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CENTRUM VOOR DAGVERZORGING

OP BEZOEK IN
DE BRUG
WELZIJN
Sociale integratie van nieuwkomers
OPGROEIEN@WERVIK
Buiten spelen

WIST JE DAT...

EERSTE WOORD

JE OP HULP KAN REKENEN BIJ HET INVULLEN
VAN JE BELASTINGAANGIFTE 2021

Omwille van corona zullen er ook in 2021 in Wervik-Geluwe geen zitdagen van de belastingsdiensten worden georganiseerd. De hulp bij de aangifte wordt dit jaar opnieuw telefonisch én op
afspraak georganiseerd. Dit is het principe dat maximaal zal worden toegepast.

HOE GAAT FOD FINANCIËN TE WERK ?

Kies een naam voor
het nieuwe GC Geluwe

GC GELUWE
Wij zijn op zoek naar een naam voor het nieuwe gemeenschapscentrum in Geluwe.
Misschien kan jij ons hierbij helpen? In een eerste fase verzamelen wij alle voorstellen.
Die worden dan voorgelegd aan een commissie. Die kiest uit de lijst 5 namen en die
worden opnieuw voorgelegd aan de bevolking. De naam met de meeste stemmen
wordt dan op het einde weerhouden.
Een leuk idee? Stuur ons jouw voorstel vóór 23 mei naar vrijetijd@wervik.be.

Het nieuwe gemeenschapscentrum is
volop in aanbouw.
De foto dateert van
begin april.

Door de bijzondere Covid-context werken ze
pro-actief.
In de maand april zullen medewerkers van de
FOD Financiën telefonisch contact opnemen
met de personen die vorig jaar gebruik hebben
gemaakt van hun diensten om hun aangifte
via de telefoon in te vullen. Er wordt op dat
moment enkel een afspraak vastgelegd voor
het invullen van de aangifte. De afspraken zelf
zullen telefonisch doorgaan in de maanden
mei en juni.

nemen met hen om een afspraak te boeken.
• Starten ze met het effectief invullen van de
aangiften per telefoon.

i Als je hierbij vragen of moeilijkheden ondervindt, kun je hulp vragen aan de medewerkers van de Sociale Dienst van het OCMW
(056 95 26 00).

Vanaf 5 mei 2021:
• Kunnen personen, die ze in
april telefonisch niet konden
bereiken of die een aangifte hebben ontvangen
waarop het telefoonnummer voor de
afspraken vermeld
staat, zelf contact

GC GELUWE

VERRAS JE MAMA MET EEN
WERVIKSE KADOBON!
4-5
Op bezoek in
De Brug

6
Dementievriendelijke
herinneringstuin

9
Op schattenjacht
in het Tabaksmuseum

10-12
Voedselteams
Wervik

22
Openbare
verkoop

Op 9 mei, Moederdag, zetten we onze moeders in de bloemetjes.
Nog geen cadeau? Schenk dan een Wervikse kadobon.
Daarmee kan zij terecht in 108 handelszaken in Wervik, Geluwe
en Kruiseke. Je vindt ze allemaal via www.wervikisstraffer.be/
wervikse-kadobon/deelnemende-handelaars/
Haal je kadobon in het stadhuis, Carrefour Express (Wervik),
De Courant en Wijnen Ignace (Geluwe).

COLOFON Verantwoordelijke uitgever: Youro Casier. Redactie: Akim Chouidem, Kris Deronne, Tim Ghillemyn, Liesbeth Hollebeke, Marc Stevens, Tom Vantomme, Veronique Verhelst. Foto's: Luc Vanthuyne.
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" Wij doen er alles aan
om de mensen zich hier
thuis te laten voelen."

ZORG

OP BEZOEK IN DE BRUG
Op een zonnige voormiddag kloppen we aan in Centrum voor Dagverzorging
De Brug in de Sint-Jorisstraat. De Brug is een dienstverlening van WZC Mater
Amabilis. Bij het binnenkomen voelt De Brug al een beetje als thuis. De gezellige kleuren aan de muur stralen warmte uit en de bezoekers zitten gezellig
rond de tafel. We worden opgewacht door het enthousiaste team dat dagelijks instaat voor de werking. Coördinator Veerle Decuypere leidt ons rond.
“Zoals je ziet doen wij er alles aan
om de mensen zich hier thuis
te laten voelen. Je hebt verschillende leefruimtes met gezellige
stoelen en ook een tv. Onze bezoekers zijn ook vrij om te kiezen
wat ze doen. Ergotherpeute Eva
zorgt elke week voor heel wat
leuke activiteiten. Die kan men
terugvinden op de kalender. Er is
een zeer gevarieerd aanbod met
aandacht voor verschillende thema’s. Maar niemand is verplicht
om deel te nemen. Normaal gezien maakten wij ook uitstappen
4
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met onze liftbus die hen thuis oppikt. De bezoekers ontbijten thuis,
krijgen er hun verzorging van de
thuisverpleger, en komen dan
naar hier. Ze worden verwelkomd
met een kopje koffie en kunnen
Hoe ziet een dag in De Brug eruit? ondertussen de krant lezen of
gewoon gezellig een praatje slaan
veerle: “Wel, ten eerste kunnen
met de andere bezoekers. Zowel
bezoekers kiezen hoeveel dagen
in de voor- als in de namiddag
per week ze langskomen. Om
organisatorische redenen moeten wordt een activiteit aangeboden
(beweging, geheugenactiviteiten,
ze dit wel op voorhand doorgehuishoudelijke taken, verwenmoven. Zij kunnen hier terecht van
8.30 uur tot 17.30 uur. Ze komen
menten,…). Iedereen kan kiezen
ofwel met eigen vervoer, ofwel
om al of niet deel te nemen.
zoals een bezoek aan Floralux,
naar Dadizele in de meimaand of
het shoppingcentrum maar ook
hier heeft corona serieus roet in
het eten gegooid.”

Indien gewenst kan men ook
een wekelijkse douche krijgen.
’s Middags kunnen ze genieten
van een heerlijke maaltijd. Na de
middagrust wordt het dessert en
koffie met iets zoets aangeboden.
’s Avonds keren ze dan terug om
thuis te eten en opnieuw hun
verzorging te krijgen”.
De Brug biedt een perfecte
oplossing om mensen zo
lang mogelijk thuis te laten
wonen.
veerle: “Dat klopt. Het is
een prima manier om toch
thuis te blijven wonen zonder bijvoorbeeld in sociaal
isolement verzeild te geraken. De Brug is ook een
goede manier om mantelverzorgers te ondersteunen.
Elke geïnteresseerde
heeft recht op één gratis
probeerdag. Vaak komen
bezoekers hier een eerste
keer langs nadat ze een tijdje

in het Centrum voor Kortverblijf
verbleven na bijvoorbeeld een
ziekenhuisopname.”

