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NIEUW VERKEERSVEILIGHEIDSPLAN

VOOR EEN
VEILIGERE
SCHOOLOMGEVING

NATIONAAL TABAKSMUSEUM
Nieuwe tijdelijke tentoonstellingen
LEKKER WERVIKS
Kies mee hét nieuwe Werviks
streekproduct & -gerecht!

WIST-JEDATJE
VAN DE
MAAND

EERSTE WOORD

Wist je dat … de lente weer
in het land is en het dus
tijd is voor een grote lenteschoonmaak! Zet 20 maart
tot 21 april dus zeker in je
agenda!

VACCINATIES
De vaccinaties tegen COVID-19 zijn momenteel volop bezig. Nadat de zorgverleners
een injectie kregen, ontvingen de 85+ers een uitnodiging. In een latere fase zullen de
overige inwoners worden uitgenodigd. De vaccinaties voor de inwoners van Menen,
Rekkem, Lauwe, Wervik en Geluwe vinden plaats in de polyvalente zaal in Park Ter
Walle (J & M Sabbestraat 163a in Menen). Afhankelijk van het aantal beschikbare vaccins wordt er in Ter Walle gevaccineerd op woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag.
De uitnodigingen worden schriftelijk verstuurd (eventueel ook via e-mail of sms). Met
een code kan je dan via je laptop of pc een afspraak vastleggen.

LENTESCHOONMAAK
SAMEN VOOR EEN PROPER WERVIK-GELUWE
De stad Wervik wil in samenwerking met de burgerbeweging Proper Wervik de zwerfvuilvervuiling een halt toeroepen. Door deze gezamenlijke actie van stad en vrijwilligers,
behaalt Wervik een zeer hoge netheidscore van 91 % en is
hierdoor één van de properste steden van Vlaanderen.
Wervik zet in op milieuhandhaving en beschikt nu over
vijf medewerkers die de opleiding hebben gevolgd en de
bevoegdheid hebben om vaststellingen van overtredingen
(o.m. sluikstorten) te doen, die kunnen leiden tot het opleggen van GAS-boetes.
In 2020 waren er 60 GAS-dossiers over sluikstorten. In 9
gevallen bleef de dader onbekend, 7 dossiers werden geseponeerd, bij 44 dossiers moesten de daders een geldboete
betalen.

HOE GA JE TE WERK?

Uiteraard kan je na ontvangst van jouw uitnodiging en het doorgeven van jouw code
ook telefonisch jouw afspraak maken bij het vaccinatiecentrum.
Er wordt een reservelijst aangelegd voor het geval er plaatsen vrijkomen. Deze reservelijst beperkt zich voorlopig tot personen vanaf 65 jaar, die wel in staat moeten zijn om
na oproep het centrum vlot te bereiken. Wil je jouw naam aan deze lijst toevoegen,
schrijf je dan online in via www.menen.be/reservelijstvaccinatie..

-

ER

4-8
Nieuw verkeersveiligheidsplan

9
Telraam

10-11
Rispal in het
Tabaksmuseum

23

&

G

STREEKP
IKS
RO
RV

CT
DU

W
E

i

OPRUIMACTIE

Contactgegevens van het vaccinatiecentrum: zie pagina 23
Meer info: www.wervik.be/vaccinatie
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Van 20 maart tot 21 april plant Mooimakers een campagne
rond de lenteschoonmaak.
Momenteel is een grootschalige opruimactie niet toegelaten.
Zwerfvuil oprapen is toegestaan, alleen of een maximum
van 10 personen (eventueel meer indien het gaat om gezinsleden die onder één dak wonen).
Voor scholen en verenigingen zijn er uitzonderingen:
• Voor scholen is een opruimactie per klasbubbel in de omgeving van de school toegelaten (+12-jarigen met mondmasker).
• Jeugd- en sportverenigingen kunnen werken met groepen van maximum tien leden (maximumleeftijd 18 jaar).
(+12-jarigen met mondmasker).
Laten we in deze periode een extra inspanning leveren en
actief ons steentje bijdragen tot een propere omgeving!

• Raap niets op met onbeschermde handen. Gebruik een grijper
en zwerfvuilafvalzakken en draag
steeds rubberen of latex handschoenen. Materialen kunnen op het stadhuis opgehaald worden op afspraak.
Mail hiervoor naar leefomgeving@
wervik.be.
• Geef de plaatsen waar de zwerfvuilzakken geplaatst worden voor
ophaling door aan proper@wervik.be.
• Raap enkel op wat je zelf kan dragen.
Indien te grote stukken: mailen naar
proper@wervik.be, met vermelding
van de locatie.
• Stop je afval in de juiste zak (restafval
of PMD).
• Hou altijd voldoende afstand van
andere mensen (anderhalve meter).
• Probeer je handschoenen zoveel
mogelijk aan te houden.
• Raak je gezicht niet aan en was je
handen regelmatig en grondig.
Neem alcoholgel mee.
• Snuit je neus in papieren zakdoekjes
en gooi die daarna meteen weg in de
vuilnisbak.

COLOFON Verantwoordelijke uitgever: Youro Casier. Redactie: Kris Deronne, Akim Chouidem, Veronique Verhelst, Tom Vantomme, Liesbeth Hollebeke,
Marc Stevens en Tim Ghillemyn. Foto's: Luc Vanthuyne.
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INVOERING FIETSZONE

MOBILITEIT

NIEUW VERKEERSVEILIGHEIDSPLAN VOOR WERVIK-GELUWE
Op 12 april 2021 treedt een nieuw verkeersveiligheidsplan in werking in onze
stad. De focus hierbij wordt gelegd op de invoering van fietszones en het
creëren van veilige schoolomgevingen.

In een fietszone mag gemotoriseerd verkeer fietsers niet inhalen. De snelheid van alle verkeer
(dus ook van de fietsers zelf) is
beperkt tot 30 km per uur.
Fietsers mogen de volledige rijstrook gebruiken, in
éénrichtingsstraten zelfs
de volledige breedte. De
zones worden duidelijk
afgebakend en zullen
worden voorzien van de
nodige wegmarkeringen.

Ons stadsbestuur trekt
de kaart van de fiets
en wil ervoor zorgen
dat fietsers zich veilig
en comfortabel kunnen
verplaatsen binnen de
stadskern, dit in harmonie
met het autoverkeer.

WAAROM?
Scholen, ouders, gemachtigd
opzichters en inwoners trekken
aan de alarmbel: moeten er eerst
ongevallen gebeuren? Er zijn te
veel auto’s en zwaar verkeer in de
schoolomgevingen, in sommige
straten wordt de fietser letterlijk
in de goot geduwd… Alle Wervikse partijen zijn het erover eens :
verkeersveiligheid voor de zwakke weggebruiker is cruciaal!
We laten enkele betrokkenen
aan het woord :
Luc Beyens, directeur van basisschool De Graankorrel Wervik
Als directeur vind ik het belangrijk dat de kinderen in de
schoolomgevingen (en niet
alleen deze van onze scholen) op
een veilige en – even belangrijk
– milieuvriendelijke en gezonde manier naar school kunnen
komen. We moeten proberen
de mensen te overtuigen om de
kinderen minder met de auto
naar school te brengen. De ouders kunnen dit echter maar met
een gerust gemoed toestaan als
ze ervan overtuigd zijn dat de
kinderen veilig zullen aankomen.
Om dit te realiseren zijn wel enkele ingrepen aan de verkeerssituatie rond de scholen nodig.
4
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WELKE REGELS GELDEN ER
BINNEN EEN FIETSZONE?

