Nieuw bestuur voor
Wervik-Geluwe
SPORT

Zwembad weer open

AGENDA

UiTagenda vol leuke
activiteiten en dingen

© Westtoer - David Samyn

FEBRUARI
2019

EERSTE WOORD

STADSNIEUWS

In de Waarheen van december vroegen we je naar
suggesties voor de naam van een nieuwe culturele
wandelroute in het stadscentrum, die in maart
wordt geopend. De cultuurraad ontving heel wat
fijne ideeën. De inzenders krijgen een leuke attentie. Intussen boog de cultuurraad zich over de
voorstellen en weerhield er vijf voor de shortlist.
Het laatste woord is nu aan jou: kies je favoriet uit
het lijstje hieronder. Je mag één keer stemmen
en daarbij één naam kiezen. Vermeld duidelijk je
naam en mailadres/telefoonnummer.
Kies voor 11 februari uit deze kanshebbers: Jan
Buucwandeling, Mantjeswandeling, Snuifwandeling, Viroviacumwandeling, Wervikse Leiekantwandeling.
stuur je favoriete naam naar cultuur@
wervik.be of breng je stem uit aan de balie Vrije
Tijd in het stadhuis.
> STEMMEN:

Pluim

Lieve lezer. Een compliment krijgen is altijd fijn, maar er een geven is dat ook. De Spie wil je bij
dat laatste een beetje helpen in de dagen voor Complimentendag (1 maart). Vanaf maandag 25
februari kan je in het lokaal dienstencentrum kaartjes schrijven, om zo iedereen die je lief is een
pluim te geven. Er liggen de hele week kant-en-klare kaartjes in de cafetaria; ze hebben enkel
nog jouw persoonlijke toets nodig. Als kers op de taart verstuurt De Spie jouw complimentenkaartjes helemaal gratis.
> INFO:

knutsel je liever zelf een creatief complimentenkaartje, loop dan langs in De
Spie op 25 februari tussen 14 en 17 uur.
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WEEKTREKKINGEN
100 euro

50 euro

16

40 euro

EINDTREKKING

Eindejaarsactie

Nieuw bestuur

Energie- en
renovatiepremies

UiTagenda

Zwembad
weer open

COLOFON Verantwoordelijke uitgever: Youro Casier. Redactie: 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 februari start de bouw van een fitnessruimte op sportsite Virovios. Tijdens de werken is een deel van de Finse piste onderbroken en kan dus niet worden gebruikt.
Eind maart zal de piste weer helemaal beloopbaar zijn.

In december kon boodschappen doen in Wervik-Geluwe mooie prijzen opleveren. Dit zijn alle winnende lotnummers van de eindejaarsactie van onze handelaars.

ldc.despie@wzbwervik.be, 056 95 29 50
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Finse piste even
gedeeltelijk afgesloten

Winnende nummers eindejaarsactie

> TIP:
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© David Samyn - Toerisme Wervik

Goed zo !

Kies naam nieuwe
stadswandelroute

Heb je gewonnen?
Hoera! Haal je
prijs dan af voor 1
maart bij dierenspeciaalzaak Pauwelyn in Wervik of
Wijnen Ignace in
Geluwe.

Reischeque 1.000 euro

Reservenummer 50 euro

200 euro

150 euro

100 euro
50 euro

GELUWE

WERVIK

13804, 25793 en 36530

30472, 44414 en 61830

12887, 28293, 31061,
52462, 55265 en 66122

6139, 63695, 77657,
86847, 93018 en 93386

Alle loten die eindigen op 051
62348

81398

53806

32424

12405 en 87775

43864 en 72663

57936 en 98213

47859 en 67442

24751, 40588, 64870,
87727 en 94178

30533, 44781, 77567,
88860 en 90143

46503, 62932,
70767 en 89908

16625, 32444,
45284 en 80555
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IN DE KIJKER: LEGISLATUUR 2019-2024
GEMEENTERAAD WORDT
OOK OCMW-RAAD

Nieuwe bestuursploeg gestart
GEMEENTERAAD. Onderaan van links naar rechts: voorzitter Marc Kino (Stadslijst), schepen Ann Degroote (Stadslijst), schepen Sonny
Ghesquière (sp.a), burgemeester Youro Casier (sp.a), schepen Bert Verhaeghe (Stadslijst), schepen Geert Bossuyt (sp.a), schepen Bart
Pynket (Stadslijst) en Bercy Slegers (CD&V). Bovenaan van links naar rechts: Nino D’Hellem (Stadslijst), Kristof Vandamme (CD&V), Robin
Depoorter (Stadslijst), Hendrik Ingelbeen (CD&V), Nele Leroy (Stadslijst), Alexander Vantomme (N-VA), Yara Bogaert (sp.a), Cindy Vienne
(sp.a), Yves Obin (CD&V), Johan Deneut (sp.a), Angelo Demuynck (N-VA), Lien Deblaere (sp.a), Dominique Marecaux (sp.a), Etienne Pillaert (sp.a), Els Scheirlynck (CD&V), Belinda Beauprez (N-VA), waarnemend algemeen directeur Philippe Verraes en Tom Durnez (CD&V)

Op maandag 7 januari werd de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd.
De 25 verkozenen van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober
aanvaardden allemaal hun ambt.
Onderstaande agendapunten werden
behandeld op de eerste gemeenteraad
van 2019:
- kennisname van de goedkeuring
van de gemeenteraadsverkiezingen
door de Raad voor Verkiezingsbetwistingen
- kennisname van de benoeming
en eedaflegging van burgemeester
Youro Casier
- eedaflegging van de gemeenteraadsleden
- vaststelling van de rangorde van de
gemeenteraadsleden, op basis van
hun dienstjaren en de verkiezingsresultaten
4
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- Marc Kino werd verkozen verklaard
als voorzitter van de gemeenteraad.
Hij wordt ook voorzitter van de
OCMW-raad. Kino oefent deze functie uit tot 31 december 2022 en wordt
dan opgevolgd door Bart Pynket.
- eedaflegging van de schepenen Bert
Verhaeghe, Geert Bossuyt, Ann Degroote en Bart Pynket
- verkiezing van de leden van de
politieraad Yara Bogaert, Nino
D’Hellem en Yves Obin. Zij vertegenwoordigen de stad Wervik in de
politiezone Arro Ieper, net als burgemeester Youro Casier, die dat van
rechtswege doet.

