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Laat je vaccineren!

VACCINATIECENTRUM PARK TER WALLE
Onze inwoners kunnen voor hun vaccinatieprik terecht in Park Ter Walle in Menen.
Het centrum is er voor iedereen uit de postcodes 8930 en 8940. Dat zijn dus Menen,
Wervik en deelgemeenten. Binnen de Eerstelijnszone Regio Menen is afgesproken
om op woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag te vaccineren in het vaccinatiecentrum Menen-Wervik. Het vaccineren zal op afspraak gebeuren. Vanaf 18 jaar
krijgt iedereen via brief, sms of mail een uitnodiging met daarop een code, datum en
uur. Je kan die afspraak bevestigen, weigeren of zelfs verplaatsen naar een andere
datum. Om iedereen de kans te geven zich te laten vaccineren, zal het centrum ’s
avonds zeker open blijven tot 20 uur.

De evenementenhal
wordt ingericht als
vaccinatiepost van
1.200 m2.

Wist je dat er op diverse
plaatsen in Wervik babbelbanken met spelpatronen
werden geplaatst? Met die
speciale banken moedigt
stad Wervik het contact
tussen buurt- en wijkbewoners aan. De coronacrisis
heeft de laatste maanden
het sociale leven volledig
door elkaar gehaald. Het
normale leven is nog niet
aan de orde en dat blijft
merkbaar de komende
maanden.

BABBELBANKEN
MET SPELPATROON
LAAGDREMPELIGE ONTMOETINGSPLAATS
Met de babbelbanken faciliteert Stad Wervik ontmoetingen tussen buurt- en wijkbewoners zodra de coronamaatregelen dat toelaten. In afwachting zijn de banken
uiteraard de ideale plek om te verpozen of om een praatje
te slaan. Vanuit sociale organisaties kwam er de afgelopen
tijd een signaal dat er nood is aan duurzame ontmoetingsplekken in de verschillende wijken van de stad. Met de
babbelbanken komt Stad Wervik tegemoet aan deze nood.
De banken worden in de toekomst ook gebruikt als laagdrempelige ontmoetingsplaatsen voor allerlei diensten en
initiatieven van stad Wervik: denk hierbij aan een aperitiefbabbel in het Volkstuinpark.

EERSTE BANK IN DE WIJK ‘T PARK
De buurtwerkster neemt wekelijks plaats op verschillende
tijdstippen bij buurthuis De Kier. Voorbijgangers kunnen
er even stoppen voor een gesprek. Ook kunnen geplande
gesprekken buiten op de bank plaats vinden in plaats van
aan het bureau. Op de overige momenten zijn de mensen
vrij om plaats te nemen op de bank en een gesprek aan
te gaan. Dit alles volledig coronaproof. Daarna breidt het
initiatief uit naar Geluwe en Kruiseke.

i Meer info: www.wervik.be/vaccinatiecentrum

De babbelbank is standaard voorzien van een spelpatroon.
Deze unieke combinatie moet tijdens de zomermaanden leiden tot
meer ontmoeting en een uitnodiging om samen gezelschapsspelen te spelen.
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GEZOCHT: VRIJWILLIGERS VOOR VAKANTIEBABBELS
Help kinderen van 5 tot 8 jaar met taalproblemen
om hun Nederlands te verbeteren.

i rosemarie.dewilde@ocmw-wervik.be - 0491 56 09 68

3 12-16 april, van 9 tot 12 uur
3 18+
3 Vrijwilligersvergoeding
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IN DE KIJKER

VROUWENCENTRUM
BLAAST 30 KAARSJES UIT
Het Vrouwencentrum in de Duivenstraat is 30 jaar jong. Dat moet gevierd
worden! Daarom willen we het VC deze zomer in een nieuw kleedje steken:
een nieuwe naam en frisse nieuwe huisstijl. En jij kan ons helpen. Maar laten
we je eerst even kennis laten maken met het Vrouwencentrum
IN DEN BEGINNE

Ze werden uit hun isolement
zich ook naar het rusthuis Maria
gehaald en er werd gewerkt naar
Het Vrouwencentrum zag het le- Middelares. Het bereik groeide
venslicht in 1991. Moniek Balcaen verder uit: er werden 45 vrouwen ontplooiingskansen. Deze fase
diende ook als opstap naar de
bereikt en de teller van activiteien Karolien Gesquiere stonden
ten stond toen op 55 stuks. Vooral professionele activering.
aan de wieg als voorzitster en
projectleidster. Het project bood koffie na de markt scoorde goed!
Doorheen de jaren werden de
Naast de vormingen en activieen vangnet voor kwetsbare
criteria voor de doelgroep bijgeteiten werd ook een kledijdienst
vrouwen. De doelgroep was
past: ook alleenstaande vrouwen
opgestart in de vorm van ruilheel specifiek bepaald: vrouwen
en weduwen vonden hun weg
handel onder elkaar. Hieruit
uit de echt gescheiden met of
naar het Vrouwencentrum. Onontstond ook het begin van de
zonder kinderlast. De vrouwen
dertussen breidde de doelgroep
vrijwilligersgroep. Kledij wassen,
werden via de sociale dienst
verder uit, de aantallen liepen
doorgestuurd naar het Vrouwen- sorteren en dan: ruilen maar. Op
op tot 70 vrouwen in individuele
centrum. Aanvankelijk werden er vandaag hebben we nog een
begeleiding.
aantal vaste vrijwilligers die aan
activiteiten/vormingen georgaIn 1996 nam het Vrouwencenboord gebleven zijn: Moniek,
niseerd om de zelfredzaamheid
trum zijn intrek in het ‘winkeltje’
Martha, Linda en Annie.
van deze doelgroep te versterin de Donkerstraat. Deze locaken. De achterliggende gedachte Een volgende fase is het activetie gaf de mogelijkheid om de
was: creëren van sociale cohesie, ringstraject. Mensen die uit de
kledijdienst meer vorm te geven,
versterkend werken, leren van el- boot dreigden te vallen, werden
ook werd een kantoorruimte inkaar, bijbrengen van assertiviteit. geholpen om hun plaats in de
maatschappij terug in te nemen. gekleed voor individueel bezoek
Het project werd uitgebouwd in
samenwerking met Samenlevingsopbouw Westhoek-Wonen en kreeg een voorgesteld
Personeelsbezetting
termijn van 27 maanden voor
• Eén maatschappelijk werker
de uitwerking. Het project vond
• Eén lokaal verantwoordelijke
zijn oorsprong in de wijk ’t Park
• Eén medewerker retouchedienst
en kon van start gaan met 15
• Eén retouchemedewerker
vrouwen.
• Drie kassamedewerkers
In 1993 gaf Karolien de fakkel
door aan Tine Welvaert. De
ontmoetingsplaats verplaatste
4
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• Twee PWA-medewerkers
• Vrijwilligerspoule

bij de projectleidster. De activering kreeg onder andere vorm
door vrouwen in te zetten in de
Sloeber als begeleidsters. Een extra ondersteuning hierbij was de
cursus ‘werk maken van werk’.
In 1997 werd het project de
‘wasserij’ opgestart in het kader
van sociale tewerkstelling. Op
vandaag is dit nog steeds een bestaand project waar vrouwen de
kans krijgen om een functie aan
te leren als wasserijmedewerker.
Sinds 2010 heeft het Vrouwencentrum zijn plaats gevonden
in de Duivenstraat. Deze locatie
bood de mogelijkheid om de
tweedehandswinkel sterk uit te
breiden. De benedenverdieping
is volledig ingepalmd door de
winkel. Deze werd uitgebreid
met een retouchedienst, dit
was in 2011. De bovenverdieping wordt ingenomen door de
cafetaria en het bureel voor een
maatschappelijk werker.
In 2012 werd Rosemarie Dewilde
er aangesteld als maatschappelijk werker en is ze beperkt
aanwezig voor maatschappelijke
vragen.
In 2019 verwelkomde het Vrouwencentrum Lucie Verbeke als
lokale verantwoordelijke. Wie
vragen heeft is altijd meer dan
welkom bij beide dames.