Patrick Vanbelle,
gemachtigd opzichter
Aan de hoek Ten BrielenlaanMagdalenastraat-Donkerstraat
houden de wagens zich niet aan
de maximumsnelheid van 30
km/uur. Ook in de Donkerstraat
wordt geen rekening gehouden
met de 20 km/uur. Nu moeten
in de Donkerstraat de fietsers
altijd plaats maken voor de wagens die inrijden en zo rijden er
daardoor veel fietsers langs de
gevel om zichzelf te beschermen,
maar daardoor brengen ze voetgangers in gevaar. Ik heb reeds
meerdere malen gevraagd om
controle te doen op de snelheden.

Christof Verschaete,
preventieadviseur De Graankorrel
Een zone dertig in de brede
omgeving van de school,
eenrichtingsverkeer in combinatie met een fietsstraat in de
Schoolstraat, eenrichtingsverkeer
op de parking van gc Ter Linde,
een optimale veilige fietsroute,
het weren van zwaar verkeer
in de omgeving, … Dit zijn een
aantal mogelijke oplossingen om
de automobilist te ontmoedigen
zich tot bij de school te begeven.
Regelmatige acties vanuit de
stad om de fietsers te belonen
kunnen ook motiverend werken.

VEILIGE SCHOOLOMGEVINGEN
Door de invoering van fietszones,
in combinatie met eenrichtingsverkeer worden de schoolomgevingen meteen een stuk veiliger.
De verkeersstromen worden –
waar mogelijk – verdeeld.
De weginfrastructuur wordt
aangepast om de snelheden te
minderen.

• In een fietsstraat is de snelheid tot 30 kilometer per uur
beperkt.
• Gemotoriseerde voertuigen (auto’s, vrachtwagens,
bromfietsers A en B) mogen de fietsers niet voorbijsteken.
• Elektrische fietsen en speedpedelecs worden binnen de
fietszone als ‘fietsers’ beschouwd en mogen wel voorbijsteken, maar mogen niet sneller dan 30 kilometer per
uur rijden.
• Fietsers mogen de volledige breedte van de rijbaan gebruiken bij eenrichtingsstraten of de helft van de rijbaan
langs de rechterzijde in straten met tweerichtingsverkeer.
• Fietsers mogen andere fietsers maar ook gemotoriseerde voertuigen links inhalen (maar moeten zich wel
houden aan de maximaal toegelaten snelheid van 30
kilometer per uur).  Zij mogen stilstaande voertuigen
ook rechts voorbijrijden.
• Alle overige verkeersregels blijven gelden binnen de
fietszone. Voorrangsregels moeten gerespecteerd worden.  Er mag niet op het voetpad of zebrapad worden
gefietst.

i Meer info, vragen en antwoorden vind je op
www.wervik.be/verkeersveilig

i Meer info: www.wervik.be/
verkeersveilig

Op de volgende pagina's vind je een stratenplan van de fietszones in Wervik en Geluwe, aangevuld met enkele simulatiebeelden.
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In de Koestraat wordt er eenrichtingsverkeer ingevoerd tussen de Akademiestraat en de Scherpenheuvelstraat. Auto's kunnen enkel die rijrichting volgen.
Fietsers zullen wel nog in beide richtingen kunnen verplaatsen. Aan de hand van
WAARHEEN April 2021
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wegmarkeringen en paaltjes zal duidelijk gemaakt worden waar de fietser moet
rijden.
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De fietsstraat in de Ten Brielenlaan start ter hoogte van de Leopoldstraat.
Vanaf de hoek van de Kasteelstraat tot aan de Magdalenastraat zal er eenrichtingsverkeer voor auto's worden ingevoerd.
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In volgende (gedeelten van) straten
wordt eenrichtingsverkeer ingevoerd:
• Koestraat : gedeelte tussen Magdalenastraat en Scherpenheuvelstraat
• Scherpenheuvelstraat : enkel nog verkeer toegelaten richting Kasteelstraat
vanuit de Koestraat
• Ten Brielenlaan-hoek Kasteelstraat :
richting Magdalenastraat
• Magdalenastraat
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Leopoldstraat, Ten Brielenlaan tussen
Leopoldstraat en Magdalenastraat,
Magdalenastraat, Kasteelstraat tussen
Sint-Jorisstraat en Magdalenastraat,
Sint-Jorisstraat, Koestraat tussen
Scherpenheuvelstraat en Magdalenastraat, Akademiestraat, Sint-Medardusstraat, Donkerstraat, Nieuwstraat,
Groenstraat, Ooievaarsstraat, Leiestraat,
Sint-Maartensplein, Vlamingenstraat,
Molenstraat, Speiestraat tussen Ommegangstraat en Sint-Maartensplein,
Keizerstraat, Grauwe Zusterstraat,
Sint-Francisusstraat, Toekomststraat,
Stationsstraat, Koer Verack, Tramstraat,
Rekestraat, Bakkerstraat, Gasstraat, SintPol, Steenakker, Duivenstraat, Akademiestraat.
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Fietsstraat
Plaats van de simulatiefoto

3

Eenrichtingsverkeer voor
gemotoriseerd verkeer wordt ingevoerd
in (delen van) deze straat.

4

Kleuter- en/of lagere school

5

Middelbare school
6

6
9
De Magdalenastraat zal eenrichtingsverkeer worden voor gemotoriseerd verkeer.
Enkel fietsers kunnen in beide rijrichtingen blijven rijden. Aan de hand van wegApril 2021 WAARHEEN
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markeringen en paaltjes zal duidelijk gemaakt worden waar de fietser moet rijden.
Dit principe zal ook toegepast worden in de Duivenstraat en de Bakkerstraat.
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Schoolstraat, Tuinwijk, Kloosterstraat, Jeruzalemstraat, Kerkstraat, Sint-Denijsplaats (parking),
Beselarestraat tussen de Kerkstraat en verbindingspad naar Ter Linde, Derde Lansiersstraat
tussen Kanterstraat en Beselarestraat

MOBILITEIT

TELRAAM, MIJN RAAM TELT MEE!

5
2

Telraam biedt de burgers de mogelijkheid om ter hoogte van hun eigen raam mee het verkeer
in kaart te helpen brengen. De resultaten van elk telraam zijn online te consulteren.

6
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In een kort gedeelte van de Schoolstraat wordt
het eenrichtingsverkeer ingevoerd : enkel nog
verkeer in de richting vanuit de Kloosterstraat tot
aan de kruising met de Tuinwijk.
Lourdesstraat
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De Beselarestraat blijft een straat waar tweerichtingsverkeer mogelijk is voor de automobilisten. Er worden enkel wegmarkeringen
aangebracht om aan te tonen dat dit een fietsstraat is. Dit principe
zal ook toegepast worden in de Kloosterstraat en de Tuinwijk.
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Het eerste deel van de Schoolstraat (tussen Kloosterstraat en Tuinwijk) zal eenrichtingsverkeer worden in de richting van de Kapellestraat. Verderop blijft de straat in de twee richtingen toegankelijk.
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Plaats van de simulatiefoto
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Eenrichtingsverkeer voor
gemotoriseerd verkeer wordt ingevoerd
in (delen van) deze straat.
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Kleuter- en/of lagere school
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De Kloosterstraat
deblijft een straat waar tweerichtingsverkeer moLin

gelijk is voor de automobilisten. Er worden enkel wegmarkeringen
aangebracht om aan te tonen dat dit een fietsstraat is.
Dit principe zal ook toegepast worden in de Beselarestraat en de
Tuinwijk.
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Middelbare school
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Volgende straten zijn interessant
om bijkomende gegevens via
telraam te verzamelen.
In Wervik: Bakkerstraat, Barrierestraat, Donkerstraat, Duivenstraat, Geluwestraat, Kasteelstraat, Koestraat, Komenstraat,
Molenstraat, Ommegangstraat,
h of weg
Scherpenheuvelstraat,
ndSt. Jorisa
r
b
straat, Speiestraat,
Ver Speldenstraat
en Stationsstraat.
In Geluwe: Beselarestraat, Derde
Lansiersstraat, Kloosterestraat en
Schoolstraat.

