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Meld mij
aan Fluvius!

BE

Straatlamp

Een goede straatverlichting draagt bij tot de verkeersveiligheid én het veiligheidsgevoel in de
buurt. Een defecte straatlamp kan je snel en makkelijk melden bij Fluvius via www.fluvius.be.
Geef het nummer dat op de paal of steun vermeld staat. Ken je het nummer niet? Geen probleem, dan kun je het adres opgeven waar de defecte lamp staat of die locatie aanduiden op
een kaartje. Door alles correct en volledig in te vullen, kan Fluvius de herstelling snel uitvoeren.
Let op: het grootste deel van de verlichting langs autosnelwegen en gewestwegen valt onder het
beheer van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). Je herkent ze aan de letter ‘G’ en vier cijfers in horizontale of verticale richting. Een defect aan deze verlichting kan je melden op www.
meldpuntwegen.be.
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Het federale crisiscentrum
roept iedereen op zich te registreren voor BE-Alert. Dit
nieuwe alarmeringssysteem
kan vrij vlug specifieke groepen mensen waarschuwen
in crisissituaties. Bijvoorbeeld
inwoners in een bepaalde regio, dokters of schooldirecteurs. Tot op vandaag
wordt de bevolking bij rampen vooral gealarmeerd
via sirenes, luidsprekers op politievoertuigen en
de media. Dat arsenaal breidt BE-Alert nu uit met
spraak- en tekstberichten via telefoon, sms, e-mail
en fax. Grote voordeel is dat BE-Alert zeer snel en
zeer gericht alarmeert volgens aard van de ramp
en het crisisniveau. Het crisiscentrum, maar ook
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Bellen naar postkantoor
Wervik
Parkeer +
Zorgkaarten

Woningpas

Week van de
Wervikse
Commerse

Gezondheid

Beheer je budget
met Wakosta
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Heel wat inwoners komen bij het onthaal van onze
stad terecht als ze willen telefoneren naar het postkantoor van Wervik. Ergens circuleert nog een oud
nummer dat verkeerd doorverwijst naar onze diensten. Het enige correcte nummer voor het kantoor
in de Steenakker 4 is 022 01 23 45.

Alert
de provinciegouverneurs en
burgemeesters kunnen er in
nood beroep op doen. Het
project staat of valt met de beschikbare contactgegevens.
Registreren kan op www.
be-alert.be, met de verzekering dat de gegevens niet gebruikt zullen worden
voor commerciële of politieke doeleinden. Wil je
dus vlug op de hoogte gehouden worden van een
ramp in de buurt? Aarzel niet om je te registreren.
Let wel: het systeem werkt voorlopig niet bij rampen als die van Pukkelpop in 2011, aangezien het
niet weet wie zich op het festivalterrein bevindt.
> INFO:

communicatie@wervik.be

Op de hoogte van
verkeershinder
In Wervik, Geluwe en Kruiseke is er regelmatig (tijdelijke) verkeershinder naar aanleiding van grote of kleine
wegenwerken of evenementen. Daarbij worden meestal
omleidingen of andere maatregelen voorzien. Wil je op
de hoogte blijven van actuele informatie over verkeershinder? Hou dan zeker onze pagina www.wervik.be/
verkeershinder in het oog. Ook op onze facebookpagina
brengen wij op geregelde tijdstippen een update: www.
facebook.com/stadwervik
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IN DE KIJKER: PARKEER EN ZORG

Huisdokters, thuisverpleegkundigen, kinesisten en
andere zorgverleners kunnen vanaf nu kortparkeren
voor de oprit of garagepoort van bewoners die
hiervoor toestemming geven.
De aanbieder:
• stelt de parkeerplaats voor zijn
inrit, oprit of garage kosteloos ter
beschikking van een zorgverlener,
dit 24 op 24 uur, 7 dagen op 7 zonder enige voorkeur of discriminatie
van zorgverlener;
• hangt de sticker duidelijk zichtbaar
ter hoogte van de aangeboden parkeerplaats;
• verwijdert de sticker als hij zijn
parkeerplaats niet meer ter beschikking wil stellen en maakt
een melding bij het stadsbestuur
zodat deze plaats van de lijst kan
geschrapt worden.
Thuisverpleger Bernard Geldof en kinesiste Catherine Hervent

Wervik laat in zijn
Parkeer + Zorgkaarten
kijken
In de gemeenteraad van 18 december 2018 werd het reglement
“Parkeer + Zorg” goedgekeurd. Het is van kracht sinds 1 januari 2019.
Wat houdt dit reglement precies in?

Wat is “Parkeer + Zorg?”
Het reglement “Parkeer + Zorg” zorgt
ervoor dat zorgverstrekkers tijdens
de uitoefening van hun job kunnen
4

WAARHEEN Maart 2019

parkeren op het openbaar domein
voor een inrij van een eigendom
(garage, inrit, …) die ter beschikking
wordt gesteld door de eigenaar of

De zorgverlener:
• vraagt een kaart aan bij stad Wervik;
• vult zijn of haar mobiel telefoonnummer in op de kaart en plaatst
deze op een duidelijk zichtbare
plaats aan de voorruit;
• bezorgt de kaart terug aan het
stadsbestuur als hij of zij er geen
gebruik meer van maakt.
De Parkeer+Zorg-kaart is persoonlijk. Indien het mobiel telefoonnummer van de zorgverstrekker vervalt,
moet hij of zij een nieuw kaart aanvragen.

Met de Parkeer + Zorg-sticker geven de bewoners toestemming aan zorgverleners
om te parkeren tijdens een huisbezoek.

WAAR KAN JE DE KAART AANVRAGEN/AFHALEN?
ZORGVERLENER

STAD WERVIK

Parkeer + Zorg-sticker: bij de dienst Openbaar Domein
die controleert of er geparkeerd mag worden op de
plaats waarvoor een sticker aangevraagd wordt. Ook
wordt er een lijst bijgehouden met alle locaties waar
een sticker opgehangen wordt en deze lijst wordt op de
website www.wervik.be geplaatst.

