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Maak kennis
met Steffi, onze
brugfiguur
(VER)BOUWEN

Alle premies op een
rijtje

AGENDA

Ontdek de UiTagenda
boordevol leuke 
activiteiten en dingen

Eendjes vissen of
oliebollen eten?
Allebei natuurlijk!

EERSTE WOORD

STADSNIEUWS

Gezocht
Jobstudenten OCMW - Woon- en Zorgbedrijf
Ben je 16 jaar of ouder en op zoek naar een
boeiende en leerrijke vakantiejob? Schrijf je snel in
via www.wervik.be/ocmw/jobstudenten2018
INFO: personeelsdienst@wzbwervik.be, 056 95 25 30
Vrijwilligers zwerfhonden
De dienst Leefomgeving is op zoek naar dierenliefhebbers die loslopende honden willen oppikken en
naar het asiel brengen. Heb je een hart voor dieren
en heb je een auto om de dieren te vervoeren? Stuur
dan een mail naar leefomgeving@wervik.be.

Tijd voor een cursus

Zin in een cursus, maar zie je door het bos de
bomen niet meer? Surf dan naar tijdvooreencursus.be en voer je woonplaats en je interesses
in. Zo krijg je in slechts twee eenvoudige stappen alle mogelijkheden in West-Vlaanderen op
jouw maat! Snel, efficiënt en persoonlijk.

Kermis!
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In de kijker:
brugfiguur Steffi

Het is alweer bijna kermis! Twee weken lang
kan je genieten van spectaculaire
attracties, lekker eten en veel plezier voor
het hele gezin!
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Maart is Jeugdboekenmaand

11

Agenda UiT in Wervik

Openingsuren
Zaterdag 17 maart: 16 – 21.30 uur
Zondag 18 maart: 15 – 21 uur
Maandag 19 maart: 16 – 19 uur
Woensdag 21 maart: 15 – 19 uur
Zaterdag 24 maart: 16– 21.30 uur
Zondag 25 maart: 15– 21 uur

15

Doe jij mee met
Proper Wervik?

16

Leefomgeving:
alle premies op
een rijtje
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> www.tijdvooreencursus.be

infosessie
inrichtingsstudie Geluwe

In het centrum van Geluwe ligt een groot stuk bebouwbare grond. Het gaat over het gebied tussen
de Beselarestraat, Derde Lansiersstraat, Kanterstraat
en de Reutelbeek-Geluwebeek. Daar ligt onder andere de voormalige gemeentelijke basisschool.
De stad en intercommunale Leiedal onderzoeken
hoe we die grond het best gebruiken en hoe de
woonzone eruit zou zien. Ben je benieuwd naar de
resultaten? Kom dan naar het infomoment op 9
maart.
WANNEER: Vrijdag

9 maart, 16 – 19 uur
WAAR: LDC De Spie
INFO: dienst Leefomgeving
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IN DE KIJKER: BRUGFIGUUR STEFFI

KEN JIJ DE BRUGFIGUUR AL ?
Sinds mei 2017 is Steffi Malfait onze brugfiguur.
Ze heeft intussen ook zitdagen in de scholen en heeft zo al een
40-tal gezinnen kunnen helpen met grote en kleine vragen.
Maak kennis met Steffi en haar takenpakket. Wie weet kan ze
ook jou helpen!

Steffi, een brugfiguur, wat is dat nu juist?
“Dat is een persoon die de brug vormt tussen ouders en allerlei andere instanties
zoals het OCMW, Buurthuis De Kier, de
kringloopwinkel, de mutualiteit, scholen, …
Ouders kunnen bij mij terecht met al hun
vragen rond schoolfacturen, materiële hulp,
opvoeding, vrije tijd enzovoort. In het begin
van het jaar schooljaar heb ik bijvoorbeeld
veel vragen gehad over schooltoelages. Ik
help de ouders met het invullen en indienen van het dossier.”

WIE IS BRUGFIGUUR STEFFI?

•••

NAAM: Steffi Malfait

OPLEIDING: maatschappelijk werk en rechts-

praktijk

BRUGFIGUUR SINDS: 2 mei 2017

WAAROM KOOS JE DEZE JOB? Ik heb altijd al willen
werken met gezinnen met kinderen. Een kind
helpen, is het mooiste dat er is.

Zijn ouders vaak niet genoeg op de hoogte
van maatregelen die hen kunnen helpen?
“Dat klopt. Veel mensen weten niet dat
schoolcheques bestaan, of dat er in Buurthuis De Kier een Pamperbank is waar je 25