WAT KOST DIT?
De stad beschikt over 20 telramen.
Deze worden gratis ter beschikking
gesteld en kunnen opgehaald
worden in het stadhuis. Voor een
goede registratie vragen we om
het meettoestel minstens 1 jaar
te laten hangen.

100 M

A19

N

je Telraam-toestel op geconnecteerd zal worden. Zo kunnen
de verkeerstellingsdata doorgestuurd worden naar de database.
• Tenslotte heb je ook een stopcontact nodig voor het Telraamtoestel.
N5
8

RUBRIEK
FIETSZONE
GELUWE

DE VOORWAARDEN OM EEN
TELRAAM TE KUNNEN HANGEN

INTERESSE?
Woon je in één van deze straten
en wil je een telraam hangen,
contacteer de dienst Mobiliteit:
openbaardomein@wervik.be of
056 95 21 73

i www.telraam.net

FIETSHUTTEN: IEDEREEN MOBIEL

• Een raam op een van de verdiepingen (geen gelijkvloers raam),
minimale hoogte is 3 meter. Bij
voorkeur hoger.
• Maximale afstand van raam tot
straat is ongeveer 15 meter.
• Geen locaties met langdurig
stilstaand verkeer, bv. bij verkeerslichten en kruispunten.
• Je Telraam hangt niet te dicht
bij de weg. 'Te dicht' betekent
dat voertuigen ter grootte van
een bestelwagen (en groter)
niet in het gezichtsveld van de
camera passen.
• Een eigen wifiverbinding waar

Heb je zelf geen fiets? Moet je je verplaatsen en weet je
niet hoe er moet geraken? Neem dan contact op met
onze fietshutten in Wervik en Geluwe en ontleen gratis
een fiets.
Iedereen
HOE ONTLENEN? Check in en uit met je identiteitskaart
WANNEER? Van 8.30 tot 17 uur tijdens werkdagen of op afspraak
VOOR WIE?

Komerenhoek
AFHAALPUNTEN:

Buurthuis De Kier, Gosserieslaan 4 Wervik - 056 95 26 31
LDC De Spie, Beselarestraat 3 Geluwe - 056 95 26 31
KOSTPRIJS? Gratis, ontvang daarbij een extra UiTPAS-puntje op
jouw kaart

i Extra info: Jeugdopbouwwerkster Frederieke - 0471 10 45 41
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NATIONAAL TABAKSMUSEUM

"Kunst is heilig,
ze heeft een ziel,
ze volgt geen
modes of trends
maar enkel haar
eigen kloppende
hart."

JOSETTE RISPAL SCHENKT
EN STELT TENTOON IN
NATIONAAL TABAKSMUSEUM
Ze zijn vervaardigd uit hout, aardewerk, koper of brons en vertonen een
enorme waaier aan decoratieve motieven en uiterlijke verschijningsvormen.
Om maar te zeggen: de verzameling van 598 antieke tabakspotten die de
Franse Josette Rispal recent aan het Nationaal Tabaksmuseum schonk,
verbluft door haar veelzijdigheid én fascineert door haar samenhang. Van
de gelegenheid maakt de tentoonstelling, die op 3 april de deuren opent,
meteen ook gebruik om het werk van Rispal, een gelauwerde kunstenares
met een indrukwekkend oeuvre, aan het grote publiek voor te stellen.
TEKST: KATRIEN BONNE

H

et is op een bevoorrechte
plek, waar we de kunstenares naar aanleiding
van de dubbele tentoonstelling
in Wervik mogen opzoeken voor
een persoonlijk gesprek. In de
schaduw van de wereldberoemde Tour Eiffel, achter een onopvallende poort waar vroeger een
garage werd uitgebaat, droomt,
fantaseert, bedenkt en realiseert
Josette Rispal al decennialang.
Het is een mooi verhaal, hoe deze
enorme collectie van figuratieve
tabakspotten tot stand kwam.
JOSETTE RISPAL: ‘Mijn vader, Antonin, groeide op in een groot
landbouwgezin in de Auvergne,
te midden van het Franse platteland. Omdat hij zijn dromen
vooral in Parijs wilde waarmaken werd hij er samen met mijn
moeder eigenaar van een hotel.
Meer dan 50 jaar lang zouden ze
er duizenden gasten verwelkomen, waaronder een groot aantal

10
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wereldsterren zoals Rod Stewart
en Brigitte Bardot. Antonins neef,
een antiquair en kunsthandelaar, stuurde hem op een dag 3
tabakspotten toe. Een schot in de
roos: mijn vader raakte helemaal
in de ban en begon ze gepassioneerd te verzamelen, jarenlang,
in Frankrijk en ver daarbuiten.
De verzameling groeide snel aan,
maar waar moest hij ze kwijt? Op
zoek naar uitstalkasten begon hij
dan ook maar art nouveau meubelen te verzamelen. Die waren
op dat moment niet erg in trek
en gingen voor een prikje van de
hand, waardoor mijn vader enkele topstukken op de kop wist te

tikken: in één moeite door werd
hij ook één van de voorlopers en
grootste verzamelaars van art
nouveau! (lacht) Na zijn overlijden in 2003 was het voor mij
zonneklaar: finaal verdiende deze
collectie een plek waar ze perfect
tot haar recht kon komen. Robert
Zehil, zelf collectioneur en antiquair, bracht me in contact met
het Tabaksmuseum in Wervik,
waar het voorstel van een schenking zeer enthousiast onthaald
werd. Later bleek toevallig dat
mijn echtgenoot verre voorouders had in Vlaanderen, zodat de
cirkel zich mooi sloot.’
Hoe zou u zelf omschrijven wat u
maakt en doet?
JOSETTE RISPAL: ‘Weet u, als kind
mocht ik nooit spelen. Mijn
vader voedde me op met harde hand, ik moest de hele tijd
werken, aardappelen schillen,
mijn moeder meehelpen in het
huishouden. Voor spel, voor

fantasie was gewoonweg geen
tijd of ruimte. Gelukkig vond ik
de rest van mijn leven mensen
op mijn pad die me intellectueel
en creatief geprikkeld hebben: zo
ben ik langzamerhand tot mezelf
kunnen uitgroeien. Wat mij drijft,
is een enorme drang tot experimenteren die vertrekt vanuit een
grenzeloze nieuwsgierigheid. Ik
hou van uitzoeken wat nog niet
mogelijk is. Zoals een schilder zijn
schilderspalet hanteert of een kok
een gerecht bereidt, zo creëer ik:
ik begin met een heleboel ingrediënten en mijn intuïtie doet de
rest. Dat is een boeiend proces,
maar het was niet de makkelijkste
weg. [..]
U lijkt geen voorliefde te hebben
voor bepaalde materialen. In uw
werk komen zowel obsidiaan voor
als plastic, zowel zilver als hout,
een hologram en zelfs afval.
JOSETTE RISPAL: ‘Als iemand een
oorring verliest, dan ben ik diegene die zich over het resterende
stuk zal ontfermen – de perfecte
persoon om spullen aan toe te

