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Je aanvraag met
één simpele klik

Makkelijk je belastingen
invullen dankzij FOD
Financiën
Vanaf mei is jouw gedeeltelijk vooraf ingevulde
aangifte of voorstel van vereenvoudigde aangifte
online beschikbaar. Je kan ze bekijken, zelfs al heb
je je papieren aangifte (nog) niet ontvangen. Ga
naar MyMinfin.be en meld je aan:
• Met de app “itsme®”. Download de app en activeer ze met jouw identiteitskaart of bankkaart.
Vervolgens gebruik je een code om in te loggen.
• Met je identiteitskaart, een kaartlezer en pincode.
Vragen?
Wend je tot het contactcenter van de FOD Financiën op het nummer 0257 257 57 (normaal tarief - elke
werkdag van 8 tot 17 uur) of via het onlineformulier
(www.fin.belgium.be > Contact).

E-loket
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Bij onze diensten kan je terecht voor verschillende aanvragen, vergunningen of andere.
Maar wist je dat je heel wat van deze aanvragen
ook online kan doen? Via www.wervik.be/
e-loket kan je onder andere uittreksels uit
het bevolkings- of strafregister aanvragen
of je registreren voor orgaandonatie. Zo hoef
je je niet meer te verplaatsen naar het stadhuis. Toch graag extra informatie of zit je met
een prangende vraag? Dan kan je vanaf nu
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Wij weten raad

15

Week van de
Markt

makkelijk onze diensten bereiken via hun
centrale telefoonnummers:
•
•
•
•
•
•
•

Burgerzaken: 
Vrije Tijd: 
Openbaar Domein: 
Bouwen - Milieu - Wonen: 
Secretariaat - Personeel:
Financiële dienst:
Algemeen nummer:

16

Toeristische
brochures

056 952 001
056 952 002
056 952 003
056 952 004
056 952 005
056 952 006
056 952 000
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Premies en
subsidies

Zitdagen experten van
de FOD Financiën
De experten van de FOD Financiën helpen je
graag in Geluwe en Wervik. Dit enkel op afspraak!
Wervik: Stadshal Oosthove, Speiestraat 32, op
donderdag 23 en vrijdag 24 mei en vrijdag 7
juni van 9 tot 16 uur.
Geluwe: OC De Gaper, Sint-Denijsplaats 11, op
vrijdag 17 mei van 9 tot 16 uur.
Afspraak maken: kan vanaf maandag 8 april
via tel. 056 95 20 85.
> MEER INFO: www.wervik.be/zitdagen-belastingen

Meebrengen?
Breng je identiteitskaart mee, zelfs als je voor
iemand anders komt. In dat laatste geval
breng je ook een volmacht mee.
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Veilig parkeren
In het kader van de parkeersensibilisering in
de schoolomgevingen en ter hoogte van de
oversteekplaatsen voor voetgangers vragen
we jouw aandacht voor de geldende reglementering. De politie stelt regelmatig overtredingen vast zoals parkeren op het voetpad. Parkeren op een oversteekplaats voor
voetgangers of op minder dan drie meter
ervoor wordt beboet met een onmiddellijke inning van 116 euro, tussen de vijf en drie
meter kost dit 58 euro. Een gewaarschuwd
chauffeur is er dus twee waard.

Vraag tijdig aan!
Opgelet: een parkeerverbod (inclusief huren borden), inname openbaar domein (container, verhuislift,…) of signalisatiemachtiging (afzetten straat,…)
moet je minstens 5 werkdagen voor de uitvoeringsdatum aanvragen. Als je je aanvraag later indient,
dan kunnen wij niet garanderen dat onze dienst de
vergunning tijdig kan afleveren. Dit brengt immers
administratief werk met zich mee én er moet voorafgaandelijke controle gebeuren.

COLOFON Verantwoordelijke uitgever: Youro Casier. Redactie: Tim Ghillemyn, Elsje van Bellingen, Marc Stevens, Kathleen Mobouck, Renzo Demeulenaere, Akim Chouidem, Kris Deronne, Charlot Beerlandt, Rien Maertens. Foto's: Luc Vanthuyne. Concept: www.MAUS.studio
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IN DE KIJKER: DE CULTUURRAAD
voor de cultuurraad zoeken naar een
compromis indien er vanuit de verenigingen tegenstrijdige verlangens
komen.
Maar de cultuurraad kan ook uit
eigen beweging advies geven over
bepaalde zaken en dit altijd in het
belang van de verenigingen, individuele cultuurvormen, cultuur in
al haar facetten. In feite zijn we zowat de vakbond van het culturele
leven in de stad, zoals iemand ooit
verwoordde. Naast de maandelijkse
vergaderingen zijn er ook bestuursleden die afgevaardigd worden in
andere raden en commissies zoals
de programmatiecommissie van het
Forum, de bibliotheekcommissie,
de straatnamencommissie, de milieuadviesraad, ..."
Eerste rij v.l.n.r.: Nadine Glorie, Bernard Delvoye, voorzitter Patrick Biesbrouck en Lionel Brulez. Middelste rij v.l.n.r.: Pol Verstraete, Dorine Lesage, Anaïs Isebaert en Lieven Vandamme. Achterste rij v.l.n.r.: Freddy Stragier, Patrick Rozé, Tania Dassonneville en Dirk Delva.

Maak kennis met
onze cultuurraad

Op maandag 11 maart werd de nieuwe cultuurraad verkozen.
Twaalf enthousiastelingen zullen zich de komende periode over het
culturele landschap in onze stad buigen. Waar houdt de raad zich
zoal mee bezig en wat zijn de plannen voor de komende bestuursperiode? Wij klopten aan bij voorzitter Patrick Biesbrouck.
Kan je kort omschrijven wat
de taak is van de cultuuraad?
“De cultuurraad is in feite een adviesraad waarop het schepencollege kan en soms moet beroep doen
voordat het beslissingen neemt. Dit
advies is echter niet bindend maar
bij weigering moet wel gemotiveerd
4
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worden waarom men het niet volgt.
Een van de zaken waar de cultuurraad sterk bij betrokken wordt, is de
bouw van het nieuwe OC in Geluwe
en dan specifiek om op te volgen
welke noden er zijn bij de culture
verenigingen en hoe die kunnen
opgelost worden. Soms is het ook

In feite zijn we
zowat de vakbond
van het culturele
leven in de stad.