Is het centrum voldoende gekend?
veerle: “We denken van niet.
Zoals gezegd: het is een prima
oplossing om mensen zo lang
mogelijk thuis te laten wonen.
Maar voor velen is het, denk ik,
nog een te grote stap. Maar zeker
nu in deze coronatijden is het
zo belangrijk dat mensen uit
hun isolement gehaald worden.
We zijn vorig jaar een tijdje dicht
geweest omwille van de maatregelen, maar we bleven toen
wel via de telefoon contact
houden met de bezoekers.
We kennen ze allemaal en
weten wat er bij hen leeft.
Iedereen van ons team biedt
een luisterend oor, en dat is
ontzettend belangrijk.”
In de leefruimte schuiven we
aan bij Georgette Compernolle (93). Georgette komt al 4
jaar naar De Brug.
georgette: “Ik ben hier elke
maandag, woensdag en vrijMei 2021 WAARHEEN
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Fase 2: Op basis van een uitgebreide evaluatie van de bestaande
fietszone wordt onderzocht of het voorziene tweede deel (BakkerKerkh
ofstr
straat, Gasstraat,
Molenstraat, Rekestraat, Stationsstraat, Toekomstaat
straat en Tramstraat) uitgerold kan worden.
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* Merk op: momenteel zijn er nog werken bezig in de Barrierestraat, waardoor het
verkeer gehinderd wordt. Deze werken zullen normaal gezien afgerond zijn tegen de
tweede week van mei. Daarom werd de circulatie in de Magdalenastraat en de Ten
Brielenlaan (gedeelte tussen de Kasteelstraat en de Magdalenastraat) nog niet aangepast. Verkeer in twee richtingen wordt dan ook voorlopig verder toegelaten tot de
werken in de Barrierestraat voltooid zijn.
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De volledige
fietszone is operaeg
tioneel sinds 12 april. Het betreft
de volgende straten: Beselarestraat (tussen Sint-Denijsplaats en
de verbindingsweg naar Ter Linde), Derde Lansiersstraat (tussen
Beselarestraat en Kanterstraat),
Jeruzalemstraat, Kerkstraat,
at
stra
eke
Kloosterstraat,nsbSchoolstraat,
Ha
Sint-Denijsplaats en Tuinwijk.
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Fase 1: sinds 12 april is een fietszone in volgende straten ingevoerd:
Akademiestraat, Duivenstraat, Grauwe Zusterstraat, Kasteelstraat
(vanaf Ten Brielenlaan tot Sint-Jorisstraat), Koestraat (vanaf Sinteg
gw
oo
Medardusstraat tot Scherpenheuvelstraat), Leiestraat, Leopoldstraat,
H
Magdalenastraat (*), Ooievaarsstraat, Sint-Franciscusstraat, Sint-Jorisstraat, Sint-Medardusstraat, Speiestraat (vanaf Toekomststraat tot
Sint-Maartensplein), Steenakker, Ten Brielenlaan (*) (vanaf de Leopoldstraat tot Magdalenastraat) en Vlamingenstraat
Ook het woonerf van de Nieuwstraat, Donkerstraat en Groenstraat
maakt deel uit van deze fietszone.

Wat werd er nu uiteindelijk beslist? In het centrum van Wervik
blijft, buiten de fietszone, de
zone 30 behouden met uitzondeGoss
ring van de R. Klingstraat.
eriela
Ten
B

N8

Febe Collie en Marthe Deneckere in de
herinneringstuin. Alle bewoners van
wzc Mater Amabilis en hun familieleden,
de bewoners van de assistentiewoning
Amarosa en de bezoekers van De Brug
kunnen er op bezoek.

IN WERVIK:
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Hoe zit het praktisch ineen?
febe: In de tuin kan je een wandeling volgen in achtvorm. Er is
ook een mooi verzorgde brochure per thema. Vergeet-me-nietjes wijzen je de weg.
marthe: “Het vergeet-mij-nietje staat symbool voor dementie.
Tijdens de wandelingen kunnen de bewoners zowel doe-opdrachten vervullen zoals het uitkloppen van een mat met een
mattenklopper, kunnen ze liedjes zingen van vroeger en zelfs
het melken van een koe ontbreekt niet!

Door de werken in de Barrierestraat is het ook zo dat de invoering van het eenrichtingsverkeer
in de Magdalenastraat werd uitgesteld tot medio mei (of tot de
datum van de voltooiing van de
werken in de Barrierestraat)
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Molenhoek

Waar vonden jullie de vele spullen?
marthe: “Via een oproep kregen we veel voorwerpen in bruikleen van families en ook via eigen familie kregen we mooi
en
materiaal. We bezochten ook verschillende TKringloopwinkels
Br
iel
en
A19
se
ste
en op die manier hebben we een fantastische collectie
kunnen
en
w
eg
uitbouwen. Die viel eigenlijk veel groter uit dan we gedacht
hadden.”

A

In de vorige editie van Waarheen werd je geïnformeerd over het nieuwe
verkeersveiligheidsplan. Dit plan is ondertussen in werking. Voor wat Wervik
betreft werden er na overleg binnen de gemeenteraad een aantal aanpassingen aangebracht.

58
N

Het project is het geesteskind van Febe Collie en Marthe Deneckere,
de referentiepersonen Dementie binnen Mater Amabilis.
febe: “We kwamen eigenlijk spontaan op het idee van deze
tuin. We wilden in de eerste plaats onze bewoners naar buiten
lokken nu het weer wat mooier wordt. Door corona moesten ze
trouwens veel te lang binnen blijven.”
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Panemolen

INGEVOERD SINDS 12 APRIL

In de tuin van wzc Mater Amabilis in de Sint-Jorisstraat
stap je letterlijk tussen de herinneringen. In deze dementievriendelijke herinneringstuin vind je heel wat
voorwerpen die verhalen, gevoelens en herinneringen
oproepen.

i Meer info? Inschrijven?
Koelenberg
Zie www.mater-amabilis.be
(en doorklikken naar
DVC De Brug) of neem
vrijblijvend contact op
met Veerle Decuypere
056 31 14 68
veerle.decuypere@
mater-amabilis.be

