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Striptekenaar
Willy Degryse
uit Geluwe

MILIEU

De nieuwe blauwe zak

AGENDA

Heel wat te beleven
in juni

Voor de liefste
pappie ter wereld

EERSTE WOORD

LOKALE ECONOMIE

WINNAARS
Week van de
Wervikse
Commerse

koning tijdens d
e
nt is
Kla

Week van de
Wervikse
Commerse

Winnaars 50 euro: André De Cooman, Joke
Legrou; Lennert Verrote, Lieven Gheysen,
Carine Hoornaert, Johan Claeys, Wendy
Verhoeven, Maya Delbaere, Gwendolien
Gobert en Christiaan Druart.
Winnaars 250 euro: Nathalie Ryckebosch en
Patrick De Geytere.
Proficiat aan iedereen!
> De prijzen van 50 en 250 euro kunnen afgehaald worden bij Patrick Hugo, Leiestraat
35, 8940 Wervik

VADERTJESDAG

Op vrijdag 21 en zaterdag 22 juni organiseert
Unizo Wervik Straffen Toebak, opendeur- en
koopjesdagen bij de deelnemende handelaars.
Je herkent
de 21
deelnemers
aan
VRIJDAG
EN ZATERDAG
22deze
JUNIaffiche.
2019

Verras je papa op Vaderdag met een Wervikse kadobon! Op zondag 9 juni zetten we onze papa’s in de
bloemetjes. Heb je nog geen cadeau? Plezier hem dan
met een Wervikse kadobon.
Daarmee kan hij terecht in 108 handelszaken in Wervik,
Geluwe en Kruiseke. Je vindt ze allemaal via www.
wervikisstraffer.be/wervikse-kadobon/deelnemendehandelaars/

VRIJDAG 21 EN ZATERDAG 22 JUNI 2019

> Haal je kadobon in het stadhuis, Carrefour Express (Wervik), De Courant en Wijnen Ignace (Geluwe).
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Onze jeugdraad

Circulatieplan

Striptekenaar
Willy Degryse

Vakantieregeling
onthaal

COLOFON Verantwoordelijke uitgever: Youro Casier. Redactie: Tim Ghillemyn, 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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DOE MEE EN WIN LEUKE PRIJZEN!
De wedstrijd start op 1 juni en eindigt op 29 juni
2019 om 18 uur. Je kan deelnemen aan de actie via
de deelnemende winkels in West-Vlaanderen.
Win tickets voor Bellewaerde of een gezelschapsspel.

DE WEDSTRIJD VERLOOPT ALS VOLGT:
• Kleur een van de drie kleurplaten in
• De kleurplaten liggen in alle deelnemende winkels of zijn te downloaden via de link hieronder.
• Op de kleurplaat moeten de persoonlijke gegevens van de deelnemer volledig ingevuld zijn.
• Ingevulde kleurplaat binnenbrengen in één van
de deelnemende winkels ten laatste op 29 juni
vóór sluitingstijd van de winkel.

Een initiatief van

OPEN
DEUR
WI
JD
ME OE
E N

15

pje
s

Maak kennis
met de nieuwe
blauwe zak

14

Met de campagne "Ik koop lokaal bij een winkelier
van hier" willen we mensen stimuleren om te winkelen bij lokale ondernemers. Plaatselijke handelaars staan altijd klaar voor hun klanten en geven
zuurstof aan de stadskern. Daarom verdienen ze
een duwtje in de rug.

> MEER INFO:www.ikkooplokaal.be

Ko
o
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KLEURWEDSTRIJD
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AFVAL SORTEREN

AFVAL SORTEREN

De paarse P+MD-zak maakte deel uit van een tijdelijk proefproject
in Wervik. Dit wordt nu afgerond en bestendigd. De paarse zak
verdwijnt en wordt omgedoopt tot “de nieuwe blauwe zak”.
Vanaf 1 juni start dit nieuwe verhaal.

MAAK KENNIS MET
“DE NIEUWE BLAUWE ZAK”
Sorteren was nog nooit zo eenvoudig !

WAT MAG ER IN DE NIEUWE BLAUWE ZAK?
Alle lege plastic verpakkingen.
Naast de harde plastic verpakkingen komen daar
nu ook alle zachte plastic verpakkingen bij, zoals
plastic zakjes en folies (bv. plastic rond meerdere verpakkingen, afsluitfolie van een doos, …) bij.

WAT MAG NIET IN DE NIEUWE BLAUWE ZAK?
- Verpakkingen met een inhoud groter dan 8 liter
- Verpakkingen met een kindveilige sluiting
- Verpakkingen die giftige of bijtende
producten bevat hebben

- Verpakkingen van motorolie,
pesticiden en siliconentubes
- Piepschuim
- Andere plastic voorwerpen zoals emmers,
regenponcho’s, regenlaarzen, ..

NIEUW

Metalen verpakkingen zoals blikken, kroonkurkjes,
metalen koekendozen, aluminium schaaltjes, spuitbussen van voedingsmiddelen en cosmetica, metalen deksels en doppen

Drankkartons van bv. melk, fruitsap, soep, …

4

WAARHEEN Juni 2019

Let op voor je iets in de nieuwe blauw zak stopt!
- Alle verpakkingen moeten leeg zijn.
- Steek alle verpakkingen los van elkaar in de
zak. Alleen zo kan de sorteerinstallatie de
verpakkingen herkennen en apart uitsorteren. Steek de verpakkingen dus NIET in elkaar of samen in kleinere zakjes.
- Verwijder de plastic folie van de plastic
schaaltjes en steek deze los in de blauwe zak
- Win extra plaats door plastic flessen, drankkartons en blikjes in de lengte plat te duwen.
Voorzie flessen en drankkartons na het platdrukken van hun dop.

