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Ter Beke
in het nieuw
WERVIK 2050

Uitneembare
affiche stadsfestival

AGENDA

UiTagenda vol leuke
activiteiten en dingen

EERSTE WOORD

#wervik2050

Luister op donderdagmiddag 21 juni zeker naar Radio 2. Vlaanderens populairste
radiozender is dan te gast in Wervik voor
de uitzending van het regionale programma
Middagpost. Dat serveert je een opwarmer voor het stadsfestival Wervik 2050 op
14 en 15 juli.
Wil je alles meebeleven vanop de eerste rij?
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Kom dan zeker naar cafetaria De Balokken
tussen 12 en 13 uur.
in het midden van deze Waarheen vind
je een affiche van het stadsfestival. Haal
je die eruit en hang je hem voor je raam,
om mee promotie te maken voor het feestweekend van 14 en 15 juli? Fijn!

TIP:
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STADSNIEUWS

Wat de snelbalie
voor je doet
Begin dit jaar veranderden de openingsuren van
het onthaal en de diensten in het stadhuis.
Sindsdien is er aan het onthaal een snelbalie. Je
kunt daar voor heel wat zaken terecht; we zetten ze
hier nog eens op een rijtje:
- diverse attesten, zoals een attest van leven,
woonst, gezinssamenstelling en historiek van
woonst;
- afhalen van rijbewijzen, reispassen en uittreksels
uit het strafregister (pas op: aanvragen daarvoor
moeten gebeuren bij de dienst Burgerzaken);
- reistoelatingen voor minderjarigen;
- indienen en laten registreren van je aanvraag
voor de inname van het openbaar domein
(straatvergunningen, containers, stellingen) en
voor bordjes ‘verboden te parkeren’;
- laten invullen van bewijzen van leven (certificats de vie) voor Franse pensioenen;
- afgeven van briefwisseling, affiches, offertes, sollicitatiebrieven, …;
- laten noteren van meldingen; die worden dan
doorgegeven aan de betrokken diensten;
- aankopen van vuilniszakken, Wervikse kadobons,
rookmelders en dierenstickers.
ben je niet zeker of je voor iets aan de snelbalie
terechtkunt of niet, bel dan vooraf eens naar het
centraal onthaal: 056 30 01 01.

TIP:

VERRAS JE PAPA
MET EEN WERVIKSE
KADOBON
Op zondag 10 juni is het vaderdag. Verras je
vader en laat hem proeven en genieten van
de service, diensten en producten, kortom de
‘kwalitijd’ van de Wervikse handelaars.
Een Wervikse kadobon is altijd een goed idee.
De bon kan omgeruild worden in meer dan
100 handels- en horecazaken in Wervik, Geluwe en Kruiseke.
> Je vindt de deelnemende winkels op
www.wervikisstraffer.be.

Wij gaan voor

kwalitijd
www.wervik.be/kwalitijd

RALLY VAN WERVIK

Op zaterdag 9 juni wordt de 44ste Rally van Wervik gereden. Dit evenement brengt een gewijzigde
verkeerssituatie met zich mee. Je vindt alle info op
www.wervik.be.

KERMISBRADERIE IN GELUWE

Op donderdag 14, vrijdag 15 en zaterdag 16 juni organiseren de handelaars van Geluwe een kermisbraderie. Je krijgt korting bij de deelnemende handelszaken.

STRAFFEN TOEBAK IN WERVIK
Wat de snelbalie
voor je doet

Ter Beke in het
nieuw

Bebloemingswedstrijd

Agenda – UiT
in Wervik

Zomerse
boottochten
op de Leie

Op vrijdag 15 en zaterdag 16 juni organiseert Unizo
Wervik Straffen Toebak, opendeur- en koopjesdagen bij de deelnemende handelaars. Je herkent de
deelnemers aan de affiches.
Doe een aankoop tijdens Straffen Toebak en maak
zo kans op Wervikse kadobonnen.

COLOFON Verantwoordelijke uitgever: Youro Casier. Redactie: Elsje van Bellingen, Marc Stevens, Els Garreyn, 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: TER BEKE IN HET NIEUW

In de laatste week van april namen de bewoners van woonzorgcentrum Ter Beke in Geluwe hun langverwachte intrek in de nieuwbouw. Er volgt nog een nieuw gebouw, met een nieuwe inkom,
burelen, een kapsalon en leefruimtes; in de loop van 2019 moeten
de werkzaamheden helemaal afgerond zijn. Toen begin mei het
verhuisstof wat gaan liggen was, gingen wij eens kijken. We spraken
met de directrice, een medewerkster en twee bewoonsters.

‘We zijn hier op
hotel-restaurant’

EEN MAXIMUM AAN COMFORT
Elien Dejaegere is sinds november 2010
directrice van Ter Beke, dat zijn deuren
opende in 1969. Daarvoor werkte ze er jarenlang als verpleegkundige en hoofdverpleegkundige. Zij looft het comfort waar de
bewoners nu van kunnen genieten.
‘In het oude Ter Beke waren de kamers maar
twaalf vierkante meter groot, nu is dat meer
dan het dubbele. Per verdieping waren er maar
enkele toiletten, nu heeft iedere bewoner in
zijn kamer een toilet, wastafel en douche.’ Dat
de toiletten vroeger op de gang waren, had
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'We willen
zoveel mogelijk soepel
inspelen op
de wensen
van onze
bewoners.'

ook met de visie van toen te maken. Als de
bewoners naar de wc moesten, waren ze verplicht om ‘buiten’ te komen, wat bevorderlijk
was voor het onderlinge contact tussen de
mensen. Die visie is in de loop der jaren veranderd, zegt Elien Dejaegere, en ook de bewoners
zelf. Vroeger waren er veel meer nog valide bejaarden die in een woonzorgcentrum terechtkwamen, nu is de zorgbehoefte van de meeste
bewoners veel groter en zijn ze vaak veel minder mobiel. ‘De bewoners hadden dan ook een
toiletpot op hun kamer. Stel je dat eens voor,
dat je in je kleine kamertje zit te eten, en dat er
vlak naast je een toiletpot staat.’