“Samen met ouders
zoek ik een passend
antwoord”
pampers kan kopen voor 1 euro. Het is mijn
taak om ouders die daar recht op hebben
ernaar te leiden.”
Via de ouders help je ook de kinderen. “Inderdaad. Ik werk dan wel met de ouders,
maar het zijn uiteindelijk de kinderen die
er de vruchten van plukken. Onlangs heb ik
bijvoorbeeld een gezin laten kennismaken
met de UiTPAS. Dankzij het sociaal tarief
dat gekoppeld is aan de pas, kan het kind in
de vakantie samen met zijn vriendjes mee
op uitstap met de jeugddienst. Het zit hem
soms in van die hele kleine dingen, maar je
maakt een kind daar enorm gelukkig mee.
Veel gezinnen hebben vaak een duwtje nodig om hun kansen te grijpen, ik zie ze echt
sterker worden. Een meerwaarde van deze
functie is dat ik deel uitmaak van de soci-
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ale dienst van het OCMW. Deze invalshoek
biedt heel wat perspectieven om de gezinnen integraal te begeleiden of gericht door
te verwijzen.”
Waar kunnen ouders jou vinden? “Ze kunnen me bellen of mailen. Elke woensdagnamiddag zit ik op de sociale dienst van het
OCMW en ik heb ook zitdagen in de scholen. Daarnaast ga ik ook op huisbezoek. Ik
heb sinds september zo’n 43 gezinnen kunnen doorverwijzen. Sommige ouders zie ik
maar één of twee keer, bij anderen wordt
soms een kortdurende begeleiding opgestart. Ik probeer ervoor te zorgen dat ze een
antwoord krijgen op hun vragen of zelf de
weg vinden.”

→
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Een afspraak met de brugfiguur
Je kan elke woensdagnamiddag tussen 13
en 16.30 uur binnenspringen bij Steffi op
de sociale dienst van het OCMW. Liever een
ander moment of een andere locatie? Stuur
dan een mailtje naar
schoolkansen@wervik.be om verder af te
spreken of bel naar 056 92 56 05. Je vindt
haar ook in alle scholen in Wervik, Geluwe
en Kruiseke.
Zitdagen scholen
• De Horizon (8.30 – 10 uur):
21 maart, 18 april, 16 mei, 13 juni
• Grenslandschool Wervik (10 – 11.30 uur):
21 maart, 18 april, 16 mei, 13 juni
• De Vlier Geluwe (8.30 – 10 uur):
13 maart, 17 april, 15 mei, 12 juni
• De Graankorrel Geluwe (8.15 – 9.45 uur):
8 maart, 29 april, 3 mei, 14 juni
• De Graankorrel Kruiseke (8.15 – 9.45 uur):
15 maart, 19 april, 17 mei, 21 juni
• De Graankorrel Wervik (8.15 – 9.45 uur):
7 maart, 28 april, 2 mei, 6 juni
• Sint-Jorisschool Geluwe (10 – 11.30 uur):
20 maart, 17 april, 15 mei, 19 juni
• Sint-Jozefscollege Wervik (15.30 – 17 uur):
13 maart, 17 april, 15 mei, 12 juni

Vraagje
voor St
effi?
056 95
26 05
schoolk
ansen@
wervik
.be

Eureka!

OUDERBIJEENKOMSTEN
Huis van het Kind organiseert verschillende gratis bijeenkomsten voor ouders. Je hoort er hoe anderen opvoeden.
Je kan vertellen hoe jij het doet. Je bespreekt er samen vragen, twijfels en successen. Je krijgt tips en meer informatie.
>Info: Huis van het Kind, 056 95 26 50,
ilse.paerewyck@ocmw-wervik.be
www.facebook.be/ouderssteunen

INSCHRIJVEN OP
SCHOOL
Gaat je kindje volgend jaar voor het eerst naar school? Of
maakt je kind de overstap van kleuter- naar basisonderwijs? Op tijd inschrijven is de boodschap!

WAARHEEN Maart 2018

Tijdens de Jeugdboekenmaand staan
wetenschap en techniek centraal! Heel de
maand lang organiseert de bib een pak
activiteiten voor scholen. Maar ook kinderen die in hun vrije tijd naar de bibliotheek
komen, vinden er een stapel boeken die
gelinkt zijn aan wetenschap en techniek.
Boeken in de kijker
Op jeugdboekenmaand.be staat een lijst
met leuke boeken, gelinkt aan het thema
van dit jaar. We geven tips voor verschillende leeftijden. Een deel van die boeken
hebben we in onze bibliotheken.

Iedereen Leest presenteert

1 -31
MaaRT
2018

JEUGD
BOEKEN
MaaND

>www.jeugdboekenmaand.be

EUreka!

Kleuter- en basisonderwijs

Inschrijven kan al in het schooljaar voordat dat je kind naar
(een nieuwe) school gaat.
•De Graankorrel (Wervik, Geluwe, Kruiseke): vanaf 20 maart
(van 1 tot en met 15 maart voorrang voor broers en zussen)
•De Horizon: het hele jaar door

WETENSCHaP & TECHNIEK

Secundair onderwijs

Neem contact op met de school van je keuze.

Jeugdboekenmaand.be
Een initiatief van Iedereen Leest. Iedereen Leest wordt gesubsidieerd door het Vlaams Fonds voor de Letteren en staat onder de Hoge Bescherming van Hare Majesteit de Koningin. — V.U. Sylvie Dhaene, Frankrijklei 130/4, 2000 Antwerpen — illustratie Peter Goes — vorm Kris Demey

Problemen met inschrijven?