MAAK KENNIS MET ONS
VROUWENCENTRUM
Samen gaan we op zoek naar een antwoord op
je vragen: over de opvoeding van je kinderen,
je rechten en plichten allerhande, problemen
inzake huisvesting, onderhoudsplicht, hoederecht en bezoekrecht. Op je eigen ritme leer je
ze aanpakken.

VORMING EN ACTIVITEITEN
We komen samen om te praten over onderwerpen zoals: de
opvoeding van onze kinderen,
vriendschap, huisvesting, bezoekrecht, rechten en plichten,
... Je leert er luisteren naar jezelf
en naar elkaar.

CAFETARIA EN ONTMOETING
In de cafetaria van het Vrouwencentrum is het gezellig samenzijn met drank aan democratische prijzen. Je kan verse
soep verkrijgen op vrijdagmorgen. Er is steeds een luisterend
oor aanwezig.
De cafetaria is vrij toegankelijk
voor iedereen.

RETOUCHEDIENST
In het vrouwencentrum kan
je tijdens de openingsuren terecht om al je kledij binnen te
brengen en te laten herstellen
en/of verstellen. De afgewerkte
kledij kan de daaropvolgende
week afgehaald worden. Bij
de afgifte van het te herstellen
kledingstuk zal een ontvangbewijs worden opgemaakt met
je naam en de uit te voeren
retouche.
De kostprijs zal indien mogelijk
door de medeweker bepaald
worden en op de bon vermeld
staan.
Een dubbel van de bon wordt
aan de klant meegegeven en

moet worden voorgelegd bij
ophaling van de retouche. De
retouches moeten binnen de
30 dagen worden opgehaald,
zo niet worden de kledingstukken doorverkocht.

DE NAAIHOEK
Als klant van de kledijdienst
krijg je de mogelijkheid om je
verstelwerk te komen uitvoeren. Daarnaast kun je gebruik
maken van een naaimachine
om zelf een kledingstuk te
maken.
De machines staan ter beschikking op donderdagnamiddag.
Op afspraak kan er begeleiding
worden voorzien.
Kostprijs:
- De naaihoek: 2 euro
- Voor het naaien met begeleiding wordt een meerprijs van
2 euro aangerekend + eventuele materiaalkosten.

KLEDIJDIENST
In de kledijdienst kan je terecht
voor de aankoop van tweedehandskledij voor vrouwen,
mannen en kinderen. Ook
huishoudartikelen vind je er
tegen betaalbare prijzen. De
kledijdienst is voor iedereen vrij
toegankelijk.
Kledij bezorgen
De kledijdienst is steeds op
zoek naar bruikbaar materiaal:
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kledij, kledij van lokale sport- en
jeugdverenigingen (nieuw en gebruikt), speelgoed, huishoudartikelen,… (geen meubelen en
elektronische toestellen)!
Wervik
• Sociale dienst, Molenstraat
19/001
• Receptie Sint-Janshospitaal,
Steenakker 30

• Het Pardoen, Akademiestraat 1
• De Kier, Gosserieslaan 2a
• Vrouwencentrum, Duivenstraat 38
Geluwe
• WZC Ter Beke, Beselarestraat 1
Kruiseke
• Kinderopvang Sloeber, Hoogland 20 (tussen 17 en 18 uur)
Gelieve de spullen telkens af te

i Lucie Verbeke, 056 95 26 38, lucie.verbeke@wervik.be

Openingsuren winkel:
di-wo-do: 9 - 12 en 13 - 17 uur (tijdens zomeruur: tot 17.30 uur)
vr: 9 - 12 en 13 - 17 uur

VROUWENCENTRUM
ZOEKT
NIEUWE
NAAM
De originele doelstelling
‘vangnet voor kwetsbare
vrouwen ‘is op vandaag een
stuk voorbijgestreefd, en onze
accenten liggen anders. De
tweedehandswinkel staat
centraler in het hele gebeuren. We zijn nu een ‘vangnet’
voor een kwetsbaar publiek
ongeacht afkomst of geslacht.
Het is een project geworden
waar sociale tewerkstelling
centraal staat.
Om stigmatisering tegen te
gaan zetten we de deuren van
de winkel én de ontmoetingsruimte open voor iedereen.
De activiteiten daarentegen

worden wel nog steeds voor
de vrouwen alleen georganiseerd, maar het doelpubliek is
niet enkel kwetsbare vrouwen. Een gezonde mix maakt
de sfeer ook anders.
Gezien de metamorfose die
we doormaakten, vinden we
de naam Vrouwencentrum
niet meer op zijn plaats.
We grijpen deze feestelijke
gebeurtenis dan ook graag
aan om hier verandering in
te brengen! De vlag dekt niet
langer de lading en geeft
onvoldoende weer waarvoor
we staan.
Om de juiste naam te vinden
rekenen we op inbreng van
onze klanten of toekomstige klanten: u, de Wervikse
burger.
• Voorstellen kunnen ingediend worden bij dienst
communicatie: communicatie@wervik.be of ter plaat-

geven aan het onthaal. De kledij
wordt dan door de dienst opgehaald in de ophaalpunten. Indien
het niet haalbaar is, dan kan je
een seintje geven op het nummer 056 95 26 36 en wordt er een
afspraak gemaakt om te kledij af
te halen.

Openingsuren retouchedienst:
di-wo-do-vrij: 9 - 12 uur en 13 - 17 uur

se in de winkel. Je kan je
voorstellen ook indienen op
www.wervik.be/vrouwencentrum
• Uit alle voorstellen wordt de
ultieme top 5 gekozen. Ook
daarvoor rekenen we op
jouw stem!Hou de komende
waarheens hiervoor in de
gaten.
• Als laatste stap zal het team
zelf de officiële nieuwe naam
kiezen uit de 5 meest gekozen voorstellen. Heeft jouw
voorstel de top behaald, dan
wordt je hiervoor zeker beloond!

DUURZAME BURGERINITIATIEVEN
We zijn blij om De Flieflotterdoos te kunnen
voorstellen. De Flieflotter is een reminiscentiedoos, een doos waarmee aan de hand van
de voorwerpen herinneringen kunnen
worden opgehaald.