De bewoners mochten zelf hun nieuwe
kamer kiezen. Alles is er spliksplinternieuw. Het ontbijt en middagmaal nemen
de mensen gezamenlijk op hun verdieping;
de avondboterhammen krijgen ze op hun
kamer geserveerd. ‘Zo kunnen de bewoners op hun gemak naar hun favoriete televisieprogramma’s kijken. Dat serveren
mag je trouwens letterlijk nemen, want de
boterhammen worden ter plekke gesmeerd.
De bewoners moeten dus niet meer van
tevoren opgeven wat ze ’s avonds op hun
brood willen, maar kunnen op het moment
zelf kiezen.’ Die flexibiliteit is een bewuste
keuze: ‘We willen zoveel mogelijk soepel
inspelen op de wensen van onze bewoners.
Ook dat is comfort.’
GELUKKIGE BEWONERS
Els Gheeraert werkt al zestien jaar als
zorgkundige in Ter Beke. Na haar schooltijd
kon ze er aan de slag en ze is gebleven. Ze
is van Ieper afkomstig, maar verhuisde voor
haar werk naar Menen. ‘Ik ben hier nog altijd content, en nu zeker. (lacht)’ De nieuwbouw betekent echt een nieuwe start en
maakt dat je veel meer kwaliteit kunt bieden aan de bewoners. Je voelt ook dat die
hier in de zevende hemel zijn. ‘Het is super
om ze hier zo gelukkig te zien. Er is hier een
mevrouw, en je ziet het eraan dat ze gelukkig is. Als je haar ’s morgens wakker maakt
in haar bed, straalt ze. Vroeger deed ze dat
niet. Ik vind dat echt zalig.’

Marcella

Bellens is 84
en woont sinds
een jaar in Ter Beke. Ze bracht een
groot deel van haar leven door aan de
Menensesteenweg in Wervik. Haar man
Georges overleed aan kanker in 1983:
‘Hij heeft heel erg afgezien.’ Ze heeft
drie kinderen en zeven kleinkinderen.
Marcella had aanvankelijk niet zo erg veel zin in de verhuis
van het oude naar het nieuwe Ter Beke, maar is nu heel blij
met haar nieuwe kamer, die ruim en licht is. Er staan mooie
orchideeën op de vensterbank, ‘mijn lievelingsbloemen’.
Marcella houdt van de rust op haar kamer. Ze kijkt graag
naar sportuitzendingen op tv. Liefst naar de koers, maar
anders is tennis ook goed. ‘De koers is mijn favoriete sport.
Het begint nu in Italië hè. Maar ze starten ergens … ver weg.’
Een favoriete coureur heeft ze niet, maar ze ziet wel de renners van een bepaald team graag bezig: ‘De ploeg van, laat
ons zeggen, Philippe Gilbert. Die hebben dit seizoen al 27
keer gewonnen.’ Dat zij als vrouw graag naar het wielrennen
kijkt, stuit wel eens op verbazing. ‘Allee, dat jij naar de koers
kijkt, zeggen ze dan. (glimlacht)’

Olga

Deback is 85 en woont
vijf jaar in Ter Beke. De
eerste jaren was dat samen met haar
echtgenoot, tot die op een kerstdag
overleed. Ze werd geboren in Geluwe
en heeft er altijd gewoond, ‘in de Kerkhofstraat, met mijn gat op ’t kerkhof’.
Ze was 63 jaar gehuwd met Lucien, ‘een brave mens, om
nooit te vergeten’. Ze kregen geen kinderen.
Olga is heel blij met haar kamer, met zicht op het groen en
de Reutelbeek. ‘’s Avonds komen de koeien naar hier. De
schapen doen lelijk ’s ochtends. Geestig!’ Achter de bomen
bevindt zich de begraafplaats, waar haar man nu rust. ‘Als
in de winter de bladeren van de bomen zijn, ga ik mijn man
zien. Ik wil dicht bij hem zijn.’
Olga neemt graag deel aan de animatie in de namiddag. Als
ze op haar kamer is, staat de tv altijd aan, om naar de radio
te luisteren. Op het scherm volgt ze alleen de Duitse telenovela Sturm der Liebe. ‘Het is jaren verre dat ik daar naar
kijk. Dat is mijn feuilleton. En voor de rest is het muziek.’ Ze
is heel tevreden: ‘We zijn hier op hotel-restaurant hè. (knipoogt)’
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WERVIK IN BLOEI

De Kruisekemolen
opent zijn deuren
BEBLOEMINGSWEDSTRIJD

Molens zijn door hun omvang en hun complexe
mechanisme intrigerende werktuigen. Ben je geboeid
door erfgoed en mechaniek? Heb je altijd al eens
achter de schermen van een molen willen kijken en de
kracht van de wind ervaren? Kom dan zeker langs in
de Kruisekemolen op onze gratis open molennamiddag op zaterdag 23 juni. Een meester-molenaar leidt
je rond en geeft je alle geheimen van de windreus prijs.

Om praktische redenen vragen we je om vooraf in te
schrijven.
Ben je niet vrij die zaterdagnamiddag? Geen nood. De
Kruisekemolen opent deze zomer ook nog zijn deuren
op woensdag 11 juli (Vlaamse feestdag), zondag 15
juli (stadsfestival Wervik 2050), zondag 19 augustus
(zomerkermis) en zaterdag 25 augustus (Boerenkermis).

Kruisekemolen, Kruisekestraat
zaterdag 23 juni om 15 uur; de rondleiding duurt ongeveer 45 minuten
PRIJS: gratis
INSCHRIJVEN: via www.wervik.be/webshop of aan de balie van de toeristische dienst (Koestraat 63)
WAAR:

Zet je je voorgevel in de bloemen?
Fleur je je voortuin op? Doe dan
mee aan de jaarlijkse bebloemingswedstrijd en maak kans op een
mooie prijs. Voor handelaars is er
een aparte categorie (gevel + voortuin). Landbouwers kunnen deelnemen in de categorie erfverfraaiing.

In de loop van de zomer beoordeelt
een professionele jury alle bebloemingsprojecten. In het najaar volgt
de prijsuitreiking in het stadhuis.
In iedere categorie zijn telkens drie
waardebonnen te winnen, van 30,
40 en 50 euro. Die kunnen worden
ingeruild bij lokale handelaars.

Vul het inschrijvingsformulier in
en geef het vóór zaterdag 7 juli af
in het stadhuis of in de bibliotheek
van Geluwe.

© David Samyn - Toerisme Wervik

WANNEER:

MEER INFO: raadpleeg het reglement
bij de groendienst of op www.wervik.be/natuur-en-groenbeheer

INSCHRIJVINGSFORMULIER BEBLOEMINGSWEDSTRIJD
Geef dit formulier vóór 7 juli af in het stadhuis of in de bibliotheek van Geluwe

!

naam + voornaam :�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
adres (straat + nummer) :�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
e-mailadres :�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
neemt deel met de woning / handelszaak / hoeve, gelegen in (straat + nummer) :
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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in deze categorie:
o voorgevelbebloeming particulier
o voortuinbebloeming particulier
o voorgevel- en voortuinbebloeming handelaars
o erfverfraaiing
Wervik, op ......../......../2018

WAARHEEN Juni 2018

Let op : je kan maar
één categorie aanduiden!