N58

VERKEERSVEILIGHEIDSPLAN
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STAP MEE IN DE HERINNERINGEN VAN DE BEWONERS
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Je kent hier ongetwijfeld heel
wat mensen?
Bes
georgette: “Absoluut,
elar zowel
est
raa
t
bezoekers
als mensen van
100 M
N
Gelu zeer
het team. We worden
web
roe
kstr
aat
goed in de watten gelegd
en het is heerlijk om te eten.
Deze middag is er hutsepot
zag ik zojuist. Maar ook in de
namiddag is er bij de koffie
vaak een taartje, pannenkoeken of zoetigheden. En
op mooie dagen gaan we
op het terras zitten en dan
mag ook een aperitiefje zeker
niet ontbreken. Ja, het is hier
goed! Zolang mijn gezondheid het toelaat kom ik hier
zeker terug.”
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dag. De andere dagen ben ik
thuis en heb ik ook heel wat
bezoek van familie of Familiehulp. Ik kwam voor het eerst
naar De Brug nadat ik 14
dagen in kortverblijf verbleef.
Ik voelde me hier meteen
thuis.”
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15 mei tot 23
LEmei 2021

FIETSZOEKTOCHT
KORTE KETEN

15 mei tot 23 mei 2021

In het kader van de Week van de Korte Keten (1523 mei) lanceert Toerisme Wervik opnieuw een
fietszoektocht, ditmaal in samenwerking met de
collega’s van de clusterwerking Grensleie. Met verschillende lusjes ontdek je onderweg niet enkel
het gevarieerde en kakelverse korte ketenaanbod
maar ook heel wat mooie plekjes in de grensregio.
Hoe meer lusjes (en zoekopdrachten) je succesvol
aflegt, hoe meer je kans maakt op een smakelijke
prijs! Je kan ook verschillende lusjes combineren
en er een leuke daguitstap van maken.

AAL

R LOK

EKKE
Ontdek de korte ketenLin
je buurt

15 mei tot 23 mei 2021
www.weekvan
dekorteketen.be

Ontdek de korte keten in je buurt

#levan
kke
rloorte
kaaket
l en.be
www.week
dek
ek de korte keten in je buurt
#leOntd
kke
rlokaal

www.weekvandekorteketen.be

#lekkerlokaal

OP SCHATTENJACHT IN
HET TABAKSMUSEUM

(DE GROENE HALTE)

Door corona hebben veel mensen het wandelen in eigen streek en land (her)ontdekt.
Inspelend op die trend werkte de clusterwerking van Toerisme Grensleie (een samenwerking
tussen de toeristische diensten van Dadizele, Ledegem, Menen, Wervik en Wevelgem) samen
met TreinTramBus vzw en Toerisme Leiestreek vijf nieuwe wandelingen in de regio uit.

openbaar
ver voer

Moorsle

8

WAARHEEN Mei 2021

de - Dadi

zele

Geluwe
Wervik em
le -Gulleg
- Moorse
Wevelgem

1

Jaarlijks organiseert Toerisme Wervik samen met de
collega’s van de clusterwerking Grensleie de Smikkelfietstocht: een dag lang ga je met de fiets op verkenning
in eigen streek. Onderweg hou je meermaals halt:
je proeft van het lekkers dat onze regio te bieden
heeft en ontdekt interessante en verrassende plekjes.
Omwille van de strikte coronamaatregelen werd de
editie van vorig jaar uitgesteld naar mei 2021. Omdat
grote publieksactiviteiten vooralsnog niet toegelaten
zijn wordt het fietsevenement andermaal verdaagd.
Noteer nu al zondag 19 en maandag 20 september 2021
in jouw agenda! Inschrijven kan vanaf 1 augustus.
programma van de tocht van dit jaar vind je op
www.wervik.be/toerisme.

NIEUW: WANDELNET GRENSLEIE

wandelen

MUSEUM & ERFGOED

i Alle praktische details en meer info over het

Haal het gratis deelnameformulier vanaf 15 mei
af bij de toeristische dienst (Koestraat 63) of
download het op www.wervik.be/toerisme.
Deelnemen kan t.e.m. 31 augustus 2021.

wandeling combineer je telkens
Het gaat om wandellinten over
met het openbaar vervoer (trein/
een afstand van 15-20 km die
elkaar kruisen waardoor je onbus), hetzij bij je vertrek naar de
derweg vlot kan overstappen op
startplaats of voor je verplaatdeeltrajecten van andere linten
sing huiswaarts na afloop. Het
of je wandeling kunt inkorten.
voordeel is dat je op die manier
Geen fijnmazig wandelknoopeen flink wat grotepuntennetwerk,
re actieradius hebt
t
e
ln
e
d
n
maar toch een mooie
dan wanneer je een
Wa
alte
H
e
n
e
ro
G
selectie van aantrekklassieke wandellus
Grensleie
kelijke wandelwegen
afstapt. Bovendien
die een veelvoud aan
kan je jouw auto
combinatiemogelijkheop stal laten. Geen
den biedt en toelaat om
parkeerzorgen dus
een wandeling op maat
en lekker duurLedegem
uit te stippelen. Jouw
zaam!
Menen

8 GRENSLEIE SMIKKELFIETSTOCHT:
UITGESTELD NAAR NAJAAR
STE

Alle info rond de nieuwe wandelingen werd verzameld in een
handig boekje met gedetailleerde routebeschrijvingen, trajectkaartjes, interessante plekjes,
dienstregelingen trein/bus, … De
brochure is voor slechts 5 euro te
koop aan de balie van de toeristische dienst (Koestraat 63).

i Meer info: 056 95 24 25

toerisme@wervik.be
www.wervik.be/toerisme
Ontdek de overige Groene
Halte-wandelingen in ons
land op www.groenehalte.be.

Sinds 3 april kan je in het Nationaal Tabaksmuseum de dubbeltentoonstelling rond de indrukwekkende collectie figuratieve
tabakspotten van Antonin Rispal
en de mysterieuze kunst van zijn
dochter Josette Rispal bezoeken.
Voor kinderen/jongeren (8-14
jaar) is er nu de gratis zoektocht
waarmee zij spelenderwijs beide
expo’s kunnen ontdekken. Wie
slaagt erin de code te kraken en
de schatkist te openen? Bedreven speurneuzen wacht een
leuke verrassing…

i Meer info en onze openings-

uren vind je op www.nationaaltabaksmuseum.be.
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WERVIK CHALLENGE

LEKKER ETEN VAN DICHTBIJ!
Vanuit een gezamenlijk gevoel van goesting, enthousiasme en overtuiging
slaan Voedselteams vzw, Vondels vzw en burgerinitiatief Wervik Wordt
Wakker de handen in elkaar en mogen ze op vrijdag 4 juni 2021 Voedselteam Wervik boven de doopvont houden!
WAARVOOR STAAT VOEDSELTEAMS VZW?
Jan Haegeman, coördinator van
onder andere regio’s Kortrijk
en Ieper legt uit: “Vzw Voedselteams is een netwerk van lokale
voedselteams en duurzame
producenten. Via dit netwerk
organiseren we directe verhandeling van duurzame streek- en
seizoensvoeding. Hiermee willen
we actief bijdragen aan regionale
voedselsystemen en een duidelijk verschil maken.”
Heel concreet is een lokaal voedselteam een groep mensen uit
eenzelfde buurt, die samen basis-

voeding, zoals groenten, fruit,
zuivel, vlees en dranken aankopen. Ze doen dit rechtstreeks bij
lokale, door Voedselteams geselecteerde producenten. Wekelijks
kunnen ze hun bestellingen afhalen in een gemeenschappelijk
depot.