EEN DOOS VOL HERINNERINGEN

D

willigers van de lokale dienstencentra De Kim en De Spie: Annie
Verhaeghe en Viviane Soetewey.
Het mooie project werd dan ook
onmiddellijk ondersteund en
mee uitgebouwd door de lokale
dienstencentra en de Wervikse
woonzorgcentra. Het kon ook tot
stand komen met de steun van
De mantelzorger is een helpenstad Wervik, die het project mee
de hand van de persoon met
vorm heeft gegeven in het kader
dementie om de doos te ontdekvan de ‘duurzame burgerinitiaken. Met behulp van korte vragen
tieven’.
(Wat zie je op de foto? Herken je
We zijn ervan overtuigd dat De
iets van voorwerpen? Hoe werFlieflotterdoos een steun en zinden deze voorwerpen vroeger
gebruikt? …) kan de persoon met volle tijdsinvulling kan betekenen
voor personen met dementie en
dementie door de mantelzorger
hun mantelzorgers.
worden begeleid in het gebruiken van de doos.
De eerste dozen met als thema
“tabak” zijn volledig afgewerkt
Het initiatief voor het project
en kunnen reeds uitgeleend
werd genomen door twee vrije Flieflotterdoos is ontworpen voor personen
met dementie en hun
mantelzorger. De doos is gemaakt om de zintuigen van personen met dementie te helpen
prikkelen. We denken hierbij aan:
ruiken, zien, voelen, herkennen, ...

De officiële bekendmaking
zal plaats vinden op maandag
16 augustus – beter bekend
als zotte maandag of dag
van de braderie. De winnende inzender zal persoonlijk
uitgenodigd worden om deze
feestelijke gebeurtenis mee te
vieren.
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De dozen kunnen worden uitgeleend in het lokaal dienstencentrum De Kim (St-Jorisstraat 3,
Wervik), het lokaal dienstencentrum De Spie (Beselarestraat 1,
Geluwe) en bibliotheek Wervik
(St-Pol 3, Wervik).
De Flieflotterdoos wordt op de
verschillende locaties gratis
uitgeleend (bij de bib heeft men
wel een bibliotheekpas nodig),
er wordt enkel een waarborg van
25 euro gevraagd bij afhaling van
de doos.
We zijn natuurlijk ook heel
benieuwd naar de ervaringen
van de gebruikers, dus (geheel
vrijblijvend) vragen we hen om,
na het gebruik van de doos, een
kort evaluatieformulier in te
vullen. Eventuele opmerkingen
kunnen worden meegenomen
bij de verdere uitwerking van de
volgende thema’s.

i Meer info bij De Kim (056 31
Viviane en Annie hebben de dozen volledig zelf ontwikkeld en uitgewerkt.
Het lokaal dienstencentrum De Kim stond in voor het ontwerp van het logo.

6

worden. De volgende thema’s
“duivensport” en “braderie” zijn in
volle ontwikkeling en zullen heel
snel worden toegevoegd aan het
assortiment.

14 68 - info@ldcdekim.be) en
De Spie (056 95 25 50 - stijn.
decoene@wzbwervik.be)
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WERVIK WORDT WAKKER

HELP MEE OM 1.000.000 LITER
WATER TE BESPAREN
Het volledige zwembad van Wervik uitsparen: Dat is de nieuwe uitdaging
van de burgerbeweging Wervik Wordt Wakker. “We willen alle inwoners van
Wervik, Geluwe en Kruiseke zover krijgen om samen 1 miljoen liter water
te besparen”, zeggen de initiatiefnemers. Als de actie lukt, koopt het stadsbestuur nieuwe speelobjecten voor het zwembad. De actie loopt vanaf 22
maart tot eind april in samenwerking met de ngo Join for Water.

D

e voorbije vier droge
zomers hebben duidelijk
gemaakt dat we in ons
land geen water op overschot
hebben. Terwijl we vroeger dachten dat het in België altijd regent,
lijken we nu te evolueren naar
een droge en een natte jaarhelft.
Ook de wetenschappers signaleren dat we anders zullen moeten
omgaan met water.

8
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Daarom wil de burgerbeweging
Wervik Wordt Wakker in samenwerking met Avansa Oostende-Westhoek (sinds 11/02 de
nieuwe naam voor Vormingplus
Oostende-Westhoek) mee aan
de kar trekken. De organisatie
roept alle inwoners op om deel te
nemen aan de Water Challenge
van de ngo Join for Water. Dat
kan via de website www.water-

Spaar mee
het zwembad uit!
challenge.be. Je vindt er allerlei
tips om minder water te verbruiken. De besparing kan direct zijn
door de kraan minder open te
zetten, maar ook indirect door
andere keuzes te maken in je dagelijkse leven. Door af en toe een
biefstuk-friet te vervangen door
een vegetarische maaltijd kun je
bijvoorbeeld al vele honderden
liters water besparen. Want om
een koe te kweken, is veel meer
water nodig dan om groenten
te telen. Wie deelneemt aan de
Water Challenge en de tips volgt,

Wervik Wordt
Wakker is een
niet-politieke
burgerbeweging die in
Wervik, Geluwe en Kruiseke de handen uit de
mouwen steekt voor een
meer duurzame samenleving. Sinds september
2020 daagt Wervik Wordt
Wakker alle inwoners om
de twee maanden uit voor
een nieuw thema rond
duurzaamheid.
Zo draaide de uitdaging
voor januari en februari
rond mobiliteit. Her en
der plaatste Wervik Wordt
Wakker borden in het
straatbeeld met de verplaatsingstijd per auto en
per fiets tussen verschillende locaties in de gemeente.
Zo spoorden de vrijwilligers van WWW iedereen
aan om meer de fiets te
gebruiken. Wervik Wordt
Wakker riep iedereen ook
op om zich in januari en
februari een week lang niet
per auto te verplaatsen en
hiervan een foto te posten
op de Facebookpagina. De
initiatiefnemers bekroonden ook één inwoner die
bewust voor duurzaam
vervoer kiest.

1 miljoen liter water te besparen.
Dat is het volledige zwembad
van Wervik”, zegt Lies Verkinder
van Wervik Wordt Wakker. “Die
De Water Challenge start op
besparing zullen we gaandeweg
22 maart. De eerste drie weken
zichtbaar maken aan het zwemstaan in het teken van voeding.
Als je alle tips opvolgt, kun je per bad zelf en op de Facebookpagina van Wervik Wordt Wakker.
persoon maar liefst 12.000 liter
Op die manier zal iedereen dag
water besparen. De drie weken
nadien draaien rond waterbespa- na dag kunnen volgen hoever
we met de uitdaging staan.” Als
ring via je kledij.
de uitdaging lukt, koopt de Stad
Aan de hand van het postnummer van Wervik zal Join for Water Wervik extra speelobjecten voor
het zwembad. “Op die manier
bijhouden hoeveel water de
komt deze uitdaging iedereen
inwoners van de gemeente geten goede”, besluit Lies Verkinzamenlijk besparen. “We dagen
der.
iedereen uit om tegen eind april
kan op de website volgen hoeveel water je telkens bespaart.

