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AGENDA

Heel wat te beleven
in mei

Ook buiten
beleef je meer

EERSTE WOORD

VERKIEZINGEN 2019

Stemmen met een volmacht
Als je je op de verkiezingsdag niet naar de stembus kan begeven, moet je
je stem uitbrengen bij volmacht. Je machtigt daartoe iemand die jouw stem
in je plaats uitbrengt. Je moet wel bewijzen of attesten kunnen voorleggen
die je afwezigheid verantwoorden. Heb je geen bewijzen, dan moet je een
verklaring op eer afleggen.
Je kan alleen bij volmacht stemmen in onderstaande gevallen. Je moet dit
wel bewijzen aan de hand van een attest.
Reden voor afwezigheid

Gelieve niet aan
het potlood te likken.

DAAR KOMEN DE VERKIEZINGEN
Op zondag 26 mei 2019 vinden de verkiezingen plaats
van het Europees Parlement, de Kamer van Volksvertegenwoordigers en de Parlementen van de Gemeenschappen en Gewesten. Elke kiezer die is ingeschreven
op de kiezerslijst ontvangt uiterlijk op 11 mei 2019
een oproepingsbrief met de post. Mocht je geen oproepingsbrief hebben ontvangen of je bent je oproepingsbrief kwijt, dan kan je altijd een duplicaat krijgen op
de dienst burgerzaken. De dienst is ook uitzonderlijk
open naar aanleiding van de verkiezingen op zondag
26 mei van 9 tot 12 uur. Let op: dit enkel om een dupli-
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caat van de oproepingsbrief op te halen.
Je moet gaan stemmen in het stembureau dat vermeld
staat op jouw oproepingsbrief. De stembureaus zijn geopend op zondag 26 mei 2019 van 8 tot 14 uur.
Wat neem je mee naar de stembus?
• geldig identiteitsbewijs
• oproepingskaart
• als je stemt met volmacht: het volmachtformulier, de
oproepingskaart van de volmachtgever en het attest/
bewijs.
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Je bent om medische redenen niet in staat om naar
het stembureau te gaan of
niemand kan je er brengen.

Je kan niet deelnemen om
beroepsredenen (binnenland of buitenland).

Bewijs van afwezigheid
Een doktersattest

• Werknemers: een attest van je werkgever
(verblijven andere leden van je gezin ook
in het buitenland, dan kunnen zij op basis
van dat attest een volmacht geven).
• Zelfstandigen: een attest waaruit de uitoefening van het beroep en de reden voor je
afwezigheid blijkt.
• Schippers, marktkramer of kermisreiziger:
een attest waaruit de uitoefening van het
beroep blijkt, afgegeven door de burgemeester van de gemeente waar je bent ingeschreven (ook de leden van je gezin die
met je samenwonen, kunnen op basis van
dat attest een volmacht geven).

Je bevindt je in een toestand Een attest van de directie van de strafinvan vrijheidsbeneming door richting (in dit geval ben je niet verplicht
een rechterlijke maatregel. een volmacht te geven).
Je kan niet stemmen door je Een attest van de religieuze overheid.
geloofsovertuiging.

Je bent student en kunt niet Een attest van de directie van de instelling
stemmen om studieredenen. waar je studeert.

Je bent in het buitenland om Een attest van tijdelijk verblijf in het buiprivéredenen of op vakantie. tenland.
Stad in
verandering

Boottochten

Tabakstoet

Ook buiten beleef
je meer

75 jaar Chiro
Geluwe

COLOFON Verantwoordelijke uitgever: Youro Casier. Redactie: Tim Ghillemyn, Elsje van Bellingen, Marc Stevens, Kathleen Mobouck, Renzo Demeulenaere, Akim Chouidem, Kris Deronne, Charlot Beerlandt, Rien Maertens. Foto's: Luc Vanthuyne. Concept: www.MAUS.studio
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Ook als je op de dag van de verkiezingen zelf door overmacht verhinderd
bent om tijdig in het stemlokaal aanwezig te zijn (bv. wegens ziekte, verkeersongeval, afgelaste vlucht, ...), moet je zorgen dat je een bewijs voor je
afwezigheid krijgt (bv. doktersattest, proces-verbaal van het ongeval, attest
van de reisorganisatie, ...) en dat bewijs zo snel mogelijk bezorgen aan het
onthaal van het stadhuis.

Toegankelijkheid
Slecht te been of rolstoelgebruiker?
Dan kan je je op 26 mei laten vergezellen door een naaste die je helpt
bij het stemmen in het stemhokje.
Meld je meteen na aankomst bij de
voorzitter van het stembureau, en
leg hem of haar jouw situatie uit.
Als je over een document beschikt
dat aantoont dat je bijstand nodig
hebt, neem het dan mee. Zo ben je
zeker dat iemand je in het stemhokje mag bijstaan. Als jouw begeleider
in dezelfde gemeente woont, kan hij
ook in jouw stembureau zijn stem
uitbrengen, zelfs al vermeldt zijn
oproepingsbrief een ander stembureau.
Als de voorzitter van het stembureau niet toelaat dat je door een
naaste wordt bijgestaan, kan je je
in het hokje laten bijstaan door een
bijzitter of door de voorzitter zelf. In
elke locatie waar stembureaus geïnstalleerd zijn, is een afzonderlijk
stemhokje voorzien voor rolstoelpatiënten. Vraag ernaar in het stembureau aan de voorzitter.

> Meer info over volmachten of andere vind je op www.wervik.be/verkiezingen
Mei 2019 WAARHEEN
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IN DE KIJKER
PROJECT STEENAKKER
De centrumparking Steenakker
heeft een belangrijke functie in het
centrum van Wervik, maar is dringend aan heraanleg toe. De stad wil
de ruimte maximaal benutten. De
Steenakker moet een multifunctioneel plein worden, waar evenementen kunnen plaatsvinden. Op momenten dat er geen evenementen
zijn, moet het plein gezellig, intiem
en attractief zijn. De ontwerper zal
op zoek moeten gaan naar een perfecte balans.”

Stad in verandering

VLAAMSE BOUWMEESTERSCAN
Stad Wervik bestelde vorig jaar een
Bouwmeester Scan.
Onze stad is zo bij
de eerste lichting
van scans die werden uitgevoerd. De
Bouwmeester Scan is een onafhankelijk visiedocument, ontwikkeld
door Team Vlaams Bouwmeester,
voor lokale besturen die snel werk
willen maken van een duurzamer en
beter ruimtegebruik. Een team van
experten brengt de ruimtelijke en
beleidsmatige sterktes en zwaktes
van de gemeente of stad in kaart en
reikt een concrete agenda van projecten en ingrepen aan. Daarmee wil
ze de gemeenten of steden bijstaan
in de transitie naar een aangenamere, gezondere, beter uitgeruste
en meer inclusieve leefomgeving,
gekoppeld aan een zorgzamere en
4
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duurzamere omgang met het leefmilieu en met natuurlijke hulpbronnen.

Een Wervikse delegatie trok naar
Brussel en kreeg het eindresultaat
gepresenteerd.
Dit document werd online geplaatst
op de site van de Vlaamse Bouwmeester. Op 23 mei wordt dit toegelicht in ’t Forum.

De Bouwmeester Scan is het resultaat
van een nauwe samenwerking tussen
het Team Vlaams Bouwmeester, het
Departement Omgeving, de Vlaamse
Landmaatschappij, het Agentschap
voor Natuur en Bos, de Vereniging
van de Vlaamse Provincies en de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten.
Steenakker

Kortparkeren op de Steenakker,
langparkeren in de Gasstraat
Parkeren blijft mogelijk op Steenakker, langparkeerders zullen hun
wagens in de Gasstraat kwijt kunnen. De Gasstraat ligt op wandelafstand van Steenakker. Door het
langparkeren te verschuiven van
Steenakker naar de Gasstraat kan
Steenakker een aantrekkelijk en
multifunctioneel plein worden. Er
zal ruimte zijn om te parkeren in
functie van de winkels en diensten
in de buurt, maar ook ruimte voor
ontmoeting tussen mensen en andere activiteiten.
Link met dienstensite Sint-Pol
Wat verderop ligt de site Sint-Pol met
de bibliotheek en het politiekantoor.
We willen dat er een visuele link is
tussen de sites Steenakker, Gasstraat
en Sint-Pol. Het zou dan ook logisch
zijn dat er een doorsteek komt van
Sint-Pol naar de gassite. Zo kunnen
fietsers, voetgangers en eventueel
ook wagens beter circuleren.
PROJECT OOSTHOVE
Het voorwerp van deze opdracht is
het starten van een gefaseerd project op het domein Oosthove. Deze
opdracht is de eerste fase van de
ontwikkeling van domein:

1. de renovatie en uitbreiding van de
stadshal Oosthove waarbij zowel
de buitenkant, het interieur en de
technieken worden aangepakt.