Is je kind geweigerd of is er geen plaats meer? Contacteer
het Lokaal Overlegplatform via www.agodi.be/lop
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Maart is Jeugdboekenmaand
in de bibliotheken van Wervik en Geluwe
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iedereenleest.

06/10/2017 11:14

Post jouw Jeugdboekenweekfoto op Facebook
met de #Wervik #Geluwe
#Kruiseke
Maart 2018 WAARHEEN
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AGENDA

THEATER

HET DODELIJKE
JUBILEUM
Een intieme jubileumviering krijgt een onheilspellend randje als er een dode valt. Hoofdinspecteur
Van In (Herbert Flack) en zijn assistent De Swaef
(Jelle Cleymans) zijn direct ter plaatse om de
moord te onderzoeken en ook commissaris Van
Nuffel (Frans Maas) is van de partij.
WANNEER: zaterdag 10 maart, 20 uur
WAAR: Forum
PRIJS: 25 euro

AVONDVOORSTELLING

PIV HUVLUV

In ‘Zijn er nog vragen?’ maakt Piv komaf met de
triviale vragen die hem vaak gesteld worden na
optredens. Hij beantwoordt voor eens en voor
altijd alle vragen die op hem werden en worden
afgevuurd. Tijdens (en wie weet ook na) deze voorstelling kom je álles over Piv te weten.
WANNEER: zaterdag 24 maart, 20 uur
WAAR: Forum
PRIJS: 12 euro

VORMING
CINÉFORUM

CAPTAIN FANTASTIC

Ben is een toegewijde vader. Hij leert zijn zes kinderen
hoe ze moeten leven en overleven in de dichte bossen in het noordwesten van Noord-Amerika. Maar hij
moet zijn zelfgemaakte paradijs verlaten.
WANNEER: vrijdag 16 maart, 20 uur
WAAR: Forum
PRIJS: 5 euro

MOESKROEN EN DE
GRENSSTREEK
België had tijdens de 19de eeuw lange tijd de
reputatie een liberaal en gastvrij land te zijn ten
opzichte van vreemdelingen. Toch voerde het
tijdens die periode ook 340.000 geregistreerde
uitwijzingen uit.
WANNEER: woensdag 28 maart, 19 tot 21.15 uur
WAAR: Forum
PRIJS: 8 euro

In samenwerking met de bibliotheek en de Gezinsbonden van Wervik en Geluwe
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Tickets en info:
056 95 24 17
cultuur@wervik.be
www.wervik.be/forum

Wervikse Koet’nanche
Van waar komt ons Werviks dialect?
Waarin is ons dialect zo verschillend van andere
West-Vlaamse dialecten?
Hebben we woorden en gezegden die elders niet (of
bijna niet) gekend zijn?
Hebben we een speciale uitspraak?

WANNEER: vrijdag
WAAR: Forum
PRIJS:

30 maart, 20 uur

5 euro

INSCHRIJVEN EN TICKETS: www.wervik.be/forum

Professor Magda Devos van de Gentse universiteit
weet er meer over. Ken jij heel speciale woorden of
uitdrukkingen? Bezorg ze op voorhand aan Bernard
Delvoye, Draperiestraat 8, Wervik of delvoye.bernard@
skynet.be. Professor Devos zal een selectie van jullie
koet’nanche bespreken.

Maart 2018 WAARHEEN
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Spoedcursus
leren zwemmen
VOOR WIE: kinderen

van de derde kleuterklas, eerste en
tweede leerjaar. Deelnemers moeten een watergewenningsbrevet hebben. Ze moeten van de badrand in het
water kunnen springen, bellen blazen onder water en
op de rug kunnen drijven. Vraag aan één van de redders
om de proefjes af te nemen.
WANNEER: van 3 april tot en met 14 april (op weekdagen)

Grenzeloze
groepsbezoeken

Wervik en de Grensleieregio vormen de ideale
bestemming voor een verrassende uitstap met
familie, vrienden, collega’s of met je vereniging.
Wij hebben meer dan vijftig t(r)ips gebundeld in
onze nieuwe groepsbrochure. Kom het typische
grensgevoel ervaren, proeven van heerlijke streekproducten, wandelen doorheen de boeiende
geschiedenis van onze eeuwenoude stad, onze
rijke tabakstraditie opsnuiven, varen op de Golden
River, ...

• groep 1: van 10 tot 10.45uur
• groep 2: van 11 tot 11.45 uur
PRIJS: 60 euro, niet-inwoners 80 euro
INSCHRIJVEN: vanaf 15 maart, 17 uur via www.wervik.be/
webshop

Taalarme en anderstalige kinderen van 5
tot 8 jaar kunnen in de paasvakantie naar
de vakantiebabbels komen. Via spelletjes en
activiteiten leren ze het Nederlands van elke
dag gebruiken.
Let op: het aantal plaatsen is beperkt. Als de
plaatsen in de paasvakantie volzet zijn, dan
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BENEFIET

Paaschocolade
ten voordele van
Jeugdharmonie
Onder Ons

van donderdag 1 maart
tot zaterdag 10 maart,
stadscentrum Wervik.
PRIJS: 10 euro

ZO 04/03
Tweedehandsbeurs Gezinsbond
van 9 tot 12 uur, De
Knippelaar, Kruiseke.