vertrouwen. Daarnaast vind ik
van alles op straat. Je hebt geen
idee hoeveel bruikbaars mensen
tegenwoordig achterlaten, terwijl
ik van mijn vader nog geen korst
oud brood mocht weggooien! Ik
herstel wat ik vind en maak het
weer schoon. […] Eigenlijk werk ik
met alles wat me geschikt lijkt om
datgene wat ik in mijn hoofd heb
tot uiting te brengen. Schilderen,
tekenen, beeldhouwen, glastrekken, solderen, naaien, assembleren, kleien, het maakt niet uit. Als
autodidact doe ik het allemaal
even graag. En al weet ik zelden
op voorhand wat ik met de spullen en materialen die ik verzamel
ga aanvangen, ik weet wel dat ze
op een dag van pas zullen komen.’
Bij mijn research vond ik beschrijvingen over u zoals geo-poëet,
magische beeldhouwer, witte
heks… Welke verkiest u?
JOSETTE RISPAL: ‘Hmm, geen idee.
Ik zie de mensen graag en ik ben
positief ingesteld. Dus witte heks
kan nog net, maar dan in welwillende zin. (lacht) […]

Wat wenst u de mensheid nog toe?
JOSETTE RISPAL: ‘Een artiest is in
principe een visionair, hij voelt de
natuur, de mensen, de tijdsgeest
aan. Ik word al langer gewaar
hoe het respect voor de planeet
verdwijnt, hoe mensen in onze
maatschappij vereenzamen en
hoe geldzucht elke vorm van
spiritualiteit verdringt. Kinderen
zijn puur, ze plegen geen bedrog.
Kunst is juist heilig, ze heeft een
ziel, ze volgt geen modes of trends
maar enkel haar eigen kloppende
hart. Kinderen kunnen daar nog
verwondering voor opbrengen.
Mijn wens? Leer hen om dat nooit
meer kwijt te raken...’
LEES HET INTEGRALE INTERVIEW OP DE
WEBSITE VAN HET TABAKSMUSEUM.

Beide tentoonstellingen
zijn te bezoeken van 3 april
t.e.m. 15 november 2021.

i Meer info en openingsuren:

Nationaal Tabaksmuseum
(Koestraat 63) – 056 95 24 25
www.nationaaltabaksmuseum.be
April 2021 WAARHEEN
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WEDSTRIJD 'LEKKER WERVIKS'

DIGITALE VERHALENWANDELING IN GELUWE
'STRAFFER DAN STRAF'
Al twintig jaar maakt Erfgoeddag het rijke roerend en
immaterieel erfgoed in Vlaanderen en Brussel zichtbaar
en zet die op een originele en aantrekkelijke manier in
de kijker. Dankzij de wisselende jaarthema’s ontstaan er
telkens opnieuw boeiende samenwerkingen tussen diverse
erfgoedspelers en tal van andere partners en sectoren.
Zo blijft deze jaarlijkse hoogmis van de cultureelerfgoedsector een absolute publiekslieveling.

i www.wervik.be/erfgoeddag2021

TOT EN
MET 31
AUGUSTUS

Een overzicht van alle activiteiten vind je op www.erfgoeddag.be.
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Een professionele jury kent
75% van de punten toe. De
resterende 25% bepalen
jullie! Neem van 3 t.e.m.
25 april deel aan de online
publiekspoll op www.wervik.
be/lekkerwerviks en kies
jouw favorieten. Stemmen
doe je uiteraard niet blind:
alle producten en gerechten (take-away) zijn te koop
bij de deelnemende lokale
ondernemers.

-

Met dank aan Lionel Brulez en
alle mensen die getuigden voor
de hulp bij de voorbereiding van
deze activiteit.

PROEF EN STEM

&

Rekening houdende met corona
willen we de wandeling niet beperken tot het weekend van 24
en 25 april. De QR-codes blijven
tot 31 augustus in het straatbeeld
hangen. Je hebt ruim de tijd
om de wandeling te ontdekken.
Kom dus niet allemaal wandelen
tijdens het startweekend !

STREEKP
IKS
RO
V
R

CT
DU

A

Tijdens een korte wandellus stap
je terug in de tijd en verneem je
de strafste ‘vertellingen’, gekruid
met beeldmateriaal en getuigenissen. Je wandelt individueel
of met je 'bubbel'. Je hebt enkel
een smartphone nodig om de
verhalen te ontdekken.
Op verschillende
locaties hangt een
bordje met een
QR-code. Eens de
code is gescand,
wacht een mooi
verhaal in woord en
beeld.

Na de oproep die we lanceerden eind vorig jaar lieten een
flink aantal Wervikse ondernemers hun creatieve duivels
los, wat resulteerde in liefst
15 inzendingen. We kiezen
per categorie (streekproduct/
streekgerecht) een winnaar.

W
E

Streekproducten en -gerechten zorgen voor ‘kleur’ en beleving
in een stad, waar we graag wonen, ontspannen of verblijven. Ze
betekenen niet enkel een meerwaarde voor de eigen bevolking
maar zijn ook een troef voor toeristen die onze stad komen
bezoeken. Om het lokale aanbod te vergroten en verbreden
organiseert de stad Wervik de wedstrijd ‘Op zoek naar hét
Wervikse streekproduct en -gerecht 2021-2023’.

De jubileumeditie is niet één dag – zoals gebruikelijk –
maar voor de gelegenheid een heus weekend dat in
het teken staat van ‘De Nacht’. In onze stad gaan we
dieper in op het rijke nachtleven in de Geluwse cafés.
Jammer genoeg speelt het coronavirus niet in onze
kaart en kan er tijdens het weekend geen extra animatie
voorzien worden.
an de toog in de kroeg
worden wel eens straffe
verhalen verteld maar de
strafste 'stoten' vinden toch wel
binnen de muren van een café
plaats.

PUBLIEKSPOLL:
PROEF, STEM & WIN!

0
ECH 2021-2
T

WIN EEN LEUKE PRIJS!
Wie de nieuwe smakelijke
creaties aankoopt en proeft,
ontvangt een tombolabiljet
en maakt kans op een mand
boordevol streeklekkers of

een restobon bij één van de
deelnemende recazaken!
(Organisatie: dienst Toerisme
& Lokale Economie)

Op de volgende pagina's vind je een overzicht van de deelnemers: 9 in de categorie
'streekproducten' en 6 in de categorie 'streekgerechten'.