2. de omgevingswerken (groenaanleg en parking) in het stadspark
Oosthove (tussen stadshal en
St-Jansbeek).
Oosthove

PROGRAMMA INFOWEEK

VOORSTELLING AAN GECORO EN MOBILITEITSCOMMISSIE

voorstelling van de projecten Steenakker, Oosthove en Bouwmeesterscan aan de GECORO en de mobiliteitscommissie (enkel met uitnodiging)
• heraanleg Steenakker: door BUUR
• heraanleg Oosthove: door architecten Schepens
• Bouwmeesterscan: stad Wervik
WANNEER: maandag 20 mei, 19.30 tot 21.30 uur
WAAR: Raadszaal van het stadhuis
WAT:

DIALOOGCAFÉ EN INFOMARKT VOOR ADVIESRADEN

Rondetafelgesprekken met vertegenwoordiger van verschillende
raden en verenigingen (enkel met uitnodiging)
WANNEER: woensdag 22 mei, 16 tot 18.30 uur en 19 tot 21.30 uur.
WAAR: GC Forum
WAT:

INFOMARKT VOOR HET GROTE PUBLIEK

Voorstelling film "Plannen voor Plaats" of hoe de Vlaamse Bouwmeester Leo Van Brouck ruimte wil maken voor mens en natuur, gevolgd door presentatie van het project Steenakker/Gassite door BUUR,
het project Oosthove door architecten Schepens en Bouwmeesterscan
door stad Wervik. Twee sessies. De eerste sessie start om 17 uur, de
tweede start om 19.30 uur.
WANNEER: donderdag 23 mei, 17 tot 20 uur
WAAR: GC Forum
WAT:

INFOMARKT + FILM BOUWMEESTER

WAT: De film "Plannen voor plaats" wordt continu gedraaid, mogelijkheid

om vragen te stellen over de lopende stadsvernieuwingen (Oosthove,
Steenakker en de Bouwmeester Scan)
WANNEER: vrijdag 24 mei, van 9 tot 12 uur en 14 tot 18 uur
WAAR: GC Forum
> Alle informatie vind je ook op www.wervik.be/stadinverandering
Mei 2019 WAARHEEN
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STADSNIEUWS

ROOKMELDERS

WAT IS
HUIS VAN
HET KIND?

Woningbranden eisen elk jaar tientallen mensenlevens. Meer nog dan het vuur, maakt vooral de rook
heel wat slachtoffers. Die rook is verstikkend en verspreidt zich razendsnel. Vooral als er 's nachts brand
uitbreekt, is het risico om niet tijdig wakker te worden groot. Rookmelders vormen dan ook een eenvoudige en doeltreffende bescherming tegen de gevaren van brand. Daarom verplicht de Vlaamse overheid
de aanwezigheid van rookmelders in (huur)woningen.
Wie in Vlaanderen een woning bouwt, renoveert of verhuurt moet sinds 1 januari 2013 rekening houden
met een aantal verplichtingen over het plaatsen van rookmelders. Vanaf 1 januari 2020 gelden deze verplichtingen voor alle Vlaamse woningen.
Welke zijn de Vlaamse rookmeldersverplichtingen? Aan welke criteria moeten rookmelders beantwoorden? Hoe moet je een rookmelder installeren?
> Meer info op : https://www.wonenvlaanderen.be/woningkwaliteitsbewaking/rookmelders-zijn-verplicht-woningen-om-conform-te-zijn of kom de folder ophalen bij de dienst huisvesting.
Wist je dat je een rookmelder kan kopen aan het onthaal in het stadhuis!

BOEKSTART
IN WERVIK-GELUWE
Boekstart is een leesbevorderingsprogramma op initiatief van de
organisatie “Iedereen Leest” in samenwerking met de openbare bibliotheken, Kind en Gezin en andere partners zoals Huis van het Kind. Door deze
samenwerking tussen de bibliotheek, en Huis van het Kind en het consultatiebureau van Kind en Gezin wil het programma gezinnen met jonge
kinderen warm maken voor boeken en laten genieten van voorlezen.
WAT:

WANNEER:

Boekstart brengt op 2 momenten boeken en informatie over voorlezen binnen bij de jonge gezinnen:
• Babypakket: Ouders die met hun kindje van 6 maanden oud het
consultatiebureau van Kind en Gezin bezoeken, krijgen een babypakket.
Dit pakket bestaat uit een stoffen knisperboekje en een brochure met
informatie over voorlezen en over de bibliotheek.
• Peuterpakket: Ouders die met hun 15 maanden oude peuter in het
consultatiebureau komen, krijgen een uitnodiging om in de plaatselijke
bibliotheek een Boekstarttas op te halen met daarin 2 boeken en een
brochure met informatie en tips.

Wie een hypothecaire lening afsluit voor het kopen,
bouwen of verbouwen van een woning, kan zich met de
verzekering gewaarborgd wonen kosteloos verzekeren
tegen inkomensverlies door plotse onvrijwillige werkloosheid of arbeidsongeschiktheid. Zo helpt de Vlaamse overheid om je lening af te betalen als je een tijd niet
kan werken en dit voor maximaal drie jaar.
De verzekering is volledig gratis: de Vlaamse overheid
draagt de verzekeringskosten. De verzekering loopt
over tien jaar.
Voor meer info over de voorwaarden, de sneltest en
het aanvraagformulier kan je terecht op https://www.
wonenvlaanderen.be/premies/de-gratis-verzekeringgewaarborgd-wonen-helpt-uw-hypotheek-betalenwanneer-u-ziek-wordt-uw of kom langs bij de dienst
huisvesting.
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BEWIJZEN VAN LEVEN
VOOR HET FRANS PENSIOEN
OF DE FRANSE PUNTEN

Regelmatig sturen de Franse pensioenkassen documenten naar onze inwoners die destijds in Frankrijk
gewerkt hebben. Het gaat om ‘bewijzen van leven’ (certificats de vie) die door de stadsdiensten moeten worden ingevuld. Sommige attesten moeten door de pensioengerechtigde zelf worden ondertekend, anderen dan
weer niet.
De attesten kunnen worden afgeleverd bij de volgende
diensten :
• Onthaal stadhuis Wervik: van maandag- tot en met
vrijdagvoormiddag van 8.30 tot 12.30 uur en van
maandag- tot en met donderdagnamiddag van 13.30
tot 16.30 uur (op dinsdag tot 18.30 uur)
• Dienstencentrum De Spie, Beselarestraat 3 in Geluwe:
elke werkdag van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot 17 uur.
• Sociale dienst, Molenstraat 19 in Wervik: elke werkdag van 8.30 tot 12 uur en van 13 tot 16.30 uur

VOOR WIE?
Voor alle ouders, stiefouders,
grootouders, familie en andere
opvoedingsverantwoordelijken
die zorg dragen voor kinderen
van 0 jaar tot 18 jaar.
HUIS VAN HET KIND
WERVIK
Waar iedereen zich kan aanmelden met vragen rond opvoeding
en waar ook plaats is voor spel
en ontmoeting. Je kan er ook
terecht voor info over opvoeden en opgroeien. Loop even
binnen bij één van de antennepunten of maak een afspraak.
> Op de website vind je een
overzicht van het aanbod
voor kinderen, jongeren en
gezinnen in Wervik: www.
huisvanhetkindwervik.be

© Iedereen Leest | illustraties: Benjamin Leroy

HOE:

KEN JIJ DE GRATIS
VERZEKERING GEWAARBORGD WONEN?

Vanaf 1 juni.

Er bestaan veel organisaties die
ouders en kinderen informatie
en ondersteuning bieden.
Het Huis van het Kind brengt
al deze organisaties samen. Het
is dé plaats voor informatie,
ondersteuning en ontmoeting
voor ouders!

Mei 2019 WAARHEEN
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AGENDA

BOOTJE VAREN OP DE LEIE?
De lente kriebelt nog volop… en daar komt de zomer al stilaan piepen!
Neem je agenda erbij want van juni tot en met september kan je
terug meevaren met de Leieboottochten! Kies uit een gevarieerd
aanbod van kindvriendelijke tochtjes, over smakelijke en sfeervolle
nocturnes tot ontdekkingstochten naar Rijsel…
Nieuw dit jaar
zijn de ‘hop
on - hop off’-tochtjes: neem je
stalen ros mee aan boord, vaar
een eindje mee en fiets terug.
Je kiest zelf jouw op- en afstapplaats. Opstappen kan tegen een
zacht prijsje. Opgelet: de capaciteit op deze tochten is beperkt
en reserveren niet mogelijk!
- Zondag 4 augustus: traject
Harelbeke-Deinze (H/T) met
diverse haltes onderweg
- Zondag 1 september: traject
Wervik-Kortrijk (H/T) met
diverse haltes onderweg

Reserveer nu
jouw plaats(en)!