Nieuw vanaf
deze legislatuur
is dat de gemeenteraadsleden nu ook
ocmw-raadslid
zijn.

Nieuw vanaf deze legislatuur is dat
de gemeenteraadsleden nu ook
OCMW-raadslid zijn. Het vroegere
Wervikse OCMW werd opgesplitst
in het Woon- en Zorgbedrijf Wervik
– thuiszorgdiensten, woonzorgcentra
Het Pardoen en Ter Beke, aangepaste
woonvormen en lokaal dienstencentrum De Spie – en het OCMW – overige diensten, zoals sociale dienst, buitenschoolse kinderopvang, buurthuis
De Kier en vrouwencentrum. De gemeenteraad/OCMW-raad kan beslissingen nemen over deze OCMW-diensten.

Iedere gemeenteraadszitting wordt
voortaan gevolgd door een vergadering van de OCMW-raad. Je kan van
beide bijeenkomsten het gedeelte
openbare zitting bijwonen. De raden
vergaderen iedere eerste dinsdag van
de maand, behalve in augustus.
SCHEPENCOLLEGE WORDT
OOK VAST BUREAU
Vanaf nu zijn burgemeester en schepenen ook respectievelijk voorzitter en
lid van het vast bureau. Dat neemt beslissingen over het dagelijks beheer van
het OCMW. Het vergadert wekelijks
op maandag, aansluitend op de bijeenkomsten van het schepencollege.

BIJZONDER COMITÉ VOOR DE SOCIALE DIENST
Aansluitend op de gemeenteraadszitting was er een vergadering van de
OCMW-raad. Daarin werden enkele besluiten genomen over het bijzonder
comité voor de sociale dienst. Dat comité komt maandelijks samen en is
bevoegd voor de beslissingen over de toekenning, terugvordering, herziening en schorsing van individuele steun op het vlak van maatschappelijke
dienstverlening en maatschappelijke integratie.
Sonny Ghesquière werd verkozen als voorzitter van het comité en wordt
hierdoor meteen ook schepen. Hij legde de eed af tijdens de OCMW-raad.
Werden verkozen als lid van het bijzonder comité: Ivan Bille, Kathy Gevaert, Christine Lecluyse, Viviane Lewille, Angelique Rommelaere, Filiep
Vandecandelaere, Christel Verhaeghe en Koen Verschuere. Mevrouw Lewille wordt op 1 januari 2022 opgevolgd door Julie Kinoo.

BEVOEGDHEDEN SCHEPENCOLLEGE
We overlopen tot slot nog even de
bevoegdheden van burgemeester en
schepenen:
- burgemeester Youro Casier (wordt
eerste schepen vanaf 1 januari
2023): algemene coördinatie I politie en veiligheid I burgerlijke stand I
begraafplaatsen I openbare werken I
bovengemeentelijke samenwerking
- eerste schepen Bert Verhaeghe
(wordt burgemeester vanaf 1 januari
2023): omgeving en ruimte I stadsvernieuwing I wonen I ondernemen
I kinderen, jongeren en gezinnen
- tweede schepen Geert Bossuyt: personeel I onderwijs I sport I toerisme
en recreatie
- derde schepen Ann Degroote: financiën I groene en propere stad I landbouw I erediensten I dierenwelzijn
- vierde schepen Bart Pynket (wordt
opgevolgd door Lien Deblaere vanaf
1 januari 2023): cultuur en erfgoed I
mobiliteit I communicatie I klantgerichte dienstverlening I inspraak en
participatie I digitalisering I mondiaal beleid I duurzaam beleid
- vijfde schepen Sonny Ghesquière:
voorzitter bijzonder comité voor de
sociale dienst I armoedebestrijding
I armoede en zorg I gelijke kansen I
patrimonium I evenementen, markten en foren I senioren I personen
met een beperking I gezondheid I
integratie I activerings- en tewerkstellingsbeleid
www.wervik.be/dienstverlening-en-bestuur
> INFO:

BIJZONDER COMITÉ VOOR DE SOCIALE
DIENST. Onderaan van links naar rechts:
Kathy Gevaert (sp.a), Christine Lecluyse
(sp.a), Viviane Lewille (N-VA) en Angelique
Rommelaere (CD&V). Bovenaan van links
naar rechts: voorzitter Sonny Ghesquière
(sp.a), Christel Verhaeghe (Stadslijst), Koen
Verschuere (Stadslijst), Filiep Vandecandelaere (CD&V) en Ivan Bille (sp.a)
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STADSNIEUWS
VORMING

Warme mantel als zorg
Als jonge senior word je vroeg of laat geconfronteerd met de ziekte van een ouder, schoonouder
of partner en de zorg voor die persoon. Je inzet
kan langdurig en intens zijn en heel sterk ingrijpen op je eigen leven. Wat houdt die zorg in? Hoe
ga je ermee om? Hoe hou je het vol? Welke vragen
roept dit bij je op? Francky Debusschere, provinciaal educatief medewerker bij Samana, gaat hier
dieper op in. Getuigenissen van mantelzorgers
vullen zijn verhaal aan. Er is ook tijd voor jouw
ervaringen en vragen.
De voordracht past in het nieuwe lokale mantelzorgproject Mantelzorghub en wordt georganiseerd door lokale dienstencentra De Kim en De
Spie en Trefpunt Jong-Senioren.
WANNEER: maandag

11 februari om 14 uur
LDC De Spie, Beselarestraat 3
PRIJS: 3 euro (koffie inbegrepen)
INFO: De Kim (info@ldcdekim.be, 056 31 14 68),
De Spie (ldc.despie@wzbwervik.be, 056 95 29 50)
WAAR:

Cultuurraad
De verkiezing van het bestuur van de cultuurraad vindt plaats op maandag 11 maart in GC
De Gaper.
> INFO:
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Energie- en renovatiepremies
Investeer je in energiebesparende maatregelen, dan heb
je mogelijk recht op energiepremies van Eandis.
Dit zijn enkele aandachtspunten in 2019:
- er is een nieuwe premie voor het plaatsen van een
warmtepompboiler
- de tegemoetkoming voor een zonneboiler blijft dezelfde
- de premie voor een zonneboiler kan je voortaan om
de vijftien jaar aanvragen, de toelage voor een warmtepomp of warmtepompboiler om de tien jaar
- de dakisolatiepremie zakt: van 6 naar 4 euro per m² als
je werkt met een aannemer, van 3 naar 2 euro per m²
wanneer je de werken zelf uitvoert
- voor beglazing worden de voorwaarden strenger:
U-waarde van maximaal 1,0 W/m²K in plaats van 1,1
W/m²K in 2018
De bestaande verbouwingstoelagen van de Vlaamse
overheid – de verbeterings- en aanpassingspremie en
de renovatiepremie – maakten het niet altijd makkelijk
om de juiste keuze te maken. Daarom werden ze omgevormd tot één overkoepelende renovatiepremie,
die je kan aanvragen vanaf 1 februari. De aanpassingspremie blijft wel behouden als aparte tegemoetkoming
voor bepaalde woningaanpassingen voor senioren.
> INFO: www.eandis.be/nl/klant/energie-besparen
(energiepremies), www.wonenvlaanderen.be/
verbouwen (overkoepelende renovatiepremie),
leefomgeving@wervik.be, 056 95 21 80

VORMING

Pieter Bruegel de Oude
Geen boerenschilder
wel humanist
Bruegel speelde een pioniersrol als schilder van het
landelijke leven. Hij gaf een geestig, kleurrijk beeld
van jagende, veehoudende, oogstende en feestvierende boeren. Maar Bruegel is nooit een ‘boerenschilder’
geweest, want hij was een verfijnd (humanistisch)
kunstenaar en veel meer een man van de stad dan van
het platteland.
Dit jaar is het 450 jaar geleden Pieter Bruegel overleed.
Tijd dus om zijn leven en werk van naderbij te bekij-

ken. Tijdens twee vormingsavonden belicht Freddy
Vandecappelle een aantal steeds terugkerende thema’s
in zijn werken, zoals de wereld-landschappen, de
gewone mens in gewone menselijke situaties, bijbelse
taferelen als alibi voor actuele problemen, de afwezigheid van politieke zinspelingen. Verder krijg je een
kijk op hoe de kunstenaar realiteit en symboliek liet
samengaan en waarom hij een impressionist avant la
lettre kan worden genoemd.

WANNEER: dinsdag

12 en 26 maart van 19.30 tot 21.45 uur
WAAR: GC Forum, Speiestraat 16
PRIJS: 20 euro
INSCHRIJVEN: tot en met 5 maart, www.vormingplus.be of 059 50 39 52
In samenwerking met VormingPlus

cultuurraad@wervik.be, 056 95 24 17

WAARHEEN Februari 2019
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AGENDA
CINÉ FORUM

THREE BILLBOARDS
OUTSIDE EBBING,
MISSOURI
Mildred Hayes is een
moeder die druk uitoefent
op de autoriteiten om de
onopgeloste moord op haar
dochter Angela op te helderen. De film won de Golden
Globe voor beste drama
en hoofdactrice Frances
McDormand werd bekroond met de Oscar voor beste actrice. Geregisseerd
door Martin McDonagh, ook bekend van In Bruges.

AGENDA
HUMOR OP MAANDAG

WORKSHOP

YGOR

COMPUTERONDERHOUD

Ygor, een kleine (mooie) man uit Poperinge, staat
twaalf en een half jaar op de planken. Dat is een lange
tijd voor een mens met korte beentjes. Je moet het zelf
maar eens proberen. Na een paar dagen rechtstaan
zal je snakken naar een stoel, een zetel of een kafzak.
Dat Ygor het zo lang wist vol te houden, mag dus wel
gevierd worden!

CCLEANER

Als je je computer geregeld gebruikt, merk je
dat alles na een tijdje wat trager loopt. Door je
toestel op te schonen, kan je de snelheid ervan
weer opdrijven. Met dat opschonen wordt niet
letterlijk proper maken bedoeld, maar een grote
schoonmaak van de gegevens op je computer.
Lynn Vergauwe leert je daarvoor werken met het
gratis programma CCleaner.
Je kan deelnemen als je een basis computerkennis hebt en kan werken met mappen en bestanden. Heb je geen laptop, dan kan je die reserveren voor 2 euro.

maandag 25 februari om 20.30 uur
WAAR: ’t Kapittel, Ooievaarstraat 33
PRIJS: 10 euro
WANNEER:

vrijdag 15 februari om 20 uur
WAAR: GC Forum, Speiestraat 16
PRIJS: 5 euro, leden Gezinsbond 4 euro
WANNEER:

© The Swigshift

© Ygor

In samenwerking met de bib en de Gezinsbond

AVONDVOORSTELLING

THE SWIGSHIFT – 1919
Stevige folkgroep uit Wervik, die al sinds 1985
zijn sporen verdient op de meest diverse podia
in binnen- en buitenland. De zes muzikanten
brengen, naast klassiekers,
heel wat eigen muziek met
Keltische, Ierse en Vlaamse
invloeden. Het gezelschap
treedt op samen met leden
van het Westhoek Consort
Strijkorkest en het nieuw
Werviks gemengd koor Asem’.

zaterdag 23 februari om 20 uur
GC Forum, Speiestraat 16
PRIJS: 14 euro
8
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IN DE BIB