Wat zijn jullie speerpunten
voor de komende bestuursperiode?
“In feite moeten die speerpunten nog
bepaald worden in de eerstvolgende
vergadering maar aangezien een groot
deel van het vorige bestuur herkozen
werd, denk ik wel dat de volgende
punten zeker aan bod zullen komen:
Ten eerste: Hoe kunnen we de jeugd
maar ook dertigers en veertigers
zich meer laten inzetten in de culturele sector. De gemiddelde leeftijd
bij veel verenigingen, maar ook bij
de cultuurraad, ligt hoog. Cultuur
verbindt, misschien nog meer dan
sport, mensen met elkaar. Er zijn
inderdaad meer mogelijkheden en
interesses maar is er minder bereidheid om zich te engageren of spelen
er andere factoren mee? In ieder geval is dit voor zowel de cultuurraad
als voor de aangesloten verenigingen een belangrijk werkpunt.
Daarnaast willen we de samenwer-

king tussen onze verschillende verenigingen stimuleren en zeker ook
onze individuele cultuurbelevers.
Wat zijn onze overeenkomsten, wat
kunnen we samen organiseren en
vooral, hoe komen we er sterker uit?
Dit kan met personen of verenigingen zijn met dezelfde achtergrond,
maar ook met verschillende achtergrond. Samenwerking tussen verenigingen uit de verschillende deelgemeenten staat daar ook bij.
We willen ook werken aan een betere
communicatie. Wie is de cultuurraad, wat is de cultuurraad, wat kan
de cultuurraad voor jou persoonlijk
of je vereniging betekenen en vooral: waarom is er een cultuurraad. Via
een open communicatie hopen we
ook de drempel tussen het bestuur
en de leden van de algemene vergadering te verlagen.
Verder zullen we ons blijven inzetten
voor de blijvende pijnpunten zoals
de nodige infrastructuur. De bouwwerken voor het OC Geluwe zouden
toch best zeer binnenkort starten.
Het finaliseren van de definitieve
plannen voor Oosthove staat ook op
ons verlanglijstje, maar ook vragen
wij aan het schepencollege om nu
al te starten met de studie voor een
nieuwe theaterzaal in Wervik. Het
Forum is overbezet, niet meer van
deze tijd voor moderne producties
en niet altijd even veilig, zowel voor
de bezoekers als voor spelers.”

Hoelang ben je zelf al lid van
de cultuurraad?
“Zeker 18 jaar lid van de Algemene
Vergadering, misschien wel 24 jaar. Ik
ben 12 jaar bestuurslid waarvan 3 jaar
als secretaris en 6 jaar als voorzitter.”
Wat is je favoriete cultuuractiviteit in onze stad?
“Dit is een moeilijke vraag, omdat
mijn interesse voor cultuur nogal
breed is en het moeilijk is om appelen en peren te vergelijken. Ik ben
wel fier dat ik aan de wieg stond
van het Gallo-Romeins Weekend
dat, dankzij de pioniers en de huidige initiatiefnemers, uitgegroeid is
tot een evenement dat ver buiten
onze stadsgrenzen is gekend. Maar
ik kan evenzeer ontroerd worden
door een muziekoptreden als door
een tentoonstelling, professioneel
of door onze eigen inwoners uitgevoerd. Eigenlijk heb ik ontzettend
veel respect voor iedereen die iets
onderneemt of organiseert in verband met cultuur. Wat die mensen
doen, is niet betaalbaar. Soms krijgen ze de opmerking: “het is toch
jullie hobby”. Maar door die hobby
kunnen anderen genieten. Alleen
worden die vrijwilligers ‘hobbyisten’ te weinig naar waarde geschat,
krijgen ze te weinig een “dankjewel”.
Als voorzitter van de cultuurraad
wil ik, samen met mijn ploeg, daar
verandering in brengen door iets
meer “dankjewel” te zeggen.”

SENIORENADVIESRAAD
Ook onze seniorenadviesraad werd opnieuw samengesteld. De
nieuwe bestuursploeg bestaat uit
• Voorzitter: Gilbert Vanmarcke, gilbertvanmarcke@skynet.be
• Ondervoorzitter: Frans Degroote, frans.degroote@icloud.com
• Secretaris: May Vanneste, mayvanneste@gmail.com
• Penningmeester: Nicole Lampole, nicole-lampole@hotmail.be
April 2019 WAARHEEN
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Wij weten raad

Onze stad rekent voor heel wat dossiers op het advies van adviesorganen zoals de sportraad, cultuurraad, milieuraad, seniorenadviesraad, …
Aan het begin van elke legislatuur worden deze raden opnieuw
samengesteld en rekenen we hiervoor op gemotiveerde inwoners
die met hart en ziel willen helpen nadenken over bepaalde thema’s.
Heb jij wel zin om deel uit te maken van een adviesorgaan, maar heb
je nog geen idee welke raad het best bij jou past? Wij weten raad!
LOK
Het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) is een lokale adviesraad die iedereen die bij de opvang van jonge
kinderen betrokken is, samen rond de tafel brengt.
INSCHRIJVEN: Kandidatuur indienen ten laatste op 29 april
2019 bij Ilse Paerewyck, verantwoordelijke LOK. Vermeld
duidelijk voor welke functie je wil solliciteren: algemene
vergadering – stuurgroep – secretaris – voorzitter.
Adres: Steenakker 30, 8940 Wervik, ilse.paerewyck@
wervik.be, tel: 056 95 26 50.
WAT:

SPORTRAAD
WAT: Je kan deel uitmaken van de algemene vergadering
waaruit ook een dagelijks bestuur wordt gekozen.
WIE: Al wie lid is van een sportvereniging en wil helpen
meedenken over het sportbeleid.
WANNEER: Verkiezing op maandag 29 april om 20 uur in
zaal Ter Linde, Tuinwijk 2, Geluwe.
INSCHRIJVEN: Interesse voor de algemene vergadering of
het dagelijks bestuur? Geef een seintje tegen ten laatste
15 april aan sportdienst stad Wervik, renzo.demeulenaere
@wervik.be, tel. 056 95 24 40 en dan bezorgen wij de formulieren.

GECORO
De Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO) is een adviesorgaan dat het gemeentebestuur adviseert bij allerhande uitdagingen rond stedenbouw en ruimtelijke ordening. De leden worden benoemd
voor zes jaar en de commissie moet telkens na die periode worden herzien. De leden die deel uitmaken van de
GECORO krijgen per zitting een vergoeding: de voorzitter 113,38 euro en experten en vertegenwoordigers van
WAT:
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de maatschappelijke geledingen (zowel effectieven als
plaatsvervangers) 56,69 euro
INSCHRIJVEN: Stuur je kandidatuur tegen ten laatste 26
april naar het College van Burgemeester en Schepenen
van stad Wervik, St-Maartensplein 16 in 8940 Wervik of
leefomgeving@wervik.be. Vermeld of je wil solliciteren
voor de functie van voorzitter, deskundige of als vertegenwoordiger van een belangengroep.
BIBLIOTHEEKCOMMISSIE
De bibliotheekcommissie stimuleert actief alle aspecten van het bibliotheekwerk en biedt hierbij advies.
INSCHRIJVEN: Dien je kandidatuur uiterlijk tegen 15 april
in bij de bibliothecaris van de stad Wervik
(dirk.catry@wervik.be)
WAT:

MOBILITEITSCOMMISSIE
Deze commissie komt drie tot vier keer per jaar bijeen en bestaat uit politieke vertegenwoordigers, afgevaardigden uit adviesraden, experten en vooral … uit mensen
bij wie mobiliteit in onze stad nauw aan het hart ligt.
INSCHRIJVEN: Stel je kandidaat via het onlineformulier op
www.wervik.be/mobiliteit en dat tegen 12 april. Zorg zeker dat je je motivatie niet vergeet, want wij baseren onze
selectie hierop om zo tot een evenwichtig samengestelde
commissie te komen.
WAT?

