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WIST JE DAT...

EERSTE WOORD

ONZE STAD OP ZOEK GAAT NAAR EEN ONTWERP VOOR
EEN NIEUW STRAATNAAMBORD? EN JOUW MENING TELT!
Heel wat straatnaamborden zijn aan vervanging toe. Er zijn 226 straten op het grondgebied
met in totaal maar liefst 828 straatnaamborden. Deze werden recent geïnventariseerd door
stadsmedewerkers. Het is de bedoeling om alle straatnaamborden in één keer te vervangen.
Later komen er ook onderborden met een verklaring van de straatnaam.

Zet onze stad
in kleur!

Welk ontwerp vind jij het mooist?
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BEBLOEMINGSWEDSTRIJD 2021
Iedereen kan gratis deelnemen aan de bebloemingsactie in volgende categorieën:
• voorgevelbebloeming voor particulieren
• voortuinbebloeming voor particulieren
• voorgevel- of voortuinbebloeming voor handelszaken
• erfverfraaiing

i Inschrijven voor de bebloemingsactie kan tot en met 2 juli 2021.

Tip: deel je bloemenpracht met
#bloemen8940
en laat iedereen
meegenieten.

Ontwerp 1

Ontwerp 2

Ontwerp 1, met verklarend onderbord

Ontwerp 2, met verklarend onderbord

Het wedstrijdreglement kan je nalezen op www.wervik.be/bebloeming2021
Deelnemingsformulieren zijn te verkrijgen bij de deelnemende handelaars, balie
stadhuis of online via www.wervik.be/bebloeming2021.

Er kan gestemd worden van 1 juni t.e.m. 30 juni 2021 via www.wervik.be/straatnaambord

4-5
Open
Kerkendagen

6
Bijenhotels
in Wervik

8-9
Nachtopvang van
Woon- en Zorgbedrijf Wervik

16-17
Starters
in Wervik

19-20
Tips voor ouders
tijdens de examenperiode

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

2

WAARHEEN Juni 2021

VERRAS JE PAPA OP VADERDAG
MET EEN WERVIKSE KADOBON!
Op 13 juni zetten we onze papa’s in de bloemetjes. Nog geen
cadeau? Plezier hem dan met een Wervikse kadobon.
Daarmee kan hij terecht in 108 handelszaken in onze stad. Je vindt
ze allemaal via www.wervikisstraffer.be. Haal je kadobon in het stadhuis, Carrefour Express (Wervik), De Courant of Cévan-Wines (Geluwe).
Juni 2021 WAARHEEN
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OPEN KERKDAGEN

DE KERKFABRIEK EN KERKRAAD
SINT-MEDARDUS

en dat maakt het toekennen
hiervan er niet gemakkelijker op.
Natuurlijk zijn passende culturele
evenementen steeds welkom in
deze gebedsruimte.

In juni is zijn er de “Open Kerkdagen”. Ook Sint-Medardus zet de deuren van
zijn kerk open voor de bezoekers. Naar aanleiding van deze gelegenheid
gingen wij alvast langs om kennis te maken met de kerkraad.
Hoe zijn kerkfabrieken en kerkraden ontstaan?
“Het concordaat tussen Napoleon
Bonaparte en paus Pius VII van
15 juli 1801 zorgde ervoor dat de
Rooms-Katholieke Kerk terug
invloed kreeg in het postrevolutionaire Frankrijk waarvan de Zuidelijke Nederlanden toen deel uitmaakten. Het in leven roepen van
de 'kerkfabriek' maakte onderdeel uit van deze overeenkomst.
De kerkfabriek is een openbare
instelling die de materiële middelen beheert die nodig zijn voor
de uitoefening van de eredienst
op de parochie. In België zijn de
kerkfabrieken onderworpen aan
het gezag van de kerkelijke en
burgerlijke overheid. Het beheer
van de kerkfabriek wordt opgedragen aan de kerkraad.”
Hoeveel leden telt de raad?
Deze bestaat sinds het decreet
van 7 mei 2004 steeds uit 5
leden. Iedereen kan zich hiervoor kandidaat stellen als hij/zij
voldoet aan de volgende 3 voorwaarden: rooms-katholiek zijn,
minstens 18 jaar zijn, ingeschreven staan in het bevolkingsregis-

4

WAARHEEN Juni 2021

ter van de gemeente waarvan de
parochie deel uitmaakt.
Deze 5 leden worden aangevuld met een door de bisschop
aangestelde verantwoordelijke,
op Sint-Medardus Pastoor Marc
Verhaeghe.
Om de 3 jaar is er een gedeeltelijke
vernieuwing (grote en kleine helft)
mogelijk d.m.v. een herverkiezing
door de kerkraad zelf. Dit wordt
kenbaar gemaakt o.a. in de parochiekerk, in het weekblad 'Kerk en
Leven',... en via andere kanalen.
De gekozen leden bepalen
dan zelf de functies binnen de
kerkraad: voorzitter Luc Mansis, secretaris Dirk Verbrugghe,
penningmeester Rudy Vandenbroele, leden Claire Lamoral en
Leo Deneut. Omdat in de meeste
steden en gemeenten meerdere
parochiekerken zijn en dus ook
kerkfabrieken, bestaat er een
Centraal Kerkbestuur dat optreedt als gesprekspartner van
het gemeentebestuur. Hierin
zetelt een afgevaardigde van elke
parochie. Elke parochie dient hier
zijn meerjarenbegroting in. De
gemeente kan dan in principe
zelf de prioriteiten bepalen.

Waaruit bestaan jullie taken?
De kerkfabriek staat dus in voor
het onderhoud van het kerkgebouw, het orgel, het liturgisch
vaatwerk, de liturgische kledij, de
aanwezige kunstvoorwerpen, ...
Inkomsten haalt ze uit de verkoop van kaarsen, een deel van
de collectes, de misintenties in
het bijzonder bij uitvaarten en
huwelijken, eventuele huurinkomsten,... . Je kunt wel denken
dat deze inkomsten meestal onvoldoende zijn om een begroting
in evenwicht bij het gemeentebestuur in te dienen, zeker bij renovatiewerken aan het gebouw,
restauratie kunstvoorwerpen,
onderhoud orgel,... Dan is het gemeentebestuur bij wet verplicht
die tekorten aan te vullen. Een
goede verstandhouding tussen
de leden van het gemeentebestuur en die van de kerkraad is
dan ook heel belangrijk. Meer
en meer krijgen kerkgebouwen
naast de oorspronkelijke functie
voor geloofsbeleving ook andere
functies toegekend, de zogenaamde nevenbestemmingen.
De Sint-Medarduskerk is een beschermd monument sinds 1964

Heeft corona ook invloed gehad
op jullie werking?
Jazeker: de wettelijk verplichte
vergaderingen die niet fysiek
kunnen doorgaan, projecten
in samenwerking met andere
partners die op de lange baan
geschoven worden, het uitblijven
van culturele evenementen zoals
het 'Gregoriaans Festival',...

v.l.n.r.: Dirk Verbrugghe, Rudy Vandenbroele, priester Marc Verhaeghe, Luc Mansis
en Leo Deneut

Meer en meer krijgen kerkgebouwen
naast de oorspronkelijke functie
voor geloofsbeleving ook andere
functies toegekend, de zogenaamde
nevenbestemmingen.