Handtekening :

Juni 2018 WAARHEEN
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AGENDA

DAAR IS DE NIEUWE
BROCHURE VAN HET
FORUM
Begin juni valt de cultuurbrochure 2018-2019
van het Forum in je bus. Het wordt opnieuw een
spetterend seizoen vol muzikale hoogtepunten,
comedy, toneel en zoveel meer. Samen met zijn
partners stilt het Forum jouw culturele honger
weer aan zeer democratische prijzen. En natuurlijk blijft de abonnementsformule, waarmee je
tot 25 procent korting kunt krijgen. Wervikse en
Geluwse jongeren kunnen zelfs genieten van een
reductie tot 50 procent.
Net als vorig seizoen krijgen abonnees voorrang bij het bestellen van hun tickets. Wie kiest
voor een abonnement, kan al vanaf maandag
4 juni zijn kaartjes kopen. Losse tickets kan je
aanschaffen vanaf dinsdag 26 juni. Je vindt de
voorwaarden in de brochure. Reserveren doe je
via het digitaal loket op www.wervik.be/forum of
met het bestelformulier in de Forumbrochure.
INFO: cultuur@wervik.be

056 95 24 17

OP WEG MET DE
OUTDOOR GPS
Heel wat wandelaars en fietsers hebben de weg naar
de outdoor gps gevonden om hun routes uit te stippelen, op te slaan en – uiteraard – het parcours makkelijk te kunnen volgen. Maar hoe werkt dat allemaal?
En hoe kan je zoveel mogelijk plezier aan je gps-toestel
beleven? Om je wegwijs te maken organiseert Toerisme Wervik samen met Pasar een basiscursus die heel
praktisch is opgevat. Schrijf vlug in, want het aantal
deelnemers is beperkt!
In de voormiddag staan we kort stil bij: wat is een gps
en hoe werkt die; soorten gps-toestellen; de nauwkeurigheid ervan; gps-jargon en outdoor functies; aankoop toestellen en kaarten; tips en tricks.

8

WAARHEEN Juni 2018

AGENDA
In de namiddag maken we samen een paar praktische
oefeningen: overzetten van een gps-track en wandeling met gps.
vrijdag 15 juni. Om 9 uur onthaal met koffie
+ voorbereiding laptops + oplossen van technische
vragen. Om 10 uur theoretische intro rond gps en de
werking ervan. Om 12 uur middagpauze met broodjes. Om 13 uur outdoor gps in de praktijk. Om 16 uur
wordt er afgerond.
WAAR: leeszaal van Erfgoedcentrum De Briekenmolen
(Koestraat 65)
PRIJS: 10 euro (inbegrepen zijn basiscursus met twee
lesgevers, gebruik van gps-toestel van Pasar, koffie en
water, broodjeslunch met streekbiertje, verzekering)
INFO: toerisme@wervik.be, 056 95 24 25
INSCHRIJVEN: via www.wervik.be/webshop of aan de
balie van de toeristische dienst
WANNEER:

Heb je zelf een gpstoestel of laptop, breng
die dan zeker mee !

BEGELEIDE FIETSTOCHT NAAR STEENWERCK
Anaïs Isebaert is je gids op een fietstocht door het
groen naar Steenwerck (F), georganiseerd door de toeristische dienst en vtbKultuur. Schrijf tijdig in, want
het aantal deelnemers is beperkt.
Op de heenrit houden we onder andere halt in Armentières; we bewonderen er het belfort, het stadhuis en
de vroegere stadsbaden. Onze bestemming is Steenwerck, dat model kan staan voor de link met het
Vlaamse verleden en de taal van de streek. Terug naar
Wervik fietsen we via glooiende wegen naar Ploegsteert, en zetten dan onze weg verder naar het fietspad langs het kanaal Ieper-Komen. Aan de Leie gekomen, slaan we af richting Wervik en staan nog even
stil bij de Parkbegraafplaats.
zaterdag 16 juni, van 9 uur tot 18.30 uur
start aan rode brug achter Nationaal
Tabaksmuseum (Koestraat 63)
PRIJS: 7 euro, 5 euro voor leden vtbKultuur
INFO EN INSCHRIJVEN: aisebaert@hotmail.com
WANNEER:
WAAR:

LENTEWANDELING
OP DE BALOKKEN
Na de winter- en herfstwandeling van de toeristische
dienst neemt natuurgids Martine Desmarets je ditmaal
mee voor een lentewandeling op het recreatie-eiland.
Onderweg leer je meer over de fauna en flora in volle
groei en bloei, met bijzondere aandacht voor kruiden.
De wandeling duurt anderhalf uur. We sluiten af met
een drankje en een gezellige babbel in museumherberg
In den Grooten Moriaen.
WANNEER: zondag
WAAR:

63)

10 juni, van 10 tot 12 uur
start aan Nationaal Tabaksmuseum (Koestraat

3 euro (drankje inbegrepen)
www.wervik.be/webshop of aan de
balie van de toeristische dienst
PRIJS:

INSCHRIJVEN: via

OPEN ONTMOETINGSAVOND VAN PASAR
Vrijetijdsorganisatie Pasar zoekt vrijwilligers om
in Wervik een nieuwe werking op te starten.
Hou je ervan om activiteiten te organiseren, te
verkennen, te begeleiden? Wil je kennismaken
met Pasar? Wees dan welkom op Pasars open
ontmoetingsavond in Wervik. Op het programma
staan een korte voorstelling van de organisatie
en een toelichting bij de mogelijkheden van een
werking in Wervik. Er is ruimte voor jouw ideeën.
Een drankje, knabbel en warme babbel zijn inbegrepen.
dinsdag 26 juni, 19.30 uur
leeszaal Erfgoedcentrum De Briekenmolen
(Koestraat 65)
PRIJS: gratis
INFO: els.bonte@pasar.be,
0474 76 55 10
WANNEER:
WAAR:

Juni 2018 WAARHEEN
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IN JULI EN AUGUSTUS

HAAL DE AFFICHE ER HIER UIT

© www.academiemenen.be

TENNIS- EN OMNISPORTKAMPEN
Tennisclub Olympos organiseert in de grote vakantie
twee tennis- en omnisportkampen voor kinderen
en jongeren van 3 tot 16 jaar. Ervaring is niet nodig.
Breng een picknick mee voor ’s middags. Er is opvang
van 8 tot 17.30 uur. Kleuters van 3 en 4 jaar kunnen
van 9.30 tot 12.30 uur telkens ook balgewenning en
multimove volgen.