TENTOONSTELLING CARLL CNEUT
Carll Cneut wordt in 2019 gehuldigd als ereburger
van de stad Wervik en dit willen we niet zomaar
aan ons laten voorbijgaan. Carll (° 1969) is een
befaamd illustrator die opgroeide in Geluwe. Zijn
boeken werden in meer dan 40 talen vertaald en
zijn te vinden over de ganse wereld.
Hij won voor zijn prachtige, vaak mysterieuze,
kunstwerken al meerdere nationale en internationale prijzen.

Vanaf 7 april maakt het Nationaal Tabaksmuseum
een volledige tentoonstellingszaal vrij voor het
werk van Carll. Speciaal voor deze tentoonstelling
maakt hij een selectie uit zijn vroegere werken en
… stelt hij ook nooit eerder geziene schilderijen en
schetsen tentoon. Zijn fantasierijke werken zijn pareltjes voor zowel kinderen als volwassenen. Hou
de website en de facebookpagina van het museum
in de gaten. De activiteiten gekoppeld aan de tentoonstelling kan je hier terug vinden.

Van zondag 7 april tot zondag 3 november 2019
Nationaal Tabaksmuseum, Koestraat 63, Wervik
INFO: Groepsbezoeken met gids mogelijk op aanvraag, toerisme@wervik.be, tel. 056 95 24 25.
Meer info en details over de komende activiteiten: http://www.nationaaltabaksmuseum.be
WANNEER:
WAAR:

April 2019 WAARHEEN
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DOE MEE AAN DE
10.000 STAPPEN CLASH

HUMOR OP MAANDAG

STEVEN MAHIEU
Na een carrière in de jeugdpsychiatrie, maakte de West-Vlaamse Gentenaar Steven
Mahieu enkele jaren geleden een opgemerkte intrede in het Vlaams comedycircuit,
met hopen 4-sterrenrecensies tot gevolg. Wat hij zal brengen maandagavond ligt
nog niet vast, hij doet gewoon zijn zin!
Maandag 29 april 2019 om 20.30 uur
Kapittel, Ooievaarstraat, Wervik
PRIJS: 10 euro
WANNEER:
WAAR: ’t

7de GRENSLEIE
SMIKKELFIETSTOCHT

PROEF VAN DE TROEVEN VAN
DE LEIESTREEK ÉN … WESTHOEK!
WAT: Een

dag lang ga je met de fiets op verkenning
in eigen streek. Een lusvormige route (42 km) langs
grotendeels rustige en landelijke wegen brengt je van
de ene stopplaats naar de andere op en langs het fietsknooppuntennetwerk. Onderweg hou je meermaals
halt: je proeft van het lekkers dat onze regio te bieden
heeft en ontdekt interessante en verrassende plekjes.
Gegarandeerd een leuke dag boordevol afwisseling!
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SPORTKAMPEN
door BeStrong i.s.m. Stad Wervik

3- tot 14-jarigen
Kleutersportkamp (3 – 6 jaar), Racketsportkamp (7- 14 jaar), Balsportenkamp (7 – 14
jaar), Turnsportkamp (7 – 14 jaar)
WAAR: Sportcentrum De Pionier, Gosserieslaan 6.
WANNEER: Tijdens de paasvakantie van maandag 8 tot en met vrijdag 12 april. Sportactiviteiten van 9 tot 16.30 uur. Opvang mogelijk
vanaf 7.45 uur en na het sporten tot 17 uur.
PRIJS: 70 euro (zelf lunchpakket meebrengen)
INSCHRIJVINGEN: 0492 77 89 74
of infobestrong2@gmail.com
WIE:

Tickets en info:
cultuur@wervik.be
www.wervik.be/webshop
056 95 24 60

Programma:
• Start in gemeenschapscentrum De Knippelaar (Hoogland 19, Kruiseke).
• Geleid bezoek aan golfclub De Palingbeek (Hollebeke)
• Vrij bezoek aan het Toeristisch Infopunt (Mesen) =
mini-museum rond het oorlogsverleden van de kleinste stad van België
• Lunch in Peace Village (Mesen)
• Koffiehalte met dessertje in Brasserie La Poste (Waasten)
• Geleid of vrij bezoek aan het deels heringerichte
Nationaal Tabaksmuseum met o.m. de tijdelijke
tentoonstelling met werk van illustrator en Werviks
ereburger Carll Cneut (Wervik)
• Geleid bezoek aan wijndomein Ravenstein + aansluitend degustatie (Kruiseke)
WANNEER: Zondag

5 en maandag 6 mei. Start telkens
tussen 9 en 11 uur.
PRIJS: 30 euro voor volwassenen, 20 euro voor kinderen (< 12j.) (Huur van stadsfiets of e-bike mogelijk).
Inbegrepen: Onthaal met koffie en zoete versnapering,
warme lunch (excl. dranken), streeklekkers onderweg,
toegang tot de diverse bezienswaardigheden (incl.
gidsbegeleiding), verzekering, pechverhelping
INSCHRIJVEN: Verplicht

via www.wervik.be/webshop
(doorklikken op rubriek ‘tickets’) of aan de balie van Toerisme Wervik (Koestraat 63). Snel zijn is de boodschap!

WAT:

AVONDWANDELINGEN
IN WERVIK, GELUWE EN KRUISEKE

De sportieve avondwandelingen zijn terug. Net als
vorig jaar starten we telkens om 19 uur en wandelen
ongeveer anderhalf uur. In groep leggen we zo’n zeven
kilometer af. Het tempo is haalbaar voor iedereen, de
wandelingen zijn toegankelijk voor rolstoelen en kinderwagens. Zeven kilometer wandelen staat gelijk aan
ongeveer 10.000 stappen.
WANNEER: Telkens op donderdag: 11 april, In den Grooten Moriaen, Wervik. 9 mei, Triamant, Geluwe. 13 juni,
GC ’t Schooltje Ter Hand, Geluwe. 4 juli, ‘t Erfgoed,
Kruiseke. 8 augustus, Tennisclub Olympos, Wervik. 12
september, ’t Visputje, Kruiseke
PRIJS: Gratis
INSCHRIJVEN: niet nodig, na elke wandeling is er nog de
gelegenheid om een drankje te nuttigen
INFO: www.wervik.be/avondwandelingen,
sport@wervik.be

Wacht de volgende Waarheen niet af en registreer je
nu al voor de 10.000 stappen maand!
Registreer je online via 10000stappen.gezondleven.be/
groep/wervik en maak kans op een mooie prijs.
- Categorie vereniging: win een Wervik bon ter waarde
van 100, 60 of 40 euro.
- Categorie inwoner: win een Wervik bon ter waarde
van 50, 25 of 15 euro.