Wat kunnen bezoekers beleven
tijdens de Open Kerkendagen?
We voorzagen eerst om een geleide wandeling te maken langs
verdwenen gebedshuizen op de
Sint-Medardusparochie, maar de
maatregelen die dan nog zullen
gelden, beperken dit initiatief
helaas te veel. De kerkdeuren
zullen die dagen wel openstaan
en overeenkomstig de coronamaatregelen (beperkte toegang,
mondmasker,...) en iedereen is
van harte welkom.
Tenslotte: wat is de drijfveer van
de leden van de kerkraad?
Lid zijn van de kerkraad is onbezoldigd vrijwilligerswerk dat
meer en meer deskundigheid
vergt om alle dossiers en officiële
documenten op orde te hebben.
Een Wervik zonder een piekfijne,
monumentale Sint-Medarduskerk is niet denkbaar en deze
drijfveer houdt ons staande.
Juni 2021 WAARHEEN
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MILIEU

HUISVESTING

WERVIK
ZET ZICH
IN VOOR
BIJEN!
In onze stad zijn bijen
welkome gasten. Op verschillende plaatsen vind
je dan ook een bijenhotel:
- Speldenstraat
- Tuin stadhuis
- Tabaksmuseum
- Oosthove
- Visput Geluwe
- Parkbegraafplaats

Dominique Persoone: "Ruil beton voor bijenbloemen!"

BIJENHELDEN
BREKEN UIT

Bijen verdienen aandacht in een breder biodiversiteitsverhaal.
Ze vervullen immers een uiterst belangrijke functie als bestuiver van landbouwgewassen, fruitteelten en wilde planten maar
ze hebben het steeds moeilijker om te overleven. Zo leeft 80
procent van de bijen onder de grond. Maar hoe meer verharde
oppervlakten er zijn, hoe meer dakloze bijen. Ambassadeurs van
'Week van de Bij' Dominique Persoone en Britt van Marsenille
ruilen op de nieuwe affiche beton in voor bijenbloemen. Echte
bijenhelden!

LIEVER 50 TINTEN GROEN DAN GRIJS
Na enkele droge zomers is de vraag naar verharding en kunstgras gestegen. Hagen worden vervangen door steenkorven en
opritten geplaveid met stenen voor meerdere wagens. Daardoor
kan het water moeilijker in de bodem sijpelen en warmt de
directe omgeving bij hitte nog meer op. Ook voor bijen wordt
zo het menu van hun restaurant beperkter. Voor zandbijen is er
minder plaats vrij voor hun verblijfplaats in de bodem. De Week
van de Bij neemt het op voor de bestuivers in Vlaanderen, samen
met ambassadeurs Dominique Persoone en Britt Van Marsenille
die een hart voor bijen hebben.
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WIN!
Deze bijen zorgen voor
heel wat honing. Jij kan
die winnen tijdens de
'Week van de Bij' van 30
mei tot 6 juni!
Hou tijdens de 'Week van
de Bij' onze Facebookpagina in de gaten of
surf naar www.wervik.be/
weekvandebij. Wie weet
ben jij wel één van de
winnaars!

NIEUWE RENOVATIEMAATREGELEN

RENTELOOS RENOVATIEKREDIET EN EPC-LABELPREMIE
Nu. Nu moeten we renoveren of beter reNUveren. Dit jaar maakt de Vlaamse Regering tot 300
miljoen euro vrij om de Vlaamse renovatiestrategie
vorm te geven op het terrein. Bij energiezuinige
gebouwen wint namelijk iedereen: de eigenaars,
de bouwsector, het klimaat en de energiefactuur.
Wie vanaf dit jaar eigenaar wordt van een woning
en deze grondig gaat renoveren, kan tot € 60.000
renteloos lenen voor een grondige renovatie
van de woning of het appartement. En iedereen
met een woning met een slecht energielabel die
deze binnen de 5 jaar grondig renoveert, kan een
EPC-labelpremie tot € 5.000 aanvragen bij Fluvius.
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REDENEN OM UW RENUVATIE
METEEN AAN TE PAKKEN

1. Meer comfort:
een goed geïsoleerde en geventileerde woning is veel
comfortabeler om
in te leven.
2. Lagere energierekening: een goed
geïsoleerde woning
doet jouw energierekening fors dalen.

3. Goed voor het
klimaat: minder
energie verbruiken
betekent ook minder CO2 uitstoten.
4. Je woning wordt
meer waard: een
woning renoveren
loont altijd. Het doet
de waarde van jouw
woning ook stijgen.

Alle info op www.energiesparen.be/
renuveer

VERVANG JE OUDE
GASKETEL EN
BESPAAR € 500
Je geeft er de voorkeur aan om zuinig te zijn
en dus het minste energieverbruik te hebben.
Als jouw toestel meer dan twintig jaar oud is, is
het tijd om het te vervangen. Gas.be neemt het
initiatief om je te helpen door je een premie toe
te kennen. Zo kan je je investering sneller terugverdienen en minder energie verbruiken, terwijl
je toch van hetzelfde comfort blijft genieten.