StadWervik

with by Spotdesign
Designed withDesigned
by Spotdesign

StadWervik
StadWervik

vijfdaags kamp van maandag 2 tot en met
vrijdag 6 juli, van 9.30 tot 16 uur – driedaags kamp
van dinsdag 21 tot en met donderdag 23 augustus,
van 9.30 tot 16 uur
WAAR: TC Olympos, Ten Brielensesteenweg 55a
PRIJS: vijfdaags kamp 150 euro (halve dag 3-4 jaar 80
euro) – driedaags kamp 80 euro (halve dag 3-4 jaar 50
euro) – fiscaal attest kinderopvang mogelijk, net als
tussenkomst ziekenfonds
INFO EN INSCHRIJVEN: www.tcolympos.be, sofiewybaillie
@gmail.com, 056 31 22 90, 0479 85 06 19
WANNEER:
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voor meer info over de
verschillende opleidingen voor kinderen, jongeren en
volwassenen
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KapSul
KapSul

Meer info:
www.wervik.be/wervik2050

• Wervik | beeldende vorming en architectuur (6 tot 17 jaar)
zaterdag 16 juni, van 10 tot 12 en van 14 tot 17 uur
+ zondag 17 juni, van 14 tot 17 uur
Sint-Janskapel, Steenakker 30
• Geluwe | beeldende vorming (6 tot 11 jaar)
zondag 17 juni, van 10.30 tot 12 en van 14 tot 17 uur
GC De Gaper, Sint-Denijsstraat 11
• Kruiseke | beeldende vorming (6 tot 11 jaar)
zaterdag 23 juni, van 10 tot 12 en van 14 tot 17 uur
GC De Knippelaar, Hoogland 19
• Menen | beeldhouwkunst, fotokunst,
keramiek, schilderkunst, tekenkunst,
vrije grafiek (18+)
vrijdag 22 juni, van 19 tot 21.30 uur + zaterdag 23
juni, van 14 tot 18 uur + zondag 24 juni, van 10.30
tot 18 uur
hoofdschool, Bruggestraat 43

INFO: www.academiemenen.be

Stadsfestival
Stadsfestival

De leerlingen van de Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst laten je graag zien wat ze in hun mars
hebben in hun eindejaarstentoonstellingen.

TIP: tijdens de expo’s kan je inschrijven voor het nieuwe schooljaar. Nadien is dat nog mogelijk tot en met
29 juni op het secretariaat in Wervik (Speiestraat 48),
of in de maand september.

#wervik2050
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AGENDA

Schrijf je tijdens de
expo's in voor het
nieuwe schooljaar

*

Franse liedjes op
Balkantonen

Orkestra

Bortsch

rban d

#wervik2050

StadWervik

Dienst Toerisme
Koestraat 63
B-8940 Wervik
T 056 95 24 25
toerisme@wervik.be

Balie Vrije Tijd
Stadhuis
Sint-Maartensplein 16
B-8940 Wervik
T 056 95 24 46
vrijetijd@wervik.be

*

*Reserveer snel je tickets
in VVK (€ 5) via www.wervik.be/webshop
of via de balie Vrije Tijd!

Grensbrug / Vrijdagmarkt
(Wervik)

FRANCO-BELGE
HUWELIJKSCEREMONIE
& REUZENHUWELIJK

Om 16 uur

Spiegeltent ‘Eurometropool Majestic’
voetbalterrein Avenue des Sports (Wervicq-Sud)

ANIMATIE

14-15.30 uur

Spiegeltent ‘Eurometropool Caroussel’ stadsdomein Oosthove (Wervik)

BIGBAND MET DANS

14-15.30 uur

Spiegeltent ‘Eurometropool Caroussel’ stadsdomein Oosthove (Wervik)

APEROCONCERT

Vanaf 11 uur

Start aan rode wandelbrug, zijde Briekenmolen (Wervik), max. 30 pers.

THEATERWANDELING

Om 10.30 / 10.45 / 11 uur

Leieboorden ter hoogte van stadsdomein Oosthove (Wervik)

REUZENRAD

Avenue des Sports (Wervicq-Sud) + verspreid over het ganse parcours

KINDERDORP & KINDERANIMATIE

Op Steenakker (Wervik) & Place de l’Europe (Wervicq-Sud)

OLDTIMERS

17 uur)
Op verschillende locaties in beide stadscentra

HISTORISCHE ANIMATIE (tot

Leieboorden Wervik

KUNSTPARCOURS KAPSUL

Traject tussen Steenakker (Wervik)
en Place de l’Europe (Wervicq-Sud)

Vanaf 9-18 uur

STREEKPRODUCTENMARKT

Meer info:
www.wervik.be/wervik2050

Vanop het eiland De Balokken - beste zicht
vanop de Leieboorden tussen Akademiestraat en Leiebrug

VUURWERK!

Om 23 uur

cove

Onions

Green

‘Eurometropool Caroussel & Majestic’ spiegeltenten stadsdomein Oosthove (Wervik) en
voetbalterrein Avenue des Sports (Wervicq-Sud)

+ DJ BR3IN3
& Reanim

BAL POPULAIRE met:

Vanaf 19 uur

Start Leiestraat (nabij grensbrug)

FRANCO-BELGE RUN (LOOPWEDSTRIJD)

15-18 uur

Museumherberg In den Grooten Moriaen
(Koestraat 63a, Wervik)

INTERNATIONAAL CONCOURS
BELLEMANNEN

10-12 uur & 14-16 uur

Programma

www.dwarsdoorwervik.
be, dwarsdoorwervik@
gmail.com, 0485 58 32 38

VR 01/06
Camping Balokka

Eu

ucten

vrijdag 1, zaterdag 2 en
zondag 3 juni, De Balokken. INFO: Facebookpagina Camping Balokken.
RESERVEREN: campingbalokken@gmail.com

WO 06/06
OUDERBIJEENKOMST

Klaar voor de
kleuterschool

van 19 tot 21 uur, Buurthuis De Kier, Gosserieslaan 4. PRIJS: gratis

DO 07/06
Inschrijfavond
St.-Jozefscollege

VR 08/06
12de Zesheuveltjesloop

vanaf 19.30 uur, kantine
Sparta Kruiseke, Tabakstraat. PRIJS: gratis. INFO:

Designed with

by Spotdesign

ZA 09/06
WTC TER HAND

WO 13/06

VORMINGPLUS

Meditatieve
wandeling
op een eiland

van 19 tot 21 uur, Nationaal Tabaksmuseum,
Koestraat 63. PRIJS: 5
euro. INSCHRIJVEN:
oostende@vormingplus.be,
059 50 39 52

WTC TER HAND

Midweek fietsrally VR 15/06
keuze uit 30 of 60 km
– fietsstalling en drankgelegenheid – telt voor
WTCV Leiedal en VWB
van 9 tot 15 uur, Sportcentrum Ter Linde, Tuinwijk 2. PRIJS: 1 euro. INFO:
thierry.holvoet@telenet.
be, 0498 51 17 55