Parkeer + Zorg-kaart: bij de dienst Openbaar Domein
die controleert of de verzoeker voldoet aan de vereiste
voorwaarden (De zorgverlener brengt documenten
mee met bewijs dat hij een Riziv-nummer heeft en ook
een inschrijvingsbewijs van verzorgende uitgereikt door de Vlaamse
Gemeenschap.).
ZORGVERLENER

STAD WERVIK

huurder. Daarvoor worden een Parkeer + Zorg-kaart en -sticker voorzien.
> INFO:

meer info en het reglement van Parkeer + Zorg kan je nalezen op www.wervik.be/parkeerzorg
Maart 2019 WAARHEEN
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Ontdek jouw woningpas
Eind vorig jaar werd de woningpas gelanceerd, een
gratis digitaal paspoort dat een heleboel beschikbare informatie over een woning bundelt en ter
beschikking stelt van de eigenaar. De pas kan je
makkelijk consulteren op https://woningpas.vlaanderen.be met het persoonlijk token, de e-ID of via de
itsme-app. De invoering van de woningpas verloopt
in fases. In eerste instantie vinden woningeigenaars
er administratieve informatie over het gebouw, de
indeling, de ligging en informatie uit de EPB-aangifte of het energieprestatiecertificaat. Als eigenaar
kan je omgevingskaarten raadplegen en downloaden of geografische informatie opzoeken. Heb je een
EPC of een EPB-aangifte? Vergelijk deze info in de
woningpas met de gemiddelden in jouw gemeente
of stad, provincie of Vlaanderen. De energie-informatie van het EPC laat ook zien welke investeringen
je best nog laat uitvoeren voor een betere energieprestatie. Door eigenaars meer inzicht te geven in de
energetische toestand zet de woningpas aan tot een
verbetering van de renovatiegraad van het Vlaamse
woningenbestand. De Vlaamse Regering heeft de
ambitie om tegen 2050 alle woningen en appartementen in Vlaanderen minstens even energiezuinig
te maken als een energetisch performante nieuwbouwwoning van vandaag. In de toekomst zal de
woningpas worden aangevuld met meer informatie
en attesten en zullen woningeigenaars ook zelf info
kunnen opladen en delen.
> Meer weten over de woningpas?
www.energiesparen.be/woningpas

MARLEEN
VERBEKE

DAAN
BOUDRY

ANNEMIE
DELVA

Beluister de gemeente- en
OCMW-raad nu ook online
Sinds februari kan je de gemeenteraad en OCMW-raad
online herbeluisteren. Surf naar https://wervik.notubiz.nl
en maak je keuze. Je kan de raden selecteren per maand,
maar je kan binnen een bepaalde zitting ook punten en
sprekers selecteren. Op die manier heb je altijd een mooi
verslag, zonder dat je zelf aanwezig moet zijn.

Voorjaarskalender jeugd!
Ontdek onze voorjaarskalender voor de krokus- en
paasvakantie. Grabbelpas is er voor de kids van eerste
tot vierde leerjaar, Swappas voor jongeren vanaf vijfde
leerjaar + middelbaar. Je ontdekt onze folder op
www.wervik.be/vrije-tijd/jeugd/jeugdaanbod-voorjaar

KUNST IN HET
STADHUIS

Marleen Verbeke studeerde in 1976
af als regentes plastische kunsten in
Sint-Lucas en werkte sindsdien onafgebroken als leerkracht in Kortrijk, Wervik en de wijde omgeving. Door haar technische bagage en de bewondering voor vele kunstvormen gaat Marleen steeds
op zoek naar soberheid en eenvoud. Zij speurt steeds
naar rust en onrust, alsook naar het naar buiten
brengen van natuur en fantasie.
Annemie Delva heeft een enorme passie voor textiel. Haar interesse in verschillende technieken om
stoffen te creëren en manipuleren breidde ze in de
loop der jaren uit via cursussen. In haar huidig werk

voor KiS zie je een combinatie van
kantklossen en naaldkant met keramiek of acrylverf. Inspiratie komt ook uit
de oosterse wereld via Mongolië en Japan.
Daan Boudry is het jonge buitenbeentje in dit trio.
Zijn tekentalenten werden ontdekt in het lager en het
middelbaar onderwijs. Hij scherpte zijn schilderkunst
aan tijdens privélessen bij Marleen Verbeke. Hij kreeg
meer en meer de smaak te pakken en ondertussen
werd een heus atelier ingericht op zolder thuis. Daan
kijkt vooral op naar kunstenaars als Matisse, Picasso,
Hockney en Kirchner.

Van 25 februari tot en met 29 november 2019. Vrije toegang tijdens de openingsuren van het
stadhuis van Wervik. Een wandelroute leidt je langs de werken van Marleen, Annemie en Daan.
6
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AGENDA

AGENDA
THEMAMAAND IN DE BIB

CINÉ FORUM

IERLAND

CALL ME BY YOUR
NAME
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.
vrijdag
15 februari om 20
uur
WAAR: GC Forum,
Speiestraat 16
PRIJS: 5 euro, leden
Gezinsbond 4 euro
WANNEER:

In samenwerking
met de bib en de
Gezinsbond

SMALLFOOT
Smallfoot volgt een yeti die ervan overtuigd is dat
mensen bestaan. De rest van haar soort gelooft echter
niet in deze gekke, kleinvoetige wezens. Ze trekt er
vervolgens op uit om het bestaan van deze wezens aan
te tonen.
zondag 24 maart om 14.30 uur
GC Forum, Speiestraat 16
PRIJS: 5 euro, leden Gezinsbond 3 euro
WANNEER:
WAAR:

In samenwerking met de bib en de Gezinsbond

IERSE WHISKEY PROEVERIJ (max. 25 deelnemers)
WAAR:

maandag 25 maart om 20.30 uur
't Kapittel, Ooievaarstraat 33
PRIJS: 10 euro
WAAR:

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

W
U

donderdag 14 maart om 19.30 uur
bib, Sint-Pol
PRIJS: 30 euro per persoon, alles inbegrepen.
INSCHRIJVEN: op voorhand in de bib zelf of via bibliotheek
@wervik.be. De inschrijving is alleen geldig na contante betaling bij inschrijving of via overschrijving, op het
nummer BE75 7380 4032 5851 van Patrick Biesbrouck, met vermelding van het aantal personen en de
tekst ‘Ierse Whiskey’.
WANNEER:

I.s.m. vtbKultuur en de vzw Vlaanderen-Ierland
WANNEER: donderdag 21 maart om 20 uur
WAAR: GC Forum, Speiestraat 16
PRIJS: leden vtbKultuur 3,50 euro, niet-leden 4 euro

WANNEER:
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WAAR:

PROJECTIEAVOND: RONDREIS DOOR
IERLAND MET HISTORISCHE ASPECTEN
EN ANEKDOTES, ...