Hoeveel bedraagt de premie?
• € 500 voor een nieuw centraal verwarmingstoestel op gas
- max. nominaal vermogen van 70 kW
- € 5 extra per kW boven de 70 kW (max. € 2.500 (=
470kW)/toestel)
- condensatieketel, gaswarmtepomp, condenserende
warme lucht generator, hybride gasketel (condensatieketel op gas en een elektrische warmtepomp), micro-cogeneratie op gas
• € 200 voor een nieuw warmwatertoestel op gas voor de
onmiddellijke productie van warm water of voor opslag
• € 150 voor nieuwe toestellen voor individuele ruimteverwarming: kachel, convector of inbouwhaard op gas
(premie per toestel, max. 3)
Voorwaarden?
• Er liggen meer dan twintig jaar tussen het jaar van installatie van het oude toestel en het jaar van de factuur voor
de installatie van het nieuwe toestel.
• De installatiefactuur voor het nieuwe toestel is gedateerd
na 21 november 2019.
• Het nieuwe toestel is geïnstalleerd door een Cerga- of
gecertificeerde installateur
• Je hebt foto’s van de oude en de nieuwe installatie
• Zowel de oude als de nieuwe installatie moet met aardgas
functioneren
• De aanvrager is eigenaar van het toestel en een inwoner
van België of een rechtspersoon die zijn hoofdkantoor
heeft of in België actief is
• Voor alle actievoorwaarden en algemene voorwaarden:
www.gas.be
• Aanvragen enkel in te dienen via de website www.gas.be

Juni 2021 WAARHEEN
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WOON- EN ZORGBEDRIJF WERVIK

EEN KIJKJE OP DE
NACHTOPVANG
Van bovenuit zijn mondmasker, merk ik een enigszins nerveuze blik van
Roger wanneer ik zijn kamer binnenstap. 'Johnny is ier nie wi, ie moest werken'. Johnny, de zoon van Roger, zou ons vandaag vergezellen in wat een
dubbelinterview moest worden. 'Met oes twè lukt da ook wel', probeer ik
hem ietwat gerust te stellen. En inderdaad… al gauw zie ik zijn gezichtstrekken ontspannen en blijkt Roger een praatgrage man.

R

oger Mahieu is een 84-jarige weduwnaar en rasechte
Wervikaan. Sinds geruime
tijd is hij gebruiker van de Nachtopvang van het Woon- en Zorgbedrijf Wervik. Als ik hem vraag
hoe hij hier terechtgekomen is,
steekt hij van wal: 'In de zomer
van 2018 werd ik opgenomen in
het ziekenhuis. Het ging toen echt
niet zo goed met me. Bij mijn
ontslag, zeiden de artsen me dat
een volledige terugkeer naar huis
niet meer haalbaar was. Ook mijn
kinderen vonden het geen goed
idee dat ik terug naar huis zou
keren. Maar ik wou absoluut niet
naar een woonzorgcentrum. Ik
heb drie kinderen, moet je weten.
Ik heb mij moeten weren wi om
toch naar huis te mogen!' Er komen pretoogjes in zijn ogen. 'En ik
heb het gehaald!'
Als ik een dag later Johnny, zijn
zoon, aan de lijn heb, nuanceert
deze het verhaal. 'Het klopt dat
onze vader niet echt stond te
springen om naar een woon-
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De Nachtopvang
van het Woon- en
Zorgbedrijf Wervik
is gesitueerd in het
Sint-Janshospitaal
in het centrum van
Wervik. Deze georganiseerde opvang is
de ideale oplossing
voor personen die
nog zelfstandig thuis
willen wonen, maar 's
nachts enige vorm van
ondersteuning nodig
hebben. Vanaf 16.30
uur 's avonds tot 10.00
uur 's morgens wordt
de nodige professionele ondersteuning en
begeleiding aangeboden.
WAAR?

Sint-Janshospitaal,
Steenakker 30, Wervik.
HOEVEEL?

6 kamers beschikbaar.
PRIJS?

€ 30/nacht (ontbijt en
avondmaal inbegrepen)
CONTACT:

zorgcentrum te gaan. Hij vond dat
hij nog goed te been was. Al snel
waren we er wel samen uit dat
er een tussenoplossing diende te
worden gevonden. En de Nachtopvang bleek hier ideaal voor.'
'Het was niet meer veilig voor
me om 's nachts alleen te blijven.
Mocht er iets met me gebeuren,
dan was ik helemaal alleen. Wat

"De Nachtopvang
bleek een ideale
tussenoplossing."

Woon- en zorgbedrijf
Wervik: Lies Hollevoet:
056 95 25 52 – lies.hollevoet@wzbwervik.be
Steenakker 30, Wervik
www.wzbwervik.be/
dienst/diensten-aanhuis/nachtopvang of
scan deze QR-code

als ik onwel werd? Ik voelde me
ook totaal niet meer goed in mijn
vel. Ik was echt bang. Ik heb er zelf
een tijdje mijn slaap voor gelaten.'
Roger staat plots op en wenkt me
hem te volgen. Hij neemt me mee
door de gangen van het gebouw.
'Zie je, hier is het verpleeglokaal.
Elke nacht is er hier een nachtverzorgende aanwezig. Ik hoef maar
op een knop te drukken aan mijn
bed, en ze zijn daar.' Ik volg hem
verder. 'Hier op deze verdieping, is
dus mijn kamer. Al van 13 augustus
2018. Ik ken hier dan ook de ande- 'Weet je dat ik corona gehad
heb Madam?' Rogers blik wordt
re bewoners al heel goed.'
somber. 'Ik werd zelf even in het
ziekenhuis opgenomen. Ik ben
Roger verwijst hiermee naar de
echt heel ziek geweest. Dan kon
bewoners van het Groepswonen
ik natuurlijk niet naar de NachtopDe Compagnie. De Nachtopvang
situeert zich op dezelfde verdievang komen. Het was te gevaarlijk
om de anderen te besmetten.
ping als De Compagnie. Op deze
Gelukkig kon ik mijn kamer hier
afdeling zijn zes kamers voorbewel reserveren. Na mijn opname in
houden voor de Nachtopvang.
het ziekenhuis, ben ik onmiddelNiet enkel de aanwezigheid van
bekwaam personeel zorgt voor
lijk terug gekomen. Het was een
een veiliger gevoel. Ook de interblij weerzien alleszins met Rik en
Manu!' Beide heren zijn blijkbaar
actie met de bewoners van De
de chauffeurs van de woonzorgCompagnie en de andere gebruikers van de Nachtopvang, draagt
bus. Elke avond pikken ze Roger
hiertoe bij. De Nachtopvang biedt
beurtelings op bij hem thuis en
immers ook de mogelijkheid om
brengen hem de volgende morhet avondmaal en het ontbijt
gen terug naar zijn huis. Dit doen
samen in de gemeenschappelijke
ze ook zo voor andere gebruikers
leefruimte van het Sint- Janshosvan de Nachtopvang die dit wenpitaal te benutten. Gebruikers en
sen.
bewoners kunnen na de maaltij'k Zit kik ier goe. Er zouden er veel
den nog wat keuvelen, wat voor
deugd van hebben om ook naar
een veilig groepsgevoel zorgt.
hier te komen. Ge kunt het je niet
beter wensen.' En met deze woorZoon Johnny beaamt dat het een
hele geruststelling is te weten dat
den, gaat hij terug in de zetel van
zijn vader 's nachts in een veilige
zijn kamer zitten. Hij sluit zijn ogen
omgeving vertoeft. 'We zijn niet
en glimlacht. 'Ik ben nen gelukkienkel gerust, de Nachtopvang
ge mens Madam.'
betekent voor ons ook een verade- Stilletjes verlaat ik zijn kamer, en
begrijp ik nu iets beter de woorden
ming. De zorg voor een ouder is
niet te onderschatten. En 's nachts van Voltaire:
J'ai décidé d'être heureux… parce
even ontlast te worden van die
que c'est bon pour la santé…
zorgen, geeft terug zielsrust.'
Juni 2021 WAARHEEN
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VROUWENCENTRUM