Programma regio Wervik
Een overzicht van alle tochten
met meer praktische info (prijzen, vertrekuren en -plaatsen,
detailprogramma, etc.) kan je
vinden op de website van Toerisme Leiestreek, of is na te lezen
in de nieuwe brochure ‘Zomerse
boottochten in de Leiestreek
2019’, gratis te verkrijgen via
onze dienst Toerisme.
Schrijf je zeker snel in want de
plaatsen zijn beperkt!
Voor meer info en reserveren,
surf vanaf 1 mei naar www.toerisme-leiestreek.be/boottochten
of ga even langs bij de dienst
Toerisme (Koestraat 63)
tel. 056 95 24 25
toerisme@wervik.be

61e FEEST JEHAN VAN D’HELLE (TABAKSSTOET)
Zondag 28 april 2019:
Lancering van het nieuwe bier JEHAN VAN D’HELLE
op de markt in Wervicq-Sud, met verkoop. Vanaf 11 uur
spelletjes en degustatie.
Zondag 26 mei 2019:
Deelname van het comité aan de stadsmarkt.

OP ONTDEKKING BIJ DE
BUREN
De (taal)grens betekent voor
velen onder ons nog een rem
om bij onze Franse en Waalse
buren op uitstap te gaan. En
ook omgekeerd is er vaak nog
enige terughoudendheid om
bij ons in Vlaanderen op verkenning te komen. De Eurometropool Rijsel-Kortrijk-Doornik
wil met 13 tweetalig begeleide
wandelingen, fiets- en boottochten (nog tot 8 september)
de barrières doorbreken en de
inwoners van de grensoverschrijdende regio laten proeven van elkaars toeristisch-recreatieve troeven.
De tochten vertrekken vanuit
Doornik, Harelbeke, Kortrijk,
Leers, Pecq, Rijsel, Roeselare,
Villeneuve d’Ascq, Waasten,
Wervik en Zwevegem.
Deelname is gratis maar inschrijven verplicht!
Ontdek het volledige programma en alle praktische
details + reserveer je ticket op
www.hetblauwepark.eu.

Woensdag 29 mei 2019:
• Vanaf 17 uur: kinderanimatie (spelletjes, uitdagingen, tekenen, verrassingen, enz …)
• 19.30 uur: officiële opening van het feestgebeuren door Jean Gabriel Jacob, burgemeester van Wervicq-Sud en Mr Didier Snauwaert, voorzitter van het
Comité Jehan Van D’Helle (tabaksstoet),
• 19.45 uur: Bal voor de kinderen met als eindgebeuren
het gooien van de sjaals, snoepgoed en andere verrassingen.
• 20.15 uur : open podium rock JEHAN VID’ZIK met 3
groepen, waaronder de groep uit Wervik Fat Max!

Donderdag 30 mei:
• 10 uur: Mis voor Hemelvaartsdag en zegening van
de huisdieren, en buiten voor de grotere dieren (kerk
Wervicq-Sud). Tijdens deze misviering zal er ook aandacht zijn voor het Nederlands.
• 12 uur: Aperitief en maaltijd in de tent op de Place de
l’Europe (animatie door Tino Valentino … buikspreker,
humor, enz …).
• 15.30 uur : vertrek van de stoet vanaf het Nationaal
Tabaksmuseum te Wervik
• 17.30 uur : einde van de stoet met muzikale animatie
op de place de l’Europe.
• 18 uur: gooien van de sjaals op de place de l’Europe.
• 18.30 uur: lotentrek voor de jaarlijkse tombola en
overhandiging van de prijzen voor de twee meest feestelijke groepen (categorie volwassenen en categorie
jongeren).
Eten op donderdagmiddag:
Vanaf 12 uur carbonades met frietjes of koude schotel
met frietjes 15 uur of 8 uur voor kinderen onder de 12
jaar. Ter plaatse is
het mogelijk om een kleine hap
te eten.

OPROEP

Ontdek Geluwe, Geluwe ontdekt

Oproep tot alle verenigingen en kunstenaars. Wij organiseren terug dit jaar ons groot cultureel feest op vrijdagavond 20 en zaterdag 21 september 2019. Voor de zaterdag vragen we jullie
zo snel mogelijk jullie deelname te bevestigen aan willy.degroote@telenet.be, 0475 82 21 24.
Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO)
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AGENDA
ZA 4, 11, 18 en
25/05
Composthoek
open
WANNEER: van

uur

WAAR:

10 tot 12

Buurthuis De Kier

ZO 5/05
OPENDEURWEEK

Danscompagnie
Tros

Tijdens de opendeurweek
van 5 t.e.m. 11 mei kan
iedereen een kijkje komen
nemen tijdens de gewone
lesuren, terug te vinden
op www.dansompagnietros.be. Tijdens deze week
kan je reeds, met korting,
inschrijven voor volgend
seizoen.
WAAR: Sportzaal De
Pionier
INFO: danscompagnietros@gmail.com

MA 6 en 13/05
Youtube en
Spotify: muziek
op het internet
WANNEER:

van 14 tot

16.30 uur
WAAR: LDC De Kim
PRIJS: 18 euro

DI 7/05
Leren neen
zeggen

‘Neen’ zeggen is voor
velen een moeilijke
opdracht. We vinden het
belangrijk dat anderen
ons graag hebben. Dan is
het bijna onmogelijk om
die andere iets te weigeren. Het wordt zo moge10
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AGENDA
lijk nog moeilijker als die
andere je partner, je zoon,
dochter of kleinkind is.
In deze workshop krijg je
inzicht in hoe het komt
dat ‘neen zeggen’ niet zo
eenvoudig is en leer je
hoe je ‘neen’ kan zeggen
op voor jou noodzakelijke
momenten. ‘Neen’ kunnen zeggen, zorgt ervoor
dat je zelf kunt kiezen
voor zaken die jij belangrijk vindt.
WANNEER: van 19.30 uur
tot 21.30 uur

DI 7/05
Bloemschikken

Maken van een bloemstukje voor moederdag.
Breng je materiaal mee.
WANNEER: 14 uur
WAAR: Buurthuis De Kier
PRIJS: 8,5 euro

WO 8/05
Budgetvriendelijk
koken
WANNEER:

uur

van 9 tot 11.30

Cafetaria Vrouwencentrum
PRIJS: 2,5 euro
INFO: rosemarie.dewilde@
ocmw-wervik.be
WAAR:

WO 8/05
Maaltijd voor
kinderen en
(groot)ouders
WANNEER:

van 12 tot

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

WO 15/05
KINDERACTIVITEIT

Maken van
moderne stad

14 uur
Buurthuis De Kier

WANNEER:
WAAR:

DO 9/05
Feestmaaltijd

SPECIAL GUEST: RICKY BAY

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

AVONDWANDELINGEN
IN WERVIK, GELUWE EN KRUISEKE

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

MA 13/05
EN 27/05
Taalcafé

18 tot 20 uur
WAAR: Buurthuis De Kier
WANNEER:

DI 14/05 EN DO
16/05
TWEEDELIGE INFOSESSIE

Composteren
in een notendop

19 tot 21.30 uur
De droomhut,

WANNEER:
WAAR:

Goudbergstraat Wevelgem
INSCHRIJVEN: Gratis via
www.mirom.be/activiteiten

WO 15 en 22/05
Boekdoos
WANNEER: van

uur

9 tot 11.30

LDC De Kim
PRIJS: 18 euro
WAAR:

DO 9 EN 23/05
Cijferkubbclub
14 uur
LDC De Spie

WANNEER:
WAAR:

WO 15/05
Hoe komt journaal tot stand?
om 14 uur
WAAR: LDC De Spie
WANNEER:

WO 15/05
Maaltijd voor
kinderen en
(groot)ouders)

van 12 tot
13.30 uur
INFO: ldc.despie@wzbwervik.be
WANNEER:

DI 16/05
Volksspelen
WANNEER:

uur

van 14 tot 17

Ter Drappiers
ldc.despie@wzbwervik.be, tel. 056 95 29 50
PRIJS: 4 euro
WAAR:
INFO:

VR 17/05
Kaas- en
wijnavond

vanaf 19 uur
WAAR: Vrouwencentrum
INSCHRIJVEN: tot vrijdag
10 mei
PRIJS: 15 euro
WANNEER:

VR 24/05,
ZA 25/05 en
ZO 26/05
GRAANKORREL KRUISEKE

Beestenboel

Vrijdag: Bal populaire
vanaf 19 uur, 8 euro ADD,
5 euro vvk.
Zaterdag: Beestenboel
met optreden kinderen,
kinderanimatie en maaltijd.
Zondag: Stemmingscafé, inschrijving nieuw
seizoen Sparta Kruiseke,
wedstrijd papa/mama vs
U6, U7, U8 en U9, kippenfestijn.
WAAR: Sparta Kruiseke, Tabakstraat, 8940
Kruiseke en Graankorrel
Kruiseke.

ZA 25/05
TENTOONSTELLING

Feesten en Kermissen ten tijde
van de Breughels

VtbKultuur Wervik
organiseert een bezoek
aan de tentoonstelling
Feesten en Kermissen ten
tijde van de Breughels in
Cassel (Nederlandstalige
gids) en het Maison de la
Bataille in Noordpeene
(Nederlandstalige audiogids).