In maart organiseert de bibliotheek een themamaand
over Ierland, in samenwerking met verschillende verenigingen. Op het programma staan onder andere een
whiskeyproefavond, een toeristische diavoorstelling
samen met vtbKultuur en een infoavond over Ierse
instrumenten door The Swigshift. Hou de Facebookpagina Ierse maand Bib Wervik in de gaten!
Je kan nu al inschrijven voor de Ierse whiskeyproeverij, die plaatsvindt in de bib op donderdag 14 maart
om 19.30 uur. Je proeft vijf verschillende whiskeys en
krijgt telkens uitleg over de stokerij en de streek van
herkomst. Deelname kost 30 euro.
bibliotheek@wervik.be, 056 95 24 00
Facebookpagina Ierse maand Bib Wervik

INSCHRIJVEN:

In samenwerking met VormingPlus

INFO:

VORMING

EEN VERHAAL ALS EEN HUIS

WANNEER:
WAAR:

maandag 18 februari van 14 tot 16.30 uur
WAAR: De Spie, Beselarestraat 3
PRIJS: 8 euro
INSCHRIJVEN: tot en met 11 februari, bij VormingPlus (www.vormingplus.be
of 059 50 39 52) of
De Spie
WANNEER:

IERSE MAAND

Tickets en info:
cultuur@wervik.be
056 95 24 17
www.wervik.be/forum

Ieder huis heeft zijn kruis: een spreekwoord dat
helemaal past bij het schrijven van verhalen. Net als
een huis bouw je ook een verhaal zorgvuldig op. Want
voor je meubels in de kamers kan plaatsen, moeten er
muren staan. Hoe bouw je de muren van een verhaal?
Hoe plaats je de meubels erin? In ‘Een verhaal als een
huis’ leert Ann de Gruyter je het fundament voor
steengoede verhalen te leggen. Zo’n verhaal heeft niet
alleen een stevige fundering nodig. Het kruis moet er
nog bij: een druppelende kraan, vochtig behang, een
dak dat lekt. En de bewoners die daar zo ieder hun

eigen oplossing voor hebben. Maar hoe voorkom je
dat het kruis het huis niet meteen tot puin herleidt?
Kortom, dit worden twee zaterdagen rond structuur en
conflict in verhalen.
zaterdag 16 en 23 maart van 10 tot 16 uur
WAAR: De Kim, Sint-Jorisstraat 3
PRIJS: 70 euro
INSCHRIJVEN: tot en met 9 maart, www.vormingplus.be
of 059 50 39 52
WANNEER:

In samenwerking met VormingPlus en Wisper vzw
Februari 2019 WAARHEEN
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AGENDA

AGENDA

LEZING

BUSREIS

MEIN KAMPF EN DE AANTREKKINGSKRACHT VAN HET NAZISME

REIMS

HET VERBODEN BOEK

Ewoud Kieft ging op zoek
naar de redenen waarom
Mein Kampf van Adolf
Hitler miljoenen mensen
aansprak en schreef er
een boek over. Op vraag
van de Vriendenkring van
Flossenbürg komt Kieft
dat toelichten. De historische context is belangrijk, vindt hij: de Eerste
Wereldoorlog, de nasleep
ervan en de gevolgen
voor Duitsland beïnvloedden ook Hitler. Kieft pleit ervoor om inzicht te krijgen
in hoe antisemitisme en racisme succesvol konden
worden, zodat we ze voortaan kunnen bestrijden.

OLDTIMERTREFFEN
De Wervikse Oldtimer Liefhebbers trekken weer
met de bus naar het grootste oldtimertreffen van
Noord-Frankrijk. Duizenden oldtimers, honderden
standen met wisselstukken, de crème de la crème
voor iedere oldtimerliefhebber. Het aantal plaatsen is
beperkt. Stuur een mail naar nicolas.galle@telenet.be
en schrijf het verschuldigde bedrag over op BE59 7360
4446 1026.
WANNEER: zaterdag

9 maart van 7 tot 18.30 uur
WAAR: vertrek aan station van Wervik
PRIJS: 40 euro (busrit en inkomticket)
INFO: www.oldtimermeeting.be, 0473 72 44 68

DI 29/01
Bloed geven

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

DO 31/01
Poëzienamiddag

14 uur, De Spie. PRIJS: 2
euro. INFO: ldc.despie@wzb
wervik.be, 056 95 29 50

ZA 02/02
Clubkampioenschap
TURNKRING GELUWE

Open voor alle gymnasten van de turnkring
Ter Linde. INFO: turnkringgeluwe@gmail.com

vrijdag 8 februari van 20 tot 23 uur
WAAR: De Spie, Beselarestraat 3
PRIJS: 7 euro, Vriendenkring 5 euro
INFO: flossenburggeluwe@gmail.com, 0473 40 72 06
WANNEER:

Kaartverkoop
KRUISEIKSE TONEELVRIENDEN

Voorstelling Santé Honoré
op 1-3 en 8-10 maart
van 9 tot 11 uur, parochiezaal Kruiseke
AVONDVOORSTELLING

Walter Baele
No man show

GEANIMEERDE ZOEKTOCHT

IN EN OM
SINT-MEDARDUS

De toeristische dienst organiseert in de krokusvakantie
een zoektocht voor gezinnen in en om de SintMedarduskerk, samen met de Gezinsbond. Onze kerk
maakte lang geleden al grote indruk op aartshertogen
Albrecht en Isabella. Ze herbergt vele mysteries. Wie
is Sint-Medardus? Van wie is het praalgraf? Wat betekende de Beeldenstorm voor de kerk? Welke figuren
staan er op de preekstoel? Waarom noemen mensen de crypte ook wel ‘baronkelder’? Ga samen met
Westhoek KD’s Jaek en Nink op ontdekking en maak
kennis met enkele bijzondere figuren.
10
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20 uur, Forum. PRIJS: 14
euro. INFO: cultuur@wervik.be, 056 95 24 17

Wervik. PRIJS: 15 euro.
INFO: nest10.weebly.com.
INSCHRIJVEN: nest10@outlook.be, 0479 61 71 65