WAAROM DOEN ZE DIT?
“Ze kiezen bewust voor producten van de lokale boer, waarbij
het betalen van een eerlijke prijs,
zonder de kost van overbodige
verpakking, heel belangrijk is.
Bovendien eet je volgens de
seizoenen; dat is veel lekkerder, goedkoper en met respect

“ Aansluiten bij
dit bestaand
platform zorgt
ervoor dat je niet
meestapt in een
commercieel
verhaal van
producenten.
Voedselteams
vzw screent
producenten en
levert deze aan.”
voor de natuur. Je kiest zo ook
voor gezonde kwaliteit: geen
pesticiden, hormonen of bewaarmiddelen op je bord. Verder
maak je deel uit van een beweging die ijvert voor een landbouw
met toekomst: kleinschalig,
ecologisch en sociaal. Met het
oprichten van lokale teams wil
Voedselteams vzw de korte keten
in Vlaanderen promoten. In de
eerste plaats door de voedsel-
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kilometers tot een minimum te
herleiden, maar ook door de lokale en kleinschalige voedselproductie zelf te stimuleren en het
contact tussen boeren en consumenten te bevorderen”, vult Jan
Haegeman aan tijdens het eerste
online overlegmoment.

“ Dankzij de handige webwinkel
bestel en betaal je van thuis uit.”

min voelt onze burgerbeweging
al geruime tijd een grotere nood
aan producten afkomstig van
biologische en duurzame landbouw. Die noodzaak passeerde
WERVIK WORDT WAKKER
al meermaals de revue. UiterNa het in het kijker zetten van
aard is het niet onze ambitie om
de thema’s duurzame samenleving, groen, mobiliteit en energie, zelf commercieel uit de hoek te
komen, vandaar onze zoektocht
is het de beurt aan duurzame
economie om de coronacampag- naar een bestaand platform dat
in dit verhaal past. In december
ne van Wervik Wordt Wakker af
2020 werden de eerste stappen
te sluiten. Van 15 tot en met 23
gezet richting Voedselteam Wermei 2021 loopt in Vlaanderen de
vik,” aldus Stijn Deprez.
Week van de Korte Keten.
“Velen vinden nu al de weg naar
“Het landbouwverhaal is een
de lokale landbouwer voor heerlijke aardbeien, kersen, aardappe- complex verhaal. Maar dankzij
de professionele begeleiding van
len, groenten en eieren. Niette-

Voedselteams, de nodige goesting en het aanvoelen van de
noodzaak gingen we met Wervik
Wordt Wakker aan de slag. Al
snel bleek voor ons dat we een
extra partner nodig hadden om
het totaalplaatje te doen kloppen...”

… EN TOEN ZAT WERVIK
WORDT WAKKER ROND DE
TAFEL MET VONDELS VZW.
Vondels vzw zet zich in om
de levenskwaliteit van volwassenen met een beperking te
verhogen op vlak van wonen,
werken en vrije tijd. In de Fakkel
wonen een 25-tal mensen met
een beperking en in de KruiMei 2021 WAARHEEN
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sekestraat 92 in Wervik vind je
dagcentrum het Minnehuis.
Het Minnehuis biedt voor mensen met een beperking uit de
regio een zinvolle dagbesteding.
Ieder individu krijgt een plaats
in de verschillende creatieve en
artistieke ateliers. Daar worden
unieke producten gemaakt (vb.
kersenpitkussentjes, schalen,
theelichtjes, kaartjes…) die verkocht worden in de winkel Viktor's Vitrine. Naast creatieve
ateliers worden ook activiteiten
aangeboden op vlak van sport en
vrije tijd of kunnen de cliënten
meehelpen aan huishoudelijke
activiteiten.
“Maar we willen niet op ons
eilandje werken en staan steeds
open voor samenwerkingen die
ook ten goede komen van onze
cliënten,” zeggen Ellen Desender
en Els Gruwier, beiden werkzaam

in het Minnehuis. We vinden het
belangrijk om de mogelijkheden
van onze cliënten te tonen aan
de buitenwereld, dit is belangrijk voor het zelfwaardegevoel
en zelfvertrouwen van velen van
onze mensen.
Daarnaast is duurzaamheid in
zijn totaliteit, maar ook duurzame voeding, in denken en
doen een belangrijke waarde
binnen Vondels vzw. Meewerken aan een lokaal Voedselteam
biedt hier volgens ons een zeker
antwoord op, maar dit betekent
eigenlijk nog meer. Het Minnehuis biedt niet alleen onderdak
aan het afhaaldepot maar onze
cliënten zullen ook wekelijks de
verantwoordelijkheid krijgen om
de bestellingen te helpen klaarzetten. Een mooie sociaal bewogen samenwerking binnen een
waardengedreven verhaal.”

INTERESSE OM LID TE WORDEN
VAN VOEDSELTEAM WERVIK
OF WIL JE MEER WETEN?
• Op maandagavond 3 mei om
20u organiseren we een online
infoavond waar alles mooi
wordt uitgelegd en jij je vragen
kan stellen. Stuur een mailtje
naar wervik@voedselteams.be
en we bezorgen je de link! Lukt
het niet om er die avond bij te
zijn, maar ben je wel geïnteresseerd, laat het ons zeker weten.

MILIEU

KLACHTEN VENATOR PIGMENTS
Reeds enkele jaren ontvangen we regelmatig klachten over afvalwaterlozingen en geur- en lawaaihinder afkomstig van Venator Pigments, een Frans bedrijf uit Comines France gelegen langs de
Leie ter hoogte van het parkgebied De Balokken.

• Volg ook onze Facebook- en Instagrampagina of surf eens naar
www.voedselteams.be.
Het bedrijf heette vroeger Holliday Pigments (het 'blauwkot' in de volksmond).