In de Waarheen van januari lanceerde Wervik Wordt Wakker
de oproep om iemand te nomineren die bewust kiest voor
‘duurzaam vervoer’. De genomineerden zijn stuk voor stuk
mensen die de auto vaak aan de kant schuiven om boodschappen te doen, hun kinderen te vervoeren, in weer en
wind naar het werk te gaan… Allemaal zijn ze ervan overtuigd
dat het ook te voet, met de (bak)fiets, de trein… lukt.
Uit de genomineerden trokken we Tom van Ryckeghem. Zijn
naam werd ingestuurd door Nele Leroy. Tom heeft een Bullittbike waarmee hij overal naartoe rijdt: naar zijn werk in Menen,
inkopen doen, zijn jongste zoon vervoeren… ‘Alles
onder de 20 km doe ik met de fiets’, aldus Tom.
Met een lokaal geschenk van ‘Domein Ravenstein’
en ‘In de Grooten Moriaen’ zetten we Tom even in
de kijker als voorbeeld van een bewuste fietser.
Proficiat! Ook aan alle andere mensen die hun auto
bewust af en toe aan de kant laten, een dikke merci!
Doe zo verder.
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OCMW

ERVAAR JE GEVOLGEN VAN DE
CORONACRISIS?
DAARVOOR KAN
JE REKENEN OP
STEUN VAN HET
OCMW.
Verminderde jouw inkomen
door de coronacrisis? Wij kunnen
financiëel tussenkomen:
• Bij problemen met huisvesting:
inclusief de kosten met uitzondering van de huurwaarborg.
• Bij problemen met energie: het
verbruik, met inbegrip van de
sociale en budgettaire begeleiding of andere ondersteuning.
• Bij problemen met gezondheid
en vragen om psychosociale
hulp: dit betreft het ten laste
nemen van de kosten van professionals erkend voor de behandeling van partnergeweld,
problemen inzake angst en
psychiatrische problemen. Ook
tussenkomsten in ziekenhuisfacturen en medicijnen kunnen
ten laste genomen worden.
• Bij problemen met onbetaalde
facturen: financiële hulp naar
aanleiding van een daling van

H

et OCMW kan hulp bieden voor iedereen die zijn essentiële,
dagelijkse uitgaven niet meer kan betalen door de gevolgen van de coronaviruscrisis. Deze steun is bestemd voor
iedere inwoner die, na een individueel financieel en sociaal onderzoek, door het OCMW erkend wordt als behoeftig.
In deze moeilijke tijden ben je niet alleen; er bestaan oplossingen.
Het OCMW heeft namelijk van de overheid een budget ter beschikking gekregen om je te helpen jouw facturen te betalen.
Deze steunmaatregelen gelden niet alleen voor werkenden en
werklozen, maar ook voor studenten, pas afgestudeerden en zelfstandigen die zonder inkomen zijn gevallen.

de inkomsten is mogelijk.
• Voor aankopen van basisbehoeften: voor andere tussenkomsten in transportkosten,
aankoop van kledij, brillen …
• Voor hulp inzake digitale toegankelijkheid: digitale ondersteuning om meer bepaald
de online stappen, de sociale
contacten en de schoolondersteuning te bevorderen.
• Voor families met kinderen die
zich in moeilijkheden bevinden:
in het kader van de strijd tegen
kinderarmoede.

Wat kan het OCMW aan een zelfstandige aanbieden?
• Leefloon of financiële hulp
• Beheren van persoonlijke schulden
• Toegang verlenen tot de noodzakelijke gezondheidszorgen
• Voorzien in elektriciteit, gas en/
of water
• Een dak boven je hoofd
• Hulp op weg naar ander werk

Ben je zelfstandige?
Mensen met een zelfstandig
beroep vinden moeilijk de weg
naar het OCMW. Soms uit fierheid,
soms omdat ze gewoon niet weten
dat zij recht hebben op sociale
steun, een tegemoetkoming of
schuldbemiddeling.

i Maak gerust een afspraak met

MAGAZINE

jouw afvalvragen
Welkom bij de eerste editie van jouw Mirom Menen Magazine!
Als afvalintercommunale Mirom Menen willen we je graag
geregeld op de hoogte houden van alle nieuwtjes over onze
werking. Verwacht je dus aan heel wat afvalweetjes, sorteertips en reportages. Bovendien maak je alvast kans op een
gratis compostvat.
Mirom Menen is een samenwerkingsverband tussen Menen,
Wevelgem en Wervik. De drie buurgemeenten werken via Mirom
Menen een gezamenlijk afvalbeleid uit. Dat afvalbeleid bevat heel
wat aspecten: van het beheer van de zes recyclageparken tot het
plaatsen en ledigen van meer dan 300 glasbollen in de regio én het
ophalen en verwerken van zo’n 30.000 (!) restafvalzakken per week.

De hulpverlening is gratis en er
is geen wettelijke vereiste dat je
jouw zelfstandige beroepsactiviteit moet stop zetten vooraleer
het OCMW iets kan doen.

VRAAG RAAD AAN AFVALCOACH

een maatschappelijk werker
via het onthaal van de sociale
dienst, Molenstraat 19/001 056 95 26 00 van maandag tot
vrijdagmiddag: 8u30 - 12u en
van 13u30 - 16u30

Met Mirom Menen gaan we echter een stap verder. Het is ons doel
om te samen met jullie te werken naar een afvalvrije toekomst.
Samen met onze gemeenten en jullie – onze inwoners – gaan
we aan de slag om beter te sorteren, afval te voorkomen door
duurzame alternatieven aan te bieden en om  de restafvalberg
te verkleinen.  Met ons onthaal, onze parkwachters op de
recyclageparken én onze afvalcoach bieden we je heel graag een
antwoord op al jouw afvalvragen. Onze afvalcoach Geert heb je
wellicht al eens gezien met een stand op de markt,
op het recyclagepark, een bezoek aan een school of met
wat uitleg bij jouw thuis. Heb je vragen over afval? Bel naar
056 52 81 30 of mail naar afvalcoach@mirom-menen.be.

“Het beste wat een kind kan worden, is zichzelf”, lazen we ergens. En dat vinden we ook. We willen
dan ook voor elk kind, dat tijdelijk niet meer thuis kan wonen, een pleeggezin zoeken. Een pleeggezin waar het zichzelf mag zijn, zonder zijn gevoelens te moeten verstoppen op moeilijke momenten.
Ben jij bereid om een kind op te nemen in je gezin? Dan is pleegzorg misschien wel iets voor jou.
Ontdek meer op www.pleegzorgvlaanderen/be
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Antwoord op

PLEEGZORG
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Vragen? Contacteer Mirom Menen
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Wat mag erin? Kleding en accessoires (riemen, tassen, schoenen per paar),
beddengoed (hoofdkussens, slaapzakken, lakens, dekens), keuken- en
badkamertextiel (hand- en theedoeken, schorten, washandjes), woningtextiel
(tafelkleden, gordijnen, zetelhoezen), speelgoedknuffels
Wat mag er niet in? Tapijten, matrassen, zetelkussens, nat en/of besmeurd
textiel
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Zijn we op vlak van sorteren goed bezig bij Mirom
Menen? Dat is een vraag die we het best kunnen
beantwoorden als we onze cijfers vergelijken met die
van alle andere steden en gemeenten in Vlaanderen.
Als we kijken naar de inzamelcijfers van al het