INFO EN STAND RESERVE-

REN: gezinsbondwervik@
gmail.com. PRIJS: toegang
gratis, gratis opvang voor
de kleinsten. Stand (3m)
met tafel 10 euro, zonder
tafel 8 euro.

van 19 tot 20.30 uur,
Sint-Jozefscollege, Koestraat 26, Wervik. PRIJS:
Gratis
WORKSHOP

Kunstwerk maken
van 14 tot 16 uur, Buurthuis De Kier. INFO: jolien.
merlier@ocmw-wervik.
be. PRIJS: Gratis
ETEN EN DRINKEN

Feestmaaltijd

van 11.30 tot 14.30
uur, Buurthuis De Kier.
INFO: jolien.merlier@
ocmw-wervik.be. PRIJS:
10 euro

VR 9/03

VTBKULTUUR - DIAVOORSTELLING

Cuba

Toen Christoffel Colombus in 1492 per
ongeluk Cuba ontdekte zei hij dat dit het
mooiste eiland was dat mensenogen ooit
aanschouwd hadden. Cuba heeft meer te
bieden dan enkel zon en zee. Voorstelling
door Edgard Jespers.
20 uur, Forum. INFO: delvoye.bernard@skynet.be. PRIJS: 3 euro, niet-leden 3,50 euro

ZA 10/03
THEATER

Aspe 2: Het dodelijke jubileum
20 uur, Forum. INFO:
cultuur@wervik.be, 056
95 24 17.
PRIJS: 25 euro


Haal deze gratis brochure af bij de dienst Toerisme of bekijk hem op www.wervik.be/toerisme.
Hulp nodig? De medewerkers van onze toeristische dienst helpen je graag bij de uitwerking van
een passend programma.

VAKANTIEBABBELS
DE PAASVAKANTIE

DO 01/03

Concert Whocat

kom je op de wachtlijst voor de vakantiebabbels in de zomervakantie (27 – 31 augustus).
van 9 tot en met 13 april, telkens van
9 tot 12 uur
WAAR: Buurthuis De Kier
PRIJS: 10 euro (één drankje per dag inbegrepen)
INSCHRIJVEN: jolien.merlier@ocmw-wervik.be,
056 95 26 31, Buurthuis De Kier
WANNEER:

15 uur, erfgoedcentrum
De Briekenmolen.
PRIJS: 8 euro 

DI 06/03
WORKSHOP

Paasei maken

van 14 tot 16.30 uur, LDC
De Spie. INFO: ldc.despie@
wzbwervik.be, 056 95 29
50. PRIJS: 3 euro

DO 08/03

ZA 10/03
BEURS

Busreis naar Oldtimerbeurs in
Reims (Fr)

7 uur, vertrek vanuit
station Wervik. INFO EN
INSCHRIJVEN: www.oldtimermeeting.be/reims,
nicolas.galle@telenet.be
PRIJS: 37 euro

ZA 10/03
THEATER

De Manke van Inishmaan

Op het kleurloze Ierse eiland Inishmaan van de
jaren ‘30 sleept de tijd voort. Iedereen lijkt vastgeroest in zijn eigen beslommeringen. Het stugge leven van de eilandbewoners wordt overhoop
gehaald met de komst van een Amerikaanse
filmploeg. Zaterdag 10 van 20 tot 22 uur, zondag
11 van 15 tot 18 uur, vrijdag 16 van 20 tot 23
uur en zaterdag 17 maart van 20 tot 23 uur, Ter
Linde. INFO: info@ktoog.be PRIJS: 8 euro

INFOAVOND

voor nieuwe leerlingen

Maart 2018 WAARHEEN
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GYMSHOW

Krachtig en Lenig
Wervik – “Spektakel”

13.30 tot 16.30 uur en
van 18.30 tot 21 uur,
Sportzaal De Pionier.
INFO: info@krachtigenlenig.be PRIJS: 12 euro

ZO 11/03

SPORT EN BEWEGING

Dansnamiddag

Kunstwerk maken

van 14 tot 16.30 uur,
LDC De Spie. INFO: ldc.despie@wzbwervik.be, 056
95 29 50. PRIJS: Gratis

ZA 17/03
Garageverkoop
brocante

Briekenhoek Wervik,
Hansbekestraat 16, Wervik. PRIJS: Gratis



MA 26/03

HUMOR OP MAANDAG

Jan-Bart De Meulenaere

20.30 uur, ‘t Kapittel,
Ooievaarsstraat, Wervik.
PRIJS: 10 euro
WORKSHOP

van 19 tot 21 uur, Buurthuis De Kier. PRIJS: Gratis

DI 13/03

Bingo

DI 27/03

van 14 tot 16 uur, Buurthuis De Kier. INFO: jolien.
merlier@ocmw-wervik.
be, OSIO@votjeugdhulp.
be. PRIJS: Gratis

van 14 tot 16 uur, Buurthuis De Kier. INFO: jolien.
merlier@ocmw-wervik.
be. PRIJS: 4 euro