DE WERVIKSE
PAASZWEMWEKEN
• Ma 8 april, 14 tot 16 uur. Stoei- en plonszwemmen met klimtouw
• Di 9 april, 14 tot 16 uur. Zeemeerminnen- en
haaienfeest
• Wo 10 april, 14 tot 16 uur: Stoei- en plonszwemmen met klimtouw
• Do 11 april, 14 tot 16 uur. Stoei- en plonszwemmen met waterloopmat
• Vr 12 april, 14 tot 16 uur. Opblaasbaar speelgoed
• Vr 12 april, 18 tot 20.30 uur. Zwemmen en bewegen
met een muziekje op de achtergrond
• Za 13 april, 14 tot 16 uur. Opblaasbaar speeleiland Haai-slide
• Zo 14 april, 9 tot 11.45 uur. Kleuter- en peuterzwemmen

• Ma 15 april t.e.m. za 20 april gedurende een volledige
week van 14 tot 16 uur ligt de Haai-slide in het
groot bad. Kom elke dag klimmen, kruipen, klauteren,
slingeren en glijden op het speeleiland.
• Zo 21 april, 9 tot 11.45 uur. Gezinszwemmen en
kleuter- en peuterzwemmen
April 2019 WAARHEEN
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AGENDA
WO 3/04
CURSUS OF WORKSHOP

Portrettekenen
WANNEER:

Telkens van 19

tot 22 uur
WAAR: LDC De Kim,
Sint-Jorisstraat 3, Wervik
PRIJS: 66 euro

Kindermaaltijd 

12 tot 13.30 uur
WAAR: Buurthuis De Kier
INFO: rosemarie.dewilde@
ocmw-wervik.be
WANNEER:

AGENDA
verstopt is en de airco
niet werkt, wordt de pret
al iets minder. Het bezoek
van een aantal vurige
Spanjaarden en een paar
dieven die hun buit in het
appartement willen verstoppen, zorgen uiteraard
voor de nodige opschudding. Kortom, dit wordt
voor de familie Van Neste
een vakantie om nooit
meer te vergeten. Regie
van Leslie Kesteloot.

DO 4/04
CURSUS OF WORKSHOP

Bloemschikken
'Paasstuk'
WANNEER: 19.30

uur
GC De Gaper, Sint
-Denijsplaats, Geluwe
PRIJS: 30 euro
WAAR:

DO 4 EN 25/04
Cijferkubbclub
14 uur
LDC De Kim

WANNEER:
WAAR:

ZA 6/04
THEATERVOORSTELLING

Buenos dias
Benidorm

van Willy Gilis door
Koninklijke Toneelgilde
‘Hoger Op’
Dit jaar beslist de familie Van Neste om naar
Spanje op vakantie te
gaan. Ze boeken een
prachtig appartement in
Benidorm met alle nodige
luxe en zicht op zee.
Allee, dat denken ze toch.
Als blijkt dat ze op de
9de verdieping zitten en
de lift kapot is, het toilet
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za 6/04 om
19.30 uur, za 13/04 om
19.30 uur, zo 14/04 om
17.30 uur.
WAAR: GC Forum, Speiestraat 16 in Wervik
PRIJS: VVK 8 euro/ADD
10 euro/kinderen LO 4
euro, via hogeropwervik@
gmail.com, bij Dirk Lecluse, Ooststraat 52, Wervik
(056 31 04 93, 0468 19 25
13) of bij Krokantje, Vlamingenstraat 19, Wervik
INFO: www.hogeropwervik.be
WANNEER:

SPORT EN BEWEGING

DI 9/04
Paaskaarting

ZO 7/04
Lentewandeling
in & rond Wervicq-Sud

De geïndustrialiseerde boorden van de Leie doen
verkeerdelijk vermoeden dat Wervicq-Sud een
grauw grensstadje is. Maar wanneer je de ‘Franse
Berg’ optrekt en de wijk met mondaine villa’s
van de rijke industriëlen van weleer opzoekt,
kom je in een andere wereld terecht. Natuurgids
Martine Desmarets neemt je mee op pad en laat
je de andere kant van onze Franse zusterstad
kennen: één ver weg van alle drukte en lawaai.
We wandelen in een boog rond het centrum en
ontdekken zo de verrassend groene rand van
‘Zuid-Wervik’, gekleurd met authentieke kapelletjes, veldwegels en hoeves. Onderweg verneem
je heel wat interessante weetjes rond de fauna
& flora die je tegenkomt. Afsluiten doen we
met een lekkere picon in een authentiek Frans
estaminet.
WANNEER? 10 tot 12 uur
WAAR? Start op de parking van ‘Le Pôle Jeunes’
(kruispunt Rue de Linselles & Avenue Louis Pasteur in Wervicq-Sud)
INFO: schrijf je vooraf in via www.wervik.be/webshop (doorklikken op rubriek ‘activiteiten’) of aan
de balie van Toerisme Wervik (Koestraat 63)
PRIJS: 5 euro (incl. drankje)

ZO 7/04

MA 8/4 EN 29/04

CONCERT

ONDERWIJS

Classic Geluwe Aperitief met
Taalcafé
Dranouter - Geluwe Wervikse Bigband WANNEER: 18 tot 20 uur
Sportcentrum Ter
Linde, Tuinwijk 2, Geluwe
PRIJS: 3 euro
WAAR:

Van 11 tot 13 uur
Kapittel
PRIJS: Gratis
WANNEER:
WAAR: 't

WAAR:

Buurthuis De Kier

Een kaartje leggen, gezellig samen een boomke
spelen. Wie wint er het
meest? Ga naar huis met
een lekkere prijs uit ons
paasassortiment!
WANNEER: vanaf 14 uur
WAAR: De Spie
PRIJS: 1 euro inleg per spel
INSCHRIJVEN: ten laatste
vrijdag 5 april

DO 11/04
Feestmaaltijd

11.30 uur
Buurthuis De Kier
INFO: rosemarie.dewilde@
ocmw-wervik.be, 056 95
26 31
PRIJS: 10 euro
WANNEER:
WAAR:

ZA 13/04
FOTO-EXPO

Straatfotografie

10 tot 12 uur
WAAR: Sint-Janskapel
INFO: vrijetijd@wervik.be
WANNEER:

Paasmarkt

Verschillende standen,
verse pannenkoeken met

ZA 13/4
Party @ De Jukte

chocomelk, bezoek van
de paashaas, knutselhoek
voor de kinderen, …
WANNEER: vanaf 14 uur
WAAR: Buurthuis De Kier
INFO: rosemarie.dewilde
@ocmw-wervik.be,
056 95 26 31

PAASWEEKEND
VR 19/04

DI 16/04
Mantelzorgcafé
Allabadinne

Poeslieve quiz

Ons eerste mantelzorgcafé is een feit! We houden
dan ook een feestelijke
opening voor ‘Allabadinne’. Een typisch Wervikse
term, die staat voor ‘arm
in arm’. Met dit initiatief
haken we dan ook onze
armen in elkaar samen,
met en voor mantelzorgers. Tijdens onze eerste
bijeenkomst ontdek je
ook waar je als mantelzorger recht op hebt.
WANNEER: 14 tot 16.30 uur
WAAR: De Kim
INFO: 056 95 26 11 of
francoise.bonduelle@
ocmw-wervik.be, www.
mantelzorghub.be
PRIJS: 3 euro

Be there or
be screwed!