Thuiscomposteren

ACTIES
Uit een analyse van de restafvalzak blijkt dat er nog
veel materialen inzitten die er niet in thuishoren.
Hiernaast vind je alvast enkele mooie voorbeelden.
We gaan dus de strijd aan met het restafval en plannen
daarvoor ook enkele acties. Er komen extra sensibiliserende controles op het brandbaar grofvuil op het
recyclagepark, we gaan grotere hoeveelheden afval
afkomstig van bedrijven dat aan huis wordt opgehaald
onderzoeken, composteren promoten …
Goed sorteren kan je dus geld besparen, het geeft
producten een tweede leven én het is beter voor het
milieu. Ga de uitdaging aan en probeer een kleine
restafvalzak te gebruiken in plaats van een grote.
Heb je zelf tips of ideeën om afval beter te sorteren
of te voorkomen? Deel je verhaal op communicatie
@mirom-menen.be.
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BOVEN VLAAMS GEMIDDELDE

recycleerbaar afval (PMD, glas, papier en karton,
textiel…) scoren we met onze drie gemeenten samen
zelfs iets beter dan het Vlaamse gemiddelde. Met
andere woorden: op vlak van sorteren doen jullie
het best goed! Helaas is er ook één grote maar.
Als we ook de vergelijking maken met de cijfers
voor het ingezamelde restafval, blijken die  een
pak hoger te liggen dan het Vlaamse gemiddelde.
Er komt dus toch nog té veel recycleerbaar materiaal
terecht in onze restafvalzak.
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Laat ons een kleine sorteerquiz houden. Waar hoort
een leeg botervlootje in thuis? Een chipszakje? Een
snoepzakje? Een bloempotje? Het antwoord is bij
alle vier hetzelfde: in de blauwe PMD-zak en dus niet
bij het restafval. De uitbreiding van de blauwe PMDzak is één van de oplossingen om onze afvalberg te
verminderen. Bijna alles uit de PMD-zak kunnen we
recycleren en op die manier een tweede leven geven.
Restafval gaat dan weer naar de verbrandingsoven.
Minder restafval inzamelen is niet alleen een goede
zaak voor het milieu, maar ook voor jouw portefeuille.
De rekening is snel gemaakt: een grote restafvalzak
kost 1,60 euro, terwijl je voor een PMD-zak die zelfs
nog iets groter is ‘maar’ 0,15 euro betaalt.

Uitgebreide sorteerinfo vind je op de
sorteerwijzer van
je ophaalkalender.

Bij een analyse van een restafvalzak vinden we heel wat ecycleerbaar
afval terug. Hieronder enkele voorbeelden van materialen die er eigenlijk
niet in thuishoren. We geven graag mee hoe je ze wel kan laten genieten
van een tweede leven.

Beginnen doen we met goed nieuws: de afgelopen jaren slaagden Menen, Wevelgem en Wervik erin om
minder restafval in te zamelen. We zijn dus op de goede weg om onze afvalberg terug te dringen, maar
het kan nog veel beter.

Uitdaging: ruil een
grote restafvalzak in
voor een kleine. Het
bespaart je geld en is
beter voor het milieu.

AFV
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DIT HOORT NIET THUIS IN DE RESTAFVALZAK

et

Matrassen gratis
op recyclagepark

Voortaan kan je afgedankte matrassen gratis inleveren op het recyclagepark. Dat is
een gevolg van het feit dat producenten nu verantwoordelijk zijn voor de verwerking van
afgedankte matrassen. Vanaf juli zullen verwerkers de matrassen kunnen ontmantelen en gedeeltelijk
recycleren. Wie langskomt op het recyclagepark met een matras, moet geen rode groep meer kiezen.
Er is een speciale knop op het beginscherm voorzien om aan te geven dat je een matras bij hebt.

Vragen? Contacteer Mirom Menen
056 52 81 30 - www.mirom-menen.be

UT
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* enkel voor particulieren

Asbestophaling

aan huis

Laat je asbest ophalen aan sterk verminderde
tarieven* en zolang de voorraad strekt.
Asbest in en rond woningen houdt gezondheidsrisico’s in. Jouw gemeente en Mirom Menen maken
werk van een versnelde afbouw van asbest.  Het is
nu ook mogelijk om asbest thuis te laten ophalen
aan sterk gereduceerde tarieven dankzij de tijdelijke
ondersteuning van Vlaanderen.
Zelf aan de slag?
Surf vooraf naar
www.asbestinfo.be

Asbest mag je ook verpakt
in folie aanleveren op de
recyclageparken van Menen,
Wervik en Gullegem (Nijverheidslaan).

HOE GA JE TE WERK ?
- Koop op het recyclagepark je plaat- of kuubzakken.
- Vul deze zelf met jouw asbestgolfplaten, asbestcementleien of andere asbestmaterialen.
- Nadien komt Mirom Menen de zakken ophalen.
Voor meer info, contacteer Mirom Menen (056 52 81 30
of onthaal@mirom-menen.be)

Los het woordraadsel op en

win een compostvat
Mail de oplossing van het kruiswoordraadsel voor 31 maart naar
communicatie@mirom-menen.be of stuur ze op naar Mirom Menen,
Industrielaan 30, 8930 Menen. Maak zo kans op één van de drie compostvaten met beluchtingsstok (t.w.v. € 30) die we verloten onder de correcte
inzendingen. De winnaars worden persoonlijk op de hoogte gebracht.
Waar kan je oude en

> versleten kledij deponeren?
> Glazen flessen en bokalen gooi je in een …
Wat mag je sinds 1 januari gratis

> naar het recyclagepark dragen?

> Waar kan je terecht met je Klein Gevaarlijk Afval?
Hier kan je langs gaan om je spulletjes

> een tweede leven te geven.

Welk soort afval willen we zo veel

> mogelijk vermijden en verminderen?
> Dit bouwmateriaal kan je laten ophalen aan huis aan sterke kortingstarieven.
> In hoeveel recyclageparken van Mirom Menen ben jij welkom?
Vanaf 5 april
verschijnt de
oplossing op
onze website.

Wat is de naam van de app waarmee je je

> ophaalkalender kan zien op je smartphone?
> Wat is de voornaam van de afvalcoach van Mirom Menen?
> Waarvoor staat de D in PMD?

VERENIGINGEN

HANDLEIDING BIJ VERKOOP IN CORONATIJDEN:
WAT MAG EN WAT MAG NIET ALS VERENIGING?
Kunnen occasionele verkopen
Neen. Dat moet door een profesdoor verenigingen nog doorgaan? sionele instantie gebeuren.
Ja, dat kan.
Mogen verenigingen zelf samenZijn er specifieke voorwaarden
komen om maaltijden te bereigekoppeld aan de occasionele
den om als steunactie te verkoverkopen door verenigingen?
pen/aan te bieden?
Ja, het moet om een steunactie
Neen, dat mag niet. Het klaargaan.
maken van maaltijden (soep,
spaghetti ...) moet gebeuren door
Hoe geraken de goederen die de
een professionele instantie.
vereniging verkopen tot bij de
koper?
Als er met een levering gewerkt
wordt, waar moet men rekening
• Je kan werken met een erkend
mee houden bij het transport via
afhaalpunt of met een afhaalpunt georganiseerd door de stad. de auto?
• Je kan ook werken met een
Tussen de leden van de verenilevering aan huis maar met die
ging die niet samenwonen, moet
voorwaarde dat er naar analogie er in de auto een afstand van 1,5
met de professionele pakjesmeter zijn. Dus het type wagen
diensten aangebeld wordt, het
is bepalend om te weten met
pakje aan de deur gezet wordt
hoeveel personen je in de auto
en meteen afstand genomen
kan, om te leveren aan huis.
wordt. Sowieso moet elk fysiek De vereniging werkt met een
contact vermeden worden
afhaalpunt: wat is mogelijk?
tussen verkoper/aanbieder en
• Je kan werken met een erkend
koper/ontvanger. Je mag ook
afhaalpunt bij een professionele
niet binnen in de woning.
instantie (bv. een onderneming,
een horecazaak …)
Mogen verenigingen zelf pakket• Je kan werken via een door de
ten samen stellen?
stad ingericht afhaalpunt.