PROEF&STEM

ERFGOEDDAG

April 2021 WAARHEEN
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WERVIKS P5
LEVENSWATER

CATEGORIE
STREEKGERECHT

(eau de vie)
Wijndomein Ravenstein
Kruisekestraat 296, Kruiseke
056 31 32 36

G1

P1 FOX CIDER
Microcidrerie Maxime Claeys
Stroomkemolen 1, Geluwe
0483 02 50 28

TAPENADE

met labrax
Traiteur Kom Chez Toi
Hansbekestraat 55, Wervik
0471 47 76 84

P3

Foto's: © Luc Vanthuyne

SMOKE BLAUWER

G2

P7

WERVIKS
POTJEVLEESCH
Traiteur Kom Chez Toi
Hansbekestraat 55, Wervik
0471 47 76 84

P8

(gebakje)
Bakkerij Klaas
Molenstraat 88, Wervik
056 31 15 46

G3

P9

G6

klaargemaakt in hooi en tabaksblad, artisjok, crème
van Gilwes bintje, krokantje Flandrienkaas, kalfsjus
Restaurant Oud Stadhuis
Sint-Denijsplaats 7, Geluwe
056 51 66 49

(cocktail)
Bistro Het Vredig Gerecht
Magdalenastraat 1, Wervik
0499 99 48 55

WERVIKSE SIGAAR

WAARHEEN April 2021

Museumherberg In den Grooten Moriaen
Koestraat 63a, Wervik
056 31 49 24

KALFSZWEZERIK

(peperkoek)
Kaasspeciaalzaak Epoisses
Steenakker 23, Wervik
0477 04 80 61

14

KALKOENSTOOFPOTJE
MORIAEN

FLANDRIEN
GRILLWORST

EPOISSES'
PINNEPEESJE

KABELJAUWHAASJE

G5

Slagerij Dries
Kruisekestraat 499, Kruiseke
056 21 22 09

Slagerij Mingneau
Duivenstraat 79, Wervik
056 31 12 82

P4

WÈRVIKSCHE P6
SLOAPERTJES

KRUISEEKS
VLEESKOEKJE

met Flandrienkaas
Bistro De Waterkant
Leiestraat 26, Wervik
056 53 02 81

in een sausje van Wervikse Flandrienkaas, gekonfijte prei en venkel
Brasserie Kapittel 1755
Ooievaarstraat 33, Wervik
0468 14 05 01

(praline)
Chocolaterie Chicolat
i.s.m. Robin Verhaeghe
Leiestraat 8, Wervik
0473 25 87 93

P2 VIROVIACUM

WERVIKSE G4
RULDERS

ZALM ‘PASTER PYPE'
(gepekeld en koudgerookt)
Traiteur BeFree2Enjoy
Pionierslaan 9, Wervik
0473 96 21 69

Bij het ter perse gaan
van deze Waarheen
was er nog geen foto
beschikbaar.

Neem deel aan de publiekspoll
op www.wervik.be/lekkerwerviks

PROEF&STEM

CATEGORIE
STREEKPRODUCT

April 2021 WAARHEEN
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LOKALE ECONOMIE

VAKANTIE IN EIGEN LAND
SELECTAIR D TRAVEL
• Leiestraat 1, Wervik
• 056 22 46 19 - info@ dtravel.be - dtrave

Boek ook je
vakantie in
eigen land
met een
reisbureau.

l.be

Corona houdt onze
samenleving al meer
dan een jaar stevig in
zijn greep. Het virus
heeft heel wat economische schade aangericht.
Spontaan denken we
aan de horeca die zwaar
getroffen is, maar andere
sectoren, zoals de reissector, worden helaas al te
gemakkelijk gepasseerd.
Onterecht, want zeker in
coronatijden kunnen reisbureaus zoals Selectair D
Travel van Elke Derudder
veel voor jou betekenen.
Elke verduidelijkt: “reizen
is inderdaad zo goed als

16
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stilgelegd door de maatregelen, maar toch mag
er nog veel. Reizen in het
binnenland kan en heel
wat burgers hebben ons
eigen land (her)ontdekt.
Spijtig genoeg boeken
velen rechtstreeks of
online. Dat is handig,
maar men vergeet dat
een reisbureau heel wat
voordelen heeft tegenover deze aanbieders.
Wij kunnen hetzelfde
aanbieden, vaak tegen
dezelfde prijs, soms zelfs
voordeliger: verblijven in
vakantieparken zoals Landal Green Parks of Center
Parcs, een chalet in de
Ardennen of een boomhut ergens op de heide, …
Maar bij ons is er ook bescherming, bijvoorbeeld
bij een faillissement. Je
geniet er bovendien van
een professionele service
én je weet met wie je
samenwerkt”.
Soms lijkt het alsof bij
“koop lokaal” alleen maar
aan de slager, bakker
of kledingzaak gedacht
wordt. Het lokale reisbureau wordt voor dichtbij-vakanties of weekendjes tussendoor nog vaak
vergeten.
Selectair D Travel kan zich

beroepen op jarenlange
ervaring en kent de leuke
en speciale adressen.
“Wij hebben de kennis
om iemand een verblijf
op maat aan te bevelen.
Op het internet heb je
vaak recensies die je met
een korrel zout moet
nemen. Wij kennen de
uitbaters en aanbieders
en verkopen zeker geen
kat in een zak.”
Wie een reis wil boeken,
kan zowel on- als offline bij Selectair D Travel
terecht.
“We hebben ons coronaproof georganiseerd. Je
kan via e-mail al heel wat
aanvragen én een moderne videochat is ondertussen ook ingeburgerd.
Maar kom je liever ter
plaatse? Dan is dat geen
probleem. Dit kan bij
voorkeur op afspraak en
met de nodige voorzorgsmaatregelen.
Aarzel dus zeker niet om
langs te komen, integendeel. Wij kijken ernaar uit
om jullie aan een fantastische trip te helpen!”

ATHEM
GASTHOF TE C
che
elijke als toeris tis
t zowel zak
is een hotel, me
renoveerde
acht er in een ge
ern
ov
klanten. Je
g.
vin
ge
om
e
delijk
hoeve, in een lan

SINDS 1997

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).

sch
Debeer-Ryckebo
• Marc en Marleen
75 22 89 68
04
k
rvi
We
eg 287,
• Menensesteenw
m.be
ww w.hoteltecathe

LOGEREN IN WERVIK
Naast zelf op vakantie gaan kan je er ook aan denken om eens vrienden uit te nodigen naar Wervik,
overdag samen iets leuks te doen in openlucht
en hen ’s avonds laten overnachten in één van de
Wervikse logies. Wist je dat we in Wervik een hotel
hebben? We laten zaakvoerder Marleen Ryckebosch
van Gasthof Te Cathem graag haar logies voorstellen.
WAAROM ZIJN JULLIE EEN
HOTEL BEGONNEN IN WERVIK?

In 1995 waren er geen
overnachtingsmogelijkheden in Wervik. Er werd
destijds een vergadering
georganiseerd door de
schepen voor Toerisme,
Henri Masquelin, en
Vincent Verbrugge van
de toeristische dienst.
De vraag kwam wie er
interesse had om te starten als logiesverstrekker
in Wervik. Ikzelf vond,
in tegenstelling tot wat
iedereen dacht, geen voldoening in het land- en
tuinbouwwerk. Want van
jongs af aan had ik graag
in de hotelsector willen

werken. Ik wist onmiddellijk dat logies iets voor
mij was en begon met
plannen smeden om van
mijn passie mijn beroep
te maken. We zijn gestart
met 4 kamers als hoeve-

toerisme. We kregen al
snel de vraag naar logies
voor bezoekers van de
bedrijven uit de omgeving, waarvoor we hen
nog steeds dankbaar zijn.
Heel snel werd het aantal
kamers uitgebreid, met
als resultaat de classificatie van hotel 3 sterren.
We zijn heel trots om te
zeggen dat er in Wervik
een hotel is. Het verbaast
ons wel dat er nog altijd
Wervikanen zijn die niet
van ons bestaan afweten. Hopelijk komt daar
verandering in met dit
artikel? (lacht)
WAT IS JULLIE FAVORIETE
PLEKJE IN WERVIK?