Het nieuwe bestuur van Jeugdhuis De Jukte heet
de Wervikse jeugd welkom op zaterdagavond 13
april, om samen een stevig feestje te bouwen.
De line-up en invulling van deze avond houden
wij nog eventjes geheim, maar hou zeker onze
facebookpagina ‘Jeugdhuis De Jukte’ in de gaten
voor nieuwtjes en updates!
DOORS: 20 uur
INGANG: Gratis

VOORSTELLING

Knippelbier

Proef het quadrupelbier (11°) terwijl de
brouwer een korte duiding geeft over
het brouwproces en de smaaktoetsen.
WANNEER: 19 uur
Een teamspel waarin je “een KAT een KAT noemt”.
Niet van de poes dus en stuur zeker je kat niet.
Een hersenbrekerspel toegankelijk voor iedereen.
Betalen bij inschrijving, elk team bestaat uit 4 leden.
Prijzenpot: 1e: 100 euro, 2e: 60 euro en 3e: 40 euro.
WANNEER: 20 uur
PRIJS: 5 euro per persoon

PAASMAANDAG 22/04
Opening “Apero-locatie”

in het creacentrum Den Pottelberg in Kruiseke.
Iedereen van harte welkom voor een babbel en
een drankje op één van Kruisekes heuvels.
WANNEER: 10.30 uur

Warm buffet

met muzikale omlijsting Duvelsgoed
3 soorten vleesbereiding met groentjes, sausjes
en frietjes. Ondertussen is er kinderanimatie.
WANNEER: 12.30 uur
PRIJS: volwassenen 16 euro, kinderen 8 euro

163e Kattenknippeling

Traditioneel volksspel sedert mensenheugenis.
Doe mee en probeer op de erelijst van winnaars
te komen.
WANNEER: 15 uur inschrijven, 16 uur te velde
WAAR: Alle activiteiten gaan door aan ’t Visputje,
Oude Ieperweg in Kruiseke.
ORGANISATIE: Koninklijke vereniging “de Nachtegaal” in Kruiseke.

Paasontbijt

Aanschuiven aan een
ontbijttafel met heerlijke
koffiekoeken, pistolets
en verschillende soorten
beleg. Een lekkere kop

koffie, fruitsap of liever
thee? Voor elk wat wils
op onze buffettafel! Wij
zorgen voor het buffet
waarbij we graag iedereen
verwennen!
April 2019 WAARHEEN

11

AGENDA
om 8 uur
LDC De Spie, Geluwe
PRIJS: 8 euro
INSCHRIJVEN: tot vrijdag
12 april 2019
WANNEER:
WAAR:

DI 16/4
Bloed
geven

WANNEER: van

17 tot 20 uur
WAAR: Ter Linde. INFO:
donorcentrum.kortrijk
@rodekruis.be, 056 44
33 35

WO 17/04
Paasmarkt
WZC TER BEKE

Wij verkopen paassnoep
en paasbloemstukjes.
WANNEER: 14 tot 17 uur
WAAR: In den trimard

DO 18/04
Brei- en haakclubdonderdag
19.30 uur
WAAR: LDC De Kim
WANNEER:

VR 19/04
Kaas- en
wijnavond

Buurthuis De Kier
Inschrijven tot 5/04
PRIJS: 15 euro
WAAR:

ZA 13/04 TOT MA 22/04
Klink 2019

De kunstgroep Klink, een kleine groep enthousiaste kunstliefhebbers, bracht de afgelopen jaren
al honderden vrijetijdskunstenaars uit Wervik,
Geluwe en Wervicq-Sud samen. Hun succes
bestaat uit de grote verscheidenheid aan kunstwerken in combinatie met unieke en speciale
locaties. De suppoosten van dienst noteerden
telkens honderden, soms zelfs meer dan 1.000
bezoekers. Weinig gemeenten kunnen zo’n succesvol palmares voorleggen.
Voor deze 20ste editie trekken we van zaterdag
13 april tot en met maandag 22 april 2019 met
de kunstgroep Klink naar residentie Amarosa en
de voormalige dekenij van Wervik. Naar aanleiding van deze speciale editie zorgen de deelnemende kunstenaars voor een verrassing. Het
grootste deel van de tentoonstelling is rolstoeltoegankelijk.
WANNEER: 13, 14, 20, 21 en 22 april
WAAR: Amarosa en voormalige dekenij,
Sint-Jorisstraat 3, Wervik
INFO: cultuurdienst, cultuur@wervik.be of 056 95
24 60
12
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DI 23 EN 30/04
LESSENREEKS 

Natuurlijke
essentiële oliën

In deze cursus leer je de
helende oliën van plantenextracten inzetten in je
dagelijkse leven.
WANNEER: 19 tot 21.30 uur
WAAR: LDC De Kim
PRIJS: 35 euro

DI 23/04
CREATIEF

Bloemenonderlegger

De lente is al volop bezig.
Kleurige lentebloemen
sieren onze tafel, met
deze mooie onderleggers
of placemats.
WANNEER: 14 uur
WAAR: LDC De Spie
PRIJS: 1 euro per placemat

VR 26/04

plantjes voorzien.
20 tot 22 uur
WAAR: 't Portaal, Kruisekestraat, 105, Wervik
INFO: 056 31 49 25
PRIJS: Gratis
WANNEER:

ZA 27/04
SPORT EN BEWEGING

Tabakstreffen
WAAR: Zaal

Oosthove,
Speiestraat, Wervik
INFO: 0486 64 67 03
PRIJS: 5 euro

ZO 28/04
GEEFMARKT

Gilwe Gift

Geef je spullen een tweede leven.
WANNEER: 9 tot 16 uur.
WAAR: LDC De Spie,
Beselarestraat 3, Geluwe
INFO: ldc.despie@wzbwervik.be

OPENDEURDAG

MA 29/04

Bezoek onze
klassen

Bakken

Futura Wervik
Hellestraat 15/Speldenstraat 72/Hellestraat 72,
Wervik
INFO: 056 31 27 03
WAAR:

VR 26/04
CURSUS OF WORKSHOP

Bijen en insecten
in de moes- en
siertuin

TUINHIER WERVIK –GELUWE:

Jos Thorrez komt ons
alles vertellen over de
rol van bijen en insecten
in de moes- en siertuin.
Voor alle aanwezigen zijn
er sla- en/of knolselder-

KOOKWORKSHOP

WANNEER:

Van 19.30 tot

22.15 uur
Sint-Jorischool,
Kloosterstraat 15, Geluwe
MEER INFO: 056 51 21 02
PRIJS: 10 euro
WAAR:

MA 29/04
CURSUS

Yoga

Een les bestaat uit één
uur bewegingsoefeningen
en 15 minuten ontspanning en meditatie.
WANNEER: maandag 29
april, 6, 13, 20 en 27 mei,
3, 17 en 24 juni 2019 (8
lessen)

judozaal sporthal
Ter Linde, Tuinwijk 2 in
Geluwe
INFO: draag comfortabele kledij, inschrijven is
noodzakelijk. Een cursus
yoga gaat pas door bij minimum 10 inschrijvingen
PRIJS: 24 euro

INFO:

WAAR:

VR 3/05
FILM

Naked Among
Wolves

van 19 tot 23 uur
WAAR: Ter Linde, Tuinwijk
2, Geluwe
PRIJS: 6 euro
WANNEER:

ZA 4/05
SPORT EN BEWEGING

Beker van
Vlaanderen

KADETTEN/SCHOLIEREN
DAMES
WAAR: atletiekpiste Virovios (bij Pionier), Virovioslaan 17, Wervik
OPROEP

Ontdek Geluwe,
Geluwe ontdekt
Oproep tot alle
verenigingen en
kunstenaars. Wij
organiseren dit
jaar weer ons groot
cultureel feest
op vrijdagavond
20 en zaterdag 21
september 2019.
Voor de zaterdag
vragen we jullie zo
snel mogelijk jullie
deelname te bevestigen aan willy.
degroote@telenet.be,
0475 82 21 24.