KOOLZAK 2019
D0 23/05
28ste Koolzakroute.
Wandeltocht op en
rond Ter Hand
WANNEER: van 8 tot 15
uur
AFSTANDEN: 6 / 12 / 18
/ 24 km. Vertrek aan ’t
Schooltje

VR 24/05
Opening van de
142ste Koolzak Ommegang
door de Belleman met
het traditionele paalklimmen + uitreiking
van de prijzen in ’t
Schooltje.
Doorlopende conservenkaarting & gezellig
samenzijn
WANNEER: 18 uur tot
19.30 uur

ZA 25/05
- 10.30 uur: Gezamelijke jogging Ter Hand,
Molenhoek, Ter Hand
- 13 tot 17 uur: Koolzak Kidsday
Inschrijven tot 20
mei via koolzakkidsday@gmail.com met
vermelding naam en
leeftijd. Deelname: 5
euro per kind.

WANNEER:

uur.

13.15 tot 18.30

Steenakker Wervik, we carpoolen.
PRIJS: vtb/vab-leden: 12
euro/ niet-vtb/vab-leden:
WAAR:

- 19 uur: Vrij podium
voor jong en oud
Inschrijven via info@
joliennaeyaert.com
- 23 uur: Afterparty

ZO 26/05
- 11 uur: Aperitief
- 12 uur: Beenhesp in
’t Schooltje van Ter
Hand: 15 euro VVK
– 17 euro ADD (volw)
/ 6-12 jaar 10 euro
VVK – 12 euro ADD.
- Vanaf 14 uur: “Koolzak Café”
• Outdoor laser kleiduifschieting voor
jong en oud
• Spectaculaire Klimmuur & Deathride
• Traditionele loopwedstrijd voor de
jongsten van Ter
Hand + GP Jan
Scheirlynck
• Straat-animatie

MA 27/05
- 14 uur: Koffieklets
- 18 uur: Afsluit

15 euro

Vooraf
bij aisebaert@hotmail.
com (0497 23 11 38) of
delvoye.bernard@skynet.
be (056 31 16 34).

INSCHRIJVEN:

Mei 2019 WAARHEEN

11

AGENDA
MA 27/05
HUMOR OP MAANDAG

Koen Dewulf

We leven in een veranderende tijd: met geld
mag er aan de kassa niet
meer betaald worden,
zelfs de lokale frituur
heeft een softwarepakket om de bestelling te
registreren. Gelukkig zijn
er nog kleine zekerheden
in het leven: partnerruil,
Tupperware-avonden
en vrienden! Koen is als
stand-up comedian pittig,
ad-rem en laat zich vooral
door de keerzijde van actuele thema’s inspireren.
WANNEER: 20.30 uur
WAAR: ’t Kapittel, Ooievaarstraat, Wervik
PRIJS: 10 euro

DI 28/05, 4 EN
11/06
Textiel is meer
dan stof, garen
en wol…
WANNEER:

uur

van 19 tot 22

LDC De Kim
55 euro

WAAR:
PRIJS:

DI 28/05
Natuurlijke
cosmetica

13.30 tot 16 uur
WAAR: LDC De Kim
PRIJS: 8,5 euro
WANNEER:

ZO 2/06
Rommelmarkt
’T OUD PARK WERVIK

Dokter Dumonstraat, Christuslaan en
Mesenstraat
WAAR:

12
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PLUSSERSAGENDA
van 5 tot 18 uur
Prijs bedraagt 1 euro
per meter, overschrijven
kan op BE55 1030 5752
8344. Gelieve naam,
adres, gewenste meters
en ook voorkeur straat
en eventuele komst met
wagen te vermelden. Madi
Dewitte (0472 75 31 23),
Marnick Vanthournout
(0479 37 23 24) en Lander
Nolf (0468 21 41 19).

WANNEER:
INFO:

ZA 15/6
Snowtuben voor
personen met
een beperking

Snowtuben of bandenglijden, wordt uitgeoefend op een helling van
echte sneeuw. Al liggend
of zittend op de band
wordt er naar beneden
gegleden. Dus, dolle
sneeuwpret voor mensen
met een beperking.

WAT:

Alle personen met
een lichte mentale, fysieke of visuele beperking
(sorry, geen rolstoelgebruikers) kunnen deelnemen We vragen wel
dat iedere deelnemer een
eigen begeleider (minimum 16 jaar) meebrengt.
Warme kledij, dikke
kousen en waterdichte
handschoenen zijn noodzakelijk.
PRIJS: Het snowtuben
kost 7 euro. De begeleiders mogen gratis op de
piste.
INSCHRIJVEN: Snel inschrijven voor het snowtuben is de boodschap,
want het aantal deelnemers per groep is beperkt:
sportdienst Wervik,
Kathleen Mobouck, tel.
056 95 24 51, kathleen.
mobouck@wervik.be
WIE:

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

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

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

DO 16/05
WEST-VLAANDEREN BLIJFT BEWEGEN

Sportnamiddag met een ruime keuze aan verschillende sporten:
wandelen (fotozoektocht, wandeltocht van 6 km of 10 km),
fietsen (geen fietsverhuur ter plaatse), petanque, dansen
(lijndansen en zumba gold) en de sportcarrousel (golf, kubb,
fitheidstesten, curling, volksspelen, Exergames = sporten
bewegen in een virtuele wereld).
De sportdienst legt een bus in naar deze sportnamiddag.
Wie wenst mee te reizen, betaalt slechts 18 euro bij de sportdienst.
Inbegrepen : busvervoer (3 euro) + sport (6 euro) + avondmaal (9 uur).
De opstapplaats voor Wervik voorzien we aan de St. Jozefskerk in de
Kruisekestraat. We vertrekken er om 12 uur.
INSCHRIJVEN: Sportdienst,

Kathleen Mobouck, 056 95 24 51,
kathleen.mobouck@wervik.be. Reservatiedienst: Dorine Lesage,
tel. 056 95 24 29, dorine.lesage@wervik.be

Wandelen,
fietsen,
petanque, dans,
sportcarrousel, ...
in Pittem
voor 50+

VIEF, SENIORENKNOOPPUNT WERVIK

OKRA KRUISEKE

- Zo 5 mei, 12 uur, Zaal Leiedaele. Algemene vergadering met eetmaal. Inschrijven bij bestuur.
- Ma 6 mei, 14 uur, Avalon. Kaarting en Rummikubb

- Wo 8 en 22 mei, De Knippelaar. Kaarten
- Wo 15 mei. Fietsen

> info.wervik@vief.be

VL@S WERVIK-GELUWE
- Do 2 en 23 mei, 14 uur aan stadhuis. Fietsen
- Vr 3 en 24 mei, 14 uur, Pionier. Curve bowls
- Ma 6 mei, 14 uur, Portaal. Volksspelen
- Di 7 mei, dagreis Deltawerken Neeltje Jans
- Do 9, 16 en wo 15 mei, 13.45 uur, Oosthove. Petanque
- Ma 20 mei, 14 uur, Portaal. Kaarting + inhaalkaarting
- Di 21 mei, 14 uur, Portaal. Darts
- Ma 27 mei, 14 uur, Pardoen. Wandelen
- Wo 29 mei, 13.30 uur. Bolletra

NEOS GELUWE
- Do 2 mei, Ter Linde. Voordracht over dementie
- Di 7, wo 8 en do 9 mei, vertrek 6 uur aan de kerk. Driedaagse reis
- Di 14 mei, fietsen en de mis om 16 uur in Dadizele
- Do 10 mei. Kaarten
- Di 21 mei. Wandelen
- Di 26 mei. Fietsen
> www.neosvzw.be/geluwe

> www.okra.be/trefpunt/kruiseke

OKRA WERVIK
- Ma 6 mei. Rit naar Waasten
- Di 7, 14, 21 en 28 mei, 13.30 uur, Oosthove. Petanque
- Do 9 en 24 mei, 13.30 uur, ’t Portaal. Puntenkaarting
- Vr 10 en 24 mei, 14 uur, ’t Portaal. Lijndansen
- Wo 15 mei. Rit naar domein Bergelen in Gullegem
- Zo 19 mei, 10 uur, Oosthove. Jubileumfeest Okra
- Ma 20 mei, 14 uur, In den Groten . Wandelen
- Wo 22 mei, 14 uur, Oosthove. Kubbspel
> www.okra.be/trefpunt/wervik

OKRA GELUWE
- Wo 1, 8, 15, 22 en 29 mei, 14. uur, De Gaper. Dansen
- Wo 1, 8, 15, 22 en 29 mei, 14 uur, Gemeentepark. Petanque
- Ma 6, 13, 20 en 27 mei, 14 uur, start Gemeentepark kant
Beselarestraat. Fietsen
- Ma 13 mei, 14 uur, GC De Gaper. Creaclub Hobby
- Di 14 en 28 mei, 14 uur, GC De Gaper. Kaarten

DE KIERKAARTERS, DE KIER
- Wo 8 mei. Prijskaarting
> verhaeghe.bernard@telenet.be
Mei 2019 WAARHEEN
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BUITENSPORTEN IN DE KIJKER

Ook buiten
beleef je meer!