De erkende en gemeentelijk
ingerichte afhaalpunten verlopen
onder permanent toezicht van
respectievelijk de professionele
instantie of de gemeente. De
verenigingen mogen wel helpen.
Er worden vooraf duidelijke afspraken gemaakt tussen de professionele instantie/de gemeente
en de vereniging om een coronaproof verloop van de afhaling te
garanderen.
Waaraan moet een stedelijk afhaalpunt minimaal voldoen?
• Een afstand van 1,5 m tussen
elke persoon wordt gegarandeerd
• Mondmaskers worden gedragen
door de aanbieder en de afhaler
• De activiteit moet zo worden
georganiseerd dat samenscholingen worden vermeden;
• Noodzakelijke handhygiëne ter
beschikking van aanbieder en
afhaler
• Bij voorkeur afhalen op reservatie/via tijdsloten
• Zo weinig mogelijk cash geld,
voorkeur voor vooraf betaling of
contactloos ter plaatse
• De vereniging mag ondersteuning geven aan het afhaalpunt,
maar dit moet onder toezicht
gebeuren van de gemeente
• Hierover en over eventueel bijkomende punten, worden duidelijke afspraken gemaakt met
de instantie die het afhaalpunt
aanbiedt. De instantie die het
afhaalpunt aanbiedt, ziet er op
toe dat dit coronaproof gebeurt.

i Vragen? Je kan altijd terecht
bij corona@wervik.be

Vragen? Contacteer Mirom Menen 056 52 81 30 - onthaal@mirom-menen.be
www.mirom-menen.be - Volg ons op Facebook: Mirom Menen
Dit magazine is uitgegeven door Mirom Menen in samenwerking met jouw gemeente. V.U.: Stan Roose, Industrielaan 30, 8930 Menen
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Waar zaaien? Zaaien doe je op
een zonnige plek en op losgewerkte, blote, gras- en onkruidvrije grond (uitstrooien in het gras
heeft totaal géén zin!).
Om onkruiden te onderdrukken
kan je vóór het zaaien de methode van ‘het valse zaaibed’ toepassen. Je legt je grond zaaiklaar,
maar laat de onkruiden gedurende enkele weken de vrije loop.
Daarna verwijder je de opgekomen kiemplanten met een minimum aan bodemverstoring. Vele
onkruidzaden zijn op die manier
geliquideerd!
En wat volgend jaar
met mijn bloemenakker?
Heraanleggen op
dezelfde plek is een
optie (herinzaaien op
losgewerkte, blote, grasen onkruidvrije grond). Maar
je bloemen hebben normaal
ook zelf voor vers zaad gezorgd.
Maak je bij de start van het
groeiseizoen opnieuw vrij van
begroeiing en woel de bodem
opnieuw oppervlakkig om. In dit
verse kiembedje kunnen de ge-
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Wat steekt er in de zaadzakjes?
Met de bloemenzaadjes van ‘laat
het zoemen’ leg je een zogenaamde bloemenakker aan. Alle
soorten erin zijn éénjarigen. Ze
kiemen, groeien, bloeien en sterven in één groeiseizoen.

zo

en
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v.u. Peter

Waarom? Voor de bijtjes! Die verdienen dezer dagen extra zorg.
Eén van hun problemen – naast
helaas nog wel wat andere – is
een verminderd aanbod van nectar en stuifmeel. Met ‘Laat het
zoemen met bloemen’ willen we
aan iedere tuinier duidelijk maken dat hij/zij kan helpen. Want
vele planten in de tuin (bomen,
struiken, vaste planten, …) kunnen
een mooie bijdrage leveren aan
het kostje van bijen. Bloei is het
sleutelwoord, maar niet iedere
bloem lokt een bij! Goed toegankelijke bloemen én een stevige

nectarproductie zijn dé succesfactoren om bijen te plezieren.

E-LOKET

Laat het

Laat het

Iedereen kan één zakje bloemenzaad bestellen/ophalen
voor een mini zaaiprojectje in eigen tuin!
Voor wie? Iedereen met een hart
voor natuur, een tuin met een
geschikt plekje, goesting/tijd/
energie voor terreinvoorbereiding en zaaiwerk!

Mengsel van
éénjarige bloemen
voor bijen

LAAT HET ZOEMEN MET BLOEMEN

Een bloemenakke

MILIEU

Zakjes met bloemenzaad. Op 15 maart
zetten we de bestelknoppen open.

vallen zaden van het vorige jaar
opnieuw kiemen.
Een sprong naar nog meer
natuur in de tuin?
Deze bloemenakker is voor jou
hopelijk het begin van nóg meer
aandacht voor natuur in je tuin!
Want vele planten zijn goede
bijenplanten! In onze publicatie
‘Bijen en hommels in nood’
vind je een overzicht van goede
bijenplanten voor ieder mogelijk
hoekje van de tuin.
Hoe bestellen?
• Vanaf 15 maart via het bestelformulier op www.westvlaanderen.be/bijen
• Telefonisch bestellen via het
gratis nummer 0800 20 021
• Afhalen op het Provinicaal
informatiecentrum Tolhuis, Jan
Van Eyckplein 2, Brugge (ma-vr
9-12u30 en 13u30-17, za 9-12u)
In de provinciale bezoekerscentra (Bulskampveld, de Palingbeek, De Gavers, De Blankaart
en het Zwin Natuurpark) worden de zaadjes ook verdeeld.
Zolang de voorraad strekt!

Nu corona ons land nog steeds in zijn greep heeft, is het aangewezen om
zo weinig mogelijk verplaatsingen te maken. Zo ook naar ons stadhuis.
Wist je dat je voor heel wat zaken zelfs niet eens tot bij ons hoeft te komen?
Met een simpele klik op www.wervik.be kan je van thuis documenten aanvragen, activiteiten reserveren en nog veel meer.

Digitale formulieren aanvragen
Via ons e-loket kan je makkelijk
heel wat documenten aanvragen.
Surf naar www.wervik.be/e-loket.
Zowel voor onze bibliotheek,
dienst burgerzaken, openbaar
domein, leefomgeving of vrije tijd
kan je nodige aanvragen.
Premie of subsidies aanvragen
Zowel particulieren, ondernemers of verenigingen kunnen bij
onze stad verschillende premies
aanvragen. Je vindt ze makkelijk
op www.wervik.be/dienst/premies-en-subsidies

Activiteiten reserveren
Voor het reserveren van activiteiten kan je terecht op onze webshop. Vergeet je zeker niet aan te
melden. Wij helpen je stap voor
stap op www.wervik.be/webshop
Solliciteer!
Graag aan de slag bij onze stad?
Ook via onze site kan je het nodige doen om te solliciteren. Neem
maar een kijkje op www.wervik.
be/vacatures
Toch een afspraak nodig?
Een afspraak maken kan ook in
enkele klikken. Surf naar www.

wervik.be/afspraak-maken. Daar
kan je eenvoudig een afspraak
inplannen met onze diensten.
Je kan kiezen voor wat je een
afspraak wil maken en je krijgt
ook nog een lijst te zien met alle
documenten die je nodig hebt.
Geef ons een belletje.
Je kan met je vragen altijd
terecht bij onze collega’s. Ook
hiervoor hoef je niet nodeloos
tot aan het stadhuis te komen.
Op pagina 23 vind je alle centrale telefoonnummers van onze
diensten.