WO 06/02
Kindermaaltijd

van 12 tot 13.30 uur, De
Kier. INSCHRIJVEN: 056 30
02 00, sociaal tarief 056
95 26 00
WORKSHOP

Bloemschikken
voor mannen

14 uur, De Spie. PRIJS:
8,50 euro. INFO: ldc.despie@wzbwervik.be, 056
95 29 50
-> zie p. 14

DO 07/02
Opfrissen van
de wegcode

van 14 tot 16.30 uur, De
Kim. PRIJS: 3 euro (koffie
inbegrepen). INFO: info@
ldcdekim.be, 056 31 14 68
-> zie p. 14

VR 08/02
LEZING

Het verboden
boek

van 20 tot 23 uur, De
Spie. PRIJS: 7 euro,
Vriendenkring 5 euro.
INFO: flossenburggeluwe@
gmail.com, 0473 40 72 06
-> zie p. 10

ZA 09/02
DI 05/02
THEMA-AVOND

zondagnamiddag 10 maart
vanaf 1 februari, www.wervik.be/toerisme, Facebookpagina Toerisme Wervik
WANNEER:
INFO:

Hoogbegaafdheid bij kinderen
van 19.45 tot 22 uur, bib

QUIZ

Tafel van 4

19.30 uur, Ter Linde.
PRIJS: 20 euro per ploeg.
INFO: geluwe@davidsfonds.net

VR 08/02
REISREPORTAGE

Centraal-India

Dirk Rosseel vertelt over zijn reis van de slums in
Mumbai naar de ghats in Varanasi.
20 uur, Forum. PRIJS: 4,50 euro, vtbKultuur 4
euro. INFO: delvoye.bernard@skynet.be

ZO 10/02
Start2Tennis

5 tennislessen voor
beginnende volwassenen,
je krijgt er optioneel 3
maanden tennis bovenop.
Rackets en ballen worden
ter beschikking gesteld.
van 11 tot 12 uur, TC
Olympos. PRIJS: 45 euro.
INFO: info@tcolympos.be,
0479 85 06 19
LEIESESSIE

Rony Verbiest Trio
[uitverkocht]
15 uur, erfgoedcentrum.
PRIJS: 8 euro. INFO: cultuur@wervik.be, 056 95
24 17

MA 11/02
VOORDRACHT

Warme mantel
als zorg

om 14 uur, De Spie. PRIJS:

3 euro (koffie inbegrepen).
INFO: ldc.despie@wzb
wervik.be, 056 95 29 50
-> zie p. 6

DI 12/02
OUDERBIJEENKOMST

Omgaan met
seksualiteit bij
kinderen

van 14 tot 15.30 uur, De
Kier. PRIJS: gratis. INFO:
rosemarie.dewilde@
ocmw-wervik.be, 056 95
26 31
-> zie p. 15

DO 14/02
Volksspelen

Op Valentijnsdag biedt
De Spie leuke volksspelen aan. Kom alleen,
met twee, met je buren,
vrienden, kinderen of
kleinkinderen, … Speel je
voor het plezier of liever
in competitie, je krijgt
Februari 2019 WAARHEEN
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AGENDA
sowieso heerlijk Valentijnsgebak.
14 uur, De Spie. PRIJS: 4
euro (koffie en gebak).
INSCHRIJVEN: tot en met
12 februari, ldc.despie@
wzbwervik.be, 056 95 29 50

wanneer Peter op zoek is
naar een feestmaal van
groenten in de moestuin
van McGregor, terwijl die
net probeert zijn tuin vrij
van konijnen te houden.
14.30 uur, Forum. PRIJS: 5
euro, Gezinsbond 3 euro.
INFO: cultuur@wervik.be,
056 95 24 17

Hutsepotavond

Met doorlopend videomontage van de activiteiten
van CC Linx + WervikGeluwe
18 uur, De Spie. PRIJS: 15
euro. INFO: 0492 57 43 09

MA 18/02
WORKSHOP

Computeronderhoud –
CCleaner 

VR 15/02
1ste Knippelaar
autozoektocht

17.30 uur, De Knippelaar.
PRIJS: 25 euro per team.
INFO: svrallyteam@gmail.
com, 0478 95 04 91
CINÉ FORUM

Three Billboards
outside Ebbing,
Missouri

20 uur, Forum. PRIJS: 5
euro, Gezinsbond 4 euro.
INFO: cultuur@wervik.be,
056 95 24 17
-> zie p. 8

ZA 16/02
Wijnschieting

Het stuk schieten van
flessen met een luchtdrukgeweer kaliber 4,5
mm. Vier reglementair gebroken flessen geven recht
op een prijs in natura.
van 10 tot 18 uur, ’t Visputje. PRIJS: 5 euro (10
schoten). INFO: 056 51 37 64

12
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van 14 tot 16.30 uur, De
Spie. PRIJS: 8 euro. INSCHRIJVEN: tot en met 11
februari, bij VormingPlus
(www.vormingplus.be of
059 50 39 52) of De Spie
-> zie p. 9

MA 25/02

ZA 23/02
Badminton

Badmintonclub Geluwe viert zijn 35ste verjaardag en organiseert zijn 33ste recreantentoernooi. De ideale gelegenheid om kennis te
maken met de badmintonsport.
Ter Linde. PRIJS: gratis. INFO: bestuur@badmintongeluwe.be

van 19 tot 21.30 uur,
Forum. PRIJS: 8 euro. INSCHRIJVEN: tot en met 11
februari, www.vormingplus.be of 059 50 39 52

WO 20/02
Kindermaaltijd

van 12 tot 13.30 uur, De
Spie. INSCHRIJVEN: 056 30
02 00, sociaal tarief 056
95 26 00

DO 21/02
LEZING

De kracht van
het brein

19.30 uur, Triamant.
PRIJS: 6 euro. INSCHRIJVEN: leefpunt-geluwe@
triamant.be, 056 45 54 44