Mei is een actieve sportmaand. Het Vlaams Instituut Gezond Leven lanceert in
mei opnieuw de 10.000 stappen clash waarmee ze volwassenen wil aanzetten
tot een actieve leefstijl. Sport Vlaanderen zet deze maand dan weer het buitensporten in de kijker, onder de slogan “Ook buiten beleef je meer!”. Ook in onze
stad zijn er in mei heel wat leuke buitenactiviteiten. We bezochten enkele sportieve inwoners en polsten naar hun plannen voor de buitensportmaand.

WANDELEVENEMENTEN IN MEI:

MARIE ROOS EN BRIGITTE
Wandelen is momenteel erg populair en
dat merk je ook bij de Wervikse Wandelsportvereniging die 350 leden telt. We
bezochten Marie Roos Ugille en Brigitte
Thuylie. Beide dames wonen in Geluwe en zijn lid van
de wandelsportvereniging. Brigitte is sinds 1993 lid
van de club: “Na het overlijden van mijn vader, vielen
mijn man Luc en ik in een zwart gat. Ons wekelijkse
bezoekje op zondagnamiddag viel weg en in de plaats
daarvan begonnen we op zondag te wandelen. Algauw

"Wandelen groeide ondertussen
uit tot een echte passie, eigenlijk zelfs een verslaving."
14
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- Doe mee aan de 10.000 stappennclash en registreer je deelname via www.10000stappen.
gezondleven.be/groep/wervik !
- Donderdag 9 mei: Lente Avondwandeling ;
een initiatief van de sportdienst van stad
Wervik en de Wervikse Wandelsportvereniging - groepswandeling van 7 km. Verzamelen aan Triamant, Wervikstraat 41 in
Geluwe. Start: 19 uur.
- Donderdag 23 mei: “27ste koolzakroute” ,
een organisatie van het feestcomité van de
Koolzak en de Wervikse Wandelsportvereniging. Inschrijving: CC Ter Hand, Magerheidsstraat 64 in Geluwe - Starturen: tussen
7 en 15 uur. Afstanden: 6, 12, 18 en 21km.
Inschrijving: leden 1,1 euro – niet-leden 1,5
euro.
- 6 mei tot en met 14 juni: Fotozoektocht Geluwe, een organisatie van het Lokaal Dienstencentrum De Spie, het Lokaal Dienstencentrum De Kim en de dienst pensioenen
OCMW. Afstand: 7 km. Deelnameformulieren vanaf 6 mei ter beschikking in Lokaal
Dienstencentrum De Kim (Sint-Jorisstraat 3
in Wervik), OCMW (Steenakker 30 in Wervik), Tabaksmuseum (Koestraat 63 in Wervik) en Lokaal Dienstencentrum De Spie
(Beselarestraat 3 in Geluwe).

werden we lid van de Wervikse Wandelsportvereniging
en 25 jaar later zijn we dat nog altijd. Wandelen groeide ondertussen uit tot een echte passie, eigenlijk zelfs
een verslaving. Ik zou het niet meer kunnen missen.”
Marie Roos begon iets later aan haar wandelavontuur:
“In 1997 waren mijn man Donald en ikzelf 25 jaar getrouwd. We vierden dit met een reis naar Kreta. Het
hotel organiseerde een activiteit met start aan de Samariakloof. We maakten een tocht door de kloof, goed
voor een afstand van 16 kilometer. We waren totaal
niet getraind en ’s anderendaags konden we bijna ons
bed niet meer uit. Hoog tijd om iets te doen aan onze
conditie. Terug in eigen land besloten we meteen om
ons aan te sluiten bij de Wervikse Wandelsportvereniging. Daar leerde ik ook Brigitte kennen.”
“Eerst hadden we maar sporadisch contact”, vult Brigitte aan, “Ik wandelde met Luc en ook Marie Roos en
Donald wandelden als koppel. Maar sinds een 5-tal jaar
laten onze mannen de grote wandelafstanden links liggen. Sindsdien trekken wij samen op stap.” “We wandelen drie à vier keer per week”, pikt Marie Roos weer
in, “Luc en Donald wandelen meestal een afstand van
zo’n 12 kilometer. Wij kiezen voor de langste afstand,
variërend van 25 tot 50 kilometer. Jaarlijks nemen we
deel aan ongeveer 190 wandeltochten.”
“Dat zijn er een heleboel, en dus is het niet makkelijk
om onze mooiste wandelavonturen te kiezen. We kijken
elk jaar uit naar de vierdaagse van de Ardennen, einde
juni. In een bosrijke omgeving wandelen we dan elke
dag 32 kilometer”, aldus Brigitte. “Andere blikvangers
zijn de vierdaagse van de ijzer en de 100 kilometer van
Ieper”, besluit Marie Roos.
JELLE EN EWOUD
Voetbal is en blijft een erg populaire buitensport. Ook in onze stad leven vele
honderden kinderen en jongeren zich wekelijks uit op de grasmat. Wervik, Geluwe
en Kruiseke tellen zes voetbalclubs. Naast Eendracht
Wervik, KSK Geluwe en Sparta Kruiseke zijn er nog
drie clubs die competitie spelen in Vlaanderens Liefhebbers Voetbalbond: Jonge Sportvrienden (JS) Wervik,
De Sportman en sinds dit seizoen ook FC De Sultan.
Deze laatste organiseert op 4 mei een tornooi op de
terreinen gelegen aan De Pionier. We gingen een kijkje
nemen naar hun competitiewedstrijd bij FC Grassjotters Zwevegem (1 – 1, doelpunt Kenneth Hoornaert) en

hadden na de match een gesprek met spelers Ewoud
Vandenbraembussche en Jelle Verschuere.
Jelle is 23 jaar en leerkracht in het VTI in Menen. Ewoud
is 24 jaar en werkt als financieel adviseur bij een firma
in Harelbeke. Jelle trapt het gesprek af: “Aan de toog
van café De Sultan groeide het idee om een voetbalploeg op te richten. We zijn een echte vriendenploeg
met oud-leiders van de Chiro en KSA maar ook enkele
spelers die geen verleden hebben in deze jeugdverenigingen.” “We spelen onze wedstrijden op zondagmorgen, we amuseren ons en na de wedstrijd is er nog tijd
om wat te aperitieven”, vult Ewoud aan, “In ons eerste
jaar hebben we het sportief wel wat moeilijk en staan
we momenteel laatste. Maar we krijgen altijd positieve
commentaren van de tegenstrevers.” Jelle is aangenaam
verrast door het niveau van de competitie: “Zelf heb ik

VOETBALEVENEMENTEN IN MEI:

- Woensdag 1 mei: tornooi voor U15 en U17 van
Eendracht Wervik, sportcentrum Virovios,
Virovioslaan 17 in Wervik.
- Zaterdag 4 mei: liefhebbersvoetbaltornooi
FC De Sultan op de oefenterreinen aan
sportcentrum De Pionier, Gosserieslaan 6
in Wervik. Tornooi 5 tegen 5. Wedstrijden
beginnen om 11 uur en einde is voorzien om
18 uur.
- Zaterdag 4 mei: tornooi voor U13 (namiddag) en U15 (voormiddag) van Sparta Kruiseke (Tabakstraat in Kruiseke). Van 9 tot 18 uur.
- Zaterdag 26 mei: penaltyspel “goalgetters” bij
Sparta Kruiseke (Tabakstraat in Wervik) om
14 uur.
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geen groot voetbalverleden, maar in het liefhebbersvoetbal proberen de ploegen echt wel goed te voetballen”. Jelle wordt door de trainer uitgespeeld op de rechterflank. De Thomas Meunier van FC De Sultan dweilt
de flank af, terwijl Ewoud als linkerflankaanvaller zich
de assistkoning van de ploeg mag noemen. Voor enkele spelers beperkt het sporten zich niet tot voetballen
op zondagvoormiddag. Jelle: “Ewoud, zijn broer Sieuwe,
onze ploegmaat Tom (Cael) en ikzelf hebben onlangs
de marathon van Rotterdam gelopen.” “Ik speelde van
bij de duiveltjes tot aan mijn 19 jaar bij Eendracht Wervik”, vertelt Ewoud, “Daarna kon ik het voetballen niet
meer combineren met mijn studies maar ik bleef wel
zaalvoetbal spelen in een ploegje in Leuven. De afgelopen twee jaar deed ik ook aan Brazilian Jiu Jiutsu en
fitness. Die sporten heb ik nu afgebouwd om mij toe te
leggen op het lopen.” Jelle voetbalde maar één jaar bij
Eendracht Wervik: “Daarna koos ik voor atletiek. Toen
ik mijn lerarenopleiding LO aanvatte had ik voldoende sport in het lessenrooster en stopte ik met atletiek.
Ondertussen speel ik dus opnieuw voetbal, en leg ik me
toe op het lopen. Op 5 mei ben ik trouwens ook van
plan deel te nemen aan de duatlon in Geluwe.” Ewoud
en Jelle zijn twee echte ambassadeurs van het buitensporten en hopen, samen met hun ploeggenoten, dat er
heel wat kijklustigen langskomen naar hun tornooi op
zaterdag 4 mei.
DIRK EN STEFAN
Mountaindibikeclub De Raketmannen organiseert op zaterdag 4 mei voor de tweede keer een initiatie mountainbike. Dirk
Degrande (gepensioneerd garagehouder,
voorzitter) en Stefan Nollet (garagehouder, penningmeester van de club), beiden woonachtig in Geluwe,
vertelden ons over hun grote passie. “De Raketmannen
werden opgericht in 2002”, opent Stefan, “Ikzelf sloot
me een jaar later aan. Tot dan was ik vooral bezig met
lopen maar door een verkeersongeval kon ik die sport
niet meer uitoefenen.” Ook Dirk begon in 2003 met
mountainbike: “Eigenlijk had ik jarenlang niet gefietst,
maar via via werd ik aangemoedigd om toch eens deel
te nemen. De dag nadien was ik gekraakt maar ik had
wel de smaak te pakken.” Ondertussen rijden beiden
jaarlijks een vijftigtal ritten. Stefan: “Gemiddeld rijden
we 40 à 60 kilometer, met uitschieters van ritten tot 80
kilometer.” “Wat mountainbike zo mooi maakt, is dat je
16
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INITIATIE MOUNTAINBIKE DE RAKETMANNEN:
- Zaterdag 4 mei bij café De Macote (Stationsstraat in Wervik), start om 10 uur of 14
uur. Mountainbikes en e-bikes zijn ter beschikking. Deelname vooraf wel doorgeven
via deraketman@gmail.com of 0476 56 44
53 (Stefan).