0478 78 95 43

HEB JIJ
AL EEN
UITPAS?
ZA 11/05
Schrijf in voor de Kiwanisrun

Op zaterdag 11 mei gaat de 2° Kiwanis Run door,
de voormalige Two Raiders Run waarvan Kiwanis
Wervik Tabaksstreek vorig jaar de organisatie overnam. Een honderdtal mensen met een
beperking zal tijdens de tocht meerijden met
oldtimers, motoren met zijspan of vrachtwagens
en zodoende een aangename dag beleven.
Er wordt eerst een middagmaal voorzien in zaal
Oosthove, de run start dan aansluitend rond
13.15 uur. Halfweg wordt gestopt voor een drankje en bij terugkomst in Oosthove is er nog een
avondmaal voorzien. Wie wil inschrijven, kan dit
via vincent.debeuf@telenet.be. Mensen met een
beperking kunnen gratis deelnemen.

Op zoek naar het cultuur- en vrijetijdsaanbod voor families met jonge
kinderen (-12 jaar)? Vlieg wijst je de weg!

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

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

Hou de deadline in de gaten!
Activiteiten voor de Waarheen mei tegen 1 april,
Waarheen juni tegen 1 mei, enz. PROBLEMEN? Je
vindt een handleiding op www.wervik.be/waarheen of geef een seintje aan de communicatiedienst (communicatie@wervik.be).
April 2019 WAARHEEN
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PLUSSERSAGENDA

ECONOMIE

Stadsprojecten
in de kijker

BANK ZOEKT PLEKJE
Landelijke Gilden Wervik heeft iets gevonden
om iedereen samen te brengen in het dorp of de
gemeente: een eigen zitbank! Heeft jouw dorp
een plek die al jaren een plaats verdient om te
zitten? Vlakbij een rusthuis of toch afgelegen
met een adembenemend uitzicht? Doe mee aan
“Bank Zoekt Plek “en kies jouw favoriete plaats
voor onze bank. Kijk snel op www.bankzoektplek.be en breng jouw stem uit! Je kan gans de
maand april stemmen.

VIEF, SENIORENKNOOPPUNT WERVIK

OKRA KRUISEKE

- Ma 1 april, 14 uur, Avalon. Kaarting + rummikubb
- Ma 8 april, 14 uur, Avalon. Tapas en cava, inschrijven
bij bestuur.

- Wo 3 en 17 april, De Knippelaar. Kaarten
- Wo 10 april. Fietsen
- Wo 24 april. Paasfeest

> info.wervik@vief.be

> www.okra.be/trefpunt/kruiseke

VL@S WERVIK-GELUWE

OKRA WERVIK

- Do 4 april, 13.45 uur, Oosthove. Petanque
- Wo 10 april,13.30 uur. Bolletra
- Do 11 april, 14 uur, stadhuis. Fietsen
- Ma 15 april, 14 uur, ’t Portaal. Kaarten
- Di 16 april, 14 uur, ’t Portaal. Darts
- Di 16 april, 14 uur, Pionier. Curve bowls
- Wo 17 april, 14 uur, ’t Portaal. Bloemschikken
- Do 18 april, 13.45 uur, Oosthove. Petanque
- Wo 24 april, 13.30 uur. Bolletra
- Do 25 april, 14 uur, stadhuis. Fietsen
- Ma 29 april, 14 uur, Pardoen. Wandelen

- Ma 1 april, ’t Lindeke Moorsele. Fietsen
- Di 2, 9, 16, 23 en 30 april, 13.30 uur, Oosthove. Petanque
- Do 11 en 25 april, 13.30 uur, ’t Portaal. Puntenkaarting
- Vr 12 en 26 april, 14 uur, ’t Portaal. Lijndansen
- Ma 15 april, 14 uur, In den Grooten Moriaen. Wandelen
- Wo 17 april, “schietstand” Zillebeke. Fietsen
- Wo 24 april, 14 uur, Oosthove. Kubbspel
- Za 27 april. Natuurwandeling

NEOS GELUWE

- Ma 1, 8, 15, 22 en 29 april, 14 uur, start Gemeentepark
kant Beselarestraat. Fietsen
- Ma 8 april, 14 uur, GC De Gaper. Creaclub Hobby
- Di 9 en 23 april, 14 uur, GC De Gaper. Kaarten

- Do 4 april, Ter Linde. Voordracht door Manu Adriaans
- Di 9 april. Fietsen in omgeving
- Di 16 april. Wandelen
- Do 18 april. Kaartnamiddag
- Di 23 april. Fietsen
> www.neosvzw.be/geluwe

> www.okra.be/trefpunt/wervik

OKRA GELUWE

DE KIERKAARTERS, DE KIER

Momenteel is een aantal stadskernvernieuwingsprojecten
lopende zoals de heraanleg Gassite
en Steenakker domein Oosthove.
Ook de resultaten van de bouwmeesterscan werden op 28 februari gepresenteerd. Onze stad
wil zijn burgers informeren over
deze projecten en hen alvast laten
participeren in de verschillende
dossiers. In de week van 20 mei
zal onder de noemer “Stad in verandering” heel wat uitgewerkt en
toegelicht worden. Meer info in de
volgende Waarheen, maar noteer
deze week alvast in je agenda.

Schrijf je in voor ‘Het Lekkere Westen’!

Met 'Het Lekkere Westen' zet Westtoer de gastronomische troeven van
onze provincie in de kijker. De werving voor de volgende campagne (20202021) is zonet van start gegaan. Ben je een chef die met passie lokale producten verwerkt in jouw gerechten en een fiere ambassadeur voor jouw
stad of regio? Schrijf je dan vóór 10 april in op https://www.westtoer.be/nl/
het-lekkere-westen/inschrijving. De geselecteerde Lekkere Westen-chefs
genieten van een uitgebreide mediacampagne en ruime persaandacht.

De lentekermis is terug!

Van 6 tot 14 april is er weer lentekermis op Steenakker. Daardoor zal de vrijdagmarkt plaatsvinden in
de Emiel Gellyncklaan.

Week van
de markt
8 tot 14 april 2019
"de markt is altijd
een beetje vakantie"

Knip deze bon uit en win een weekend weg of een andere mooie prijs!
NAAM en VOORNAAM

Gerealiseerd met de steun van Europa,
de provincie West-Vlaanderen, de
Onafhankelijke Orde van West-Vlaamse
Marktkramers en uw stad.