MAGAZINE

KIES DE NIEUWE NAAM
VOOR ONS VROUWENCENTRUM!
Ons Vrouwencentrum blaast dit jaar 30 kaarsjes uit. Naar aanleiding van dit jubileum zijn we
op zoek naar een nieuwe naam. Tot 16 mei kon je een voorstel indienen. We kregen verschillende leuke voorstellen binnen en de keuze is opnieuw aan jou!
Tot 13 juni kan je stemmen op jouw favoriete inzending. Dit kan via het formulier op
www.wervik.be/vrouwencentrum of door een e-mail te sturen naar communicatie@wervik.be

De Knoop

Zoek het hier

TeWee

Primadam

De Wervikoan

De Doorpas

De lintmeter

Werv-ateljee

De Welkom

of O.C t'ateljee of t'ateljee

GEZONDHEID

GEZONDHEIDSCHEQUE
VOOR EEN BEGELEID LEEFSTIJLPROGRAMMA
Vanaf nu kan elke inwoner van Zuid-West-Vlaanderen tot 30 september 2021 gebruik maken van de Gezondheidscheque ter waarde van € 45. Met de cheque wordt een belangrijk bedrag van het
persoonlijk aandeel bij een leefstijlprogramma voeding, beweging,
mentaal welbevinden en/of rookstop terugbetaald.

GRATIS VORMING
Logo Leieland biedt ook een gratis vorming aan voor groepen vrijwilligers, kwetsbare mensen en professionals in jullie organisatie
waarin het belang van leefstijl, drempels om in te
stappen in een leefstijlprogramma, de gezondheidscheque en voorstelling van De Brug aan bod komen.

i Meer info? Contacteer johan@logoleieland.be

Covid19 verscherpt nog het
belang van een
gezonde leefstijl.
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Zo veel afval zamelt Mirom Menen
elk jaar in
Als afvalintercommunale is Mirom Menen verantwoordelijk voor de preventie, ophaling en
de verwerking van het huishoudelijk afval van Menen, Wevelgem en Wervik. Ben je benieuwd
naar hoeveel afval we in 2020 ingezameld hebben? Of weet jij hoeveel bezoekers we over de
vloer krijgen op onze recyclageparken? Je komt het hier allemaal te weten.

250.599

142 asbestophalingen

Zo veel bezoekers hebben we in 2020
ontvangen op onze recyclageparken. De
drukste maand van het jaar was juli met
26.207 bezoekers. Maart was dan weer de
minst drukke maand. Deze cijfers moeten
we echter allemaal in coronaperspectief plaatsen. Zo zijn de recyclageparken
enkele weken gesloten geweest in maart
én is er telkens maar een beperkt aantal
bezoekers toegelaten op het park om de
coronamaatregelen te respecteren.

Onze chauffeurs zijn in 2020 op 142 adressen langs geweest om asbest aan huis op
te halen. Goed voor 83.000 kilogram.

72,45 kg

451 kg

Gemiddeld bracht een inwoner van Menen,
Wevelgem en Wervik vorig jaar 72,45 kg
afval per bezoek mee naar het recyclagepark.

We hebben 2.629 klanten die gebruik
maken van het systeem van de tuinafvalbakken. Daarbij kan je een abonnement
nemen om je tuinafvalbak op regelmatige
basis te laten ophalen aan huis. Jaarlijks
hebben we een gemiddelde van 451 kg
tuinafval per adres opgehaald.
Zelf interesse in een tuinafvalbak aan huis?
Ga naar onze website of bel 056 52 81 30.

Welk afval brengen
bezoekers het vaakst
naar onze recyclageparken? Dit is de top 3:

OPGELET: Asbest mag je enkel
brengen naar het recyclagepark als
het volledig verpakt is in transparante
plastic folie of zakken (dikte min. 100
micron). Ook tijdens het transport
naar het recyclagepark moet alles
al volledig verpakt zijn.

Uitgebreide info vind je op https://debrugzorgt.be/
de-gezondheidscheque
Nog vragen? Contacteer GZC.debrug@wvlzorgt.be
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Vragen?Juni
Contacteer
Mirom Menen11
2021 WAARHEEN
056 52 81 30 - www.mirom-menen.be

Voor propere

glasbollen
Mirom Menen blijft verder de strijd aangaan
tegen zwerfvuil en sluikstort. De focus ligt
hierbij op het tegengaan van afval naast glasbollen.
Elke week gaan we langs bij onze glasbollen om
alle sluikstort en zwerfvuil op te ruimen. Op die
manier helpen we het straatbeeld proper houden.
De afgelopen jaren zien we een duidelijke daling
van het sluikstort bij de glasbollen. Dat komt
onder meer door de inzet van camera’s, sensibilisering en het plaatsen van ondergrondse
glasbollen. We zijn dus op de goede weg en geven
graag nog deze twee tips mee:
Plaats geen afval naast of rond de glasbol.
Dat is sluikstort en kan een GAS-boete opleveren.
Wat niet thuishoort in een glasbol, kan je brengen
naar het recyclagepark of aanbieden voor de
afvalophalers aan huis.
Respecteer de inwerpuren: tussen 8 en 22 uur
mag je gebruik maken van de glasbol.