VORMING

Op weg met
de outdoor gps

van 9 tot 16.30 uur,
Erfgoedcentrum De
Briekenmolen, Koestraat
65. PRIJS: 10 euro. INFO:
toerisme@wervik.be,
056 95 24 25

10de Gapersrally

fietstocht over rustige
binnenwegen dwars door
het heuvelland – keuze
uit verschillende afstanden: 30 km (vlak, tot
Zonnebeke), 60 km (licht
golvend, tot Ieper), 80 km
(golvend, tot Reningelst)
en 120 km (heuvelachtig,
tot Catsberg) – bevoorrading op 60, 80 en 120 km
– ruime parking, fietsstalling en douches voorzien – telt voor WTCV
Leiedal en VWB
van 7 tot 14 uur, Sportcentrum Ter Linde, Tuinwijk 2. PRIJS: 2 euro. INFO:
thierry.holvoet@telenet.be,
0498 51 17 55

DO 14/06
Avondwandeling in Kruiseke

Derde sportieve lenteavondwandeling van de
Wervikse sportdienst en de Wervikse Wandelsportvereniging. Ze duurt ongeveer anderhalf
uur en is zowat 7 kilometer lang. Het traject is
voor kinderwagens toegankelijk. Je moet niet
inschrijven.
van 19 tot 22 uur, café ‘t Visputje, Oude Ieperweg 8. PRIJS: gratis. INFO: sport@wervik.be, 056
95 24 51

StadWervik

inschrijfavond nieuwe
leerlingen – mogelijkheid
tot individuele rondleiding – gelegenheid tot
gesprek met leerlingenbegeleiding en directie
van 16 tot 19 uur, Sint-Jozefscollege, Koestraat 26.
INFO: info@sint-jozefscollege.be, 056 31 16 38

op vrijdag vinkenzetting en kaaskaarting
op zaterdag wielerwedstrijd voor elite zonder
contract en beloften en
eucharistieviering
op zondag kermismaaltijd en wielerwedstrijd
voor junioren
vrijdag 8, zaterdag 9 en
zondag 10 juni, parochiezaal ‘t Portaal,
Kruisekestraat 101. INFO:
verhaeghe.bernard@
telenet.be

van 10 tot 12 uur, Nationaal Tabaksmuseum,
Koestraat 63. PRIJS: 3
euro. INSCHRIJVEN: www.
wervik.be/webshop of
toeristische dienst

DO 14/06

#wervik2050

Historische

animatie

Bigband

en aperoconcert

Mega

Franco-Belge
huwelijk

Theaterwandeling

+ Dans, kinderanimatie,...

SPIErometropool TEN
GELTEN

HAAL DE AFFICHE ER HIER UIT

Green

Onions

coverba nd

Streekprod

markt

Kunstparcours

KapSul

Meer info:
www.wervik.be/wervik2050

+ DJ BR3IN3
& Reanim

ours
bellemannen

Internationaal conc

Parkkermis

ZO 10/06
Lentewandeling
op De Balokken

Stadsfestival

Orkestra

ge
o-Bel
Franc n
Ru

&

VUURWERK!

Bortsch

AGENDA
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AGENDA
ZA 16/06
Begeleide fietstocht naar
Steenwerck

van 9 tot 18.30 uur, rode
brug achter Nationaal Tabaksmuseum, Koestraat
63. PRIJS: 5 euro. INFO:
aisebaert@hotmail.com

ZO 17/06
Opendeurdag
Rode Kruis
Wervik-Geluwe
zaal Oosthove, Speiestraat 32. PRIJS: gratis

Opendeur residentie Amarosa

Onlangs realiseerde WZC
Mater Amabilis residentie Amarosa, met 28
assistentiewoningen in
het centrum van Wervik.
Om 10.30 uur is er een
infomoment.
van 9 tot 11.30 uur, residentie Amarosa, Sint-Jorisstraat 18. PRIJS: gratis.
INFO: info@mater-amabilis.be, 056 31 14 68

DI 19/06
VORMINGPLUS

Huishoudmiddel-

tjes met kruiden

Herboriste Rita Gesquiere
leert je welke kruiden zich
goed lenen voor huishoudelijk gebruik, om insecten te
verjagen, om te poetsen, ...
Je gaat ook zelf aan de slag
en maakt een 3-tal producten naar keuze. Breng 2
halveliterflesjes mee.
van 13.30 tot 16 uur, LDC
De Kim, Sint-Jorisstraat 3.
PRIJS: 3 euro. INFO: info@
ldcdekim.be, 056 31 02
73. INSCHRIJVEN: oostende@vormingplus.be, 059
50 39 52

ZA 23/06
Rondleiding in
Kruisekemolen

om 15 uur, Kruisekemolen, Kruisekestraat. PRIJS:
gratis. INSCHRIJVEN: www.
wervik.be/webshop of
toeristische dienst

ZO 24/06
Tof in den hof

Tuinfeest van woonzorgcentrum Mater Amabilis
met animatie voor groot
en klein
van 14 tot 17.30 uur, WZC
Mater Amabilis, Sint-Jo-

risstraat 3. PRIJS: gratis.
INFO: info@mater-amabilis.be, 056 31 14 68

Rondleiding in
expo wèRvik!

om 15 uur, Nationaal Tabaksmuseum, Koestraat
63. PRIJS: gratis. INSCHRIJVEN: www.wervik.be/
webshop of balie Tabaksmuseum

DI 26/06
Ontmoetingsavond Pasar

van 19.30 tot 22 uur,
Erfgoedcentrum De
Briekenmolen, Koestraat
65. PRIJS: gratis. INFO: els.
bonte@pasar.be, 0474 76
55 10

DO 28/06
LDC De Spie
is jarig

om 11.30 uur breugelmaaltijd en om 14.30
uur koffie met taart en
optreden, LDC De Spie,
Beselarestraat 3. PRIJS:
15 euro (breugelmaaltijd),
3 euro (koffie met taart).
INSCHRIJVEN: ldc.despie@
wzbwervik.be, 056 95 29 50

Bloed geven

van 17 tot 20.30 uur, zaal
Oosthove, Speiestraat
32. INFO: donorcentrum.
kortrijk@rodekruis.be,
056 44 33 35

Molenhoekfeesten

met op donderdag jogging, op vrijdag music
battle, op zaterdag kaarting en theaterwandeling
‘De Molenhoek op de
vlucht’, op zondag kip@
spit, kinderanimatie, Jens
Dendoncker en de Smartkramers
donderdag 28, vrijdag
29, zaterdag 30 juni en
zondag 1 juli, tent Molenhoek, Beselarestraat 168.
INFO: www.molenhoekgeluwe.be