Een melding of klacht indienen
Ergens een losliggende tegel
gezien? Of zwerfvuil? Stuur dan
zeker een melding. Of heb je
een klacht over een bepaalde
dienst? Dan kan je terecht op
ons digitaal klachtenformulier.
Het onderscheid tussen een
klacht of melding vind je ook
uitgebreid op www.wervik.be/
melding-klacht

Alle nieuws in je mailbox
Blijf je graag op de hoogte van het reilen en zeilen in onze stad?
Schrijf je in op onze nieuwsbrieven via www.wervik.be/nieuwsbrief
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* Komen niet in aanmerking voor deze subsidie: callshop, nachtwinkel, tabakswinkel, automatenshop, goktent, sexshop, peepshow, dancing, lunapark, privéclub,
financiële- en verzekeringsinstellingen, immo- en andere kantoren, vrije of intellectueel dienstverlenende beroepenwinkels met activiteit telefonie en/of internet
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WAAROM BEN JE EEN ZAAK
GESTART IN WERVIK?
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Onze lieve klanten, lekkere bakkers, restaurants,
cafés en al de mooie
boetiekjes!

WAT IS JULLIE FAVORIETE
PLEKJE IN GELUWE?
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WAT KAN JE NIET MISSEN IN
WERVIK-GELUWE?
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Geluwe is gezellig en
mooi, het leeft enorm en
hecht veel waarde aan
hun lokale winkels... wat
enorm siert natuurlijk!
Daarnaast is Geluwe
enorm sociaal, we voelden ons hier direct thuis.

wandelpad: als je daar ‘s
ochtends wandelt en de
zon komt tussen de bomen door op ... z a l i g !
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HANDELSZAAK GESTART IN
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• Delphine Verhaeghe (35), zaakvoerde
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Mama van Louis en Maxence
Getrouwd met Nathalie Claerhout
• Vlamingens traat 1, Wervik
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Koelenberg

is een algemene voedingswinkel waar
je terecht
kan voor de “vergeten” boodschappen,
Nationale Loterij, een assor timent Spaanse produ
cten,
Mondial Relay pakjes, dagelijks vers
brood, tabak ,
ontbijtboxen, tapasplanken, ...
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SUBSIDIE

een pint te gaan drinken
in het mooie Geluwe! En
ook om nog veel lekkers
te voorzien voor jullie in
onze toog :-).
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Bij een lokaal product
ben je zeker dat het eerlijk en in een veilige omgeving gemaakt wordt.
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WAAROM MOETEN MENSEN
LOKAAL KOPEN?

Ambacht!
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Oude hond
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Molenhoek

WAT KAN JE NIET MISSEN IN
WERVIK-GELUWE?
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ONDERNEMEN IN WERVIK

Wervik is een gezellige
stad om in te wonen
en te werken. Het is
een rustige stad waar je
ook mooie natuur kunt
vinden om te wandelen.
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Op een zonnigeW dag een
wandeling maken langs
de Leie, de rust, het water
en de natuur is ideaal om
het hoofd leeg te maken.

WAT ZIJN DE TROEVEN VAN
WERVIK-GELUWE?

mijn papa aan het verbouwen zodat we niet
meer hoeven te huren.
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We zullen er ook kunnen wonen en dit zal
veel voordelen met zich
mee brengen. Een juiste
verhuisdatum hebben we
nog niet maar we zullen
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dit op tijd aankondigen
zodat iedereen op de
hoogte is.

Het is belangrijk om
de lokale handelaar te
steunen omdat er bij die
mensen een persoonlijke
aanpak heerst. De klant
komt altijd op de eerste
plaats wat heel fijn is.
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LOKALE ECONOMIE

Maandelijks willen we een aantal ondernemersnieuwtjes met jullie delen.
Wil jij ook graag jouw ondernemersverhaal in de
Waarheen? Neem dan contact met Liesbeth
Hollebeke (economie@wervik.be of 056 95 21 50).

De kleuterklas

OPGROEIEN@WERVIK
Bij Huis van het Kind Wervik
kan je terecht met al je
vragen rond het opgroeien
en opvoeden van jouw kinderen. Je vindt er alles over
vrijetijdsmogelijkheden,
onderwijs, kinderopvang, …
Contact nemen kan via
huisvanhetkind@wervik.be
056 95 24 21

Huis van het Kind is geen
fysieke plaats, maar een verzamelnaam voor alle organisaties die er zijn voor gezinnen, kinderen en jongeren.
We willen hier dan ook elke
maand een partner van
Huis van het Kind Wervik
in de kijker plaatsen. Deze
maand maak je kennis met
de Kind en Gezin.

KIND EN GEZIN
Kind en Gezin vormt samen met
Jongerenwelzijn en een deel van
het VAPH het agentschap Opgroeien. Het agentschap bundelt
krachten om zo veel mogelijk
kansen te creëren voor alle kinderen en jongeren en hun gezinnen die in Vlaanderen en Brussel
opgroeien. Het heeft als opdracht
om actief bij te dragen tot het
welzijn van jonge kinderen en hun
gezinnen door dienstverlening
aan te bieden op drie domeinen :
preventieve gezinsondersteuning,
kinderopvang en adoptie

gogen, sociale werkers, gezinsondersteuners).
We proberen zoveel mogelijk
rekening te houden met elk gezin
en hun persoonlijk traject (superdiversiteit, meer alleenstaande
ouders, meer kinderarmoede,…).
We doen ons best ouders te
ondersteunen bij praktische en
financiële aspecten (bv. aanvraag
groeipakket) en verwijzen indien
nodig door naar de bevoegde
instanties.
Kind en Gezin is het aanspreekpunt voor alle (aanstaande) ouders met jonge kinderen en focust
op preventieve dienstverlening.
Kind en Gezin wil, samen met zijn
partners, voor elk kind, waar en
hoe het ook geboren is of opgroeit, zo veel mogelijk kansen
creëren.

Samen met verschillende partners
proberen we voor elk kind zoveel
mogelijk kansen te creëren.
We werken in de eerstelijnszone
en zijn dus voor iedereen gemakkelijk toegankelijk.
We zijn een multidisciplinair team
(verpleegkundigen, psychopeda-

i Scherpenheuvelstraat 29, Wervik - Op afspraak
078 150 100 - www.kindengezin.be

VRIJWILLIGERS GEZOCHT
Een hart voor kinderen? Je werkt graag in teamverband
? Je ziet graag kinderen van 0 tot 3 jaar? Dan ben jij
wellicht de volmaakte vrijwilliger!
Wervik zoekt extra vrijwilligers
voor haar consultatiebureau
van het jonge kind (Wiegwijs is
de organisatie die onder andere in Wervik vrijwilligers zoekt
voor Kind & Gezin).
De consulten vinden plaats in
De Bilck, Scherpenheuvelstraat
29 te Wervik. Per zitting zijn er
telkens 2 vrijwilligers aanwezig
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en worden er een 15-tal ouders
uitgenodigd die beurtelings
op consultatie gaan bij de
arts of regioverpleegkundige
van Kind en Gezin. Een zitting
duurt ± 3 uur.
Wij zoeken enthousiaste mensen ‘jong van hart‘ om één keer
per maand te komen helpen.
Dit om de lokalen in orde te

zetten (geen onderhoud), om
kersverse ouders en kinderen
hartelijk te ontvangen,
om kindjes te wegen en
te meten, ...

i Gerda Devos 056 31 32 15

gerda.devos@thurso.be
Mariette Vantomme 056 31 24 80
mariettevantomme@skynet.be

Vanaf 2,5 jaar kan je kind naar de kleuterschool. Dat is een grote stap en een
spannend moment, zowel voor jouw kleuter als voor jou.
WANNEER KAN JE JOUW
KIND INSCHRIJVEN IN EEN
SCHOOL?
Je kind inschrijven kan in het
schooljaar vóór het naar school
gaat. De startdatum van de
inschrijvingen kan verschillen.
Voor het basisonderwijs:
• In sommige scholen vanaf de
1ste schooldag van maart
• In sommige scholen al vanaf 1
september
Wacht niet te lang om je kind
in te schrijven in een kleuterschool, zeker als het in november of december geboren is.

