de tuin van de
tuiniers.
• Er is gelegenheid om een drankje te nuttigen.
Een aantal grondgebruikers zorgen voor versnaperingen voor bij de koffie.
• Ook de compostmobiel, een infostand van vzw
Tuinhier, de afvalcoach, … zijn aanwezig.
• Elke bezoeker kan ook deelnemen aan de wedstrijd van het volkstuinenpark.
Véronique Verhelst, coördinator
Burger en Welzijn, veronique.verhelst@
wervik.be

> MEER INFO:

OPEN / GESLOTEN

STADHUIS - ONTHAAL

ZWEMBAD TER LEIE

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag*

Maandag
gesloten
Dinsdag
17 - 19.45 uur
Woensdag
14 - 16.30 uur 17 - 20.45 uur
Donderdag
16 - 17 uur (exclusief voor 55+) en 17 - 19.45 uur
Vrijdag
17 - 20.45 uur
Zaterdag
14 - 17.45 uur				
Zondag
9 - 11.45 uur
Nieuw: baantjeszwemmen op dinsdag en donderdag over
de middag van 12.00u tot 13.30u.
Het zwembad Ter Leie is gesloten op donderdag 12 september, geen middag- en geen avondzwemmen.

8.30 - 12.30 uur
13.30 - 16.30 uur
8.30 - 12.30 uur
13.30 - 18.30 uur
8.30 - 12.30 uur
13.30 - 16.30 uur
8.30 - 12.30 uur
13.30 - 16.30 uur
8.30 - 12.30 uur
9 - 12 uur (* enkel 8 september)

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

STADHUIS - DIENSTEN
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag*

9 - 12 uur
op afspraak: 9 - 12 uur en 13.30 - 16.30 uur
9 - 12 uur
op afspraak: 9 - 12 uur
9 - 12 uur
9 - 12 uur (* enkel 8 september, alleen dienst
Burgerzaken)

SOCIALE DIENST OCMW
056 95 26 00
Maandag t.e.m. vrijdag: 8.15 - 12 uur en 13 - 16.30 uur

DIENST PENSIOENEN EN
TEGEMOETKOMINGEN

DIENST TOERISME
NATIONAAL TABAKSMUSEUM
Hoogseizoen uurregeling (1 april t.e.m. 15 november)
Bezoek aan het museum en de tijdelijke tentoonstelling
is mogelijk op volgende tijdstippen (tijdens deze uren is
ook de toeristische infobalie open):
Dinsdag t.e.m. vrijdag: 10 - 12 uur en 14 - 18 uur
Zaterdag, zondag + officiële feestdagen: 14 - 18 uur
Maandag: gesloten
Inwoners van onze stad betalen slechts 1 euro (kinderen
< 6 jaar = gratis). Elke 1ste zondag van de maand mogen zij
gratis binnen.

Françoise Bonduelle: 056 95 26 11
Annelies Leroy: 056 95 26 01

BIBLIOTHEKEN

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

Vrijdag

9.00 – 11.30 uur
op afspraak: 13.30 - 16.30 uur
8.30 – 11.30 uur
8.30 – 11.30 uur
op afspraak te Geluwe: 16.30 - 17.45 uur
8.30 – 11.30 uur

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

Geluwe
15 - 19 uur
gesloten
14 - 19 uur
15 - 19 uur
15 - 19 uur
10 - 12 uur

Bibliotheken gesloten op vrijdag 27 september.

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

Belangrijke telefoonnummers
- Dringende hulp: 112
- Wachtdienst dokters : bel 1733, van vrijdag 19 uur tot
maandag 8 uur
- Wachtdienst apothekers: 0903 99 00 (1,5 euro/min) of
www.apotheek.be

BRUGFIGUUR STEFFI
Brugfiguur Steffi Malfait begeleidt en ondersteunt ouders van kinderen in Wervik, Geluwe en Kruiseke. Je kan
bij Steffi op kantoor langsgaan, maar ze komt ook aan
huis. Iedere woensdag heeft ze spreekuur op de sociale
dienst van het OCMW van 13.30 tot 16.30 uur.
Steffi houdt ook geregeld zitdagen in scholen in Wervik,
Geluwe en Kruiseke; ieder kind krijgt in september een
flyer met de data. Of check de website van de school.

056 95 26 05 - schoolkansen@wervik.be
Facebookpagina: 'Brugfiguur Wervik'
> INFO:
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IN BEELD

Breng jij onze
stad in beeld?
Met Instagram creëer je herinneringen in de vorm van foto’s
of korte filmpjes. Een feestje,
een stukje natuur, een monument om nooit te vergeten?
Met één klik deel je je moment
met anderen.

© Luc Vanthuyne

Het zomert langs de Leie

Onze fontein zorgt voor verfrissing

Kunst aan Home Gryson
met Carll Cneut

Neem jij af en toe foto’s van,
over of in Wervik, Geluwe of
Kruiseke? Gebruik dan zeker
de hashtag #igwervik en wie
weet komt jouw foto wel op de
achterkant van Waarheen.
Stadsharmonie Wervik, voor het eerst in een gloednieuw uniform,
geeft het beste van zichzelf tijdens de zomerkermis
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