Zeven jaar geleden verruilde comedian Bas Birker
Nederland voor Antwerpen. Sloeg er een Vlaamse
schone aan de haak en maakte zich het “Antwarps”
eigen. Een echte comedian pur sang die al meer
dan 1.500 shows speelde in Nederland en België.
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donderdag 7 maart om 20 uur
Brasserie van Triamant, Wervikstraat 41
PRIJS: 5 euro, te betalen aan de ingang
WANNEER:

• Maandag 4 maart van 14 tot 16 uur: Stoei- en
plonszwemmen met waterloopmat
• Dinsdag 5 maart van 14 tot 16 uur: Stoei- en plonszwemmen met waterloopmat en klimtouw
• Woensdag 6 maart van 14 tot 16 uur: Stoei- en
plonsspelen met klimtouw
• Donderdag 7 maart van 14 tot 16 uur: Zeemeerminnen- en haaienfeest: Trek een zeemeerminstaart aan en probeer ermee te zwemmen. Onder
begeleiding van een instructeur nemen we jou mee
in dit onderwateravontuur.
• Vrijdag 8 maart van 17 tot 20.30 uur: Zwemmen op
aangepaste carnavalsmuziek
• Zaterdag 9 maart van 14 tot 16 uur: Breng zelf zoveel
mogelijk proper opblaasbaar spelmateriaal mee
om mee te spelen of om rustig rond te dobberen op
het water.
• Zondag 10 maart van 9 tot 11.45 uur: Kleuter- en
peuterzwemmen: Het zwembad wordt omgetoverd tot een speelparadijs voor kleuters en peuters.

IE

BAS BIRKER

GEEN IERSE FOLK ZONDER IERSE
INSTRUMENTEN

CARNAVAL IN
ZWEMBAD TER LEIE

N

HUMOR OP MAANDAG

De bibliotheek organiseert in maart een themamaand
rond Ierland. We plaatsen alles met literatuur in het
daglicht maar ook ons uitgebreid cd-aanbod Ierse
muziek.
Je kan ook kennismaken met ons aanbod Ierse films
(historische drama’s, komedies, films met de bekende
Ierse acteurs, …). Meer info vind je op onze facebookpagina “Ierse maand Bib Wervik”.

SPORT

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:

WAT:

Maart 2019 WAARHEEN
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AGENDA
VR 01/03
THEATER

Santé Honoré

vrijdag 1 en 8
maart van 20 tot 23 uur,
zaterdag 2 en 9 maart van
19 tot 23 uur, zondag 3 en
10 maart 15 tot 18 uur
WAAR: zaal vrije basisschool De Graankorrel,
Kruisekestraat 461a.
PRIJS: volwassenen 9
euro, kinderen 4 euro
WANNEER:

VOORDRACHT

Onkruidbestrijding
Gastspreker Joris Segher
vertelt over onkruidbestrijding op een zo ecologisch mogelijke manier.
Voor alle aanwezigen zijn
er gratis slaplanten te

AGENDA
verkrijgen. ORGANISATIE:
Tuinhier Wervik-Kruiseik.
WANNEER: 20 uur WAAR:
De Gaper

pers. INFO: rosemarie.
dewilde@ocmw-wervik.
be, tel. 056 95 26 31

DI 05/03

Van 12 tot 13.30 uur, De
Kier INFO: rosemarie.dewilde@ocmw-wervik.be,
056 95 26 31

WORKSHOP 

Buitenbloemen

We maken 5 bloemen
voor buiten: een tulp, 2
margrieten, een anemoon
en een papaver. I.s.m.
Samana Geluwe.
WANNEER: 14 tot 17 uur
WAAR: De Spie
PRIJS: 15 euro

WO 06/03
WORKSHOP 

Budgetkoken

9 tot 11.30 uur
cafetaria De Kier
PRIJS: 2,5 euro max. 10
WANNEER:
WAAR:

Kindermaaltijd

ZA 09/03
BUSREIS EN BEURS

Naar oldtimerbeurs in Reims (fr)

WANNEER: van 7 tot 18.30
uur WAAR: vertrek aan
station Wervik. PRIJS: 40
euro INFO: Wervikse Oldtimer Liefhebbers: 0473
72 44 68

ZO 10/03
GEZINSZOEKTOCHT

KD’S tocht
zie p. 11

MA 11/03
LEZING

De Zuidelijke
Nederlanden

tussen de Brabantse
Omwenteling en de
Boerenkrijg

van 19.30 tot
21.45 uur WAAR: Erfgoedcentrum De Briekenmolen. PRIJS: 8 euro. Er
moet ten laatste 4 maart
worden ingeschreven
bij VormingPlus, www.
vormingplus.be of 059 50
39 52. ORGANISATIE: VormingPlus regio Oostende
Westhoek.
WANNEER:

VR 08/03
VOORDRACHT

Rusland aan de Wolga

Een land met een minder bekende, maar
boeiende geschiedenis en een rijke cultuur.
Een land vol tradities. Eén van die tradities in
de orthodoxe kerk is dat alleen de menselijke
stem de erediensten opluistert in kerken en
kloosters, er worden dus nooit instrumenten
gebruikt. WANNEER: 20 uur. WAAR: Forum. PRIJS:
4 euro (leden vtbKultuur), 4,5 euro (niet-leden)
10
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MA 11 EN 25/03
ONDERWIJS

Taalcafé

18 tot 20 uur
Buurthuis De Kier

WANNEER:
WAAR:

VR 12/03 EN 26/03
CURSUS

Geen boerenschilder wel
humanist

telkens van
19.30 tot 21.45 uur.
WAAR: Forum. PRIJS: 20
euro. Er moet ten laatste
7 maart worden ingeschreven bij VormingPlus,
online of telefonisch. ORGANISATIE: VormingPlus
regio Oostende Westhoek
WANNEER:

WO 13/03

DI 05/03 TOT ZO 31/03
EXPO

Vamos Vacaturos

Vamos Vacaturos is een rondreizende tentoonstelling en gaat over diversiteit op de werkvloer.
Mensen van buitenlandse afkomst getuigen
over hun ervaringen met werken in Vlaanderen.
We interviewden arbeidsmigranten van vroeger
en nu, buitenlandse stielmannen en experts,
seizoenarbeiders en grensarbeiders. We laten ook
West-Vlaamse bedrijven aan het woord over diversiteit op de werkvloer. Met tal van filmpjes en
met foto’s van Els Van Bosbeke. Maak ook kennis
met het educatief materiaal en de rondreizende
theatervoorstelling van Vamos Vacaturos. WAAR:
de expo is vrij te bezichtigen in buurthuis De
Kier, Gossierslaan 4.

SPORT

Leren zwemmen

voor kinderen van het 1° en
2° leerjaar - Groep 1 en 2.
WANNEER: Zwembad Ter
Leie. PRIJS: 60 euro INSCHRIJVEN: www.wervik.
be/webshop

DO 14/03
Feestmaaltijd

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

Van 6de leerjaar
naar 1ste middelbaar

WANNEER: van 19 tot
20.30 uur WAAR: Sint-Jozefscollege, Koestraat 26.
056 31 16 38.

VR 15/03
VORMING

50 tinten “vinaigrette maken en

DO 14/03
GEZONDHEID

De relatie tussen voeding en kanker

Na hart- en vaatzieken is kanker de tweede
meest voorkomende doodsoorzaak in België. Niet
te verwonderen dat veel mensen zich ongerust
maken over deze ernstige ziekte en willen preventief kunnen handelen. Wat is kanker? Door
welke factoren wordt kanker beïnvloed? Wat is
de rol van voeding? Welke factoren in de voeding
bevorderen het ontstaan van kanker? Zijn er
beschermende componenten in de voeding aanwezig? Wat is de rol van knoflook, koolsoorten,
ruwe vezels, vitaminen en sporenelementen? Is
het juist dat barbecueën ongezond is en dat vlees
verhitten toxisch is? Wat is de individuele relatie
tussen voeding en borstkanker, maagkanker en
longkanker? Tijdens de infosessie kom je meer te
weten over het verband tussen voeding en kanker volgens recente wetenschappelijke inzichten.
Deze lezing is een organisatie van de bibliotheek
i.s.m. VormingPlus.
WANNEER: van 19 tot 21 uur. WAAR: bibliotheek,
Sint-Pol 3. PRIJS: 8 euro INSCHRIJVEN: t.e.m. 7
maart 2019 op www.vormingplusow.be of 059 50
39 52

Z0 10/03
GEANIMEERDE GEZINSZOEKTOCHT

Met Jaek en Nink in
de Wèrrrviksche kèrrrke

De dienst Toerisme organiseert in samenwerking met de Wervikse afdeling van de Gezinsbond een gezinszoektocht in en rond de
monumentale Sint-Medarduskerk. Het bedehuis dat destijds al grote indruk maakte op de
aartshertogen Albrecht en Isabella, herbergt
vele mysteries ... Wie is Sint-Medardus, van
wie is het praalgraf, wat betekende de Beeldenstorm voor onze kerk, welke figuren staan op
de prachtige preekstoel, waarom noemt men
de crypte in de volksmond de 'baronkelder' en
is er nu echt een ondergrondse tunnel naar het
Kapittel? Ga samen met de Westhoek KD’s Jaek
en Nink op ontdekkingsreis en maak kennis
met enkele bijzondere figuren uit de kerkgeschiedenis. Na de zoektocht geniet je van een
hapje en een drankje.
WANNEER: 14 tot 18 uur. WAAR: Sint-Medarduskerk PRIJS: 9 euro - kinderen < 12 jaar 6 euro
(Gezinsbond: volwassenen 8 euro – kinderen
< 12 jaar 4 euro. OPDRACHTENPAKKET: 5 euro
(min. 1 exemplaar per ingeschreven gezin aan
te kopen, de dag zelf kunnen er nog bijgekocht
worden). INFO: www.wervik.be/webshop, toerisme@
wervik.be, 056 95 24 25

proeven”

ZA 16/03

WANNEER:

SPORT

19.30 uur
WAAR: lokaal Visputje,
Oude Ieperweg 8
PRIJS: gratis, leden van
Tuinhier krijgen gratis slaplanten na de voordracht
INSCHRIJVEN: graag vooraf
reserveren via: marc.verschoore1@telenet.be of
vincat4@hotmail.com
ORGANISATIE: Tuinhier
Wervik-Kruiseik

2de Clubtornooi
T.T.C. Wervik 2019
WANNEER: 14

uur
WAAR: Sint-Jozefscollege,
Koestraat 26.

Garageverkoop op
de Briekenhoek
Ben je verzamelaar, zoek
je goedkope spullen, hou
je van vintage-artikelen?
Dan kan je jouw slag slaan
op de Garageverkoop op

Maart 2019 WAARHEEN

11

de Briekenhoek. Een 60tal bewoners verkopen er
hun oude spullen vanuit
hun garage. Enkel de bewoners van de aangegeven
straten kunnen deelnemen. Er zijn geen vreemde
standhouders toegelaten.
De straten blijven open
voor het verkeer.
WANNEER: van 7 tot 17 uur
WAAR: in de Barrierestraat, deeltje Kasteelstraat, Wallestraat,
Westmolenstraat, Hansbekestraat, Draperiestraat
en ’t Komenwegelke. INFO:
Stephaan Vandamme,
Hansbekestraat 16. 056
31 26 45.