De Balokken, de Leieboorden, de brug naar
Frankrijk bij de achterkant van ‘De Waterkant’,
het beeld van de soldaat
aan de Sint-Medarduskerk, ’t Vredig Gerecht,
het Gemeentepark in
Geluwe … wel altijd liefst
in de buurt van een horecazaak.

een goede service en er
dankbaarheid voor terug
krijgt. Als mensen willen
dat hun stad floreert en
dat er van alles te vinden
en te doen is, dan moeten
ze zeker lokaal kopen.
Handelaars houden een
stad levendig. Wij verwijzen onze gasten ook
zoveel mogelijk door naar
de lokale handelszaken.
HEBBEN JULLIE TIP(S) VOOR
BEGINNENDE ONDERNEMERS?

Maak op voorhand een
goede marktanalyse. Zorg
voor een financiële buffer
zodat je tegen een stootje
kan. Zorg dat je met alle
vergunningen en verzekeringen in orde bent. Zorg
dat je mee bent of zelfs
vooruit loopt op vlak van
digitalisering en sociale
media. Geloof in je stad en
treed op als een positieve
ambassadeur voor je stad!
TENSLOTTE, IK KAN NIET
WACHTEN OM NA CORONA ….

De toeristen terug te verwelkomen, ons uitgebreid
buffet te verzorgen en dat
de terrassen weer bezet
WAAROM MOETEN MENSEN
zijn. Voor onszelf: quality
LOKAAL KOPEN IN WERVIK?
time en gaan genieten in
Omdat je bij de lokale
handelaars zeker bent van de lokale horeca.

De overige logies in Wervik zijn:
• B&B & wellness Amanté, Stokstraat 4 - www.amante-wellness.be
• B&B Bij d’n Ollander, Kruisekestraat 17 - www.bijdenollander.be
• B&B De Schoone Dreve, Kruisekestraat 283 - www.deschoonedreve.be
• B&B Den Aste, Geluwesesteenweg 187
• B&B Entertaining Studio, Motestraat 72
• Bed & Badhuis Maison Giron, Ten Brielenlaan 31 - maisongiron.be
• B&B Mira Casa, Elf Juliplein 1 - www.mira-casa.be
• B&B Speghelhof, Vosstraat 2 - bb.speghelhof.be
• B&B ’t Geluws Nestje, Kleine Wervikstraat 25 - www.geluwsnestje.be
• Vakantiewoning De Brikke, Koestraat 94
• Landhuis Soetendaele (vakantiewoning), Doornkapellestraat 36 - www.soetendaele.be
• Vakantiewoning Terrand, Oude Ieperstraat 9 – users.telenet.be/vakantiehuis.terrand
• Trekkerhutjes en kampeerautoterrein De Balokken – www.wervik.be/toerisme/overnachten
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aan tafel!

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 organisatie Logo Leieland.

LOGO LEIELAND
Logo Leieland, het lokaal gezondheidsoverleg uit Kortrijk, wil
de gezondheid van inwoners uit de regio Zuid-West-Vlaanderen bevorderen zodat dit bijdraagt tot meer levenskwaliteit
en gezonde levensjaren.
In samenwerking met tal van
partners, waaronder het Huis
van het Kind en de stad Wervik,
zet Logo Leieland in op heel wat
gezondheidsthema’s, waaronder
gezonde voeding en beweging;
geestelijke gezondheid; tabak,
alcohol en illegale drugs; mondgezondheid; bevolkingsonderzoeken naar kanker; vaccinaties;
valpreventie én de impact van
milieu op onze gezondheid.
Waar mikt Logo Leieland op?
Enkele voorbeelden:
- Kinderen de kans geven om op
te groeien in een rookvrije generatie zodat ze op latere leeftijd
minder geneigd zijn om naar de
sigaret te grijpen;
- Zorgen dat kinderen voldoende
bewegen en gevarieerd, evenwichtig en gezond eten zodat
ze als fitte volwassene door het
leven kunnen gaan;
- Van jongs af aan inzetten op het
ontwikkelen van sociale vaar-

digheden en het versterken van
veerkracht zodat er minder psychische problemen opduiken bij
(jong)volwassenen);
-…
Interesse?
Interesse om binnen jouw organisatie, bedrijf, vereniging, school,
… een project op te zetten die de
gezondheid van jouw doelgroep
bevordert en ziekte voorkomt?
Benieuwd wat je als individu ook
zelf kan doen om gezonder te
leven? Neem dan een kijkje op
www.logoleieland.be.
Voor wie?
- Leerkrachten, zorgcoördinatoren, directies scholen.
- Personeelsleden van bedrijven,
woonzorgcentra, zorg- en welzijnsinstellingen, …
- Leden van socioculturele verenigingen (sportclubs, jeugdbewegingen, vrouwen-, seniorenverenigingen, …).

i President Kennedypark 10, 8500 Kortrijk
Diederik Derijcke - 056 44 07 94
www.logoleieland.be

Kleurplaatje
Anna draagt een mondmasker.
Kleur jij het plaatje in?
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Wil jouw peuter niets meer proeven of wil je kleuter enkel eten wanneer er
appelmoes op zijn bord ligt? Haalt je kind zijn schouders op wanneer je aan
tafel vraagt hoe zijn dag was? Of heb je een puber die ook tijdens het eten
online wil blijven? Lees dan zeker verder en vind inspiratie om het eetmoment toch gezellig te maken.
SAMEN IS HET LEUKER
Kinderen vinden het vaak leuk
om je te helpen. Samen naar
de winkel groenten en fruit
kiezen, beslissen wat er op het
bord komt en hoe je het klaar
maakt.
Je kind kan op elke leeftijd
helpen in de keuken. De leeftijd
waarop je kind bepaalde stappen kan én wil ondernemen,
verschilt natuurlijk van kind tot
kind. Kinderen tot ongeveer 4
jaar kunnen mee naar de winkel en een handje toesteken
bij het klaarleggen, wassen en
aangeven van de ingrediënten.
Vanaf een jaar of 5 kunnen ze
ook al meehelpen snijden, de
tafel dekken, de ingrediënten
in de juiste kommen of pannen
stoppen… Zo samen in de keuken
bezig zijn, zorgt ook voor gezellige babbels en leuke ouder-kind
momenten.
Zo groeit je kind naar meer
zelfstandigheid in de keuken.
Voor lagere schoolkinderen en
tieners geeft het een hele boost
wanneer je als ouder vertrouwt
op hun kennis en kunde. Helemaal zelf de aardappelen mogen
schillen, pannenkoeken bakken
of tajine maken, toont dat je als
ouder gelooft in de kwaliteiten
van je kind.

GEZELLIGE SFEER
Kinderen van alle leeftijden vinden het fijn als een maaltijd geen
‘zit stil en eet alles op-moment’
is. Een fijne, gezellige sfeer moedigt kinderen veel meer aan om
te eten dan een continue strijd
die kinderen jarenlang bijblijft.
Moet het dan alle dagen feest
zijn? Zeker niet. Een mooi tafellaken, voor iedereen een kleurrijke
beker of glas, tijd voor een babbeltje ... Zo’n dingen doen al veel.
Dat babbeltje kan soms een
uitdaging zijn. Kies vooral onderwerpen waar iedereen over
mee kan praten. Stel vragen over
wat er op school gebeurd is, over
vrienden en de dingen waar je
kind mee bezig is. Sommige
kinderen hebben helemaal geen
zin om te praten tijdens het eten.