I

“ Onze cliënten zullen deze nieuwe verantwoordelijkheid
ontzettend ter harte nemen.”

n dit Franse bedrijf wordt er
blauwe minerale kleurstof
gemaakt. De meeste klachten
gaan over geurhinder afkomstig
van zwavelcomponenten. De
zwavelgeur is vaak irriterend en
prikkelend.
De geur wordt voornamelijk
waargenomen ter hoogte van De

Balokken, Koestraat, Oosthove,
Speiestraat, Steenakker, enz. en
hangt af van de windrichting.
Klachten worden best altijd doorgegeven aan de Milieudienst van
de stad. De meldingen kunnen
gebeuren via een e-mail naar
leefomgeving@wervik.be. Alle
klachten worden er geregistreerd

en opgenomen op een lijst.
Omdat het hier om een Frans
bedrijf gaat, zijn de Vlaamse
milieu-inspectiediensten niet bevoegd. Vanuit het stadsbestuur
worden er brieven gestuurd naar
de gouverneur, met de vraag
deze problematiek voor te leggen aan de Préfet van la Région
du Nord, voor verdere opvolging.
Daarnaast worden de klachten
ook overgemaakt aan de dienst
Milieu-inspectie en de Vlaamse
Milieumaatschappij.
Er werden ook contacten gelegd met LOGO Leieland, een
organisatie die zich inzet om de
gezondheid en de levenskwaliteit
van de inwoners van onze regio
te verbeteren.

IS JE KAT AL GESTERILISEERD EN GEREGISTREERD?

WELZIJN

OPROEP DEELNAME WELZIJNSPLATFORM
De gemeenteraad keurde recent de oprichting van een Welzijnsplatform goed.
In het Welzijnsplatform zitten
verenigingen, personen uit
het werkveld en ervaringsdeskundigen die begaan zijn met
armoede en welzijn, in zeer
ruime zin. Samen gaan we
aan de slag met een voorlopig

12
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ontwerp van armoedeplan.
De inbreng van een inwoner
uit Wervik lijkt ons evenzeer
interessant én waardevol.
Ben je geïnteresseerd in welzijn? Heb je zin om in dialoog
te gaan en het armoedeplan

mee vorm te helpen geven?
Dan kan je zeker deze vergaderingen bijwonen (het tijdsstip wordt later bepaald).
Neem gerust contact op met
Véronique Verhelst, coördinator
Burger & Welzijn (056 95 21 15).

Wist je dat een kattinnetje al
na 5 maanden vruchtbaar is
en ze jaarlijks wel tot 2 nestjes
met telkens 3 tot 6 kittens kan
krijgen? Jouw kattin en haar
kittens kunnen zo op 5 jaar tijd
tot 5.000 extra katten voortbrengen. Je kater zorgt misschien zelfs voor een veelvoud
daarvan. Daarom moeten alle
nieuwgeboren katten sinds 1
april 2018 gesteriliseerd of gecastreerd worden. Sinds 2020
moeten álle katten geboren na
31 augustus 2014 gesteriliseerd
of gecastreerd zijn.

Sinds 2017 moeten katten gechipt
en geregistreerd worden via
de databank CatID voor ze 12
weken oud zijn. Dankzij de chip
kan je je kat sneller terugkrijgen
wanneer ze verloren is gelopen.

Katten die van eigenaar veranderen, moeten gesteriliseerd/
gecastreerd zijn en gechipt en
geregistreerd worden, zelfs als
ze gratis worden weggegeven.

i www.huisdierinfo.be
Centrale databank:
www.catid.be

Mei 2021 WAARHEEN
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WELZIJN

RECHTSHULP

SOCIALE INTEGRATIE
VAN NIEUWKOMERS
De stad Wervik zoekt bedrijven, zorginstellingen, organisaties van verenigingen die hun deuren willen openzetten voor nieuwkomers om hen
vrijwilligerswerk of een taalstage aan te bieden.
STOEL4
De Vlaams minister van Samenleven heeft samen met het Europees Fonds voor Asiel, Migratie
en Integratie (AMIF) 26 projecten
geselecteerd om nieuwkomers
te helpen met hun sociale integratie. Stoel4 is daar één van.
De partners van Stoel4 zijn Huis
van het Leren, Refu Interim en
het Agentschap van Integratie
en Inburgering.
Stoel4 wordt intergemeentelijk georganiseerd met Menen,

Harelbeke, Wevelgem en Wervik.
Het project wil nieuwkomers
helpen om een netwerk op te
bouwen door hen vrijwilligerswerk en taalstages op maat aan
te bieden en hierdoor ook hun
zelfredzaamheid te doen groeien.

REFU INTERIM
Binnen het project gaat Refu
interim de nieuwkomers begeleiden richting vrijwilligerswerk.
Vrijwilligers én organisaties

worden klaargestoomd voor
het vrijwilligerswerk en krijgen
workshops op maat.

HUIS VAN HET LEREN
Huis van het Leren gaat op zoek
naar plaatsen waar nieuwkomers tijdens een taalstage kunnen werken aan het verbeteren
en oefenen van het Nederlands.
Het doel: hun persoonlijk netwerk kunnen uitbreiden door
in gesprek te gaan met Nederlandstaligen.

i Heb je een bedrijf, zorginstelling, organisatie of een vereniging die vrijwilligerswerk of een taalstage kan aanbieden? Of wens je meer info? Neem gerust contact op met Véronique Verhelst:
veronique.verhelst@wervik.be of 056 95 21 15.

14
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Elke inwoner van Wervik
kan bij het OCMW terecht
voor Rechtshulp. Een jurist
helpt je met vragen over
echtscheidingsgeschillen,
onderhoudsgeld, huurproblemen, erfenisrecht,
loonbeslag,…. Je krijgt informatie, advies en indien
nodig een verwijzing naar
gespecialiseerde diensten
of advocaat. Let op: het
gaat om een eerste advies
en bijstand. De jurist zal je
zaak niet verder opvolgen
of afhandelen.
VOOR WIE:

alle inwoners van

Wervik
documenten
die met je dossier te maken hebben.
WAAR: OCMW Sociale
Dienst, Molenstraat 19/001.
WANNEER: elke vierde maandag van de maand van 10
tot 11.30 uur. Eerstkomende zitdagen gaan door op
maandag 26 april, maandag 31 mei, maandag 28
juni en maandag 26 juli. Je
moet vooraf een afspraak
maken via het onthaal van
de Sociale Dienst. Indien er
door de coronamaatregelen geen fysieke zitdagen
kunnen plaats vinden, dan
zal je op de afgesproken
zitdag en op het afgesproken uur telefonisch gecontacteerd worden.
PRIJS: gratis.
MEER INFO: Onthaal Sociale
Dienst, Molenstraat 19/001 056 95 26 00.
MEEBRENGEN:

SOEP OP WIELEN
Verse soep tot bij jullie gebracht door ons team! Rosemarie, Lucie en Christine zetten zich in om verse soep te
maken en brengen deze per bakfiets tot bij jullie! Hoe
heerlijk klinkt dit?
Dit aanbod geldt enkel voor mensen met UiTPAS
sociaal tarief.
PRIJS: 1 liter verse soep = 1 euro
LEVERING: wekelijks op woensdag
BESTELLEN: via Rosemarie (056
95 26 31 of 0491 56 09 68) of
via Lucie 056 95 26 38, altijd
de week ervoor (van maandag
tot en met vrijdag). Wie soep
bestelt, wordt elke maand verwend met een receptenboekje). Zo kan je zelf ook aan de
slag! Er zit ook een onderdeel
VOOR WIE?

in voor gezinnen met kinderen. Ideaal voor in de schoolvakanties!
CORONAMAATREGELEN BIJ LEVERING:

• Mondmasker
• Contactloos leveren (soep
wordt op de drempel gezet)
• Contactloos betalen (1 euro in
potje gooien)
• Levering aan de deur, wij
mogen niet binnenkomen
• Een babbeltje slaan is uiteraard toegestaan!