Complimentenkaartjes maken

14 uur, De Spie. PRIJS:
gratis. INFO: ldc.despie@
wzbwervik.be, 056 95 29 50
-> zie p. 2

RECREATIETOERNOOI

Toestelturnen

23 en 24 februari, De
Pionier. PRIJS: 5 euro,
Gymfederatie 3 euro, <6
gratis. INFO: turnkringgeluwe@gmail.com, info@
krachtigenlenig.be, 0479
61 54 98
AVONDVOORSTELLING

The Swigshift
1919 

20 uur, Forum. PRIJS: 14
euro. INFO: cultuur@wervik.be, 056 95 24 17
-> zie p. 8

ZO 24/02
Vogelbeurs
VERENIGDE VOGELVRIENDEN

van 7 tot 12 uur, De
Gaper. PRIJS: 1 euro. INFO:
056 21 12 23

CINÉ FORUM

Peter
Rabbit

Moderne verfilming van
de Pieter Konijn-verhalen
van Beatrix Potter. Het
verhaal volgt een jong,
opstandig konijn, Peter
Rabbit genaamd, en de
rivaliteit met zijn norse buurman, mijnheer
McGregor. Die ontstaat

VR 01/03
THEATER

HUMOR OP MAANDAG

Ygor

ZA 23/02

20 uur, zaterdag 2 en 9
maart om 19 uur, zondag
3 en 10 maart om 15 uur,
parochiezaal Kruiseke.
KAARTVERKOOP: zaterdag
1 februari van 9 tot 11
uur in parochiezaal Kruiseke, telefonisch vanaf
maandag 4 februari op
056 31 34 34. PRIJS: vvk 9
euro, add 8 euro

WORKSHOP

RECREANTENTOERNOOI

LEZING

Hoe vrede tot
oorlog leidde?

Oosthove. PRIJS: 1,50
euro, leden Wandelfederatie 1,10 euro. INFO: wsv.
wervik@telenet.be, 056
31 27 90

20.30 uur, Kapittel. PRIJS:
10 euro. INFO: cultuur@
wervik.be, 056 95 24 17
-> zie p. 8

Santé Honoré
DE KRUISEIKSE TONEELVRIENDEN

vrijdag 1 en 8 maart om
Op zoek naar het cultuur- en vrijetijdsaanbod voor families met jonge
kinderen (-12 jaar)? Vlieg wijst je de weg!

Jouw activiteit
in de Waarheen?
DI 26/02
18de Krokustocht
In alle rust genieten van
een wandeltocht van 6,
12 of 18 km in het winters landschap rond en in
natuurgebied De Balokken en de Leievallei.
start van 7.30 tot 15 uur,

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 maart tegen 1 februari, Waarheen april tegen 1 maart, Waarheen
mei tegen 1 april. PROBLEMEN? Je vindt een handleiding op www.wervik.be/waarheen of geef een
seintje aan de communicatiedienst (communicatie@wervik.be).
Februari 2019 WAARHEEN
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PLUSSERSAGENDA

STADSNIEUWS

BLOEMSCHIKKEN VOOR MANNEN

OPFRISSEN VAN DE WEGCODE

We maken een mooi bloemstuk voor Valentijn. Een ideaal, zelfgemaakt cadeau. Verras je
partner eens. We gaan stap voor stap te werk.
Breng een mesje, schaar en (indien mogelijk)
lijmpistool mee. Maximaal 24 deelnemers.
WANNEER:

Verkeersveiligheid houdt veel mensen bezig. Het
moeilijke verkeersjargon, de vele wijzigingen en
uitzonderingen zorgen soms voor misverstanden. Naar jaarlijkse gewoonte nodigen De Kim
en De Spie de verkeerspolitie uit, om samen
onze kennis over de wegcode op te frissen.

WAAR:

WANNEER:

woensdag 6 februari om 14 uur
De Spie, Beselarestraat 3
PRIJS: 8,50 euro
INFO: ldc.despie@wzbwervik.be, 056 95 29 50

uur

donderdag 7 februari van 14 tot 16.30

De Kim, Sint-Jorisstraat 3
3 euro (koffie inbegrepen)
INFO: info@ldcdekim.be,
056 31 14 68
WAAR:
PRIJS:

VIEF, SENIORENKNOOPPUNT WERVIK

OKRA GELUWE

- Ma 4 februari, 14 uur, Avalon. Kaarting + rummikub
- Ma 18 februari, 14 uur, Avalon. Hervorming van het
erfrecht met notaris

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

VL@S WERVIK-GELUWE
- Zo 3 februari, 11.30 uur, ’t Portaal. Feest kaarters
- Vr 8 en 22 februari, 14 uur, Pionier. Curve bowls
- Ma 11 februari, 14 uur, ’t Portaal. Seniorenquiz
- Wo 13 en 27 februari, 13.30 uur. Bolletra
- Ma 18 februari, 14 uur, ’t Portaal. Kaarting
- Di 19 februari, 14 uur, ’t Portaal. Darts
- Ma 25 februari, 14 uur, Pardoen. Wandelen

- Wo 6 en 20 februari, De Knippelaar. Kaarten
- Wo 13 februari. Bowling in Wevelgem

OKRA WERVIK

- Do 7 februari. Voordracht André D’Halluin
- Do 14 februari. Dagreis omgeving Gent
- Di 19 februari. Wandelen
- Do 21 februari. Kaarten
- Di 26 februari. Bowlen

- Di 5, 12, 19 en 26 februari, 13.30 uur, Oosthove. Petanque
- Vr 8 en 22 februari, 14 uur, ’t Portaal. Lijndansen
- Do 14 en 28 februari, 13.30 uur, ’t Portaal. Puntenkaarting
- Ma 18 februari, 14 uur, In den Grooten Moriaen. Wandelen
- Wo 27 februari, 14 uur, Oosthove. Kubbspel

NEOS WERVIK

DE KIERKAARTERS, DE KIER

- Di 5 en 19 februari, 14 uur, ’t Portaal. Kaartnamiddag
- Di 12 februari, Sint-Jozefskerk. Bowlen in Wevelgem
- Di 26 februari, 14.30 uur, ‘t Portaal. Voordracht ‘De
gebruiken en gewoonten in Italië aan de hand
van het abc’ door Chris Loosvelt

- Wo 6 februari. Prijskaarting

NEOS GELUWE
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OUDERBIJEENKOMST

Omgaan met
seksualiteit bij kinderen
Vlinders in de buik. Kinderen die kussen met
elkaar. Jongeren die hun eigen lichaam verkennen. Kinderen met vragen rond seksualiteit. Hoe ga je daar als ouder mee om?
We komen samen met een groep van maximum vijftien ouders. Je hoort hoe anderen het
aanpakken. Je kan vertellen hoe jij dat doet. Je
kan vragen, twijfels en successen bespreken.
Je krijgt info en tips.