ZA 16 EN 23/03
VORMING 

Een verhaal als
een huis
WANNEER: van

10 tot 16
uur WAAR: LDC De Kim
PRIJS: 70 euro

MA 18/03
VOORDRACHT

Senegal

WANNEER: 20

uur WAAR:
LDC De Spie PRIJS: 5 euro
ORGANISATIE: Femma
Geluwe, 056 51 80 64

DI 19/03
WORKSHOP 

Bloemschikken
14.00 uur
De Kier
PRIJS: 8 euro
WANNEER:
WAAR:

WO 20/03
Kindermaaltijd

Van 12 tot 13.30 uur, De
12
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AGENDA
Kier INFO: rosemarie.dewilde@ocmw-wervik.be,
056 95 26 31

ZA 23/03
BEGELEIDE UITSTAP

Nacht van de
Steenuil

van 19.30 tot
23 uur WAAR: zaal Avalon
ORGANISATIE: Natuurpunt
De Bron, isabel.lemahieu@ugent.be
WANNEER:

ZA 23/03 - 30/03
ETEN EN DRINKEN

Verkoop
paaschocolade

10 euro ORGANISATIE: Jeugdstadsharmonie
Wervik.

PRIJS:

DI 26/03
GEZONDHEID

Natuurlijke essentiële oliën:
kennismaking

Je maakt kennis met
enkele van de belangrijkste natuurlijke essentiële
oliën en extracten die je
via verstuiving kan inzetten voor het zuiveren van
de lucht en voor een goed
gevoel, zowel thuis als op
het werk. Je leert over de
afkomst, toepassing en
voorzorgsmaatregelen bij
het gebruik van de oliën.
We gaan te rade bij de
biochemie en het gebruik
van aromatische planten
doorheen eeuwen en continenten. Je leert de oliën
combineren tot weldoende mengsels (blends) voor
gebruik via verstuiving. Je
stelt je eigen mengsel sa-

Leiekantwandeling

De nieuwe stadswandeling wordt ingewandeld
en jij kan er deel van uitmaken. Onder begeleiding van een gids maak je kennis met onze
bijzondere geschiedenis, onze verrassende
architectuur en kunst van wereldniveau.
WANNEER: 15 uur. WAAR: Tabaksmuseum, Koestraat 63, Wervik. PRIJS: 6 euro/p.p. incl. drankje
en enkele proevertjes onderweg + een exemplaar van de nieuwe wandelkaart per deelnemend gezelschap. Inschrijven via www.wervik.
be/webshop of aan de balie van de toeristische
dienst (Koestraat 63).
Een samenwerking tussen de cultuurraad Wervik,
Stad Wervik en Kiwanis Wervik Tabaksstreek

VORMING

Pixelhobby

Borduren zonder naald,

14 u.
WAAR: Het Pardoen PRIJS:
10 euro
WANNEER:

WANDELING

WO 27/03

GEZONDHEID

Aromatherapie

ZO 24/03

men volgens je persoonlijke voorkeur en neemt
het mee huiswaarts voor
gebruik thuis of op je
werkplek.
WANNEER: van 19 tot 22
uur WAAR: LDC De Kim,
Sint-Jorisstraat 3. PRIJS:
20 euro ORGANISATIE: VormingPlus. Daar inschrijven tot en met 18 maart,
via www.vormingplus.be
of 059 50 39 52.

pixelpatroon te personaliseren. Het resultaat kan
perfect gebruikt worden
als wenskaart. Kom zeker
deze techniek proberen!
LESGEVER: Nick Soen
WANNEER: 14 uur. WAAR:
De Spie. PRIJS: 7 euro

ofwel schilderen zonder
kliederen genoemd. Oude
meesters herleven met
Pixelhobby. Iedere foto
kan omgezet worden in
een pixelpatroon. Met
onze software maak je
zelf de patronen van de
door jouw gekozen onderwerpen. Een fantastische
hobby voor jong en oud.
Goed voor de fijne motoriek. Kom kennismaken
tijdens deze workshop
aan de hand van een basisplaat van 6 op 6 cm. Al
meer ervaring? Neem dan
een foto mee om jouw

GEZONDHEID

Kruidige gezondheidsdrankjes

Gezonde dranken zijn
onmisbaar om gezonder
te leven. Dit wordt nog
teveel over het hoofd
gezien. Maak en proef
enkele gezonde drankjes
die een heerlijk alternatief zijn voor de klassieke
fris- of energiedranken.
Smaak en pit halen we
uit kruiden zoals curcuma, peterselie, munt of
gember en groenten zoals
komkommer, spinazie.
Fruit zoals mango, banaan of citroen zorgen
voor de zachte toets.
Je krijgt ook voldoende
uitleg over de gebruikte
ingrediënten en je krijgt
ook recepten mee om
thuis verder te experimenteren.
WANNEER: van 13.30 tot
16 uur. WAAR: LDC De
Kim, Sint-Jorisstraat 3.
PRIJS: 15 euro. ORGANISATIE: VormingPlus.
Inschrijven tot en met 18
maart via www.vormingplus.be of 059 50 39 52.

DO 28/03
GEZONDHEID

Bloed geven

Van 17 tot 20.00 uur, Zaal
Oosthove. INFO donorcentrum.kortrijk@rodekruis.
be, 056 44 33 35.

ZA 23, Z0 24, VR
29 EN ZA 30/03
THEATER

Hotel te koop

Simon en Emma houden al
jaren een hotelletje open
op een prachtige plek
midden in de bossen. Maar
ondertussen zijn ze op een
leeftijd gekomen dat ze
graag willen stoppen om
van een welverdiend pensioen te kunnen genieten.
Het hotel staat al een tijdje
te koop en eindelijk heeft
zich een koper gemeld. Ze
willen dan ook een goede
indruk maken op deze
eventuele koper maar dat

zal niet gemakkelijk zijn.
De laatste jaren hebben ze
niet zo veel energie meer
in het hotel gestopt en ook
hun personeel is misschien
niet meer opgewassen
tegen de taken die ze
zouden moeten vervullen.
Afwachten of de koop zal
doorgaan. En wat is de
koper van plan met het
hotel? Grappen en komische situaties volgen elkaar
op in deze dolle klucht van
Henk Roede.
WAAR: Ter Linde. PRIJS:
8 euro. INFO: Toneelgilde
Onder Ons Geluwe, www.
ktoog.be

ZO 31/03
Geefplein

van 10 tot 12
uur. WAAR: De Kier

WANNEER:

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

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

13

PLUSSERSAGENDA
GROOTOUDERDAG
Leerlingen uit klas 4 verzorging-voeding (van
de Sint-Jorisschool in Menen) leggen uit hoe je
leuke, eenvoudige en originele activiteiten kan
organiseren voor de kleinkinderen. Grootouders
die heel graag hun kleinkinderen over de vloer
krijgen, maar niet steeds weten hoe de tijd nuttig en creatief te vullen, kunnen deze namiddag
ideetjes opdoen. Alle grootouders van Wervik,
Geluwe en omstreken zijn welkom!
vrijdag 22 maart van 13.30 tot 15 uur
De Spie, Beselarestraat 3
PRIJS: 5 euro (materialen en zelfgemaakte drankjes inbegrepen)
INFO: ldc.despie@wzbwervik.be, 056 95 29 50
WANNEER:
WAAR:

VIEF, SENIORENKNOOPPUNT WERVIK
- Ma 4 maart, 14 uur, Avalon. Kaarting + rummikub
- Ma 11 maart 14 uur, Avalon. Voordracht Natuurpunt
> info.wervik@vief.be

VL@S WERVIK-GELUWE
- Ma 4 maart, 14 uur, ’t Portaal. Spreekbeurt
- Vrij 8 maart, 14 uur, Pionier. Curve bowls
- Wo 13 maart, 13.30 uur. Bolletra
- Do 14 maart, 14 uur, stadhuis. Fietsen
- Zo 17 maart, 14 uur, ’t Portaal. Lentefeest
- Ma 18 maart, 14 uur, ’t Portaal. Prijskaarting
- Di 19 maart, 14 uur, ‘t Portaal. Darts
- Vrij 22 maart, 14 uur, Pionier. Curve bowls
- Ma 25 maart, 14 uur, Pardoen. Wandelen
- Wo 27 maart, 14 uur. Bolletra
- Do 28 maart, 14 uur, stadhuis. Fietsen
> vlaamseactievesenioren.be/afdeling/wervik-geluwe

NEOS GELUWE
- Do 7 maart, 12 uur. Jaarlijks lentefeest
- Di 12 maart. Bezoek aan az groeninge Kortrijk
- Di 19 maart, 13.30 uur, Ter Linde. Wandelen
- Do 21 maart. Kaartnamiddag
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STADSNIEUWS
VOORDRACHT VOLKSTUINPARK
SCHOONVELDE
Heb jij een tuintje in het Volkstuinpark? Of heb
je groene vingers en ben je geïnteresseerd? Kom
dan zeker naar onze voordracht ‘Hoe snoei ik
een fruitboom’.
ORGANISATIE : TuinHier Wervik-Kruiseik en
OCMW Wervik
WANNEER: zaterdag 2 maart om 9 uur
WAAR: Volkstuinpark Schoonvelde, Scherpenheuvelstraat 29
PRIJS: Gratis
MEEBRENGEN: Snoeischaar, handschoenen en
laarzen.
INSCHRIJVEN: marc.verschoore1@telenet.be of
veronique.verhelst@ocmw-wervik.be

Klanten zijn koning tijdens de Week van de Wervikse Commerse! Haal jouw beste Wervikse couttenanse (of is het koetenansche?) maar boven want jouw lokale handelaars steken samen de handen uit de mouwen.
Kom langs bij jouw Wervikse handelaar van 16 tot 23 maart en
maak kans op een Wervikse aankoopbon ter waarde van 50
of 250 euro. Daarbovenop zijn er extra winstkansen op jouw
Wervikpas!

St.-Jozefskerk om 14 uur
- Di 26 maart, De Kleine Prins. Lentefeest

OKRA KRUISEKE

Bouw nu aan je toekomst:
denk vroeger aan later

- Wo 6 en 20 maart, De Knippelaar. Kaarten
- Wo 13 maart. Fietsen
> www.okra.be/trefpunt/kruiseke

Strategische toekomstplanning en pensioenvoorbereiding voor zelfstandigen, KMO's en vrije beroepen. www.
denkvroegeraanlater.com.

OKRA WERVIK
- Di 5, 12, 19 en 26 maart, 13.30 uur, Oosthove. Petanque
- Vr 8 en 22 maart, 14 uur, ’t Portaal. Lijndansen
- Ma 11 maart, 14 uur, ’t Portaal. Kwis
- Do 14 en 28 maart, 13.30 uur, ’t Portaal. Puntenkaarting
- Ma 18 maart, 14 uur, In den Grooten Moriaen. Wandelen
- Wo 20 en 27 maart, 14 uur, Oosthove. Kubbspel
> www.okra.be/trefpunt/wervik

OKRA GELUWE
- Ma 11 maart, 14 uur, GC De Gaper. Creaclub-hobby
- Di 12 en 26 maart, 14 uur, GC De Gaper. Kaarten
- Wo 6, 13, 20 en 27 maart, 14 uur, Gemeentepark.
Petanque
- Wo 6, 13, 20 en 27 maart, 14 uur, GC De Gaper. Dansen

DE KIERKAARTERS, DE KIER

NEOS WERVIK

- Wo 6 maart. Prijskaarting

- Di 5 en 19 maart, 14 uur, ’t Portaal. Kaartnamiddag
- Di 12 maart, Kentucky Wevelgem. Bowlen Vertrek

> verhaeghe.bernard@telenet.be

WAARHEEN Maart 2019

Week van de Wervikse Commerse

Week van de markt

Irish Night
WAAR: café

Hand

Den Onderweireld, Oude Ieperstraat 17 in Ter

Samen met OC West en de Onafhankelijke Orde van
West-Vlaamse Marktkramers organiseert de provincie
voor de derde keer een promoactie op de wekelijkse markten. Ook onze stad zal deelnemen aan deze actie en stelt
enkele aankoopbonnen ter beschikking voor de prijzenpot. Meer info in de volgende Waarheen.