Mei 2021 WAARHEEN
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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).

LOKALE ECONOMIE
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DURF TE DROMEN
EN IN ACTIE TE KOMEN

WAAROM ZIJN JULLIE DESTIJDS
EEN BAKKERIJ GESTART IN
WERVIK?

Wij waren reeds een tijd
op zoek om een eigen
bakkerij te runnen. De
bakkerij in de Nieuwstraat lag pal in het centrum en was ook financieel haalbaar voor ons.
WAT ZIJN VOLGENS JULLIE DE
TROEVEN VAN ONDERNEMEN
IN WERVIK?

Wervik is nog een kleinere
stad, waar de mensen
elkaar nog kennen. In
iedere branche zijn er
nog echt topwinkels.
WAT KAN ER VOLGENS JULLIE
BETER IN WERVIK?

Het stadsbestuur doet
mooie inspanningen voor
de handel. Maar er kan
nog altijd verbeterd
worden. Misschien de
Ondernemen start met een droom. Als je je dromen
mensen nog meer
wil realiseren, moet je soms diep en ver kunnen gaan.
bewust maken dat er in
Maar ondernemen is ook een kunst, je creëert iets dat
Wervik in alle branches
van jou is.
echt topzaken zijn?
Andere redenen waarom je ondernemer zou worden:
WAT IS HET TOFSTE DAT
je hebt geen baas, je hebt vrijheid, je leert elke dag,
JULLIE HEBBEN MEEGEMAAKT
het zorgt voor voldoening, je kan doen wat je echt
IN JULLIE BESTAAN?
leuk vindt, je maakt andere mensen gelukkig …
In ons 36 jaar bestaan
We laten daarom graag Ilse en Gabriel aan het woord, hebben we vele mooie
zij hebben hun droom ondertussen gerealiseerd.
momenten mogen meeWe hopen dat dit boeiend verhaal een inspiratiebron maken, maar de topper
kan zijn voor andere (aspirant-)ondernemers en men- is ongetwijfeld de creatie
sen aanzetten om te gaan voor hun droom!’
van de tabaksnaaistertaart geweest.
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en win
Bij de lancering van de
taart hadden we nooit
kunnen denken dat dit
zo’n succes zou worden.
WAT WAS HET SLECHTSTE
MOMENT IN JULLIE BESTAAN?

Het slechtste moment
was het heraanleggen
van het stadscentrum. De
werken duurden 2 jaar
met een moeilijke bereikbaarheid van de winkel.
Maar het resultaat mag
nu wel gezien worden.
ALS JULLIE OPNIEUW ZOUDEN
BEGINNEN, DOEN JULLIE
HETZELFDE OF ZOU JE HET
ANDERS AANPAKKEN?

Dit is een moeilijke vraag,
omdat alles enorm veranderd is. In grote lijnen
zouden we hetzelfde
doen: namelijk ambachtelijk en met kwaliteitsvolle producten werken
en een vriendelijke
service leveren.
TENSLOTTE, WELKE TIPS HEBBEN JULLIE VOOR BEGINNENDE ONDERNEMERS?

Tips die we kunnen meegeven aan beginnende
starters is: geloof in jezelf,
vriendelijke en kwaliteitsvolle service geven en er
volledig voor gaan!

Win een
weekendarrangement
en nog veel meer

Stem op jouw favoriete winkelier en win
Lokale winkeliers geven zuurstof aan jouw stad of gemeente. Ben jij trots op jouw winkelier,
zijn of haar kwalitatieve producten, vakkennis en persoonlijke service? Geef hem of haar jouw
stem via www.ikkooplokaal.be!
Of like Ik koop lokaal op sociale media, maak leuke ‘stoef’-foto’s en post deze op de Facebookpagina van Ik koop lokaal of op je publiek Instagramprofiel. Vernoem @ikkooplokaal alsook
de winkel en gebruik de hashtag #ikkooplokaal! Je kan mooie prijzen winnen, zoals weekendarrangementen en cadeaucheques van de deelnemende gemeenten.

www.ikkooplokaal.be
#ikkooplokaal

VERLENGING WERVIKBON & HORECABON
De geldigheidsperiode van de Wervikbon en van de Horecabon zal waarschijnlijk verlengd worden tot 31 december 2021. Deze verlengingen worden
voor goedkeuring voorgelegd aan de Gemeenteraad op 4 mei 2021.
We houden jullie verder op de hoogte.
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Buiten spelen

OPGROEIEN@WERVIK
Bij het 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

Het 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 het
Huis van het Kind Wervik
in de kijker plaatsen. Deze
maand maak je kennis met
Love in Action vzw.

LOVE IN ACTION
Love in Action biedt een luisterend oor voor kinderen, jongeren en hun ouders. Dit is een grote meerwaarde die vaak
kan leiden naar oplossingen. We gaan samen op zoek naar
oplossingen: doorverwijzen naar instanties, begeleiden van
en naar, maar ook opvang van kinderen en jongeren die er
eventjes behoefte aan hebben.
Op geregelde tijdstippen organiseren we met onze kinderclub ‘De
Regenboog’ kindernamiddagen
en jeugdactiviteiten voor hen die
in een kwetsbare situatie leven. Er
wordt geen lidgeld gevraagd en
de activiteiten worden bijna altijd
gratis aangeboden. Op die manier
bieden we ontspanning aan voor
hen die anders uit de boot vallen.
Jaarlijks op kamp gaan is een
plezier voor de kinderen en de
leiding. Op die manier kan er een
warme hechte band opgebouwd
worden en groeit onderling vertrouwen, wat dan weer noodza-

kelijk is om met een hulpvraag te
durven aankloppen.

VOOR WIE?

Herinner jij je nog hoe vaak je buiten speelde als kind? Kampen bouwen, in
bomen klimmen en uren rondzwerven, voor veel volwassenen was het heel
gewoon in hun kindertijd.
Tijden veranderen ... Het verkeer is drukker geworden, er zijn minder plaatsen
waar kinderen vrij in de natuur kunnen spelen, ouders halen en brengen
hun kinderen vaker naar buitenschoolse activiteiten. Dat vraagt wat extra
aandacht van ouders en opvoeders om buiten spelen de plek te geven die
het verdient. Want buiten spelen is leuk! Zes op tien kinderen zet het in hun
top drie van favoriete activiteiten. Een kwart zou wel meer willen buiten spelen.