DI 20/03
LEZING

Martin Luther

van 19.30 tot 21.30 uur,
LDC De Spie. INFO: ldc.despie@wzbwervik.be, 056
95 29 50. PRIJS: 6 euro

VORMING

Moeskroen: uitwijzingspoort
naar Frankrijk
van 19 tot 21.15 uur,
Forum. PRIJS: 8 euro

van 9 tot 11.30 uur,
Buurthuis De Kier.
INFO: jolien.merlier@
ocmw-wervik.be. PRIJS:
2,50 euro 

Zindelijkheid

van 19.30 tot 22.30 uur,
kooklokaal Si-Jo, Kloosterstraat 15, Geluwe.
INFO: Femma Geluwe, 056
51 80 64. PRIJS: 10 euro

Stop! Tot hier en
niet verder. Over
grenzen en structuur

WO 28/03

WORKSHOP

MA 19/03

OUDERBIJEENKOMST

huis De Kier. INFO: jolien.
merlier@ocmw-wervik.
be. PRIJS: 8,50 euro 

Maak tijd voor een
brunch of ontbijt

Van 15 tot 19 uur, Buurthuis De Kier. INFO: jolien.
merlier@ocmw-wervik.
be, 056 95 26 31. PRIJS:
Gratis

OUDERBIJEENKOMST

WORKSHOP

Bloemschikken,
thema Pasen

van 14 tot 16 uur, Buurt-

Budgetvriendelijk
koken

VR 30/03
LEZING

Werviksche

WO 28/03
WORKSHOP

Aromatherapie

THEATER

De Egyptenaren maakten ook al gebruik
van aromatherapie. Ze haalden olie uit bloemen, bladeren, … Te gebruiken bij verkoudheden, palliatieve zorgen en huidverzorging. Samen maken we onze eigen crème.

VR 16/03

van 20 tot 22 uur, Forum.
PRIJS: 12 euro

19.30 uur, Sultan, Wervik. INFO: gezinsbondwervik@gmail.com. PRIJS: 15 euro, leden
Gezinsbond 10 euro

Captain Fantastic

ZO 25/03

VORMING

Energie besparen

van 18 tot 21 uur, Buurthuis De Kier. INFO: jolien.
merlier@ocmw-wervik.
be. PRIJS: Gratis

FILM

20 uur, Forum. INFO: cultuur@wervik.be. PRIJS: 5
euro 
WORKSHOP
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ZA 24/03
Piv Huvluv, Zijn er
nog vragen?

KINDERFILM

Despicable Me 3

14.30 uur, Forum. INFO:
cultuur@wervik.be, 056
95 24 17. PRIJS: 5 euro

Koet’nache

van 20 tot 22.30 uur, Forum. INFO EN INSCHRIJVEN:
delvoye.bernard@skynet.
be. PRIJS: 5 euro

ZA 31/03
FUIF

Chirosé

21 uur, Ter Linde. INFO:
Facebook Chiro Geluwe.
PRIJS: vvk 4 euro, add 5
euro

ZO 01/04

BROEDERLIJK DELEN

Ontbijt JIJ mee,
tot IEDEREEN
mee is?

van 7 tot 7.30 uur. INFO:
ontbijtjemee@outlook.
com, 0473 29 35 62, 056
31 27 19. PRIJS: 8 euro

ZA 07/04
THEATER

Van kwoad naar
erger

vanaf 20 uur, Forum.
INFO: cultuur@wervik.be,
056 95 24 17.
PRIJS: 19 euro

HEB JIJ
AL EEN
UITPAS?
Spaar punten met
je UiTPAS! Je kan je
gespaarde punten
omruilen voor gratis
zwembeurten, leuke
spullen, een lekker
koffietje, …
Zin in cultuur, maar
zit je met een
beperkt inkomen?
Dan kom je wellicht
in aanmerking voor
het
kansentarief.
Met je UiTPAS zuidwest kan je dan tot
80% korting krijgen
bij bepaalde UiTPASactiviteiten!
> wervik.be/uitpas

Je UiTPAS op je
smartphone

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

Jouw activiteit
in de Waarheen?
Volg deze twee stappen:
Voer je activiteit in de UiTdatabank in
(www.uitdatabank.be)
Surf naar www.wervik.be/gratispromotie en
vul het formulier in

1
2

! Hou de deadline in de gaten! Activiteiten
voor de Waarheen april tegen 1 maart, Waarheen
mei tegen 1 april, Waarheen juni tegen 1 mei.
PROBLEMEN? Je vindt een handleiding op www.
wervik.be/waarheen of geef een seintje aan de
communicatiedienst (communicatie@wervik.be).