"Vrijdag is de
beste avond
in mijn leven.
Dan zitten we allemaal samen in
de zetel met een
tafel vol hapjes.
Chips, nootjes,
groentjes én
vleesjes.
Zooooo gezellig!"


(Annika 5 jaar)
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Ook dat respecteer je best.
Ook praktische zaken dragen bij
aan de goede sfeer aan tafel. Op
tijd aankondigen dat het eten
bijna klaar is, zodat iedereen
kan afronden waar hij of zij mee
bezig is. Jonge kinderen die met
grote honger of vermoeid na een
lange dag aan tafel komen, zijn
soms hangerig of slecht gezind.
Een gezond hapje vooraf en
tijdig aan tafel gaan, kan helpen.
Schep geen te grote porties op
het bord. Zo kijkt je kind niet op
tegen een grote berg eten.

HOUD REKENING MET DE
INTERESSES VAN JE KIND
Een bord, beker of servetje van
het favoriete TV-figuur van je
kind, kan soms net het duwtje
zijn om toch een paar hapjes te
proeven. Een mooi bord nodigt
uit om te proeven. Een boterham
veranderd is in een ster of een
komkommer in de vorm van een
hartje, kan een aanmoediging
zijn.

je vaak verder dan vanuit weerstand.

zelf te bepalen hoeveel het eet.
Weinig gegeten? Je kind heeft
niet elke dag even grote honger.
Misschien eet het bij de volgende
WAT ALS ETEN MOEILIJK
maaltijd wat meer. Vermijd wel
GAAT?
Jonge kinderen ontdekken volop om andere dingen aan te bieden
als je kind kort na de maaltijd
nieuwe smaken en dat gaat niet
komt vragen om een koekje of
altijd vanzelf. Als je kind niet wil
boterham. Kinderen hebben een
eten, doet hij dat niet om jou te
perfect verzadigingssysteem. Ze
pesten, maar vooral uit angst
voor nieuw en ongekend voedsel. voelen heel goed aan wanneer
ze al dan niet honger hebben
Bij sommige kinderen, vooral
tussen 2 en 6 jaar, kan deze angst en zullen zichzelf niet zomaar
uithongeren. Als je dit onthoudt,
heel erg aanwezig zijn. Dit kan
kan je misschien gemakkelijker
zorgen voor heel wat moeilijke
loslaten. Kinderen die echt honsituaties, maar geef als ouder
niet op! Blijf je kind stimuleren en ger hebben, zullen uiteindelijk
probeer niet te verplichten om te wel eten.
eten. Een kind moet soms 10 tot
15 keer van iets proeven voor het
aan de smaak gewend is (of het
echt niet lekker vindt, want smaken verschillen nu eenmaal).

HOE KAN JE KINDEREN
STIMULEREN?

Door van bij het begin te tonen
van waar een bepaald soort
voedsel komt, hoe het klaar
Tieners zijn op zoek naar hun
gemaakt wordt, hoe het ruikt,
eigen persoonlijkheid. Zij komen voelt… kan je je kind voorbereisoms thuis met de plotse beslisden om ook echt te gaan proesing dat ze vanaf nu vegetariër
ven. Proeven hoeft niet onmidof veganist zijn geworden. Als
dellijk alles in je mond stoppen
ouder is dat misschien even
en doorslikken te zijn. Dat doorschrikken. Het roept vragen op:
slikken is voor de meeste kinkrijgt mijn kind op die manier
deren nog een stap te ver. In de
nog voldoende voedingsstoffen
eerste plaats eens ruiken aan een
binnen? Waarom maakt het deze tomaatje, het dan eens tegen je
keuze nu? Probeer respect op
lippen wrijven, eens in je mond
te brengen voor de keuze van je
houden en er terug uithalen…
kind. Ben je zelf niet vertrouwd
Het zijn allemaal kleine stapjes
met een vegetarische levensdie aan het effectieve proeven
stijl? Praat er samen met je kind
vooraf kunnen gaan. Ga op zoek
over: waarom kiest het voor een
naar wat voor jouw kind werkt en
andere manier van eten, en wat
doe dit vooral op zijn tempo!
betekent dat voor jullie weekme- Bepaal samen met je kind wat
nu? Hoe zal je kind helpen om de er op het bord komt en waar
maaltijden aan te passen? Vanuit en wanneer er gegeten wordt,
een nieuwsgierige houding kom maar geef je kind de kans om
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Gaat je kind voor
het eerst naar
school na de
paasvakantie ?
Dan biedt de buitenschoolse kinderopvang Sloeber
misschien een oplossing.
Afspraak inschrijving : Om
een Sloeberdossier op te
maken, kom je eenmalig
langs op afspraak. Dit kan
overdag, maar er wordt
ook een avond-inschrijvingsmoment georganiseerd op
30 maart.
Je maakt jouw afspraak
bij Ine Lescornez – 056 95
26 54 of ine.lescornez
@wervik.be

WELZIJN

EÉN TEGEN ALLEN, WESTVLAANDEREN TEGEN VALLEN
De Vlaamse Week van de Valpreventie blaast 10 kaarsjes
uit. Dit jaar strijden de 5 provincies en Brussel tegen elkaar
onder de noemer 'Eén tegen allen, allen tegen vallen' in de
grote valpreventiebattle. De winnaar mag zich 'beste valpreventieprovincie’ noemen.

Willen we in West-Vlaanderen de strijd winnen én
hiermee valpreventie bij
ouderen in de kijker zetten?
Dan hebben we jouw hulp
nodig! Neem van 1 maart
t.e.m. 25 april deel aan één
of meer van onderstaande
uitdagingen. Jong of oud, er
is voor elk wat wils.

alleen om sterren te verdienen, we zorgen er ook voor
dat de formulieren naar de
betrokken gemeente worden
opgestuurd. Zo werk je niet
alleen aan je eigen gezondheid, maar help je ook de
kwaliteit van de voet- en
wandelpaden in je buurt in
kaart te brengen.

4 UITDAGINGEN

Heb jij een kast vol schoenen,
maar zijn er slechts enkele ‘valveilig’? Dan is de 3de
opdracht ‘zet je beste beentje voor’ een ideale uitdaging. Maak een slinger van
drie verschillende valveilige
schoenen, neem een foto en
stuur deze door. De provincie
met de langste schoenenrij
én de creatiefste inzending
kunnen een ster verdienen.

Met de 1ste opdracht ‘in de
smaak vallen’ spreken we
alle koks, keukenprinsessen
en enthousiaste kookliefhebbers aan. Ga aan de slag met
ingrediënten die vol vitamine
D, eiwit en calcium zitten.
Wat dacht je bijvoorbeeld
van een “vol-au-VAL”?
Wil je liever de beentjes
strekken? Dan is de 2de
opdracht ‘wandelen zonder
vallen’ helemaal op je lijf
geschreven. Kies een route
in je buurt en verzamel alle
succes- en knelpunten die je
op de wandeling tegenkomt.
Het helpt onze provincie niet

Deze 4de opdracht start met
de beweegfilm ‘start de
week actief’. Download het
filmpje en voer samen met je
partner, knuffelcontact, familie … de oefeningen uit.

i Meer info: www.valpreventie.be/week-van-de-valpreventie.