WANNEER MAG JE KIND
NAAR SCHOOL?
Vanaf 2,5 jaar zijn kinderen welkom op school. Maar je kind kan
niet zomaar op zijn verjaardag
starten met school. Er zijn zeven
momenten waarop nieuwe kleuters kunnen starten:
• De 1ste schooldag na elke
schoolvakantie: na de zomer-,
herfst-, kerst-, krokus- en paasvakantie
• De 1ste schooldag van februari
• De 1ste schooldag na Hemelvaartsdag

IS JE KIND ER KLAAR VOOR?
Twijfel je of je kind op 2,5 jaar
klaar is voor school? Kijk dan
goed naar wat je kind al kan.
Praat met de kinderopvang en
de school over het juiste moment
om de overstap te maken.
Je kind is klaar voor school als het:
• zich verstaanbaar kan maken,
kan uitdrukken wat hij wil.
• zijn jas zelf kan aan- en uittrekken.
• zelfstandig kan eten en drinken.
• kan begrijpen dat mama of
papa straks terugkomt.
• hele of halve dagen kan wakker
blijven.

WAAROM NAAR DE
KLEUTERSCHOOL?
Kinderen zijn niet verplicht om
vanaf 2,5 jaar naar school te gaan.
Toch is de kleuterschool heel
belangrijk:
• Je kind wordt op school geprikkeld om nieuwe dingen te
proberen. Er ligt bijvoorbeeld
ander speelgoed dan thuis. Of
er is meer ruimte om te lopen,
springen, klimmen, rollen. Je
kind zal dat allemaal willen uitproberen.
• Je kind leert heel vaak iets
nieuws door met andere kinderen samen te zijn. Tekenen, je
jas aandoen, samen spelen: je
staat er soms van versteld hoe
zelfstandig je kind wordt in een
nieuwe omgeving.
• Je kind leert om zich in nieuwe
sociale omgevingen thuis te
voelen.
Zo wordt het sneller zelfstandiger.
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DE EERSTE SCHOOLDAG
VRAAGT EXTRA AANDACHT
• Zorg dat je kind op de dag
zelf kalm en ontspannen naar
school kan vertrekken. Neem
rustig de tijd om met je kind te
ontbijten en vertel wat die dag
gaat gebeuren.
• Breng bij voorkeur zelf je kind
naar school die eerste dag.
Leg ook uit dat eventueel iemand anders ’s avonds aan de
schoolpoort zal wachten.
• Geef reservekleren mee. Ongelukjes kunnen altijd gebeuren.
Schrijf de naam van je zoon of
dochter op de etiketten.
• Heeft je kind nog een dutje
nodig overdag? Praat er dan
gerust over met de kleuterleerkracht. Vaak hebben scholen
enkele bedjes beschikbaar waar
de allerkleinsten kunnen rusten
tijdens de middagpauze.
• Geef je kind zijn lievelingsknuffel
mee als dat mag van de school.
Zo kan je kind troost zoeken

Doolhofje
Help jij de bij om
de bloem te
vinden?

indien nodig.
• Steek een lekker tussendoortje
in de boekentas. Sommige
scholen hebben hier wel afspraken rond, bijvoorbeeld zo
weinig mogelijk verpakking of
fruit in een doosje.
• Stel je kind gerust als het onder
de indruk is. Net zoals met een
nieuw speeltje dat hij moet
leren kennen om er plezier aan
te beleven.
• Ga op de eerste schooldag mee
in de klas. Maak kennis met de
leerkracht, de nieuwe spelletjes
en de andere kinderen. Neem
er de tijd voor: het is een belangrijk moment voor je kind en
voor jezelf.
• Huilt je kind na enkele dagen
nog bij het afscheid 's morgens?
Erken die gevoelens en zeg niet
dat het flink moet zijn. Wennen is niet altijd makkelijk en
vraagt tijd. Zoek in dialoog met
de school naar manieren om de
overgang makkelijker te maken.

OPEN / GESLOTEN
STADHUIS - ONTHAAL

GRATIS
PEUTERPAKKET
Wordt jouw kind in
2021 twee jaar ? Dan
heb je recht op een
gratis peuterpakket!
Dat is een boekentasje met daarin twee
leesboekjes over de
klas en potjestraining,
een fruitdoos, een folder over zindelijkheid,
een aftelkalender en
een weekplan van
Kind & Gezin
Vraag het aan bij de
brugfiguur (056 95 26
05 - 0491 56 09 58
schoolkansen@
wervik.be)

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag*

ZWEMBAD TER LEIE

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 maart)

Op reservatie via www.wervik.be/zwembad
Maandag
Dinsdag

Woensdag

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

STADHUIS - DIENSTEN (op afspraak)
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag*

Donderdag

9 - 12 uur
9 - 12 uur en 15 - 18.30 uur
9 - 12 uur
9 - 12 uur
9 - 12 uur
9 - 12 uur (* 6 maart, alleen dienst Burgerzaken
en op afspraak)

Vrijdag
Zaterdag
Zondag

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 95 20 01
• Vrije Tijd:
056 95 20 02
• Openbaar Domein:
056 95 20 03
• Bouwen - Milieu - Wonen:
056 95 20 04
• Secretariaat - Personeel:
056 95 20 05
• Financiële dienst:
056 95 20 06
• Sociale dienst:
056 95 20 07
• Algemeen nummer:
056 95 20 00

gesloten
12 - 13 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
12 - 13 uur
17 - 18 uur
18.45 - 19.45 uur
17 - 18 uur
18.45 - 19.45 uur
16 - 17 uur
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

Geluwe

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

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

CALLCENTER WOON- EN ZORGBEDRIJF WERVIK: 056 30 02 00

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

Maandag t.e.m. vrijdag: 8 - 20 uur
Zaterdag: 8 - 12 uur en 12.30 - 16.30 uur

WERVIKBON
VERLENGD
De gemeenteraad heeft op 24/11 beslist om de
geldigheid van de aangekochte Wervikbonnen
te verlengen tot eind juni 2021. En niet tot eind
februari 2021 zoals op de bon gedrukt.
Dankzij de Wervikbon steun je nú de lokale handelaars en krijg je 20 % extra dankzij het lokaal
bestuur. Meer omzet voor de handelaars,
meer koopkracht voor de mensen.

# samen sterk tegen corona
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Foto's: © Luc Vanthuyne

IN BEELD: WINTER IN WERVIK
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