Tentoonstelling
Reflecties in het zwembad
De studenten Schilderkunst van de Academie Menen tonen hun werken rond het thema ‘reflectie in
het zwembad'. Het lijnenspel van de architectuur
en de beweging in het water resulteerden in een
reeks verrassende schilderijen. Kom op 25 maart
om 11 uur naar de opening of bezoek de tentoonstelling erna.
WANNEER: van

25 maart tot 15 april, tijdens de openingsuren
WAAR: cafetaria zwembad
PRIJS: gratis

Op zoek naar het cultuur- en vrijetijdsaanbod
voor families met jonge
kinderen (-12 jaar)? Vlieg
wijst je de weg!
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PLUSSERSAGENDA
LDC DE KIM
Ouderdomsdiabetes:
wat nu?

Een infonamiddag over de oorzaken en de
vormen van diabetes en hoe je ermee omgaat.
WANNEER: donderdag 8 maart, 14 uur

LDC DE SPIE
Kunstwerk maken

We gaan aan de slag met iedereen die zin heeft
om samen een kunstwerk te creëren. Op doek
of op karton? Iedereen heeft talent!
WANNEER: vrijdag 16 maart, 14 uur
WAAR: LDC De Spie
LESGEVER: Christine Nollet
PRIJS: gratis
INSCHRIJVEN (NIET VERPLICHT): LDC De Spie,
056 95 29 50, ldc.despie@wzb-wervik.be

VIEF, SENIORENKNOOPPUNT
WERVIK

- MA 5 maart, 14 uur, zaal Avalon. Kaarting + rummikub
- MA12 maart, 14 uur, zaal Avalon. Voordracht: ‘Zien
met nieuwe ogen’, over de kracht van creativiteit

VL@S WERVIK – GELUWE

- VR 9 en 16 maart, 14 uur, Pionier. Curve bowls
- MA 12 maart, 14 uur, ’t Portaal. Spreekbeurt
EHBO
- WO 14 en 28 maart, 13.30 uur. Bolletra
- DO 15 en 29 maart, 14 uur, stadhuis. Fietsen
- ZO 18 maart, 14 uur, ’t Portaal. Lentefeest
- MA 19 maart, 14 uur, ’t Portaal. Prijskaarting
- DI 20 maart, 14 uur, ’t Portaal. Darts
- WO 21 maart, 14 uur, ’t Portaal. Bloemschikken
- MA 26 maart, 14 uur, Pardoen. Wandelen

STADSNIEUWS
NEOS GELUWE

- DO 1 maart, 12 uur, De Kleine Prins. Banket
- DI 6 maart. Daguitstap bedrijfsbezoeken
- DO 15 maart, 14 uur, Ter Linde. Kaarten
- DI 20 maart, 13.30 uur, Ter Linde. Wandelen

MILIEU
Geen gouden
gids meer nodig?
Schrijf je uit!

NEOS WERVIK

- DI 6 en 20 maart, 14 uur, Portaal. Kaartnamiddag
- DI 13 maart, 14 uur, Sint-Jozefskerk. Bowlen
- DI 27 maart, 12 uur, De Kleine Prins. Lentefeest

Krijg je elk jaar een witte én een gele
gids, maar doe je die boeken nooit
open? Help dan papier besparen en
laat de uitgever weten dat je de gidsen
niet meer wil. Surf naar www.goudengids.be/businesscenter/uitschrijven-gidsen en vul je gegevens in. Doe
dit voor 1 april.

OKRA GELUWE

- WO 7, 14, 21 en 28 maart, 14 uur, gemeentepark.
Petanque
- WO 7, 14, 21 en 28 maart, 14 uur, De Gaper. Dansen
- MA 12 maart, 14 uur, De Gaper. Creaclub hobby
- DI 13 en 27 maart, 14 uur, De Gaper. Kaarten

Op zoek naar een telefoonnummer?
Bel naar het gratis nummer 1207 of
surf naar www.1207.be, www.goudengids.be of www.wittegids.be.

OKRA KRUISEKE

- WO 7 en 21 maart, De Knippelaar. Kaarten
- WO 14 maart. Fietsen

OKRA WERVIK

- MA 5 maart, 14 uur, ’t Portaal. ‘K weet het quiz.
Inschrijven: eric.garrein@telenet.be, 0473 63 65 76.
Prijs: 6 euro per persoon (groepjes van maximum 4
personen)
- DI 6, 13, 20 en 27 maart, 13.30 uur, Oosthove. Petanque
- DO 15 maart, Zonnerad Zonnebeke. Okra fuif
- MA 19 maart, 14 uur, herberg ‘In den Grooten Moriaen’. Wandelen
- WO 28 maart, 14 uur, Oosthove. Kubbspel
- VR 9 en 23 maart, 14 uur, ‘t Portaal. Lijndansen
- DO 8 en 22 maart, 13.30 uur, ‘t Portaal. Puntenkaarting

DE PORTAALKAARTERS,
‘T PORTAAL

- Woensdag 7 maart. Prijskaarting
- Andere woensdagen. Kaarting

Doe jij ook mee
met Proper Wervik?
Een aantal enthousiaste inwoners wil Wervik, Geluwe, Kruiseke zwerfvuilvrij maken en houden. Ze krijgen hiervoor de steun
van de stad, het OCMW en MIROM, die grijp- en prikstokken,
handschoenen, fluohesjes en vuilniszakken ter beschikking
stellen. Vrijwilligers zijn bovendien gratis verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen.