DISCRIMINATIE
OP DE HUURMARKT
Uit onderzoek blijkt dat heel
wat kandidaat-huurders af
te rekenen hebben met discriminatie. Verhuurders zijn
er zich niet altijd van bewust
dat ze discrimineren.
Wanneer is er sprake van
discriminatie of selectie ?
Wanneer iemand in een
gelijkwaardige situatie op
een verschillende manier
behandeld wordt vanwege
één of meerdere beschermde persoonskenmerken en
hiervoor geen rechtvaardiging bestaat. Bij een gerechtvaardigd onderscheid
spreken we van selectie van
kandidaten en dit is vanzelfsprekend in iedere fase van
een verhuurproces.
Heb je een vermoeden
van discriminatie tijdens
een huurproces (zoekertje,
vastleggen afspraak, bezoekmoment, contract, …),
dan kan je hiervan melding
maken (enkel registratie
zonder verder gevolg) of
een klacht indienen. Je
kunt dit online doen via
https://meldingen.wervik.
be of je kunt je wenden
tot de dienst Huisvesting:
(leefomgeving@wervik.be,
056 95 21 80 of op afspraak).
Of bij de Sociale dienst van
het OCMW (056 95 26 00 of
op afspraak). Unia neemt
de verdere begeleiding van
een effectieve klacht voor
zijn rekening.
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AD VALVAS

OPEN / GESLOTEN
STADHUIS - ONTHAAL

Samana Wervik
en Geluwe
Het jaar 2020 ligt nu definitief
achter ons en wat voor een jaar
was dat. De volledige werking
binnen Samana was plots verstoord in al haar facetten.
Door de strenge maatregelen
vanuit de overheid is het voor
de besturen van Samana Wervik
en Geluwe onmogelijk om een
planning te maken, laat staan
iets te organiseren. We hebben de ambitie om – zodra de
overheid ons dit toelaat – terug
activiteiten te organiseren.
Hou jullie gezond en hou de
moet erin!

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag*

IN GEVAL VAN NOOD

Sticker
‘Red onze huisdieren’
De brandweer heeft altijd oog
voor dierenlevens, maar met de
sticker ‘Red onze huisdieren’
kan kan helpen het leven van
jouw huisdier(en) te redden.
Schrijf met een watervaste stift
op de voorkant van de sticker
hoeveel dieren er in jouw woning
aanwezig zijn. Kleef hem vervolgens op een zichtbare plaats: op
een raam in de voorgevel of bijvoorbeeld op jouw brievenbus.
Zo kunnen alle bewoners gered
worden: mens én dier.

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

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

De sticker ‘Red onze huisdieren’ is gratis
te bekomen in het stadhuis, bij de dienst
Onthaal.

Met vriendelijke groeten
namens de besturen van Wervik
& Geluwe
LES AMIS DE WARANG

Fairtrade maaltijdbox
en pannenkoeken
Fairtrade maaltijdbox, 2 pers.
(ingrediënten + recept): € 20
1 kg pannenkoeken: € 8
Bestellen voor 15 april via
lesamisdewarang@gmail.com
Vermeld je naam, voornaam
en bestelling en afhaalpunt!
Reservatie pas definitief na
betaling op BE30 0689 0337 8811
met mededeling naam en voornaam waarmee je besteld hebt.
Vergeet zeker niet om je adres
te vermelden zodat we je
bestelling kunnen bezorgen.
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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 3 april)

9 - 12 uur
9 - 12 uur en 15 - 18.30 uur
9 - 12 uur
9 - 12 uur
9 - 12 uur
9 - 12 uur (* 3 april, alleen dienst Burgerzaken
en op afspraak)

Onthaal en snelbalie zijn vrij te bezoeken binnen de openingsuren.
Voor bezoeken aan de diensten maak je een afspraak via
www.wervik.be/afspraak-maken of 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
Het OCMW is bereikbaar op het nummer 056 95 26 00.
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Bereikbaar op het nummer 056 95 26 11.
Elke werkdag op afspraak.

DIENST TOERISME & TABAKSMUSEUM
Openingsuren hoogseizoen (1/4 t.e.m. 15/11) :
Dinsdag t.e.m. vrijdag: 10 - 12 en 14 - 18 uur
Zaterdag/zondag + feestdagen : 14 - 18 uur
Maandag : gesloten

ZWEMBAD TER LEIE
Op reservatie via www.wervik.be/zwembad
Tijdens corona
Maandag
12 - 13 uur
		
Dinsdag
12 - 13 uur
17 - 18 uur
18.45 - 19.45 uur
		
Woensdag
13 - 14 uur
14.45 - 15.45 uur
17 - 18 uur
18.45 - 19.45 uur
Donderdag
12 - 13 uur
17 - 18 uur
18.45 - 19.45 uur
		
Vrijdag
17 - 18 uur
18.45 - 19.45 uur
		
		
Zaterdag
15.30 - 17 uur
Zondag
9 - 10 uur
10.45 - 11.45 uur

NIEUW:
- Ook op maandagmiddag kan er gezwommen worden
van 12.00 tot 13.00uur
- Het gezinszwemmen is uitgebreid. Gezinsbubbels
kunnen nu ook reserveren op vrijdagavond en zaterdagnamiddag.
In de paasvakantie:
- Geen middagzwemmen.
- In de namiddag worden er 4 gezinsbubbels toegelaten
om recreatief te spelen in het klein bad. Een gezinsbubbel bestaat uit één of beide ouders met kinderen < 8
jaar. Bij voorkeur eigen spelmateriaal meebrengen.
- Het groot bad is enkel en alleen bestemd voor baantjeszwemmen.
- Het zwembad is open op paaszondag, maar gesloten
op paasmaandag!

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

Paasvakantie
13 - 14 uur
14.45 - 15.45 uur
13 - 14 uur
14.45 - 15.45 uur
17 - 18 uur
18.45 - 19.45 uur
13 - 14 uur
14.45 - 15.45 uur
17 - 18 uur
18.45 - 19.45 uur
13 - 14 uur
14.45 - 15.45 uur
17 - 18 uur
18.45 - 19.45 uur
13 - 14 uur
14.45 - 15.45 uur
17 - 18 uur
18.45 - 19.45 uur
15.30 - 17 uur
9 - 10 uur
10.45 - 11.45 uur

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

VACCINATIECENTRUM MENEN-WERVIK
Het centrum is telefonisch bereikbaar via het nummer 056 28 48 88,
op de volgende tijdstippen :
Je krijgt er antwoorden op vragen over de vaccinaties
Maandag
9 - 16.30 uur
en over de mogelijkheden om daar te geraken.
dinsdag
9 - 16.30 uur
Woensdag 9 - 20.30 uur
Mailadres: vaccinatie@menen.be
Donderdag 9 - 20.30 uur
Park Ter Walle, J & M Sabbestraat 163a in Menen
Vrijdag
9 - 20.30 uur
Meer info:www.wervik.be/vaccinatie
Zaterdag
9 - 12 uur
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IN BEELD: KROKUSKRIEBELS @ TABAKSMUSEUM (16-18.02.2021)

BOEIEND & IMPRESSIONANT!
Bezoek Brieken- & Kruisekemolen onder begeleiding van molenaars Gerdy Corselis en Jeroen Dehaerne

HEERLIJK!
Bakworkshop met oud-Wervikaan Pieter Declercq (Coeur de Boef!)

CREATIEF!
Knutselworkshop ‘Don Quichote’ met Marleen Verbeke
24
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