OPENBAAR ONDERZOEK

Waterbeheerplanning
Water is onmisbaar in ons dagelijks leven. Daarom plant
de Vlaamse overheid het gebruik ervan zorgvuldig, samen
met jou. Ze nodigt je uit om deel te nemen aan een openbaar onderzoek, om mee het waterbeleid van de toekomst
te bepalen. Nog tot en met 18 juni kan je jouw mening
geven over het ontwerp van de waterbeleidsnota 20202025. Daarin staan een algemene visie op het integraal
waterbeleid en een overzicht van de belangrijke waterbeheerkwesties.
www.volvanwater.be, dienst Leefomgeving in
stadhuis (maan-, woens- en vrijdag van 9 tot 12 uur)
> INFO:

WANNEER: dinsdag 12 februari van 14 tot 15.30 uur
WAAR: Buurthuis
PRIJS: gratis

De Kier, Gosserieslaan 4

INSCHRIJVEN: bij Lindsey Allewaert (osio@
votjeugdhulp.be, 0491 71 87 26)
INFO: rosemarie.dewilde@ocmw-wervik.be, 056
95 26 31

HUIS VAN HET KIND
WERVIK

Er zijn veel organisaties die ouders en kinderen informatie en ondersteuning bieden; Huis van het Kind
brengt ze samen. Het Huis is dé plaats voor info, ondersteuning en ontmoeting voor alle ouders, stiefouders,
grootouders, familie en andere personen die zorg dragen voor kinderen van 0 tot 18 jaar. Je kan er terecht
met je vragen over opvoeding en opgroeien. Er is ook
plaats voor spel en ontmoeting. Loop even binnen bij
een van de antennepunten of maak een afspraak. Op
de website vind je een overzicht van het aanbod voor
kinderen, jongeren en gezinnen in Wervik.
> INFO:

JOBSTUDENTEN SLOEBER
GEZOCHT

De buitenschoolse kinderopvang van het OCMW
is op zoek naar jobstudenten voor de paasvakantie. Laat aan de coördinator weten wanneer je beschikbaar bent: ilse.paerewyck@ocmw-wervik.
be of 056 95 26 50. Heb je zin in een boeiende en
leerrijke vakantiejob tijdens de zomervakantie,
schrijf je dan in via www.wervik.be/nieuws/ocmwzoekt-jobstudenten-voor-kinderopvang.
> INFO:

info@wervik.be, 056 95 21 45

www.huisvanhetkindwervik.be

Februari 2019 WAARHEEN
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IN DE KIJKER: SPORT

Een half uurtje baantjes trekken is dé ideale
manier om van je lunchpauze te genieten.

WATERLEREN
GEWENNING ZWEMMEN

Het zwembad
is weer open
Na de traditionele jaarlijkse onderhoudsbeurt in januari opent het zwembad
weer zijn deuren. Nieuw is dat je er nu op dinsdag- en donderdagmiddag terechtkan om baantjes te zwemmen. Zo kan je je middagpauze eens sportief
doorbrengen. Naar goede gewoonte kunnen jonge kinderen ook dit voorjaar
weer in Ter Leie terecht voor zwemlessen.
ZWEM EENS
OVER DE MIDDAG
Tijdens je middagpauze heb je wat
tijd om te ontspannen, te middagmalen of … te sporten. Medewerkers van de universiteit van Bristol
onderzochten de prestaties en gemoedstoestand van werknemers
op werkdagen waarop ze wel en
niet aan sport deden. Het verschil
was duidelijk. Op sportieve dagen
werkten ze duidelijk beter: 72%
besteedde zijn tijd efficiënter, 79%
presteerde meer en 74% kon be16
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ter om met werkbelasting. Daarom
biedt de stad Wervik met lunch and
sports time (lunch- en sporttijd) een
alternatief voor je middagpauze, onder het motto ‘een gezonde geest in
een gezond lichaam’.
Op dinsdag en donderdag tussen 12 en 13.30 uur kan je gaan
zwemmen in Ter Leie. 30 minuten
baantjes trekken zorgt voor ontspanning, verbetering van je fysieke conditie én het verbranden van
calorieën. Wist je dat een halfuurtje
zwemmen gelijk is aan 4.500 stap-

pen zetten?! Dé ideale manier om
van je lunchpauze te genieten.
Zorg ervoor dat je een abonnement
of een beurtenkaart hebt, want de
kassa van het zwembad is over de
middag niet open. Je toont je abonnement of laat je beurtenkaart aftekenen door de aanwezige redder, ter
hoogte van de vestiairekastjes.
ZWEMLESSEN
VOOR JONGE KINDEREN
Ook dit voorjaar kunnen jonge kinderen op zwemles in Ter Leie.