“Composteren

INZAMEL 20
RESULTATEN 20

biedt zo veel voordelen”

RECUPEL
IEDERE BELG BRACHT 10,8 KG
AFGEDANKT ELEKTRO EN LAMPEN
NAAR EEN RECUPEL-PUNT

Wilfried Loosvelt is al meer dan 20 jaar compostmeester bij Mirom Menen. Hij deelt ons zijn tips
en tricks over composteren.
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“Ik ben altijd al heel graag bezig geweest
in mijn tuin”, vertelt Wilfried die intussen geniet
van zijn pensioen. “Mijn ouders hadden een bloemenwinkel in Rekkem en van kindsbeen ben ik altijd
in de weer geweest om de bloemen te helpen
verzorgen. Zo heb ik de liefde voor tuinieren met
de paplepel meegekregen. Later heb ik een huis
gekocht met een grote tuin en is ook mijn composteerverhaal begonnen.”
Wilfried beschikt over twee compostbakken. “Het
biedt ongelooflijk veel voordelen voor mij. Snoeihout, bladeren, bloemen, groente- en fruitafval,
gras in beperkte mate … kan ik allemaal brengen
naar mijn compostbak en hoort dus niet meer in
het rest- of tuinafval. De werking van zo’n compostbak of -vat is ook eenvoudig. Een compostvat
plaats je op enkele verhoogde tegels zodat er
zuurstof kan komen in het vat en onderaan begin

GRONDSTOFFEN KRIJGEN
EEN NIEUW LEVEN

Glascontainers

hun
houden omgeving

Laat geen
afval achter.

graag proper. Vermijd

een boete.
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VERBRANDING
MET ENERGIERECUPERATIE

GRATIS
ONLINE LESSEN
COMPOSTEREN

je met een laag bruin materiaal. Dat zijn houtsnippers, droge takjes, haksel… Daarna kan je
van start gaan met je keuken- en tuinafval. Een
goede tip: breng af en toe ook een laag met droge
bladeren aan in je vat of bak. Zo blijf je een goede
textuur behouden om compost te vormen. Zaken
als broodresten en vleesoverschotten moet je dan
weer vermijden, want dat trekt ongedierte aan.
Wekelijks kan je met een stok wat extra zuurstof
aanbrengen in je vat of bak. Na een aantal maanden is je compost rijp om te oogsten. Ik meng die
met mijn tuinaarde en merk dat mijn groenten in
die aarde veel sneller en beter groeien. Compost
is ook heel geschikt voor tussen je bloemen of op
je gazon. Het is een absolute aanrader.”
Een compostvat (met beluchtingsstok)
is voor slechts € 30 te koop op het
recyclagepark.
ACTIE: Van 1 tot 30 juni krijg je jouw
compostbak of -vat bovendien gratis
thuisgeleverd. Bestellen kan op het
recyclagepark of via onze website.

Begint het bij jou ook te kriebelen om in de tuin aan de slag te gaan met
composteren? Weet je niet hoe je eraan begint? Wat wel en niet te composteren? Of welk systeem je best gebruikt? In samenwerking met Vlaco
vzw organiseert Mirom Menen op 22 juni en 24 juni om 20 uur gratis
een online infoles thuiscomposteren. De infosessie neemt ongeveer 1,5
uur in beslag. Inschrijven kan door een mail te sturen naar communicatie
@mirom-menen.be.
Schrijf je snel in, want het aantal plaatsen is beperkt.

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

Grofvuil beter sorteren

WERVIK BEKENT KLEUR

op het recyclagepark

De afgelopen jaren slaagden Menen, Wevelgem en Wervik erin om minder restafval in te zamelen,
maar het kan en moet nog veel beter. Grondstoffen zijn steeds schaarser en we moeten volop de weg
inslaan naar een circulaire economie. Daarom is het ook belangrijk dat we onder meer ons brandbaar
grofvuil op het recyclagepark beter sorteren.
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nieuwe bestemming geven als grondstof voor
nieuwe producten. Door zoveel mogelijk te sorteren
en recycleren naar grondstoffen hebben we minder nieuwe grondstoffen nodig en komen we tot
een duurzame en circulaire economie. Denk daarom twee keer na voor je iets in de restgroep gooit.
Zo gaan we samen voor een afvalvrije toekomst!
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Wie af en toe eens een bezoekje brengt aan ons recyclagepark, is zeker vertrouwd met ons diftarsysteem.
Door te werken met een rode, oranje en groene groep
brengen we het principe van ‘de vervuiler betaalt’ in
de praktijk. De rode restgroep staat voor brandbaar
grofvuil en gaat, net als alle restafvalzakken, naar de
verbrandingsinstallatie. Het gaat letterlijk in rook op
dus. Nochtans willen we zo veel mogelijk afval een
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In de textielcontainer

In aparte container
voor matrassen

Bij PMD

In andere containers

Beantwoord de wedstrijdvraag en

win een compostvat
Wat hoort niet thuis in een compostvat of -bak
volgens onze compostmeester?
1 Aardappelschillen
3 Broodresten
2 Tuinbloemen
4 Snoeihout
Mail het antwoord voor 30 juni naar
wedstrijd@mirom-menen.be of
stuur het naar Mirom Menen,
Industrielaan 30, 8930 Menen.
Maak zo kans op één van
de drie compostvaten met
beluchtingsstok (t.w.v. € 30)
die we verloten onder de
correcte inzendingen.
De winnaars worden persoonlijk op de hoogte gebracht.
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deze campagne?
Ik vond het zeker belangrijk
om mee te werken aan deze
campagne want er is nog
steeds heel veel haat en geweld in deze wereld. Onlangs
nog de man die doodgeslagen
werd door minderjarigen omVeel mensen waren geschokt
dat hij gay was. Dat hou je toch
en in het bijzonder mensen uit
niet voor mogelijk in deze tijd!
de LGBTQ+ gemeenschap(*).
Regenboogvlaggen doken mas- Dus ja, het is zeker nog nodig
om campagnes te voeren. En
saal op als steunbetuiging na
daar neem ik graag aan deel.
deze moord. Jammer genoeg
komen de reacties, zoals bij
deze misdaad, vaak na de feiten. Vind je het belangrijk dat
een stadsbestuur aandacht
Het lokaal bestuur Wervik trekt schenkt aan verdraagzaamheid?
volop de kaart van verdraagStiekem is dit wel heel leuk dat
zaamheid en wil daarin verder
je stad of gemeente aandacht
gaan dan het louter onderneschenkt aan verdraagzaammen van actie nadat er zich
heid. Het geeft toch wat een
een incident heeft voortgegoede feeling en ook het gedaan. De campagne ‘Neen tegen haat’ wil niet enkel tonen
dat Wervik een inclusieve stad
is, maar roept ook op tot verdraagzaamheid.
Begin maart werd David Polfliet
vermoord. De man werd via
een datingapp in de val gelokt
en vermoord. Dit raakt aan de
kern van onze samenleving, de
vrijheid om te zijn wie je bent.

Binnen de campagne ‘Neen
tegen haat’ voorzag Wervik
heel wat acties. Zowel naar
de burgers, de scholen, het
middenveld, het stadspersoneel… Kapper Thierry Toebat
uit Geluwe was het gezicht van
onze campagne.
Waarom vond je het belangrijk om mee te werken aan

Dit zijn de winnaars
van de editie in
maart. Proficiat!