ADRES

Reglement op www.west-vlaanderen.be

TELEFOON

- Wo 3 april. Prijskaarting
> verhaeghe.bernard@telenet.be

E-MAILADRES

NEOS WERVIK
- Di 2 en 16 april, 14 uur, ’t Portaal. Kaartnamiddag
- Di 9 april, 14 uur, St.-Jozefskerk. Bowlen in Wevelgem
- Di 23 april. Bezoek aan het Minnehuis
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Deponeer deze kaart op de wekelijkse
markt in de urne die opgesteld staat in
de promostand vóór 11.15 u.
Maximum één prijs per persoon te
winnen.
Prijstrekking aan de promostand om
11.30 uur. De winnaars die niet aanwezig
zijn, worden verwittigd.
Wij respecteren uw privacy. Uw gegevens worden niet
gebruikt voor andere doeleinden dan voor de campagne
‘Ik lig goed in de markt’.

www.oowvm.be

Wekelijkse markten in West-Vlaanderen

April 2019 WAARHEEN
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TOERISME

SUBSIDIES EN PREMIES

Heb je onze nieuwe
toeristische brochures
al gespot?

Sloop- en heropbouwpremie
In dertien Vlaamse steden maak je aanspraak op 6%
in plaats van 21% btw bij sloop- en heropbouw. Particulieren die niet in één van die dertien steden wonen,
kunnen een Vlaamse sloop- en heropbouwpremie aanvragen. De nieuwe premie bedraagt 7500 euro.

Voel je de lentekriebels opborrelen? Tijd om
buiten te komen en een uitstapje of weekendje
weg in de buurt te plannen! Volgende publicaties zorgen ongetwijfeld voor de nodige inspiratie:

> MEER INFO: https://www.wervik.be/producten/verbeterings-of-slooppremie of www.energiesparen.be

POCKETGIDS
‘WESTHOEK - DE GROTE GOESTING’ (2019)

HUIS VAN HET KIND WERVIK

In de volksmond beter gekend als de ‘Westhoekjes’:
een boekje boordevol praktische tips, niet te missen
bezienswaardigheden en smakelijke adresjes. De ideale
reisgids om op stap te gaan in de regio.

HET GELUKSMAGAZINE VAN DE WESTHOEK:
VAN DE BERGEN TOT DE ZEE
Zin om even de drukte te ontvluchten en je batterijen
op te laden? Dit gloednieuwe magazine inspireert om
een korte vakantie in de Westhoek door te brengen.
De verhaallijnen van de regio zijn de rode draad, maar
landschapsbeleving, unieke uitkijkpunten en actief genieten staan dit jaar centraal.
TOERISTISCHE KAART 'DE WESTHOEK'
Deze gloednieuwe kaart geeft een handig overzicht van
alle Westhoektoppers om je trip in de streek voor te
bereiden: van bezienswaardigheden, over fiets- en wandeltips tot smakelijk streeklekkers.
Deze publicaties (en nog heel wat andere) kan
je gratis krijgen bij onze dienst Toerisme
(Koestraat 63).
16
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Vrijwilligers gezocht voor
Gallo-Romeins Weekend

Zonder vrijwilligers kan het GRW niet doorgaan. We zijn dan ook fier maar vooral dankbaar voor de mensen die ons evenement willen helpen slagen. Voor het Gallo-Romeins
Weekend zoeken we vooral mensen die ons
tijdens het weekend willen helpen op allerlei vlak. Dit kan gaan van helpen in de bar,
het bemannen van een infostand, helpen bij
mensen met een beperking, helpen bij de catering,... Maar ook bij de opbouw en afbraak
hebben we hulp nodig. Wie geïnteresseerd
is, kan zijn naam en gegevens doorsturen
via
medewerkers@galloromeinsweekend.
be of aan Febe Biesbrouck, Molenstraat 4 in
Wervik. Op zaterdag 30 maart wordt er om
10.30 uur een infovergadering gepland in de
vergaderzaal van de bibliotheek, Sint-Pol 3 in
Wervik.

Het Gallo-Romeins
weekend (GRW) verhuist

Het GRW verlaat zijn vaste stek in Oosthove en verhuist naar De Balokken. De buitenterreinen van
Oosthove waren te klein geworden voor het steeds
groeiend aantal bezoekers en deelnemende groepen.

Week van de Valpreventie
De 8ste Week van de Valpreventie vindt plaats
van 22 t.e.m 28 april 2019 en wordt georganiseerd
door het Expertisecentrum Val- en fractuurpreventie Vlaanderen, het Vlaams Instituut Gezond
Leven en de Vlaamse Logo’s. Met de slogan ‘Laat
angst om te vallen je leven niet bepalen’ ligt de
focus van deze week op valangst.
> MEER INFO:

www.valpreventie.be

Oproep projectsubsidie
Organiseer je een theaterproject met anderstalige kinderen, een rondtrekkende voorleeshoek, een spel of
game rond gezonde voeding, ontmoetingsavonden voor
alleenstaande ouders, …? Huis van het Kind Wervik
kan jouw project financieel ondersteunen. Huis van
het Kind Wervik is een samenwerkingsverband met
verschillende partners dat het welzijn van kinderen en
gezinnen met (aanstaande) kinderen wil verhogen.
Om organisaties en verenigingen te ondersteunen bij het
opzetten van laagdrempelige activiteiten rond ontmoeting, preventieve gezondheidszorg en opvoedingsondersteuning, stelt Huis van het Kind Wervik een budget
van 3500 euro ter beschikking met een maximum van
500 euro per project. De ingediende projecten moeten
een meerwaarde bieden op de reguliere werking.
Uiterste indiendatum: 15 juni 2019, bekendmaking:
5 juli 2019.
Ilse Paerewyck,
ilse.paerewyck@ocmw-wervik.be,
tel. 056 95 26 50,
www.huisvanhetkindwervik.be
> MEER INFORMATIE:

Laat angst om te vallen
je leven niet bepalen!
Wist je dat stad Wervik een gemeentelijke
aanpassingspremie voor senioren en andersvaliden heeft? Wil je drempels wegwerken, bad
vervangen door een inloopdouche, … neem zeker contact op met de dienst premies of kijk
op https://www.wervik.be/producten/aanpassingspremie-voor-senioren-en-andersvaliden

BUITENGEWONE VOGELS

Premie voor huiszwaluwen
Zwaluwen zijn bijzonder nuttige dieren die per dag meer dan 6000 schadelijke
insecten vernietigen. Mogen we je daarom vriendelijk vragen om de nesten
van deze beschermde broedvogels niet te verwijderen?
Komt er in de nestgelegenheid een kolonie zwaluwen broeden, dan kent de
milieuadviesraad van Wervik je een premie toe van 20 euro. Op de milieudienst kun je een interessante brochure krijgen over deze luchtacrobaten.
April 2019 WAARHEEN
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OPGELET: Op paasmaandag
22 april zijn het stadhuis en
onze bibliotheken gesloten.