VOOR KINDEREN DERDE
KLEUTERKLAS

VOOR KINDEREN EERSTE
EN TWEEDE LEERJAAR

Je kind leert de basisvaardigheden
die nodig zijn om veilig te leren
zwemmen. De ideale voorbereiding voor de cursus leren zwemmen in de paasvakantie of in het
najaar. Maximaal vijf kinderen per
groepje.
WANNEER: vier lessen op zaterdag,
16, 23 en 30 maart en 6 april
- groep 1 van 16 tot 16.45 uur
- groep 2 van 17 tot 17.45 uur
PRIJS: 25 euro, 38 euro voor
niet-inwoners

Je kind kan alleen deelnemen als
het een brevetje watergewenning
heeft. Het kan de proefjes afleggen in het zwembad. Maximaal
zes kinderen per groepje.
WANNEER: tien lessen op woensdag,
van 13 maart tot en met 5 juni
- groep 1 van 17.10 tot 17.55 uur
- groep 2 van 18 tot 18.45 uur
PRIJS: 60 euro, 80 euro voor
niet-inwoners

SPOEDCURSUS

LEREN
ZWEMMEN

TIJDENS PAASVAKANTIE
Voor kinderen van de derde kleuterklas en het eerste en tweede
leerjaar. Je kind kan alleen starten
met een brevetje watergewenning.
Maximaal zes kinderen per groepje.
WANNEER: tien lessen, van 8 tot en
met 12 april en van 15 tot en met
19 april
- groep 1 van 10 tot 10.45 uur
- groep 2 van 11 tot 11.45 uur
PRIJS: 60 euro, 80 euro voor
niet-inwoners

alleen via www.wervik.be/webshop vanaf woensdag 13 februari om 17 uur
de lessen zijn altijd vlug volzet.
INTERNET: heb je thuis geen internet, loop dan langs in de bib van Wervik of Geluwe. De bibs zijn op woensdag open van 14 tot 19 uur.
INSCHRIJVEN:
LET OP:

> INFO:

zwembad@wervik.be, 056 95 24 50
Februari 2019 WAARHEEN
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STADSNIEUWS

OPEN / GESLOTEN

Neem deel aan 3de
Raid des Canaux
(6-7 juli)
Maak kennis met de snelst groeiende
watersport: peddelsurfen, ook bekend
als suppen en stand-up paddling. Rechtopstaand op een
board beweeg je je al peddelend voort over het water.
Lys sans Frontières – de Franse tegenhanger van Toerisme Leiestreek – wil met de derde editie van dit watersportgebeuren de troeven promoten van de groenblauwe assen die onze regio doorkruisen. De tocht
vertrekt dit jaar in Aire-sur-la-Lys (F) en komt na een
tussenhalte in Sailly-sur-la-Lys (F) aan in Wervik. Tijdens de tweedaagse leg je 60 km af in zes etappes. Een
bijzondere manier om de Leievallei te ontdekken.
Ben je een professionele sporter? Leg de afstand dan in
je eentje af. Ben je amateur of beginner? Stel dan een
ploeg samen, wissel elkaar af en begeleid je teamgenoten op de fiets. Je kan er een prijs mee winnen.
> INFO EN INSCHRIJVEN: www.lys-sans-frontieres.org
(klik door op 'boutique en ligne')

Sportieve aanvulling

STADHUIS - ONTHAAL

ZWEMBAD TER LEIE

In de folder In de sportclub beleef je
meer kon je in september kennismaken met de sportverenigingen in
Wervik en Geluwe. De Clochetrappers
stonden niet in de brochure, maar bezorgden ons info intussen.

Maandag
Dinsdag		
Woensdag
Donderdag
Vrijdag		
Zaterdag*

Maandag
Dinsdag

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 2 februari)

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

STADHUIS - DIENSTEN
WTC DE CLOCHETRAPPERS
Een nog jonge wielertoeristenclub, die op zondagochtend aan De Cloche in Geluwe vertrekt
voor tochten van 50 tot 100 km. ’s Winters
starten ze om 8.30 uur, ’s zomers om 8 uur.
Meerijden is gratis, je moet wel verzekerd zijn
bij de Vlaamse Wielrijdersbond.
> INFO: Facebookpagina

WTC De Clochetrappers, clochetrappers@gmail.com,
0478 02 03 04

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 (* enkel 2 februari,
alleen dienst Burgerzaken)

Woensdag
Donderdag

Vrijdag
Zaterdag
Zondag

gesloten
12 - 13.30 uur (baantjeszwemmen)
17 - 19.45 uur
14 - 16.30 uur
17 - 20.45 uur
12 - 13.30 uur (baantjeszwemmen)
16 - 17 uur (enkel 55+)
17 - 19.45 uur
17 - 20.45 uur
14 - 17.45 uur				
9 - 11.45 uur

Na groot onderhoud weer open op 31 januari om 17 uur

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

gesloten
10 - 12 uur en 14 - 17 uur
gesloten

MEER INFO?
SPORT.VLAANDEREN/SPORTERSBELEVENMEER
SOCIALE DIENST OCMW

* Nieuwe tijdelijke expo in opbouw; alleen permanente tentoonstelling is toegankelijk

Maandag t.e.m. vrijdag

8.15 - 12 uur en 13 - 17 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

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

Taalcafé
Oefen je Nederlands in groep op een leuke manier.
op maandagen 11/02, 25/02, 11/03, 25/03, 08/04 en
29/04, telkens van 18 tot 20 uur
WAAR? Buurthuis De Kier, Gosserieslaan 4
VOOR WIE? Iedereen die wil oefenen met de Nederlandse taal.
INSCHRIJVEN? Je hoeft je niet in te schrijven. Kom gewoon langs.
WAT?

WANNEER?

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

MEER INFO?
SPORT.VLAANDEREN/SPORTERSBELEVENMEER
Dit is een initiatief van OCMW Wervik in samenwerking met VormingPlus
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IN BEELD

Prijs

Vurig

© Tom Jespers

Wervik #sportersbelevenmeer-stad

Groepsportret jeugdbrandweer

#Wervik
#Geluwe
#Kruiseke
Preus

Traditie

Wervikse tulpen
in Antwerpen

Kerstbomen bedankt
voor bewezen diensten

Sylvesterloop
2018 uitgerend

Stijlvol

Medewerkers begraafplaatsen
in het nieuw