Vragen? Contacteer Mirom Menen 056 52 81 30 - onthaal@mirom-menen.be
www.mirom-menen.be - Volg ons op Facebook: Mirom Menen

NEEN TEGEN HAAT

e uit Geluwe

man die de prijs

in ontvang st nam)

Dit magazine is uitgegeven door Mirom Menen in samenwerking met jouw gemeente. V.U.: Stan Roose, Industrielaan 30, 8930 Menen

voel dat je welkom en geliefd
kan zijn in je stad en door je
stad.

Wervik is een
inclusieve stad,
maar roept ook
op tot verdraagzaamheid
Was je in het verleden zelf al
slachtoffer van haat?
Mijn jeugd toen ik naar school
ging was niet zo rooskleurig.
Scheldwoorden en uitstoting heb ik wel meegemaakt.
Gelukkig is gaybashing niet bij
mij gebeurd maar wel bij vrienden en als je alleen liep was je
nooit 100% op je gemak.
Wat kan er nog meer gedaan
worden in het kader van gelijkheid?
Ik vind dat onze stad heel goed
bezig is. Jullie komen uit met
acties en campagnes voor verdraagzaamheid en gelijkheid.
Het is goed dat het niet in de
doofpot gestopt wordt en te
accepteren dat het nog steeds
een probleem is. Bij deze zou ik
zeggen: doe zo verder!

(*) LGBTQ is een verzamelterm die staat voor lesbisch, homoseksueel, biseksueel en transgender; de '+' in LGBT+ staat
voor de andere genderidentiteiten, genderexpressies, seksuele oriëntaties en romantische oriëntaties die daarnaast nog
bestaan, zoals mensen die zich als non-binair, intersekse, queer of aseksueel benoemen, …
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WERVIK STOASCHE

NAILS BY GWEN

Vorig jaar startte Issam El Rhazzal kapsalon
Issam op Steenakker 27. Mannen kunnen er
terecht voor een nieuwe snit. Kapper Issam
zoekt samen met jou naar een kapsel dat
het best past bij jouw persoonlijkheid.
Normaal kan je er terecht zonder afspraak.
Maar door de coronamaatregelen moet
er nu wél een afspraak gemaakt worden
op het nummer 0486 45 42 18. Zo wordt de
wachttijd ook tot een minimum beperkt.

In 2019 werd het geklasseerde stationsgebouw van Wervik te koop aangeboden.
Ludovic Catteeuw en Karolien Ramon
kochten het gebouw in de Stationsstraat
17 en toverden dit ondertussen om tot een
pareltje van een feestzaal. De zaal kan worden gehuurd voor evenementen, feesten,
workshops, vergaderingen, … Je bent er vrij
van traiteur.
De verbouwingen zijn al een eindje voorbij,
toch kon de feestzaal nog niet openen door
de aanslepende coronacrisis. Hopelijk kan dit
binnenkort wel, we duimen allemaal mee!
Bij interesse, bel 0496 79 82 12 of mail
feest@wervik-stoasche.be

Begin maart 2021 startte Gwen Verhaeghe
met ‘Nails by Gwen’ in de Leiestraat 12. De
zaak bestaat al jaren maar vestigde zich recent in Wervik. Gwen woont sinds vorig jaar
in Wervik en heeft de stap genomen om als
nieuwe inwoner haar zaak een nieuw leven
te geven in onze stad. Ze voelde zich hier
direct goed en welkom. Ze heeft ook veel
steun aan haar man Dries Rousseau,
die zorgde voor alle contacten in Wervik.
Nails by Gwen is een nagelsalon, maar ook
een groothandel met o.a. spraytan producten en kledij. Gwen geeft ook opleidingen
aan beginnende nagelstylistes.

SINDS 2020

Midden de coronacrisis opende Ludwina
Carton een nieuwe winkel: ’t Borduurhuisje
in de Kasteelstraat 110. Na twee jaar in bijberoep startte Ludwina begin 2021 samen met
haar vriend Pieter Van De Putte JPS.BOR
(JPS komt van JPS elektriciteitswerken).
Ludwina en Pieter verkopen en borduren
een assortiment voor baby’s tot volwassenen,
leuke gepersonaliseerde cadeautjes dus.
Ze werken ook vaak voor andere zelfstandigen: ze voorzien kledij van hun logo.
Ludwina is blij dat ze de stap gezet heeft
om hiervan haar hoofdberoep te maken:
‘Het voelt fantastisch om me volop bezig te
houden met het maken van gepersonaliseerde geschenken zoals geboortepakketjes en daarna de deugddoende reacties van
de klanten te horen’.
De winkel is open op woensdag en zaterdag, op de andere momenten is Ludwina
volop aan het borduren of ontvangt ze
klanten op afspraak. Binnenkort wordt het
assortiment uitgebreid met graveren in
hout en het bedrukken van koffietassen.
Volg hen op Instagram of Facebook.

KAPSALON ISSAM

SINDS 2021

SINDS BEGIN 2021

In Wervik zijn we fier op onze handelszaken!
En omdat er desondanks deze woelige tijden
nog steeds jonge ondernemers zijn die de sprong
wagen lichten we ze hier maar al te graag uit!
Deze ondernemers gaan hun droom achterna
en openden recent een handelszaak. Lezen jullie
even mee?

BORDUURHUISJE

SINDS 2020
2021
SINDS

SINDS 2020

LOKALE ECONOMIE
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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

De Wervikse Beweegroute (nieuwe opdrachten!)
Zin in een actieve wandeling? Ga op pad met jouw kids
langs deze beweegroute en voer de nieuwe beweeg- en
doe-opdrachten uit.
Je kan de wandelkaart van de beweegroute en de opdrachten
downloaden op www.wervik.be/beweegroute.
De opdrachten vind je ook langs de weg terug en de wandelkaart
kan je verkrijgen aan het onthaal van het stadhuis, in de bibliotheek
en LDC De Spie in Geluwe.

Het Huis van het Kind is geen
fysieke plaats, maar een verzamelnaam voor alle organisaties die er zijn voor gezinnen, kinderen en jongeren.
Hiernaast vind je twee initiatieven van het Huis van het
Kind Wervik

Talk en Play in Wervik en Geluwe
Het Huis van het Kind Wervik organiseert deze zomer
opnieuw een gezellig ‘Talk en Play’ evenement in
Wervik én Geluwe voor jong en oud.
In Wervik luiden we de zomer in op zaterdag 26 juni met Talk
en Play op Oosthove en in Geluwe sluiten we op zaterdag 21
augustus de zomer af met Talk en Play in LDC De Spie. We
starten telkens om 11u.
We voorzien onder andere animatie voor de kinderen en jongeren, een aperoconcert, food en drinks, …
Op deze manier willen we voor onze Wervikse gezinnen een
leuke starter en afsluiter van de zomer bieden waar volwassenen en jongeren gezellig kunnen samenzijn en waar kinderen
naar hartenlust kunnen spelen.