op veel plaatsen komt die je anders en met de gewone
fiets niet te zien krijgt”, geeft Dirk mee. Op de website
van De Raketmannen staan de voornaamste clubregels,
één ervan is respect voor de natuur. Dirk: “We kunnen
ons ergeren als we mountainbikers zien die zomaar een
lege verpakking weggooien. In onze club stellen we dat
niet op prijs, maar gelukkig is iedereen zich hier ook
bewust van. Onlangs reden Dirk en Stefan opnieuw
“Paris-Roubaix” voor mountainbikers. : “Dit is jaarlijks
een hoogtepunt. Je kan kiezen voor een afstand van
60, 90 of 120 kilometer. De aankomst van de rit is ook
op de piste, wat het echt wel speciaal maakt.” Bijzonder is ook de jaarlijkse rakettocht, die altijd plaatsvindt
op 11 november. Dirk heeft zelfs goed nieuws voor de
editie 2019: “Cycling Vlaanderen vroeg ons om onze
tocht onder hun koepel te organiseren, als enige rit
in de provincie. Voor ons is dit een hele eer. Hierdoor
kunnen we onze organisatie nog meer op punt zetten,
want we krijgen extra ondersteuning onder andere op

"De dag nadien was ik gekraakt
maar ik had wel de smaak te
pakken."

het vlak van bevoorrading.” Maar eerst is er dus nog de
mountainbike-initiatie op zaterdag 4 mei. Stefan zorgt
voor een woordje uitleg: “Nieuwe leden zijn altijd welkom. Om iedereen de kans te geven om te proeven van
onze mooie sport, kan je op 4 mei gratis deelnemen aan
een initiatie. Wie jonger is dan 18 jaar moet zich wel
laten vergezellen door een volwassene. Aan ons lokaal
Café De Macote is er een startmoment voorzien om 10
uur en één om 14 uur. We leggen een parcours af van
ongeveer 25 kilometer. Deelnemers kunnen zelf met
de mountainbike komen, of kunnen er ééntje lenen bij
ons. Nieuw is ook dat we 5 e-bikes ter beschikking hebben. Om praktische redenen vragen we wel om vooraf
aan te melden.”
FILIEP EN FILIP
De 25ste duatlon in Geluwe op zondag 5
mei wordt een bijzondere editie. De organisatie mag dit jaar uitpakken met het Belgisch kampioenschap “Long Distance Duatlon”. Deelnemers lopen 10 kilometer, fietsen daarna
60 kilometer en lopen dan nog eens 10 kilometer. De
wedstrijd start om 10 uur. In de namiddag zijn er nog
jeugdduatlons en om 15.45 uur is er een sprintduatlon
voor iedereen die ouder is dan 15 jaar.
Filiep Parein (50 jaar, laborant) en Filip Vermont (59 jaar,
preventieadviseur) zijn twee Geluwenaren die deelnemen aan het Belgisch kampioenschap. Ze onderbraken
hun looptraining voor een interview over hun grote
hobby. Filiep: “Ik was al een tijdje niet meer echt sportief
bezig toen ik in 1995 deelnam aan de 4 kilometer loop
van Dwars Door Geluwe. Wie had toen kunnen denken
dat dit de prikkel zou zijn om te starten met duatlon en
triatlon?” Filip: “Ik was nog geen twintig jaar oud toen
ik mijn eerste halve marathon liep en ik ben eigenlijk

DUATLON GELUWE:

- Zondag 5 mei. Start ter hoogte van Kloosterstraat/ Schoolstraat in Geluwe. 10 uur:
Belgisch kampioenschap “Long Distance Duatlon” voor volwassenen. 14.45 uur:
“Jeugd Duatlon C” (12 & 13-jarigen) en
“Jeugd Duatlon B” (14 & 15 jarigen). 15.45
uur: “Sprint Duatlon” voor iedereen ouder
dan 15 jaar.

nooit meer gestopt met lopen. Mijn eerste duatlon liep
ik in 1992. Ondertussen loop ik nog elk jaar een paar
duatlons en af en toe een triatlon.” “Het vergt natuurlijk
heel wat inspanningen want we trainen 5 of 6 dagen op
7, afwisselend lopen, fietsen of zwemmen”, vult Filiep
aan. Filip: “We onderhouden onze conditie ook door deel
te nemen aan Dwars Door Geluwe en aan de ‘6 heuveltjesloop’ in Kruiseke.” Een hoogtepunt voor beiden was
hun deelname aan de “Hel van Kasterlee”, de allerzwaarste duatlon ter wereld. Filiep: “Daar moesten we 15 kilometer lopen, 105 kilometer mountainbiken en daarna
nog eens 30 kilometer lopen.” Beiden kijken uit naar de
duatlon van 5 mei. Filip: “Voor mij is het een jaarlijkse
traditie, van de 25 edities miste ik er maar één en dat
dan nog door een blessure.” Petje af voor beide heren die
we veel succes wensen in eigen gemeente.
MÉRON EN JONI
De Vlaamse Atletiekliga heeft de organisatie van de interclub voor cadetten en scholieren voor meisjes toegekend aan Athleoo.
De Wervikse atletiekclub hoopt dat er heel
wat supporters langskomen op zaterdag 4 mei. De wedstrijden beginnen om 14 uur en eindigen omstreeks
17.30 uur. Er nemen 12 clubs van over gans Vlaanderen
deel aan de meeting.
We bezochten een training van Athleoo en hadden
een gesprek met Joni Vantomme en Méron Delporte.
Beiden zijn 16 jaar, wonen in Wervik en nemen op 4
mei deel aan de interclub. Joni steekt meteen van wal:
“Ik ken Méron al van in de lagere school, nu sporten
we een paar keer per week samen bij Athleoo. Ik ben
ondertussen vier jaar lid van de club. Ik amuseer me er
enorm, we hebben een leuke groep en toffe trainers.”
Méron: “Vroeger heb ik nog gedanst en ik was ook lid
van de zwemclub. Nu doe ik al een jaar of vijf aan atletiek. Ik train twee keer per week en neem regelmatig
Mei 2019 WAARHEEN
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CHRISTOPHE

BEKER VAN VLAANDEREN INTERCLUB
VOOR CADETTEN EN SCHOLIEREN
- Zaterdag 4 mei op atletiekpiste sportcentrum Virovios, Virovioslaan 17 in Wervik.
Start om 14 uur, einde omstreeks 17.30
uur. Wedstrijden voor cadetten meisjes (14
& 15-jarigen) en scholieren meisjes (16 &
17-jarigen). Disciplines: 100m, 200m, 400m,
800m, 1500m, 300m horden, 400m horden,
kogelstoten, discuswerpen, speerwerpen,
verspringen, hoogspringen en als afsluiter
de 4x 100m.

deel aan wedstrijden.” Beiden hebben hun favoriete
disciplines. Joni: “Voor mij zijn dat de sprintnummers,
het kogelstoten en het verspringen.” Méron: “Voor mij
ook liever sprintnummers dan lange afstanden, en verder doe ik het liefst aan verspringen en hoogspringen.”
Een leuke atletiekervaring? Joni denkt terug aan 6 januari van dit jaar: “Die dag haalde ik de finale van de
60m sprint op het provinciaal kampioenschap in Gent,
een mooie opsteker.” Méron: “Met onze toffe vriendengroep vind ik de jaarlijkse atletiekstage met overnachting de max.” Op de vraag wie ze als hun sportidool bestempelen, roepen beide dames in koor: “Nafi Thiam.”
We duimen alvast voor een sterke prestatie van beiden
op het kampioenschap in Wervik.