ZA 30/06
DE BALOKKEN

Insecteninventarisatie

van 19 tot 22 uur, Zwembad Ter Leie, Speiestraat
32. PRIJS: gratis. INFO:
sport@wervik.be, 056 95
24 51

ZO 08/07
WIELERWEDSTRIJD KRUISEKE

Belgisch kampioenschap LWU
3de editie van wielerwedstrijd Memorial
Niels Forrest – Belgisch
kampioenschap LWU

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

MA 02/07
Speelpleinwerking

Jouw activiteit
in de Waarheen?

van 12.30 tot 18 uur,
van maandag tot en met
vrijdag in juli en augustus, zaal Oosthove,
Speiestraat 32. PRIJS: 3,50
euro. INFO: vrijetijd@wervik.be, 056 95 24 46

van 9.30 tot 16 uur, tot
en met vrijdag 6 juli,
Tennisclub Olympos, Ten

WAARHEEN Juni 2018

DO 05/07
Zomeravondwandeling

(Landelijke Wielerunie) in
Kruiseke. Georganiseerd
door Team Dcycles en Veloclub Willen is Kunnen
Kruiseke.
van 11 tot 18.30 uur, café
‘t Visputje, Oude Ieperweg 8. INFO: 0496 78 95
46, 0473 52 63 61

van 14 tot 18 uur, cafetaria De Balokken, De
Balokken 3. PRIJS: gratis.
INFO: natuurpuntwestland@telenet.be, 057 20
24 54

Vijfdaags tennisen omnisportkamp

12

Brielensesteenweg 55a.
PRIJS: 150 euro. INFO: sofiewybaillie@gmail.com,
0479 85 06 19

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

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

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

Juni 2018 WAARHEEN
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PLUSSERSAGENDA

STADSNIEUWS

LDC DE SPIE IS JARIG
Op 30 juni is De Spie één jaar jong en dat vieren we … samen met jou. We nodigen je uit op een breugelmaaltijd, koffie met taart en een optreden. Kom je niet eten maar wil je wel het optreden bijwonen,
sluit dan gewoon na de middag aan.
donderdag 28 juni, om 11.30 uur breugelmaaltijd en om 14.30 uur koffie met taart en optreden.
WAAR: LDC De Spie, Beselarestraat 3. PRIJS: 15 euro (breugelmaaltijd), 3 euro (koffie met taart).
INSCHRIJVEN: ldc.despie@wzbwervik.be, 056 95 29 50
WANNEER:

VIEF, SENIORENKNOOPPUNT
WERVIK
- Ma 4 juni, 14 uur, zaal Avalon. Kaarting + rummikub
- Do 7 juni. Uitstap naar ’t Hof van Commerce

VL@S WERVIK-GELUWE
- Di 5 juni, 14 uur, De Kim. Wervikse koutenanche
- Wo 6 en 20 juni, 13.30 uur. Bolletra
- Do 7 en 21 juni, 14 uur, stadhuis. Fietsen
- Do 14 en 28 juni, 13.45 uur, Oosthove. Petanque
- Vr 15 tot di 19 juni. Midweek
- Ma 18 juni, 14 uur, ‘t Portaal. Prijskaarting
- Ma 25 juni, 14 uur, Het Pardoen. Wandelen
- Di 26 juni, 14 uur, ’t Portaal. Darts

NEOS GELUWE
- Do 7 juni, 12 uur, Hoeve Ter Stok. Jaarlijkse BBQ
- Di 12 en 26 juni, 13.30 uur, Ter Linde. Fietsen
- Di 19 juni, 13.30 uur, Ter Linde. Wandelen
- Do 21 juni, 14 uur, Ter Linde. Kaarten

NEOS WERVIK
- Di 5, 19 en 26 juni, 14 uur, ’t Portaal. Kaartnamiddag
- Di 12 juni, 14 uur, Sint-Jozefskerk. Fietstocht naar
Kortrijk + bezoek aan vernieuwd Vlasmuseum

OKRA GELUWE
- Ma 4, 11, 18 en 25 juni, 14 uur, gemeentepark. Fietsen
- Wo 6, 13, 20 en 27 juni, 14 uur, gemeentepark. Petanque

14
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- Wo 6, 13, 20 en 27 juni, 14 uur, De Gaper. Dansen
- Ma 11 juni, 14 uur, De Gaper. Creaclub-hobby
- Di 12 en 26 juni, 14 uur, De Gaper. Kaarten

OKRA KRUISEKE
- Wo 6 en 20 juni, De Knippelaar. Kaarten
- Wo 15 juni. Fietsen

OKRA WERVIK
- Ma 4 juni. Fietsen naar Zillebeke (schietstand)
- Di 5, 12, 19 en 26 juni, 13.30 uur, Oosthove. Petanque
- Ma 11 juni, 9.15 uur, Belfius Steenakker. Dagfietstocht naar Rumbeke
- Do 14 en 28 juni, 13.30 uur, ’t Portaal. Puntenkaarting
- Vr 15 en 22 juni, 14 uur, ’t Portaal. Lijndansen
- Ma 18 juni, 14 uur, In den Grooten Moriaen. Wandelen
- Wo 20 juni. Fietsen naar Warneton (Le Rusticana)
- Ma 25 juni, 14 uur, Oosthove. Leren rijden met
(e-)fiets in groep
- Wo 27 juni, 14 uur, Oosthove. Kubbspel

DE PORTAALKAARTERS,
’T PORTAAL
- Wo 6 juni. Prijskaarting
- Andere woensdagen. Kaarting

RESERVEER OP TIJD
EEN E-READER VOOR
JE VAKANTIE
Het is bijna vakantie. Vaak heb je dan meer tijd
om boeken te lezen. Probeer het eens met een
e-reader uit de bibliotheek. Op zo’n e-boeklezer
kan je meerdere boeken laten zetten; dat scheelt
flink wat kilo’s, ook in je reisbagage. Nog nooit
geprobeerd? Vraag dan gewoon uitleg aan een
bibmedewerker.
De collectie e-boeken van de bib bestaat uit zo’n
800 titels, ook recente. Je mag tot acht e-boeken opladen op een elektronische boeklezer en
die vier weken ontlenen. Het uitleentarief voor
een e-reader inclusief acht boeken is 5 euro.
Reserveer tijdig jouw e-reader en -boeken voor
de vakantie!
> INFO: bibliotheek@wervik.be, 056 95 24 00
(Wervik), 056 95 24 10 (Geluwe)

AANSLUITEN BIJ
PROPER WERVIK?
Proper Wervik is een succesvol, politiek neutraal burgerinitiatief. Heel wat enthousiaste inwoners hebben
zich al aangesloten om Wervik, Geluwe en Kruiseke
zwerfvuilvrij te maken en te houden. Nieuwe vrijwilligers voor Proper Wervik zijn echter altijd welkom.
Neem een of meer straten naar keuze voor je rekening,
of neem deel aan de collectieve acties.
Als je je opgeeft als vrijwilliger, ben je gratis verzekerd
tegen burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen. Je krijgt ook hulpmateriaal ter beschikking:
een opvallend fluohesje ‘Proper Wervik Vrijwilliger’, een
grijpstok, prikstok, handschoenen en vuilniszakken.
> INFO: bij coördinator Chris Voet (chris.voet@
telenet.be, 0485 54 97 20) of op sites.google.com/
view/properwervik; voor het recentste nieuws is
er www.facebook.com/properwervik.