TIPS VOOR OUDERS TIJDENS
DE EXAMENPERIODE
Een kind in de basisschool, een tiener en een student: ze hebben allemaal te
maken met testen, proeven of examens. Wat kan jij als ouder doen? Want ook
al gaat elk kind anders om met examens, het is voor heel het gezin een spannende periode.
JE KAN ALTIJD
MET IETS HELPEN
Als ouder kan je tijdens de
examenperiode je kind op veel
manieren helpen. Zorg dat het
op een aangepaste plaats kan
studeren: het ene kind heeft
graag muziek op de achtergrond,
het andere wil het zo stil mogelijk. Kijk of het praktische ondersteuning nodig heeft: de ene
help je door samen een planning
op te stellen met studie- en ontspanningsmomenten, de andere
regelt dat het liefst zelf.
Verras je kind met een lekker vieruurtje. Dat helpt altijd. En vooral:
toon interesse. Vraag hoe het
studeren verloopt of hoe het examen geweest is. Geef eens een
dikke knuffel en toon met een
kind bang worden dat het jou zal
lief gebaar dat je je kind steunt.
teleurstellen.
Vertel het dat je het niet zo erg
WAARDEER DE INZET
vindt mocht het resultaat wat
VAN JE KIND
minder zijn, als het maar z’n best
Zijn jouw verwachtingen realistisch? Studeren mag voor je kind doet. Beloon met andere wooreen uitdaging zijn en een gezon- den de inzet, niet het resultaat.
de dosis positieve stress komt het Als je kind bang is om een slecht
presteren ten goede. Verwacht je examen af te leggen, overloop
te veel van je kind, dan kan stress dan samen wat er kan gebeuren
omslaan in faalangst en kan je
als dat examen inderdaad slecht

Geef eens een dikke knuffel
en toon met een lief gebaar
dat je je kind steunt.
18
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zou aflopen. Het kan je kind geruststellen om te merken dat er
voor alles een oplossing bestaat.
Probeer ook zelf rustig te blijven.
Een kind kan onzeker worden
wanneer je als ouder te bezorgd
bent over een slechte afloop.

GEEF VERTROUWEN
Alles controleren of altijd over
de schouder meekijken kan je
kind onrustig maken. Je hoeft
als ouder ook niet thuis te blijven
van je werk tijdens de examenperiode. Te veel zorg kan overkomen als controle en dat zet het
niet aan tot studeren. Wat je wel

Juni 2021 WAARHEEN
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kan doen? Moedig je kind aan
om zelf na te denken hoe het
dingen kan aanpakken. Geleidelijk aan moet je kind het
zelf doen: plannen, instuderen,
prioriteiten bepalen, afwegen
of het de leerstof voldoende
kent. Geef je kind dus het
gevoel dat jij vertrouwt dat
het de zaken aankan. En laat
merken dat het bij jou terecht
kan voor hulp of advies.

leren van de volgende definitie,
dan te panikeren bij het zien van
de drie andere die volgen.”

HOU DE SFEER IN HUIS
ONTSPANNEN
Tijdens de examens hebben
kinderen voldoende slaap nodig.
Om goed te kunnen slapen,
helpt het om eerst te ontspannen. Zorg dus voor een overgang
tussen studeren en slaap.
Kijk hoe je dagelijkse dingen

kan gebruiken om te pauzeren:
samen koken, even voetballen
in de tuin, een ommetje maken,
samen een kopje thee drinken.
Die doodgewone dingen geven mentale rust, zodat je kind
nadien terug kan gaan studeren.
Praat ook over andere dingen in
de examenperiode, de dingen
van alledag. Niet alles hoeft in
het teken van de examens te
staan.


Bron: Groeimee.be

MAAK AFSPRAKEN OVER
GSM EN SOCIALE MEDIA
Door de gsm en de sociale
media is je kind verbonden
met medeleerlingen. Ook tijdens de examenperiode. Is dat
goed of slecht? Goed is dat
kinderen elkaar steunen, aanmoedigen of raad aan elkaar
vragen. Contact met anderen
kan ook voor afleiding zorgen.
Voor het ene kind is dat goed,
voor het andere niet. Maak
alvast samen afspraken over
gsm- of computergebruik.
Dan is dat duidelijk.

20
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SUBSIDIES
VOOR
SPORTCLUBS
Onze stad steunt
sportverenigingen en
sportevenementen op
basis van een subsidiereglement.
Een sportclub kan subsidie
ontvangen voor zijn jaarlijkse
werking. Ook voor de organisatie van sportevenementen
is er financiële ondersteuning. Omwille van de coronacrisis zullen we dit jaar voor
het tweede opeenvolgende
jaar geen subsidiedossiers
opvragen bij de verenigingen
maar ons baseren op de gegevens van het subsidiedossier 2019. Het is namelijk heel
moeilijk om de werking van
clubs voor het afgelopen jaar
op een correcte en eerlijke
manier tegenover elkaar af te
wegen.
Toch willen we nieuwe clubs
of clubs die in het verleden
geen subsidiedossier indienden, de kans geven om een
subsidie te ontvangen voor
het jaar 2020. Dit kan door
contact op te nemen met de
Sportdienst tegen uiterlijk 14
juni 2021. Aanmelden kan via
sport@wervik.be.

Woordzoeker
Kan jij alle woorden vinden in deze woordzoeker?

HELP JE KIND OVER
EEN DIP HEEN
Lukt het studeren even niet?
Of heeft je kind een slecht
gevoel bij de laatste toets?
Een goede tip: maak je niet
kwaad. Als jij vertrouwen
houdt, kan je kind opnieuw
vertrouwen krijgen. Ga samen
op zoek naar wat kan helpen,
steunen, motiveren. Misschien
vinden jullie samen goede tips
om opnieuw zin en energie te
krijgen.
Laat zien dat je begrijpt hoe
lastig een examenperiode is,
maar stimuleer om positief te
blijven. Leer je kind dat studeren stap voor stap gaat: “Je
stopt beter je energie in het

SPORT

WORD JIJ DE GROOTSTE
VOETBALKENNER VAN WERVIK?
Deze zomer organiseert de stad Wervik in samenwerking met Tifogame, een online platform voor voetbalpronostieken, een gratis EK-pronostiek voor al de inwoners. We willen vooral heel wat animo creëren rond
het grootste voetbalfeest van het jaar en inwoners,
jong en oud, meezuigen in die fantastische EK-sfeer.