Zin om mee te doen?

Ga eens kijken op de Facebookpagina van @properwervik. Geef
je naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en de straten van
je voorkeur door. De coördinator neemt contact met je op en
je kan meteen aan de slag. Geen internet? Spreek dan één van
deze vrijwilligers aan: Johan Deneut, Christine Decorte, Philippe
Galle, Marc Kino, Serge Nuitten, Yves Obin of bel naar coördinator Chris Voet op 056 31 24 39 of 0485 54 97 20.

Rechtzetting: Huis
leegmaken na
overlijden

In de Waarheen van februari stond
dat je een tijdelijke badge tot drie
maanden na de overlijdensdatum
kan krijgen. Dat is fout, je kan tot zes
maanden na het overlijden zo’n badge
krijgen.
>INFO: MIROM Menen, 056 52 81 30,
info@mirom-menen.be

Alvast bedankt!
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Welke premie
vraag jij aan?

Wervik maakt werk van comfortabel en betaalbaar
wonen, zowel voor huurders als eigenaars. Daarom voorzien we enkele premies waarmee je je woning kan aanpassen of verbeteren. Ook voor verhuurders zijn er premies. Wie weet heb jij wel recht op één van deze premies! Kom
zeker eens langs bij het Loket Premies in het stadhuis.

Aanpassingspremie andersvaliden en
senioren
PREMIE: De stad betaalt tot 750 euro van je
investering terug
WELKE WERKEN? Hellend vlak, drempels
wegwerken, vloer verhogen of verlagen,
gangen en deuren verbreden, keuken
onderrijdbaar maken, bad vervangen door
inloopdouche,
automatische
deuren,
liftsysteem, …
Verhuurderspremie
PREMIE: Woning in Wervik verhuren? De
stad betaalt tot 3.000 euro verbeteringswerken terug!
WELKE WERKEN? Nieuw dak, nieuw buitenschrijnwerk en buitendeuren, bestrijden
vochtproblemen, grondige elektriciteitswerken, werkzaamheden om risico’s op
CO-intoxicatie te verminderen.
Slooppremie
Heb je een stuk bouwgrond gekocht en
moet je het bestaande huis nog slopen?
Vraag dan de slooppremie aan. Je krijgt tot
5.000 euro van de kosten terug.

Verbeteringspremie
Is je huis minstens 35 jaar oud en
wil je structurele verbeteringswerkern uitvoern? Je krijgt tot 3000 euro terug
WELKE WERKEN? Vervangen van ramen en
deuren, elektriciteitswerken, dak vernieuwen en/of isoleren, centrale verwarming
vernieuwen en/of verbeteren, ...
PREMIE:

Tip: Eigenaars van
goeie huurwoningen krijgen van ons
het kwaliteitslabel
Gezonde Huurwoningen. We betalen
ook de kosten van
het conformiteitsattest terug

Let op: particulieren
kunnen
de lening aan 2%
nog
aanvragen
tot eind dit jaar,
daarna biedt de
Vlaamse overheid
enkel nog maar de
0%-lening aan.

Energielening
Wil je besparen op je energiefactuur? Dan
is investeren in isoleren en energiebesparende maatregelen een goed idee. De
Vlaamse overheid geeft je een financieel
duwtje in de rug en voorziet goedkope leningen.
PREMIE: Je kan tot 15.000 euro lenen
aan 2%. Heb je het niet breed, dan maak
je misschien kans op een renteloze lening
(0%). Vraag de lening aan bij het Loket Premies in het stadhuis.
WELKE WERKEN?

- Isoleren van dak, zoldervloer, muren,
vloeren

- Plaatsen hoogrendementsglas
- Luchtdichting en luchtdichtheidstest
- Energiezuinig ventilatiesysteem type C
of D
- Zuinige verwarmingsinstallatie
- Zonnepanelen, zonneboiler
-…
RenovatieCoach
Kan je huis wel een opknapbeurt gebruiken? Wil je extra isoleren? Zin om te investeren in duurzame energie? 3 maal ‘ja’,
maar geen courage om deze werken zelf te
coördineren, op te volgen, offertes op te
vragen, …? Laat je dan begeleiden door RenovatieCoach Bart!
•Gratis telefonisch advies
•Complexe vraagstukken of een woning
aankopen? De RenovatieCoach komt ook
aan huis. Dit kost je 50 euro per uur.
•Heb je het financieel niet zo breed? De
stad Wervik betaalt jouw begeleiding
door de RenovatieCoach terug. Ga langs
bij het Loket Premies.
•••

Loket Premies
stadhuis, dienst Leefomgeving
leefomgeving@wervik.be
056 95 21 80
Kom langs op maandag, woensdag of vrijdag (telkens in de voormiddag) of maak
een afspraak voor dinsdag of donderdag.
>www/wervik.be/premies-ensubsidies
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STADSNIEUWS

OPEN / GESLOTEN

Koop een kip met korting
en bespaar elk jaar 50 kilo
afval
Kippen zijn mooie, nuttige dieren die leven brengen in
je tuin. Bovendien verlossen ze je van slakken, onkruid
en heel wat keukenafval. Als beloning krijg je bijna dagelijks verse eitjes.