BELASTINGAANGIFTE FRANSE
PENSIOENEN EN PUNTEN

WOON- EN ZORGBEDRIJF WERVIK
ZOEKT JOBSTUDENTEN

De Franse pensioenkas Carsat en de verschillende puntenkassen sturen geen fiscale attesten meer.
Om de jaarbedragen op de belastingaangifte in te vullen, kan je de volgende werkwijze toepassen:
- noteer zelf de maandelijkse bedragen van het Franse
pensioen en de punten, en tel ze op. Die totalen gebruik je voor de belastingaangifte.
- Of: neem een bankuittreksel van het Franse pensioen
en de Franse punten, en vermenigvuldig die bedragen
met 12. Zo bekom je ook het jaarbedrag.

Op zoek naar een boeiende en leerrijke vakantiejob?
Dan kan je terecht bij Woon- en Zorgbedrijf Wervik en
OCMW Wervik. Word je dit jaar 16 of ben je ouder?
Ben je nog student volgend schooljaar? Steek je graag
de handen uit de mouwen tijdens de zomervakantie?
Schrijf je dan in via www.wervik.be/ocmw/nieuws/
ocmw-jobstudenten-zomer-2018.
> INFO: personeelsdienst@wzbwervik.be,
056 95 25 30

> INFO: dienst Pensioenen en tegemoetkomingen
van het OCMW, 056 95 26 11
Juni 2018 WAARHEEN
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IN DE KIJKER: ZOMERSE BOOTTOCHTEN OP DE LEIE

Meer fijne activiteiten voor de zomermaanden vind je in de Zomersnuif, die
bij de Waarheen van juli-augustus zit

BOOTTOCHTEN IN DE GRENSREGIO
Traditiegetrouw slaat de cluster Grensleie – een samenwerkingsverband tussen de toeristische diensten van
Wervik, Menen en Wevelgem – de handen in elkaar voor een reeks boottochten in de Wervikse regio:

Vaar je mee?

Heb je zin om de Leiestreek eens vanop het water te ontdekken? Vaar dan een keer mee met een boottocht van
Toerisme Leiestreek. Dat kan van juli tot begin september. Wacht niet te lang met inschrijven, want het aantal
plaatsen is beperkt.

VOOR IEDER WAT WILS
Je kunt kiezen uit een gevarieerd aanbod,
van kindvriendelijke tochten, over smakelijke nocturnes tot ‘ontdekkingstochten’ richting Noord-Frankrijk. Als je mee aan boord
gaat, wacht je een totaalpakket. Je geniet
niet enkel van de beweging op en langs het
water, maar krijgt vaak ook een maaltijd aan
boord. Daarbovenop kun je dikwijls deelnemen aan een (facultatieve) excursie op de
plaats van bestemming.
Er is dit jaar opnieuw een ‘actieve boottocht’, waarin je de unieke combinatie van
fietsen en varen kunt beleven. Ditmaal trekt
die naar Wambrechies, het Noord-Franse
stadje aan de Deûle.
16
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Je kan ook weer mee aan boord van enkele
idyllische tochtjes op het meest pittoreske
stukje meanderende Leie tussen Deinze en
Sint-Martens-Latem. Of je kiest voor een
tocht naar het Venetië van het Noorden,
Brugge. Nieuw zijn de korte tochtjes met
de Blue Velvet watertaxi vanuit Menen.
Een overzicht van alle tochten, met praktische info als prijzen, vertrekuren en -plaatsen, vind je op de website van Toerisme
Leiestreek. Of je leest het allemaal in de
brochure Zomerse boottochten in de Leiestreek 2018, die je gratis kunt afhalen bij de
toeristische dienst.

Zondag 8 juli
ITALIAANSE MIDDAGTOCHT
(rondvaart vanuit Menen)
Begin je vakantie in zuiderse sferen.
We vullen de glaasjes met sprankelende prosecco en laten je proeven van fijne hapjes. Daarna laat
kok Laurent Coppens je de cucina
povera ontdekken, de typische,
(h)eerlijke keuken uit het zuiden van
Italië. Bellissimo! Passende muzikale
animatie brengt je op temperatuur.
Aansluitend kan je nog nagenieten
op het Salto Festival in het centrum
van Menen.
Zondag 15 juli
HARELBEKE-WERVIK
Wil je het stadsfestival Wervik 2050
op een leuke manier inzetten? Vaar
dan mee met deze tocht. Een bus
brengt je ’s morgens naar Harelbeke.
Aan boord smul je van een lekkere
breugeltafel. Kort na de middag meer
je aan in Wervik, waar heel wat te
beleven valt: streekproductenmarkt,
historische animatie, kunstenmarkt,
Franco-Belge huwelijk, kinderanimatie, theaterwandeling, …

Dinsdag 14 augustus
GEZINSVRIENDELIJKE BOOTTOCHT (vertrek in Menen –
boot heen en bus terug)
Voetbal is een feest! Op deze tocht
naar Waregem zorgen we voor leuke animatie aan boord. Neem zeker
je Paninistickers mee en vervolledig je WK2018-stickerboek. Op de
bestemming aangekomen ga je op
ontdekking voor en achter de schermen van het Regenboogstadion, de
thuishaven van SV Zulte Waregem.
De rondleiding brengt je onder andere langs het voetbalveld, de kleedkamers en de viploges.

> Info en reserveren
Kijk op de website van Toerisme Leiestreek:
www.toerisme-leiestreek.be/boottochten.
Of contacteer de toeristische dienst:
Koestraat 63, toerisme@wervik.be, 056 95 24 25.