"Ik amuseer me enorm,
we hebben een leuke groep
en toffe trainers."
18
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Dit jaar is er de 33ste “1 mei-wandeling voor
ruiters en menners. Vanaf 9 uur kan je vrij
starten in de Robert Klingstraat voor een
bewegwijzerde route van 20 à 25 kilometer.
Vooraf inschrijven is de boodschap. Eén van de deelnemers is Christophe Ghesquière (42 jaar, vertegenwoordiger). Christophe groeide op in Wervik, ging in Zonnebeke wonen maar is sinds kort opnieuw inwoner van onze
stad en woont in Geluwe. Christophe: “Ik maakte kennis met de ruitersport als scholier. Voor een sportdag
trokken we naar de bekende ‘Ruiterschool Rodeberg’ en
ik was meteen geprikkeld door de paardensport. Door
werkomstandigheden had ik hier nadien een hele periode geen tijd meer voor. 15 jaar geleden leerde ik mijn
echtgenote kennen en zij had een paard, waardoor de
passie ook bij mij weer oplaaide. Mijn dochter, die ook
voetbalt, heeft de microbe ondertussen ook te pakken.
Mijn zoon niet, die is vooral met voetbal bezig.” Op 1

mei neemt Christophe ook deel aan de wandeling van
de Wervikse Ruiters en Menners. “Ik neem deel met
mijn paard Evita”, aldus Christophe. “De 1 mei wandeling is eigenlijk de eerste tocht van het jaar, en daarom
kijk ik er ook echt naar uit. Er zullen allicht opnieuw wel
een vijftigtal ruiters en vijftigtal koetsen aan de start
verschijnen. De ruiters en de menners volgen elk een
andere lus, maar er zijn wel drie gezamenlijke stopplaatsen: één voor een aperitief, één voor de middaglunch en
tot slot is er ook nog een koffiestop.” De ruitersport is
puur recreatief. Christophe: “Gans het jaar door hebben
we met een zevental vrienden onze vaste afspraak op
vrijdag. In de winter oefenen we binnen, in de zomer
buiten. Af en toe doen we mee aan een wandeling zoals deze in Wervik. Een fantastische ervaring was onze
deelname aan de herdenkingstocht Bastogne-Ieper van
een tiental jaar geleden. Dat was een zesdaagse waarin
we 360 kilometer aflegden.”

7de GRENSLEIE SMIKKELFIETSTOCHT

1 MEI WANDELING VOOR RUITERS
EN MENNERS

- Woensdag 1 mei. Start en aankomst in de
gebouwen van de confortluxe in de Robert
Klingstraat ter hoogte van nr. 27 in Wervik.
Vooraf inschrijven is verplicht (via www.
wrrm.be of info.wrrm@gmail.com).
Deelnemen kost 20 euro voor volwassenen, 12 euro voor kinderen (inbegrepen:
aperitiefstop, verzorgd middagmaal en
koffiestop), iedere deelnemende ruiter of
menner ontvangt een aandenken.

- Zondag 5 en maandag 6 mei aan gemeenschapscentrum De Knippelaar (Hoogland
19 in Kruiseke) telkens tussen 9 uur en 11
uur. Prijs: 30 euro voor volwassenen, 20 euro
voor kinderen < 12 jaar. Huur van stadsfiets
en e-bike mogelijk. Inbegrepen: onthaal
met koffie en zoete versnapering, warme
lunch (excl. dranken), streeklekkers onderweg, toegang tot diverse bezienswaardigheden (incl. gidsbegeleiding), verzekering en
pechverhelping. Vooraf inschrijven verplicht
via www.wervik.be/webshop (doorklikken
op rubriek ‘tickets’) of aan de balie van Toerisme Wervik (Koestraat 63 in Wervik).
Een dag lang ga je met de fiets op verkenning in eigen streek. Een lusvormige
route van 42 km langs grotendeels rustige
en landelijke wegen brengt je van de ene
stopplaats naar de andere op en langs het
fietsknooppuntennetwerk.

PETANQUE

- Vrijdag 3 mei op de vernieuwde petanqueterreinen Oosthove, vriendschappelijke ontmoeting petanqueclub Olympos en Suffolk
Coastal Alliance (Engeland) van 19 tot 23
uur.
- Zaterdag 25 mei op de vernieuwde petanque terreinen Oosthove, tornooi petanqueclub de Macote van 14 tot 18 uur.

GRATIS VORMING
VERENIGINGSWERK
Maandag 20 mei – 19.30 tot 20.45 uur
Stadhuis Wervik
Op een correcte manier medewerkers in je
sportorganisatie vergoeden, bleek jarenlang de
achilleshiel van het verenigingsleven. Reguliere
tewerkstelling was voor de modale sportclub onbetaalbaar, terwijl vrijwilligersvergoedingen dan
weer te kort schoten. Sinds kort is er evenwel het
statuut “verenigingswerk”. Dit statuut biedt de
sportorganisaties de mogelijkheid om op een administratief gemakkelijke én fiscaal interessante
manier trainers, scheidstrechters, begeleiders,
enz … in hun sportorganisatie in te schakelen. In
deze infosessie krijg je een helder antwoord op de
vele vragen die hierbij naar boven komen, zoals:
Wie kan verenigingswerker komen? Hoe combineer je het statuut met je professionele bezigheden? Hoe verricht je de aangifte? Hoeveel mag je
bijverdienen en wat zijn de fiscale gevolgen? Na
deze praktische infosessie weet je perfect hoe je
het verenigingswerk in jouw organisatie kunt implementeren.
> Bij interesse: inschrijven bij de sportdienst
van de stad Wervik via renzo.demeulenaere@
wervik.be of 056 95 24 40.
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CHIRO GILWE
VIERT 75 JAAR
Chiro Gilwe mag dit jaar 75 kaarsjes uitblazen en doet dit met een heus feestweekend op 17, 18 en 19 mei. Driekwart eeuw, dat zijn heel wat jaren waaruit
mooie herinneringen te putten vallen. Wij klopten aan bij de familie Vandamme
bij opa Frans (70), papa Jeroen (44) en zonen Milan (15) en Lucas (13), waar de
liefde voor de chiro van generatie tot generatie wordt doorgegeven.
Frans: “Ik werd lid van de chiro in
1959. Ik zat toen in het vijfde leerjaar, nu kunnen kinderen al lid worden vanaf het eerste leerjaar. Ik ben
de oudste van 7 kinderen en al mijn
broers en zussen volgden mijn voorbeeld. Interessant om weten: sinds
1959 is er geen enkel jaar waarin
geen jongen of meisje van onze familie Vandamme lid was van de chiro."
Jeroen: “Mijn chirocarrière begon in
1981 en ik trad zo in de voetsporen
van mijn vader en ook mijn moeder.
Va en moe leerden elkaar kennen
via de chiro, en ook mijn vrouw en
ik zijn een chirokoppel. Let wel, pas
20
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toen ik in mijn tweede jaar chiro
zat, werd de werking gemengd. Mijn
jongste nonkel stond nog in de leiding toen ik bij de speelclub kwam.
Jaren later volgde ik zijn voorbeeld
en werd zelf leider en ook nog volwassen begeleider en kookouder. En
ondertussen zijn we nog steeds betrokken bij chiro via de vzw Scolus."
Milan: “Ook ik begon mijn chiro-

carrière vanaf het eerste leerjaar, al
kreeg ik het letterlijk via de paplepel mee. Als kleine pagadder ging ik
mee op kamp toen mijn ouders volwassen begeleiders waren. Ik ben er
dus echt wel mee opgegroeid.
Lucas: “Mijn chiroavontuur begint
nog vroeger (lacht) want ik was pas
10 weken oud toen ik al mee was op
kamp. Dat is kunnen!”

"Sinds 1959 is er geen enkel jaar waarin
geen jongen of meisje van onze familie
Vandamme lid was van de chiro."