We willen iedereen de kans bieden om bij ons aan te kloppen.
Bij vragen neem gerust vrijblijvend contact op.

Kinderen komen
tot rust buiten.
Genieten van
de zon op hun
gezicht of de
wind in hun
haren. Dromen
in een verborgen
kamp of in de
boomhut.

OPENINGSUREN
• Woensdag van 9u tot 17u (met
de huidige coronamaatregelen
op afspraak)
• Donderdag van 9 u tot 13u (met
de huidige coronamaatregelen
op afspraak)
• Andere dagen enkel op afspraak

i Karin Charlet, Scherpenheuvelstraat 29, Wervik (naast Kind en
Gezin) - 0494 47 15 18 - www.loveinactionvzw.be

IN DE PLASSEN SPRINGEN
EN SNEEUWBALLEN GOOIEN
Buiten spelen betekent nieuwe
ervaringen opdoen. Ruimte om
te rennen, te fietsen, te springen,
lawaai te maken en energie kwijt
te raken.
Kinderen hebben ook nood
aan natuur. Modder maken van
zand, visjes vangen in de beek,
putten graven: kinderen genieten daar enorm van. Elk seizoen
biedt weer andere speelkansen:
wind, regen, sneeuw, zon zorgen
voor andere ervaringen die je
binnenshuis niet ervaart. In de
plassen springen, een sneeuw18
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ballengevecht of een spel van
schaduwen.
Kinderen komen ook tot rust buiten. Genieten van de zon op hun
gezicht of de wind in hun haren.
Dromen in een verborgen kamp
of in de boomhut.
Merk je dat je bezorgdheden
soms een rem zijn op het buiten
spelen van je kind? Weet dat een
uitdagende buitenomgeving je
kind uitnodigt om op onderzoek
te gaan, te experimenteren en te
fantaseren. Absolute veiligheid
bestaat niet. Het is soms een
beetje zoeken naar het evenwicht tussen speelkansen en

aanvaardbare risico's. Of met andere woorden: een schaafwond
of een bult die met een grote
pleister en een dikke papa- of
mama-zoen weer verholpen zijn,
daar wordt je kind groot van!

WAARVOOR BUITEN SPELEN
GOED IS
• Buiten spelen is bewegen:
hinkelen, touwtje springen,
klauteren, voetballen, fietsen…
Kinderen worden motorisch
sterker. De hersenen krijgen
meer zuurstof waardoor leren
en onthouden makkelijker gaat.
• Buiten spelen leert kinderen
Mei 2021 WAARHEEN
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ruimte, diepte, afstand en
snelheid beter in te schatten.
Kinderen raken buiten hun
energie kwijt. Spelen in het
'nu', zonder een bepaald doel,
is een ideale uitlaatklep voor
spanning en stress.
Door buiten te spelen leren
kinderen hoe de wereld
rondom hen in elkaar zit.
Groeien wortelen echt onder
de grond? Hoe lang zou het
duren voor glas vergaat?
Buiten ontmoet je kind
andere kinderen. Kinderen
leren hoe een groep werkt,
hoe ze rekening houden met
elkaar en afspraken maken in
een spel. Ze lossen ruzies samen op, zonder tussenkomst
van volwassenen.
Tv kijken, huiswerk maken:
het vraagt gerichte aandacht
van je kind. Dat is voor buiten
spelen vaak niet nodig. Daarom vermindert het stress.
Kinderen ontdekken buiten
makkelijker de mogelijkheden van hun eigen lichaam.
Dat geeft zelfvertrouwen en
motiveert een kind om weer
nieuwe dingen te ontdekken.
Je kind leert buiten gaandeweg zelf zijn spel te organiseren: het is niet papa of mama
die een vriendje belt en een
spelletje voetbal voorstelt.
Buiten groeit hun zin voor
initiatief, zonder toezicht van
ouders.
Door buiten te spelen in de
publieke ruimte ontdekt
je kind de wereld: de weg
vragen, een oplossing zoeken
voor een platte band, omgaan met een boze opmerking over te luid of te wild
gedrag,...
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STAP VOOR STAP NAAR
MEER ZELFSTANDIGHEID
Een vaste richtlijn hoeveel kinderen 'moeten' buiten spelen, bestaat niet. Elk kind is anders. Dat merk je ook in de mate en de
manier waarop ze buiten spelen. Ook de manier van toezicht
houden verandert door de jaren heen.

0 > 4 jaar:

Heel jonge kinderen hebben bijna voortdurend toezicht nodig. Ze ontdekken
nog heel veel met hun mond, dus let op met kleine voorwerpen. Als ze eens proeven van aarde of gras, komen ze er zelf
wel achter dat dat niet lekker is, dus grijp niet te snel in. Op een
eigen, veilig plekje komen ze tot rust en worden hun zintuigen
geprikkeld. Wees extra waakzaam in de buurt van de zandbak
en water. Toch is het voor hen ook fijn om spontaan tot beweging en ontdekking te kunnen komen.

van deze leeftijd worden ge4 > 6 jaar: Kinderen
leidelijk aan zelfstandiger, maar zijn nog
erg impulsief en hebben weinig besef van gevaar. Toezicht en
begeleiding van een volwassene zijn dan ook noodzakelijk.
Als ouder kan je gerust vanop afstand een oogje in het zeil
houden. Bijvoorbeeld met de fiets op de stoep tot aan de hoek
fietsen. Maar nooit buiten zicht of hoorbereik (van jezelf of een
andere ouder). Speelpleinen met veel uitdaging en ontdekkingsmogelijkheden vinden ze fijner dan een speeltuin met
enkel 'kant-en-klare' speeltuigen.
van deze leeftijd willen vooral
6 > 9 jaar: Kinderen
hun motorische grenzen verleggen. Ze
hebben duidelijke regels nodig over hoe ver en hoe lang ze
zonder toezicht van huis mogen. Zelf boodschappen doen is
een leuke overgang. Ze kunnen een rustige route, niet te ver
weg en al eens samen met de ouders verkend, zelf afleggen. Ze
spelen graag in de buurt van hun eigen huis. Enkele favorieten:
voetballen, fietsen, skaten en verstoppertje spelen.
deze leeftijd willen kinderen zelf9 > 12 jaar: Op
standig de buurt intrekken. Het aspect
'ontmoeting' wordt steeds belangrijker. Kinderen zijn op zoek
naar een ‘hangplek’ of willen verder de buurt in: een parkje,
een crossveld en het voetbalveldje zijn favoriet. Hoe verder
je kind van huis gaat, hoe belangrijker de afspraken: waar ga
je naartoe, met wie en wanneer ben je terug, ga nooit met
iemand mee.
voor oudere kinderen is 'buiten zijn'
> 12 jaar: Ook
deugddoend. Voetballen, skaten, rondjes
fietsen zorgen ervoor dat jongeren hun energie kwijt kunnen.
Ze vinden het fijn hun krachten te meten met leeftijdsgenoten!