Dinsdag 4 september
55+ BOOTTOCHT (rondvaart
vanuit Wevelgem)
Een ontspannend tochtje met cava
en aperitiefhapjes, en aansluitend
varkentje aan het spit. Aangepaste
muzikale omlijsting brengt je in de
juiste sfeer.
Zaterdag 8 september
WERVIK-WAMBRECHIES
(boot heen en bus terug, of
fiets heen en boot terug)
Ontdek het gezellige voorstadje van
Rijsel, gekend voor zijn jenever.
Wil je de dag graag op een ontspannen manier starten, kies dan voor de
boottocht met uitgebreide brunch
aan boord. In Wambrechies kan je
op eigen houtje op verkenning gaan,
een terrasje doen of je door een gids
laten leiden. Een bus brengt je na afloop terug naar Wervik.
Sportievelingen halen hun stalen
ros van stal en fietsen langs grotendeels autovrije wegen naar de
bestemming. Onderweg houden we
halt bij een aantal markante plaatsen en geeft een gids een woordje
uitleg. Op de terugweg kom je aan
boord op adem en ontdek je de
grensregio vanuit een ander oogpunt. Je fiets gaat mee op de boot.
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STADSNIEUWS

OPEN / GESLOTEN
GEZOCHT: VRIJWILLIGERS VOOR
VOLKSTUINTJES IN GELUWE

Nieuws uit de Academie
voor Muziek en Woord
Vanaf volgend schooljaar heeft de Stedelijke Academie voor Muziek en Woord ook een aanbod
voor kinderen van het eerste en tweede leerjaar.
Klankkriebels is een reeks initiatielessen Muziek
en Woord voor kinderen van 6 en 7 jaar. Heeft je
kind interesse in vertellen, zingen, rijmen of muziek maken? Dan is deze nieuwe cursus beslist een
kolfje naar zijn hand.
Nog nieuw is dat 8-jarigen nu meteen een instrument kunnen leren bespelen. Laat je kind kennismaken met onder andere noten lezen, ritmes
klappen en samen musiceren in de lessen Muzikale
en Culturele Vorming (vroeger notenleer). De 8-jarige starters (3de leerjaar) worden op woensdag 12
september tussen 16.30 en 20 uur in Menen verwacht op een instrumentenproeverij. Zo beginnen
ze direct met het bespelen van een instrument.
Op volgende data kan je in Wervik en Geluwe inschrijven voor volgend schooljaar:
- vrijdag 22 juni, van 15 tot 19 uur: filiaal Geluwe
(Beselarestraat 33)
- zaterdag 23 juni, van 10 tot 12 uur: filiaal Wervik
(Hellestraat 15)
- maandag 25 juni, van 16.30 tot 19 uur: filiaal Wervik
- dinsdag 26 juni, van 16.30 tot 19 uur: filiaal Geluwe
- woensdag 27 juni, van 15 tot 19 uur: filiaal Geluwe
> INFO: www.samwmenen.be, marleen.claerbout@menen.be, 0491 56 08 96 (Wervik),
056 53 38 84 (Geluwe)
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Er komen volkstuintjes
in Geluwe. OCMW en
Stad Wervik slaan de
handen in elkaar en beginnen een volkstuinpark, met medewerking
van Huis van het Kind
Wervik en vzw Tuinhier.
De tuintjes komen in
de
Reutelbekestraat.
Iedereen zal er welkom
zijn: gezinnen met kinderen, grootouders met
kleinkinderen, jong en
oud. Tuinieren is niet alleen gezond, je leert ook
andere mensen kennen
die graag tuinieren.
Wil je ook wel in zo’n tuintje werken? Wil je meer
info? Neem contact op met de sociale dienst van
het OCMW.
> INFO: veronique.verhelst@ocmw-wervik.be,
056 95 26 22

STADHUIS - ONTHAAL

ZWEMBAD TER LEIE

Maandag
8.30 - 12.30 uur 13.30 - 16.30 uur
Dinsdag		
8.30 - 12.30 uur 13.30 - 18.30 uur
Woensdag
8.30 - 12.30 uur 13.30 - 16.30 uur
Donderdag
8.30 - 12.30 uur 13.30 - 16.30 uur
Vrijdag		
8.30 - 12.30 uur
Zaterdag*
9 - 12 uur
		
* eerste zaterdag van de maand
> 056 30 01 01, www.wervik.be, info@wervik.be
www.facebook.com/stadWervik

Maandag
Dinsdag		
Woensdag
Donderdag
Vrijdag		
Zaterdag

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

Zondag		

9 - 11.45 uur

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

SUBSIDIES VOOR SPORTCLUBS
EN SPORTEVENEMENTEN
Onze stad steunt sportverenigingen en -evenementen op basis van een subsidiereglement. Een
sportclub kan subsidie krijgen voor zijn jaarlijkse
werking: voor de kwalitatieve uitbouw van de vereniging, het stimuleren van professionalisering –
met bijzondere aandacht voor kwaliteitsvolle jeugdsportbegeleiding – en eventuele onderlinge
samenwerking. Ook voor de organisatie van een
sportevenement kan je subsidie krijgen.
In mei werden formulieren opgestuurd naar sportclubs en organisatoren van sportevenementen; ze
indienen kan tot eind juni. Ben je lid van een sportclub en kreeg die geen formulieren toegestuurd,
neem dan contact op met de sportdienst.

De dienst Burgerzaken en het onthaal zijn
open op zaterdag 2 juni van 9 tot 12 uur.

17 - 20.45 uur
17 - 19.45 uur

DIENST TOERISME
NATIONAAL TABAKSMUSEUM
Dinsdag t.e.m. vrijdag
Zaterdag en zondag
Maandag gesloten

10 - 12 uur en 14 - 18 uur
14 - 18 uur

Op zondag 3 juni is het museum gratis toegankelijk
voor de inwoners van Wervik en Wervicq-Sud (F).

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

Belangrijke telefoonnummers

BIBLIOTHEEK GELUWE

Dringende hulp: 112

Maandag
Dinsdag		
Woensdag
Donderdag
Vrijdag		
Zaterdag

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

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

> INFO: renzo.demeulenaere@wervik.be, 056 95 24 20
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IN BEELD

KiS
Vernissage van Kunst in het Stadhuis.
Het Minnehuis toverde het stadhuis
van #wervik om in een kunstgalerij

NIET MIS(S)
Tabaksfee 1983-'84 Patricia Dewulf en
haar dochter op bezoek in het Erfgoedcentrum op Erfgoeddag, die onze missen
en misters in het zonnetje zette

#Wervik
#Geluwe
#Kruiseke
REUSACHTIG
Schoon volk in de Tabaksstoet
van #wervik naar Wervicq-Sud
op Hemelvaartsdag

EERSTE STEEN
De kleuters van de Graankorrel in #geluwe voerden
de eerste spadesteek uit voor de bouw van hun nieuwe
school

KWAAK
Eendjesrace op de Leie
in #wervik voor het goede doel

FEEST
Optreden van de jeugdharmonie tijdens de feestzondag ter gelegenheid van de 90ste verjaardag
van de Gezinsbond in #geluwe