WANNEER: vrijdag 8 maart vanaf 21 uur is er een live,
akoestisch optreden voorzien van de groep Malahide,
met onvervalste Ierse (meezing) songs en traditionals.
Irish Night, een samenwerking van Celtic Night met het
Koolzakcomité van Ter Hand en Geert en Nadine van Den
Onderweireld.
PRIJS: gratis

Maart 2019 WAARHEEN
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IN DE KIJKER: GEZONDHEID

IN DE KIJKER: WAKOSTA

Maart is maand van
dikkedarmkanker

In oktober 2013 startte de Vlaamse overheid met een
Bevolkingsonderzoek Dikkedarmkanker. Het onderzoek moedigt mannen en vrouwen van 51 tot en
met 74 jaar aan om elke twee jaar gratis een stoelgangtest te doen. Een laboratorium onderzoekt of je
stoelgangstaal bloedsporen bevat. Te veel bloed in
de stoelgang kan wijzen op dikkedarmkanker of op
poliepen, dit zijn de voorlopers van dikkedarmkanker. Vroegtijdige opsporing biedt de beste bescherming tegen dikkedarmkanker.
Dikkedarmkanker ontstaat heel
langzaam. Bovendien kunnen
poliepen worden opgespoord en
verwijderd voordat er kankercellen worden gevormd. Daardoor
is dikkedarmkanker één van de
ziekten die in aanmerking komen voor een bevolkingsonderzoek. Tijdig opsporen is belangrijk. Doordat de ziekte of het
risico erop eerder worden vastgesteld, kunnen verwikkelingen
of een (zwaardere) behandeling
worden vermeden en is de kans
op volledige genezing groter.

Wil je weten wanneer je een uitnodiging in de brievenbus mag
verwachten? Dat kan heel eenvoudig door via het gratis software-systeem ‘MyHealthViewer’
gegevens over de bevolkingsonderzoeken te raadplegen. Inloggen kan via de elektronische
identiteitskaart, maar ook op
andere manieren zoals de app
itsme. Zo is de toepassing ook
mobiel toegankelijk.
In Wervik lieten 68,7 % van de
mannen en vrouwen van 55* tot en
met 74 jaar zich preventief onder-

Beheer je budget
met Wakosta

zoeken en zo scoren we hoger dan
de deelname in onze provincie. We
zijn als gemeente trots op dit cijfer
en streven ernaar om dit gunstige
cijfer te behouden en zelfs nog te
verhogen in de toekomst.
Heb je vragen over je persoonlijke medische situatie, neem
contact op met je huisarts. Bel
gratis naar het Centrum voor
Kankeropsporing op 0800 60160
tussen 9 en 12 uur en 13 en 16 uur.
Of stuur een e-mail naar info@
bevolkingsonderzoek.be, of surf
naar www.bevolkingsonderzoek.
be/dikkedarmkanker.

* 55 jaar omdat dit cijfers van 2017
zijn.

WERVIK ZET ZIJN SCHOUDERS ONDER
Stad Wervik zet zijn schouders onder Halt2Diabetes, een initiatief van de Diabetes Liga vzw, met steun van de Vlaamse Overheid. Benieuwd wat je risico
is op diabetes en hart- en vaatziekten? Breng een bezoekje aan www.gezondheidskompas.be, vul de vragenlijst in
en ontvang persoonlijk leefstijladvies. Ouder dan 45 jaar? Dan krijg je ook een gedetailleerde score van je risico
op type 2 diabetes. Haal je een score van ≥ 12, dan kan je bij je huisarts terecht voor verdere onderzoeken en krijg
je de kans om te proeven van gezonde leefstijlprogramma’s, gaande van rookstop (www.tabakstop.be), Bewegen
op Verwijzing (www.logoleieland.be/bewegenopverwijzing) tot groepssessies gezonde voeding (http://lmn-zwv.be/
lmn/halt2diabetes - vanaf maart 2019).
Meer info over diabetes(preventie)? www.diabetes.be of contacteer de gratis infolijn via 0800/96 333 –
infolijn@diabetes.be
16
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Van 25 tot 31 maart is het de nationale Geldweek.
Hierbij willen wij graag stilstaan bij de app Wakosta?! Mis je soms ook het overzicht over al je uitgaven? Heb je soms de indruk dat het te moeilijk
wordt om het allemaal bij te houden? Zou je graag
eens weten waar je centen elke maand aan besteed
worden? Met Wakosta?! heb je echte controle over
jouw budget binnen handbereik. Geef alle inkomsten en uitgaven in op de app. Die berekent wat er
overblijft op het eind van elke week of maand.
Leren omgaan met geld is cruciaal
om later niet in financiële problemen te geraken. Alles start met een
duidelijk overzicht te houden over
je inkomsten en uitgaven. De Wakosta-app is hierbij een eigentijds
hulpmiddel.
• ingeven inkomsten en uitgaven
• zicht op je budget per maand of
per week
• zicht op je overschot (+) of tekort
(-) op einde van de maand
• voer zelf het saldo van de vorige
maand in bij de nieuwe maand (dit
gaat niet automatisch) of maak per
maand een nieuwe start
• bepaal zelf hoe je je budget bijhoudt
De app kan je downloaden op je
smartphone, zowel voor iOS als
Android. Sta je in de winkel aan de
kassa en heb je net je betaling gedaan, dan kan je dit meteen en zonder enige moeite bijhouden. Je kan
deze app voor jezelf gebruiken maar
het kan ook een bruikbaar hulpmiddel zijn:

• om als ouder te praten over financiële opvoeding met je zoon of
dochter. Zo is er de brochure ‘geld
in handen van je kind’
• binnen jouw vereniging waarin je
concreet aan de slag wil gaan rond
dit thema.
De app is een onderdeel van de budgetbeurs. Zowel de mobiele budgetbeurs als het ervaringsparcours
rond de kost bij zelfstandig wonen
kan je ontlenen bij BIZ.

Zorgtoelage
21+
Onder bepaalde voorwaarden verleent Wervik een
zorgtoelage aan personen
ouder dan 21 jaar die zorgbehoevend zijn:
• De zorgbehoevende scoort
op de BEL-FOTO een score
van minimaal 28 punten
en maximaal 34 punten.
Personen die al de zorgverzekering genieten (130
euro per maand), komen
niet in aanmerking.
• De zorgbehoevende moet
recht hebben op het voorkeurtarief bij het ziekenfonds. Dit is aan te tonen
door het voorleggen van
een attest van het ziekenfonds.
De gemeentelijke zorgtoelage bedraagt 25 euro
per maand en wordt per
kwartaal (driemaandelijks)
betaald, na het verstreken
kwartaal. Voor de hernieuwing van je aanvraag of
voor een eerste aanvraag
kan je terecht bij de dienst
Pensioenen en Tegemoetkomingen (kantoor 1 in de
Molenstraat 19/001 in Wervik, telefoon 056 95 26 11).