Hoe is de chiro in 75 jaar zoal veranderd?
Frans: “Je kan het niet meteen meer
vergelijken met nu. In onze tijd was
er nog een militaristisch kantje aan
verbonden in die zin dat we heel
vaak marcheerden op de straat en
liedjes zongen of slogans scandeerden. Vaak met religieuze inslag
want de katholieke geest was nog
veel meer ingebed dan nu. Ook het
respect voor het uniform is veranderd. In onze tijd had je hemd, das
en de schoenen. Deze laatste moesten blinken, op elk uur van de dag.
Owee als je het waagde met vuile
schoenen aan tafel te gaan of op
pad te trekken."
Milan: “Op kamp zijn we verplicht
om ons uniform 's morgens te dragen. Na het eten mogen we dan al
iets anders aantrekken.”
Jeroen: “Een andere verandering in
de loop der tijd is ook het “engagement” of de maatschappelijke relevantie. Broederlijk Delen, 11.11.11,
evenementen in de gemeente, …
voor alles werd beroep gedaan op
de chiro. Dat is nu een stuk minder,
maar je mag je daarbij niet vergeten dat het vrijetijdsaanbod voor de
jeugd ook enorm is uitgebreid. Jongeren kunnen kiezen uit enorm veel
sporten en andere activiteiten, dus
de tijd die ze aan een jeugdbeweging
kunnen spenderen is ook kleiner.
Maar de chiro blijft in Geluwe toch
zeker heel actief en geëngageerd."
Wat zijn zoal de activiteiten die bij
jullie op touw werden gezet?
Frans: “Wij marcheerden heel veel
en maakten talloze wandelingen.
Daarnaast waren er uiteraard ook
de pleinspelen. Wij trokken ook
vaak de straat op voor spelen als
“tussen-twee-vuren”. Anno 2019

FEESTWEEKEND
CHIRO
GILWE

Vrijdag 17 mei
Sfeercafé met fingerfoods en drinks vanaf
19.30 tot 1 uur in de tuin van het Berkenhof.
Rond 21 uur is er een optreden van de Thierry’s.
Zaterdag 18 mei
Kindernamiddag van 14 tot 17 uur in de tuin
van het Berkenhof. Alle kinderen zijn welkom;
prijs bedraagt 5 euro (spelletjes, snack en
drankje).
Vanaf 21 uur is iedereen welkom in Ter Linde
voor de tweede editie van Chirosé.
VVK: 4 euro, ADD 5 euro.
Zondag 19 mei
Smulfestijn met aperitiefconcert van 10.30
uur tot 17 uur in Ter Linde. Heerlijk stoofvlees
met frietjes, keuken open van 11.30 tot 14 uur.
Volwassenen betalen 14 euro + apero, kinderen
9 euro. De voorverkoop loopt tot 12 mei, er zijn
slecht 300 plaatsen. Op = op!

kan je je dat niet meer inbeelden
dat je nog vrij op straat kunt spelen
zonder om de haverklap te moeten
wijken voor de auto’s."
Jeroen: “In mijn tijd waren er ook de
pleinspelen maar ook de creatieve
spelen, toneel, inlevingspel, … "
Lucas: “Ook wij doen enorm veel
spelen. Van gezelschapsspelletjes
tot hardere pleinspelen.”
Wat is jullie zoal bijgebleven uit
jullie chirocarrière?
Frans: “De vrienden die je er maakte
en ook de vrijheid die je kreeg. Zeker als leider kon je even ontsnappen aan de structuur van onder andere school. Zo waren we enorm blij
dat we naar de fuif mochten, al was
die toen van 17 uur tot 23 uur. Nu
begint de jeugd pas om 23 uur met
feesten. Maar ook de kampen zijn
me bijgebleven. Zo waren we ooit
in de buurt van Kleine-Brogel en
onze proost was een oud-militair.
We mochten op bezoek en namen

plaats in de gevechtsvliegtuigen.
Beeld je dat nu maar eens in!”
Jeroen: “Er zijn heel wat mooie momenten maar ik ben wel bijzonder
trots op de toneelvoorstelling “Junglebook” die we met alle afdelingen samen brachten. Dat was een
groot werk en persoonlijk blijft die
me echt wel bij. In de loop der jaren
volgden nog heel wat stukken, zoals
onlangs nog Shrek 2.”
Milan: “In mijn nog prille carrière
zijn vooral de kampen me bijgebleven. Ook mijn jaar bij de sloepoentjes (4e leerjaar) zal ik nooit
vergeten dankzij de fantastische
leidersploeg.
Lucas: “Ook ik kies voor de kampen.
10 dagen weg met vrienden, dat
blijft voor altijd bij!”
Jeroen: “Heel belangrijk ook zijn de
vrienden die je bijblijven, zelfs nu
nog. Je ziet elkaar niet wekelijks
maar telkens weer worden mooie
verhalen opgediept. De bron is onuitputtelijk.”
Mei 2019 WAARHEEN
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OPGELET: Op 1 mei zijn al
onze diensten gesloten net
als op 30 en 31 mei (verlengd
Hemelvaartweekend).

VACATURES

WZB zoekt Expert Patrimonium m/v/x
B4-5 voltijds contractueel (2de oproep)
Functieomschrijving
Binnen de organisatie sta je in
voor de goede technische werking zodat alle diensten probleemloos kunnen werken. Je
geeft advies in technische dossiers en stuurt de ploeg arbeiders aan. Je deelt je kennis met
de collega afdelingshoofden en
de algemeen directeur. Je maakt
deel uit van het directiecomité.
Kennis en profiel
Je hebt een brede technische
kennis en je bent bereid om je
continu bij te scholen. Het aansturen van een ploeg arbeiders
is voor jou een koud kunstje. Je
bent communicatief vaardig en
kijkt steeds verder dan je neus
lang is om een goede oplossing
te vinden voor het gestelde probleem. Je behandelt werkaanvragen op een vlotte manier.
Aanwervingsvoorwaarden
Houder zijn van het bachelordiploma in het studiegebied

Industriële
Wetenschappen
en Technologie richting Bouw,
Elektromechanica of Facilitair
Management of het studiegebied Architectuur of gelijkgesteld met één van deze studiegebieden of richtingen.
Aanbod
We bieden je een voltijds contract onbepaalde duur aan
(verhoogd niveau B4-B5!) en je
wordt vergoed volgens de wettelijke barema’s en geniet van tal
van extralegale voordelen (maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, …).
Procedure
Je vraagt het sollicitatieformulier, de functiebeschrijving en
de
aanwervingsvoorwaarden
aan bij de personeelsdienst,
Steenakker 30 te 8940 Wervik,
tel. 056 95 25 31, via e-mail: personeelsdienst@wzbwervik.be of
via onze website.

Je verstuurt jouw kandidatuur via het verplicht
sollicitatieformulier met curriculum vitae per
aangetekende zending naar mevrouw Lien Deblaere, voorzitter WZBW, Steenakker 30 in 8940
Wervik en dit uiterlijk op vrijdag 10 mei 2019 (datum poststempel geldt als bewijs). Je kan jouw
kandidatuur tegen ontvangstbewijs afleveren
op de personeelsdienst tijdens de openingsuren
en dit ten laatste op dezelfde dag.

Uitbater gezocht
voor terras
tijdens de
zomerkermis
Voor de zomerkermis van zaterdag 17 tot maandag 19 augustus is op het Sint-Maartensplein een groot terras
vrijgekomen, waarvoor door
het Braderiecomité momenteel nog gezocht wordt naar
een "uitbater".
Geïnteresseerde horeca-uitbaters, handelaars en verenigingen kunnen hiervoor
contact nemen met het Braderiecomité (mevr. Vanessa
Neyrinck,
voorzitster,
St.-Medardusstraat 6, Wervik, tel. 056 31 13 94) of met
de dienst Feestelijkheden
(via feestelijkheden@wervik.
be). Daar kun je alle nodige
info krijgen. Het zou jammer
zijn moest een deel van ons
gezellig centrumpleintje dit
jaar niet volledig gevuld kunnen worden met "kermisterrassen".

STADHUIS - ONTHAAL

ZWEMBAD TER LEIE

Maandag
Dinsdag		
Woensdag
Donderdag
Vrijdag		
Zaterdag*

Maandag
Dinsdag
Woensdag

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 4 mei)

> 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 4 mei,
alleen dienst Burgerzaken)

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

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

FOD SOCIALE ZAKEN,
PERSONEN MET EEN HANDICAP
Er is geen zitdag in mei 2019.
Eerstvolgende zitdag: woensdag 5 juni 2019 van 14
tot 15.30 uur in de sociale dienst van het OCMW,
Molenstraat 19/001 te Wervik.
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OPEN / GESLOTEN

Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

nieuw:
gesloten
zwemmen op
17 - 19.45 uur
dinsdag en
14 - 16.30 uur
donderdag over
17 - 20.45 uur
16 - 17 uur (enkel 55+) de middag van
12 tot 13.30 uur.
17 - 19.45 uur
17 - 20.45 uur
14 - 17.45 uur				
9 - 11.45 uur

Het zwembad is gesloten op woensdag 1 mei.

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

BIBLIOTHEKEN
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

Wervik

Geluwe

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

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

Bibliotheken gesloten op donderdag 30 mei en
vrijdag 31 mei (verlengd Hemelvaartweekend).

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
Mei 2019 WAARHEEN
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IN BEELD

Breng jij onze
stad in beeld?
Met instagram creëer je
herinneringen in de vorm van
foto’s of korte filmpjes. Een
feestje, een stukje natuur,
een monument om nooit te
vergeten? Met één klik deel je
je moment met anderen.
FC Sultan is elke zondag paraat op het veld.

Op 6 april werd Carll Cneut ereburger van onze stad.

Tijdens de week van de markt konden bezoekers
verschillende prijzen winnen

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.
Grote zwerfvuilactie in Wervik, Geluwe en Kruiseke.