ZO WORD JE EEN ECHTE
'BUITENSPEELOUDER'
Er zijn echte buitenkinderen,
en kinderen die een duwtje in
de rug nodig hebben. Elk kind
vindt wel iets leuks om te doen
buiten! Vind hier inspiratie om
buiten spelen onweerstaanbaar
te maken.
• Toon dat je buiten spelen waardeert. Verzamelde takken en
keien zijn echte schatten voor
je kind, het is leuk als je die als
ouder ook bewondert. Geef je
kind een pluim als het met een
zelfbedacht spel op de proppen
komt.
• Een rommelig tuinhoekje of
een braakliggend terreintje
in de buurt bieden al heel wat
uitdagingen. Ga samen op zoek
naar de mogelijkheden ervan:
een kamp bouwen, kriebelbeestjes zoeken, verstoppertje
spelen.
• Houdt je kind niet zo van heel
wilde spelletjes? Misschien
geniet het wel van een stukje
moestuin waar het zijn gang
kan gaan, van buiten een boek
lezen op een rustig plekje, van
de was ophangen of blaadjes
bijeen harken.
• Word niet boos om vuile knieën.
Spreek af met je kind welke
kleren speelkleren zijn en leg ze
op een vaste plek klaar, samen
met makkelijke schoenen om
aan- en uit te trekken.
• Geniet zelf van het buiten zijn:
een wandeling in het bos, een
fietstochtje, een picknick of
tuinieren. Als je zelf altijd binnen blijft, zullen je kinderen dat
gedrag makkelijk kopiëren.
• Hoe meer kinderen in de buurt,
hoe meer speelkameraadjes
waarmee je toevallig of gepland
kunt spelen. Enkele afspraken
met de buren zorgen misschien

voor momenten dat er meer
kinderen tegelijkertijd buiten
spelen.
• Ga vaak met je kind op stap,
te voet of per fiets. Zo krijg je
zicht op het verkeersinzicht
van je kind, en kan je afspraken
op maat maken. Hoe lang en
hoe ver mag je kind van huis?
Wat kan het doen in geval van
nood?
• Creëer buitenspeeltijd. Door afspraken te maken over schermtijd, en door niet alle vrije tijd
van je kind vol te plannen met
vaste activiteiten.
• Slecht weer bestaat niet, alleen
onaangepaste kledij. Laarzen
aan en springen in de plassen,
rollen door de herfstblaadjes of

ontdekken hoe de vrieskou alles
anders maakt: buiten spelen
kan in alle weersomstandigheden.
• Een blauwe plek of schaafwonde hoort erbij. Leer je kind
risico's inschatten.
• Is je buurt niet echt speelvriendelijk? Denk samen met
de buurt na over concrete
verandervoorstellen en ga het
gesprek aan met je gemeentebestuur. Een speelstraat, heraanleg van een speelplein, een
opruimactie van het buurtpark,
de mogelijkheden zijn talrijk om
in je onmiddellijke omgeving
meer speelkansen te creëren.
• Laat je niet overmeesteren door
je angst.

WIL JIJ ALS OUDER BUITENSPELEN STIMULEREN?
VRAAG EENS EEN SPEELSTRAAT AAN.
Een speelstraat is een laagdrempelige manier voor
kinderen om elkaar dicht bij
huis op een veilige manier
te ontmoeten. Spelen op
straat zorgt automatisch
voor extra spelprikkels.
Een straat wordt gedeeltelijk of volledig afgesloten
waardoor kinderen voorrang krijgen op alle weggebruikers. Gemotoriseerd
verkeer is er verboden, uit-

gezonderd voor bewoners.
In Wervik gelden er enkele
voorwaarden. Je vindt ze op
www.wervik.be/producten/
speelstraat
Wil je een speelstraat inrichten maar voldoe je niet
aan de voorwaarden? Stuur
gerust een mailtje naar de
Jeugddienst (jeugd@wervik.be). Daarna bekijken we
samen met jou de mogelijkheden.
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AD VALVAS

OPEN / GESLOTEN

Avondwandelingen
opnieuw van start

Honden aan de leiband

In mei starten de avondwandelingen van de Wervikse Wandelclub opnieuw. De eerste is
voorzien op donderdag 27 mei
in Kruiseke, met start en
aankomst aan Het Visputje. Er
is een vrije start voorzien tussen
18 en 19.30 uur. Er wordt gewandeld in kleine groepjes, afhankelijk van de maatregelen die dan
van toepassing zijn. De wandelingen zullen uitgepijld worden.
Als er vrije start is, wordt er
hoofdzakelijk in
familieverband
gewandeld of
spreken met vrienden af om in kleine
groepjes te wandelen.

De laatste tijd krijgen wij meldingen dat honden niet aan de
leiband worden gehouden. Nochtans vermeldt het politiereglement dat honden verplicht aan de
leiband moeten worden gehouden op
het openbaar domein, tenzij op de
daarvoor voorziene plaatsen zoals
de hondenloopweide op De Balokken.
Wie dit niet doet, riskeert een boete
tot 350 euro! Voor de veiligheid van
iedereen, niet in het minst de kinderen,
is het belangrijk deze maatregel strikt
nageleefd wordt. Bij deze dan ook onze
warme oproep om zich hieraan te
houden. De politie werd intussen
gevraagd om hier strikt op toe te zien.

OP HET OPENBAAR DOMEIN

Het stadhuis is gesloten op
donderdag 13 en vrijdag 14 mei.

STADHUIS - ONTHAAL

DIENST TOERISME & TABAKSMUSEUM

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag*

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

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 8 mei)

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

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

9 - 12 uur
9 - 12 uur en 15 - 18.30 uur
9 - 12 uur
9 - 12 uur
9 - 12 uur
9 - 12 uur (* 8 mei, 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.

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

CALLCENTER WOON- EN ZORGBEDRIJF WERVIK: 056 30 02 00

ZWEMBAD TER LEIE
Op reservatie via www.wervik.be/zwembad
Maandag
Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag
Zaterdag
Zondag

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

De bibliotheek is gesloten op donderdag 13, vrijdag 14 en
zaterdag 15 mei.

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

17 MEI: DAG TEGEN HOMOFOBIE EN TRANSFOBIE

NEEN
tegen
HAAT
Het lokaal bestuur Wervik streeft naar een inclusieve samenleving
met respect voor ieders eigenheid.
De regenboog staat symbool voor verdraagzaamheid en solidariteit.
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