VACATURES

ANIMATOR
Ben jij minimum 15 jaar en wil je kinderen een onvergetelijke zomervakantie bezorgen? Dan ben jij
de man/ vrouw die we zoeken! Als animator zorg
je ervoor dat kinderen zich geen minuut vervelen
en beleef jij ook een leuke vakantie.
De kleine bijverdienste is niet je enige drijfveer. Je
doet het ook voor je plezier, de sfeer en het amusement.
> INTERESSE? Neem dan contact op met Rein van
de jeugddienst via 056 95 24 20, jeugd@wervik.be
of www.facebook.com/JeugddienstWervik

JOBSTUDENT
speelpleinwerking /
Swappas
Ben jij minimum 18 jaar en wil jij je inzetten als
hoofdanimator op het speelplein? Dan ben jij misschien de geknipte persoon voor deze unieke vakantiejob.
Surf naar www. https://jobs.wervik.
be/nl/hoofdanimatoren-swappas-en-speelpleinwerking. Geïnteresseerd? Vul dan tegen 30 april
het online sollicitatieformulier in.
> MEER INFO?

Wil jij een handje helpen
tijdens de verkiezingen?
Ben je op zondag 26 mei 2019 meerderjarig en stemgerechtigd en wil je de verkiezingsdag eens ‘achter de
schermen’ meemaken? Stad Wervik is op zoek naar
vrijwilligers die graag de taken in een bureau vervullen.
Je kan je opgeven als bijzitter in een stem- of telbureau.

Heb je onze nieuwe jobsite al ontdekt? Surf
snel naar https://jobs.wervik.be/nl en neem
een kijkje.
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Maandag
Dinsdag		
Woensdag
Donderdag
Vrijdag		
Zaterdag*

8.30 - 12.30 uur 13.30 - 16.30 uur
8.30 - 12.30 uur 13.30 - 18.30 uur
8.30 - 12.30 uur 13.30 - 16.30 uur
8.30 - 12.30 uur 13.30 - 16.30 uur
8.30 - 12.30 uur
9 - 12 uur (* enkel 6 april)

Taken van een bijzitter zijn onder andere:
• aannemen van identiteitskaarten
• personenlijsten controleren
• afstempelen van de oproepingsbrieven
• de kiezers in het stemhokje helpen als ze daarom vragen
• volmachtformulieren controleren
• stemmen tellen

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

Om te zetelen in een stem- of telbureau dien je op de dag
van de verkiezingen te voldoen aan deze voorwaarden:
• je bent 18 jaar of ouder
• je bent Belg
• je bent stemgerechtigd

Woensdag
Donderdag

Elke medewerker kan rekenen op een hapje en een
drankje vanwege de stad Wervik en een vergoeding
vastgesteld door de Federale Overheid.
Kom eens langs bij de dienst Burgerzaken
of stuur een e-mail naar burgerzaken@wervik.be met
jouw voorkeur om als bijzitter te zetelen, voor- of namiddag. Eenmaal geregistreerd als vrijwilliger, kan je bij
een volgende verkiezing worden opgeroepen. Uiteraard
kan je op elk moment jouw registratie herroepen.

> INTERESSE?

Het Netwerk Palliatieve
Zorg Zuid-West-Vlaanderen
zoekt vrijwilligers in de
palliatieve zorg
Jobsite in een nieuw
kleedje

STADHUIS - ONTHAAL

Heb jij (M/V) wat vrije tijd en wil je die graag zinvol besteden door je in te zetten voor zwaar zieke mensen?
Misschien is vrijwilligerswerk in de palliatieve zorg iets
voor jou! Een specifieke vooropleiding is niet nodig. Wij
zoeken vooral mensen met een grote luisterbereidheid
en een warm hart.
> MEER INFO: Netwerk

Palliatieve Zorg Zuid-West-Vlaanderen vzw, Reepkaai 4, 8500 Kortrijk - 056 63 69 50 zuidwestvlaanderen@palnet.be, www.pzwvl.be

STADHUIS - DIENSTEN
Maandag
Dinsdag

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 (* enkel 6 april,
alleen dienst Burgerzaken)

SOCIALE DIENST OCMW
Françoise Bonduelle 056 95 26 11
Annelies Leroy 056 95 26 01
Maandag
9.00 - 11.30 uur
Dinsdag		
op afspraak 13.30 - 16.30 uur
Woensdag
8.30 - 11.30 uur
Donderdag
8.30 - 11.30 uur
		op afspraak Geluwe 16.30 - 17.45 uur
Vrijdag		
8.30 - 11.30 uur

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

OPEN / GESLOTEN

ZWEMBAD TER LEIE
Schooljaar
Maandag
gesloten
Dinsdag
17 - 19.45 uur
Woensdag 14 - 16.30 uur
17 - 20.45 uur
Donderdag 17 - 19.45 uur
Vrijdag
17 - 20.45 uur
Zaterdag
14 - 17.45 uur
Zondag
9 - 11.45 uur

Paasvakantie*
14 - 16.30 uur
14 - 16.30 / 17 - 19.45 uur
14 - 16.30 uur
17 - 20.45 uur
14 - 16.30 / 17 - 19.45 uur
14 - 16.30 / 17 - 20.45 uur
14 - 17.45 uur
9 - 11.45 uur

* Tijdens de paasvakantie is de glijbaan elke namiddag open.
Ook baantjeszwemmen tijdens de paasvakantie
(enkel het groot bad is open voor het baantjeszwemmen) op dinsdag en donderdag tussen
12.00 en 13.30 uur.

DIENST TOERISME
NATIONAAL TABAKSMUSEUM
Hoogseizoen uurregeling (1 april t.e.m. 15 november)
Met de paasvakantie in het vizier opent het nieuwe
toeristische en museale seizoen. Bezoek aan het
museum en de nieuwe tijdelijke tentoonstelling
is mogelijk op volgende tijdstippen (tijdens deze
uren is ook de toeristische infobalie open).
Dinsdag t.e.m. vrijdag
10 - 12 uur en 14 - 18 uur
Zaterdag, zondag + officiële feestdagen: 14 - 18 uur
Maandag 		
gesloten
Inwoners van onze stad betalen slechts 1 euro (kinderen < 6 jaar = gratis). Elke 1ste zondag van de
maand mogen zij gratis binnen.

BIBLIOTHEKEN
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

Wervik

Geluwe

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

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

Breng jij onze
stad in beeld?
Met instagram creëer je
herinneringen in de vorm van
foto’s of korte filmpjes. Een
feestje, een stukje natuur,
een monument om nooit te
vergeten? Met één klik deel je
je moment met anderen.
Turntalent van eigen bodem (© Luc Vanthuyne)

Dirk Decuypere ontving de
Sovereign’s Medal for Volunteers
uit handen van Olivier Nicoloff,
de ambassadeur van Canada.
© Luc Vanthuyne

Op vrouwendag mochten we 10 dames in de bloemetjes zetten.
Bekijk het filmpje op onze facebookpagina www.facebook.com/StadWervik

Neem jij af en toe foto’s van,
over of in Wervik, Geluwe of
Kruiseke? Gebruik dan zeker
de hashtag #igwervik en
wie weet komt jouw foto wel
op de achterkant van Waarheen.
Voorjaar in Kruiseke. (© Ignace Lacante)