Maart 2019 WAARHEEN
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OPEN / GESLOTEN

Op maandag 11 maart worden een nieuw bestuur en een voorzitter
gekozen voor een periode van zes jaar. Iedereen is welkom op deze
verkiezing. Je krijgt op deze avond de kans om je in te schrijven voor
de algemene vergadering van de cultuurraad.

VERKIEZING BESTUUR EN
VOORZITTER CULTUURRAAD
Bij regelmatige aanwezigheid
op de algemene vergaderingen (tot
twee maal per jaar) heb je recht op
verminderd tarief op de stedelijke
infrastructuur. De cultuurraad is
meer dan een adviesorgaan zonder
bindend advies. Het is een organisatie die er is om iedereen die met
cultuur, in de ruimste zin van het
woord, bezig is, te ondersteunen
en waar nodig wegwijs te maken.
Het bestuur bestaat uit maximaal
twaalf personen en komt een maal
per maand samen. We zoeken mensen uit alle geledingen van de bevolking/ man/vrouw/ jong/oud/ …
WAT:

Gemeenschapscentrum De
Gaper in Geluwe

WAAR:

WANNEER: maandag 11 maart, 19.30 uur
WIE: Wie cultuur in al haar facetten
mee wil promoten en wie het belang
van de cultuurverenigingen en de
individuele cultuurliefhebber mee
wil behartigen, sluiten we graag in
onze armen. Iedereen kan zich kandidaat stellen, als lid van een vereniging of als onafhankelijke deskundige cultuur, mits er aan volgende
voorwaarden voldaan wordt:
• De kandidatuur voor een plaats in
het bestuur moet bij de cultuurdienst bekendgemaakt worden,
ten minste tot twee dagen voor de
verkiezing.
• De vereniging waarvan de kandidaat lid is of de kandidaat on-
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afhankelijke deskundige moet
minstens één jaar lid zijn van de
cultuurraad en twee algemene vergaderingen hebben bijgewoond.
Bezorg je kandidatuur aan de
cultuurdienst via cultuur@wervik.
be of stel je kandidaat aan de balie
HOE:

Vrije Tijd. Vermeld jouw naam, adres,
telefoonnummer en e-mailadres en
of je je kandidaat stelt namens een
vereniging of als onafhankelijke
deskundige. De stemprocedure kan
opgevraagd worden bij de cultuurdienst of aan de balie Vrije Tijd.

> INFO: cultuurdienst Wervik, cultuur@wervik.be of 056 95 24 60,
balie Vrije Tijd, Sint-Maartensplein 16

Kom jij helpen tijdens de Grote
Lenteschoonmaak op 23 maart?
Wervik organiseert een ‘zwerfvuilactie vrijwilligers en verenigingen’
op zaterdag 23 maart tussen 10 en 12 uur. Start: kerk in Geluwe, de
Steenakker in Wervik en kerk in Kruiseke. Dankzij de ondersteuning
van de Mooimakers kunnen de deelnemers rekenen op opruimmateriaal zoals fluohesjes, vuilnistangen, handschoenen en vuilzakken.
HOE KAN JE DEELNEMEN ?
Bevestig deelname via leefomgeving@wervik.be of 056 95 21 65 voor
14 maart. Gelieve duidelijk je naam of vereniging,
adres, aantal deelnemers, e-mail, telefoonnummer en de startplaats te vermelden.
We nemen dan contact op voor verdere
praktische afspraken: leveren opruimmateriaal, plaatsen van het afval, enz.

STADHUIS - ONTHAAL
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 2 maart)

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

STADHUIS - DIENSTEN
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag*

9 - 12 uur
op afspraak:
9 - 12 uur
15 - 18.30 uur
9 - 12 uur
op afspraak:
9 - 12 uur
9 - 12 uur
9 - 12 uur (* enkel 2 maart,
alleen dienst Burgerzaken)

SOCIALE DIENST OCMW
Maandag t.e.m. vrijdag

ZWEMBAD TER LEIE
Schooljaar

Krokusvakantie*

Maandag
gesloten
14 - 16.30 uur
		
16.30 - 17.45 uur
		
(enkel 55+)
Dinsdag
12 - 13.30 uur
12 - 13.30 uur
(baantjeszwemmen)
		
14 - 16.30 uur
17 - 19.45 uur
17 - 19.45 uur
Woensdag
14 - 16.30 uur
14 - 16.30 uur
17 - 20.45 uur
17 - 20.45 uur
Donderdag 12 - 13.30 uur
12 - 13.30 uur
(baantjeszwemmen)
16 - 17 uur (enkel 55+) 14 - 16.30 uur
17 - 19.45 uur
17 - 19.45 uur
Vrijdag
17 - 20.45 uur
14 - 16.30 uur
				17 - 20.45 uur
Zaterdag
14 - 17.45 uur
14 - 17.45 uur
Zondag
9 - 11.45 uur
9 - 11.45 uur
* Tijdens de krokusvakantie is de glijbaan elke
namiddag open.
Ook tijdens de snippervakanties is er middagzwemmen (enkel baantjeszwemmen- klein bad
is gesloten).

8.15 - 12 uur en 13 - 17 uur

CALLCENTER WOON- EN ZORGBEDRIJF WERVIK / OCMW

DIENST TOERISME
NATIONAAL TABAKSMUSEUM*

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

Maandag 		
Dinsdag t.e.m. vrijdag
Zaterdag en zondag

gesloten
10 - 12 uur en 14 - 17 uur
gesloten

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

BIBLIOTHEKEN
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

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

© Akim Chouidem

© Luc Vanthuyne

Breng jij onze
stad in beeld?
Met instagram creëer je
mooie herinneringen in de
vorm van foto’s of korte filmpjes. Een feestje, een wandeling, een mooi stukje natuur,
een monument om nooit te
vergeten? Met één klik deel je
je moment met anderen.
© Gerdy Vantomme

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.
© Wim Vandenbussche