GRATIS & LAAGDREMPELIG

EK = ENTERTAINMENT

Wervik wil zijn burgers een
bruisende EK-beleving bezorgen. Deze QR-code leidt je
rechtstreeks naar het spelformulier.

“Een EK of een WK voetbal
zijn van die evenementen
die niemand onberoerd laten.
Onder collega’s, met vrienden
of in de familie ... we laten ons
allemaal wel eens verleiden
tot een pronostiekje”, vertelt Pieterjan Veys, een van
de bezielers van Tifogame.
"Ook Wervik was zich hiervan
bewust en besloot om, net
als een 30-tal andere Vlaamse steden en gemeenten
op onze EK-kar te springen.
Na maanden van thuiswerk,
leven in allerlei ‘bubbels’ en
andere beperkende maatregelen besefte de stad dat
er nood was aan een groot,
maar coronaproof, EK-evenement. Wij willen met de stad
de inwoners van Wervik een
onvergetelijke en spannende
EK-beleving bieden”, besluit
Pieterjan Veys.

Je voorspelt er de resultaten
van de Rode Duivels in de
groepsfase en later die van
de andere fases. Iedereen,
kenner of gelegenheidssupporter, kan meespelen.
Uiteindelijk gaan we op zoek
naar de grootste voetbalkenner van Wervik. De prijzenpot
bestaat uit Wervikse kadobonnen met een waarde van
250, 100 en 50 euro en 50
Select voetballen.

i Voor meer info kan je ook

telefonisch contact opnemen op het nummer 056
95 24 40.

BARBECUE
GLIJBAAN
KRUIWAGEN
TUINHUIS

BLOEM
GRAS
SCHOMMEL
VIJVER

BOOM
HARK
SCHOP
ZWEMBAD

Sfeerbeeld tijdens het vorige Wereldkampioenschap voetbal.

Juni 2021 WAARHEEN

21

AD VALVAS

OPEN / GESLOTEN

KANDIDATES TABAKSFEEVERKIEZING 2021-2022

Schrijf je in of nomineer iemand!
Tamica Labarque, Rhune Schuermans en Emmy Nolf mochten
door omstandigheden uitzonderlijk 2 jaar lang het lintje van
stadsambassadrice dragen.
Als de coronamaatregelen het
toelaten, dan kiezen we op
zondag 5 september de nieuwe Tabaksfee 2021-2022. Ben
je een dynamische jongedame
en ‘preus’ op jouw stad? Wil je
meedingen naar het felbegeer-

de kroontje en een jaar lang als
ambassadrice onze stad vertegenwoordigen en promoten?
Schrijf je dan meteen in! Of ken
je iemand die geknipt is om
deze uitdaging op te nemen?
Laat het ons zeker weten en
draag je vriendin, zus, nicht,
kennis, … als kandidate voor!
Kandidates hoeven zeker geen
podiumvrees te hebben: het is
in geen klassieke missverkiezing
(geen showgedeelte!). Je moet

ook niet langer lid zijn van een
Wervikse vereniging. Jongedames tussen 17 (zijn of worden)
en 23 jaar + woonachtig in Wervik, Geluwe of Kruiseke kunnen
zich online inschrijven of zich
laten nomineren via www.wervik.be/tabaksfee. Niet twijfelen
is de boodschap want een reuze
boeiend jaar boordevol nieuwe
contacten en een aantrekkelijke
prijzenpot staan jou te wachten…

Voor meer info, contacteer Druart Dominiek (vtbKultuur): 0478 22 02 91 - dominiekdruart@gmail.com

Vlaanderen Wandelt Lokaal
Vlaanderen Wandelt lokaal is een groot
succes. Er zijn een honderdtal clubs die zich
hebben aangemeld. Ook wij doen mee!
27 juni 2021
STARTPLAATS: “Jongensschool” Geluwe, Beselarestraat 33 Geluwe (Wervik)
STARTUUR: tussen 07.00 uur en 15.00 uur
(Laatste aankomstuur: 17.00 uur)
WANNEER:

INSCHRIJVINGSGELD:

leden: € 1,50
niet-leden: € 2,50
Kinderen jonger dan 12 jaar: gratis
AFSTANDEN: 6 – 12 – 18 - 24 km
De 6 km is een gezinswandeling in en rond
Geluwe. De 12-21 km gaan langs rustige landelijke wegen richting Ter Hand.
Uiteraard wordt bij deze organisatie rekening gehouden met de geldende corona-maatregelen. Wat en hoe het wordt, is
nog koffiedik kijken: inschrijving, catering,
enz.
Meer info: www.vlaanderenwandelt.be
Deelnemende wandelclubs vind je binnenkort op www.walkinginbelgium.be
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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 5 juni)

> 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 (* 5 juni, 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:
Vrije Tijd:
Openbaar Domein:
Bouwen - Milieu - Wonen:
Secretariaat - Personeel:
Financiële dienst:
Sociale dienst:
Algemeen nummer:

056 95 20 01
056 95 20 02
056 95 20 03
056 95 20 04
056 95 20 05
056 95 20 06
056 95 20 07
056 95 20 00

Het OCMW is bereikbaar op het nummer 056 95 26 00.
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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

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

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
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PENSIOENDIENST

ZWEMBAD TER LEIE

CHECK DE GELDIGHEID
VAN JE RIJBEWIJS
Het rijbewijs 'bankkaartmodel'
is 10 jaar geldig.
Is je rijbewijs nog minder dan
3 maanden geldig? Neem dan
contact op met de dienst
Burgerzaken om je rijbewijs
te hernieuwen

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
E-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 - 12.30 uur
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Draag een
mondmasker
Draag een
mondmasker

SPORT

GO
CARS

RONDE

Hou 1,5 m
afstand
Hou 1,5 m
afstand

voor alle 8- tot en met
12-JARIGEN

ZATERDAG 29 MEI 2021 / 10 > 12 u
De Knippelaar, KRUISEKE
ZATERDAG 29 MEI 2021 / 13.30 > 17 u
Ter Linde, GELUWE

PANNAVOETBAL
KLIMMUUR

ZONDAG 30 MEI 2021 / 10 > 12 u
De Pionier, WERVIK
Vooraf inschrijven via sport@wervik.be
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VRIJDAG 18 EN ZATERDAG 19 JUNI 2021
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OPEN
DEUR

4 STEMPELS = 2 GLAASJES CAVA
aan de pui van het stadhuis
Een initiatief van