Rolcontainers
op jouw evenement
Organiseer je een evenement en heb je vuilnisbakken nodig? Scholen, organisaties,
verenigingen, … kunnen de rolcontainers
van MIROM gratis gebruiken. Vraag ze snel
en gemakkelijk online aan! Je moet ze wel
zelf bij MIROM komen ophalen en terugbrengen.
In elke rolcontainer kan 240 liter afval. Per
container betaal je 8,47 euro waarborg. Na
het evenement breng je de containers terug
naar MIROM, dan komt ook de afrekening.
Van containers die gevuld zijn met PMD,
glas of papier en karton krijg je de waarborg terug. Per container restafval rekent
MIROM 8,47 euro aan voor de verwerking.
rolcontainers van 240 liter
PRIJS: waarborg 8,47 euro per container.
PMD, glas of papier en karton: gratis. Restafval: 8,47 euro per container
WAT:

>www.mirom.be/schoolvereniging/evenementen/rolcontainers
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Van 1 april tot en met 15 mei krijg je 1 euro korting
bij de aankoop van een kip bij één van de deelnemende
handelaars. Met de kortingsbon kan je maximum drie
bruine of zwarte legkippen kopen. Een gezin kan de
bon slechts één keer gebruiken. Contacteer op voorhand de handelaar om je bestelling door te geven. Hou
rekening met een mogelijke leveringstermijn van één
of twee weken.
De kortingsbon en de deelnemende handelaars vind je
terug op www.mirom.be/kippen. De bon is ook verkrijgbaar in het stadhuis en bij de deelnemende handelaars.

Stadhuis - onthaal

Zwembad Ter Leie

Maandag
Dinsdag		
Woensdag
Donderdag
Vrijdag		
Zaterdag*
		

Maandag
Dinsdag		
Woensdag
Donderdag
Vrijdag		
Zaterdag
Zondag		

8.30 - 12.30 uur 13.30 - 16.30 uur
8.30 - 12.30 uur 13.30 - 18.30 uur
8.30 - 12.30
13.30 uur 13.30 - 16.30 uur
8.30 - 12.30
13.30 uur 13.30 - 16.30 uur
8.30 - 12.30
13.30 uur
9 - 12
12.30
uuruur
*eerste zaterdag van de maand

> 056 30 01 01, www.wervik.be, info@wervik.be
www.facebook.com/stadWervik

Stadhuis - diensten
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag*

9 - 12 uur
op afspraak!
9 - 12 uur
15 - 18.30 uur
9 - 12 uur
op afspraak!
9 - 12 uur
9 - 12 uur
9 - 12 uur
*eerste zaterdag van de maand,
enkel dienst Burgerzaken

Open op zaterdag
De dienst Burgerzaken en het onthaal zijn
open op zaterdag 3 maart
februari,
van
van
9 tot
9 tot
12 12
uur.
uur.

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

gesloten
17 - 19.45 uur
14 - 16.30 uur
12 - 13.30 uur
17 - 20.45 uur
14 - 17.45 uur
9 - 11.45 uur

17 - 20.45 uur
17 - 19.45 uur

Dienst Toerisme
Nationaal Tabaksmuseum
Laagseizoen van 16 november tot en met
31 maart. Groepsbezoeken zijn mogelijk op
afspraak.
> www.wervik.be/toerisme
> www.nationaaltabaksmuseum.be

Bibliotheek Wervik
Maandag
Dinsdag		
Woensdag
Donderdag
Vrijdag		
Zaterdag

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

15 - 19 uur

Bibliotheek Geluwe
Maandag
Dinsdag		
Woensdag
Donderdag
Vrijdag		
Zaterdag

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

FOD Sociale Zekerheid
Zitdag FOD Sociale Zekerheid, Personen met
een Handicap: woensdag 7 maart, van 14 tot
15.30 uur, kantoor 8 van de sociale dienst
OCMW.
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IN BEELD

FRANCOBELGE RUN
Kristof Vandamme Parcours
uittekenen FrancoBelge Run...
#francobelge #wervik2050
#sportersbelevenmeer

Jeugdbrandweer Wervik Activiteit van deze ochtend. Drill, maar
hoofdzakelijk EHBO.

#Wervik
#Geluwe
#Kruiseke
SUNDAYS ARE FOR RIDING
macadam.cc #minime #macadamcc #poc #bmc #wervik #leie
#lys

HET LEVEN ZOALS HET IS - CARNAVAL
Triamant Geluwe Pure samenhorigheid, oprechte warmte en gedeelde
vreugde. Dat zie je wanneer oud en jong samen dansen en zingen met een
stralende glimlach. Bedankt aan de leeringen van De Graankorrel.

DANA WINNER
Dana Winner Veel groeten uit
GC 't Forum in Wervik!
#Uitbewondering2

KROKUSTOCHT
WSV Wervik Proficiat aan de
500 wandelaars die het winterweer
trotseerden! foto: Mario Carton