Mag ik de paarse zak verder gebruiken?
Ja, je mag je paarse zakken verder voor ophaling aanbieden,
met de extra verpakkingen er
in. Wanneer je voorraad opgebruikt is, kan je overschakelen
naar nieuwe blauwe zakken. De
prijs ervan is dezelfde.
Mag ik de oude blauwe zak
nog gebruiken?
Ja. Als je nog blauwe zakken van voor de start van het
proefproject hebt, dan mag je
ook deze opnieuw gebruiken.
Wijzigt er iets aan de ophaaldag?
Neen, de ophaaldag, zoals vermeld op de ophaalkalender,
blijft behouden. Omdat er
meer volume wordt opgehaald kan het uur waarop de
ophalers bij jou langskomen, wel wijzigen. Zet daarom
altijd jouw afvalzak de avond voor de ophaaldag buiten
vanaf 19 uur. Kijk hiervoor je ophaalkalender na.

Kan ik nog met
mijn folies, plantentrays en bloempotjes terecht op
het recyclagepark?
Ja, maar let op: gezien deze
verpakkingen nu ook
bij de fractie PMD horen,
verdwijnt deze aparte
fractie op het recyclagepark! Met de paarse/blauwe
zakken kan je er wel nog
steeds terecht.
Zijn de nieuwe sorteerregels overal geldig!
Nog niet. Omdat nog niet
alle sorteerinstallaties
klaar zijn om de nieuwe bijkomende plastic
stromen uit te sorteren, worden de nieuwe sorteerregels in
fases ingevoerd.
Check dus altijd de lokale sorteerregels. Zo kan het zijn
dat bij jouw werkgever of familie de oude sorteerregels
voorlopig blijven gelden.

> Meer info: Kom ons in juni/juli bezoeken op de wekelijkse markt of op het recyclagepark.
De data vind je terug op www.mirom.be. Maar ook op www.mirom.be/pmd vind je meer info
of bel naar 056 52 81 30 (MIROM Menen).
Juni 2019 WAARHEEN
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STADSDEBAT

AGENDA

H

WERVIK WORDT WAKKERGEM

Een duurzame toekomst voor Wervik, Geluwe en Kruiseke

Museumzondagen

Wist je dat je als inwoner van onze stad elke eerste zondag van de maand gratis het Nationaal
Tabaksmuseum kan bezoeken? Maar er is meer!
Op elke laatste zondag van de maand (juni t.e.m.
oktober) kan je samen met een gids de tijdelijke
tentoonstelling ‘Carll Cneut’ en het gedeeltelijk
heringerichte museum komen ontdekken.
WANNEER:

Start om 15 uur (duur: ± 1,5-2 uur)

H

PRIJS: Deelname kost 3 euro (inwoners) of 5 euro
(niet-inwoners), inclusief koffie en zoetigheidje
+ gidsbegeleiding.
INSCHRIJVEN: Om praktische redenen graag vooraf inschrijven via www.wervik.be/webshop (klik
op rubriek ‘activiteiten’) of aan de balie van het
museum (Koestraat 63). Wees snel want het aantal deelnemers is beperkt tot max. 25 personen.

Wakkergem, een gemeente met meer toekomst en minder uitstoot.
En waar goed leven samen gaat met duurzaamheid en zorg voor
het klimaat. Zo’n toekomst kunnen we enkel bereiken door vele
ideeën samen te brengen. Ook de jouwe!
Op zondag 23 juni organiseert Wervik Wordt Wakker
in zaal Oosthove daarom het stadsdebat Wervik Wordt
Wakkergem. Alle inwoners zijn er welkom om mee te
denken hoe Wervik, Geluwe en Kruiseke er tegen 2030
zouden moeten uitzien. Aan de hand van vijf gesprekstafels rond de thema’s groen, mobiliteit, energie, economie en samenleving zoeken we naar ideeën hoe we
onze stad duurzamer kunnen maken. Het jaar 2030 is
niet toevallig gekozen. Als we de opwarming van de
aarde willen beperken tot 1,5 graden, dan moet de uitstoot van CO2 tegen 2030 met 40 % verminderd zijn.
Het stadsdebat is een initiatief van Wervik Wordt
Wakker, een pluralistische burgerbeweging rond duurzaamheid, in samenwerking met VormingPlus Oostende-Westhoek en met ondersteuning van de Stad Wervik. “Wij zijn een groep mensen die bekommerd zijn om
de toekomst”, leggen Toni Vancanneyt en An Maes van
de burgerbeweging Wervik Wordt Wakker uit. “Wij vinden dat er in Wervik nog te weinig gebeurt rond duurzaamheid en klimaat. Daarom nemen we zelf het initiatief om dingen in beweging te brengen.”
Als eerste initiatief richtte Wervik Wordt Wakker eind
vorig jaar Lets #8940 op, een vereniging rond ruilen
en delen van diensten en goederen. Nu is er dus het
stadsdebat. “We willen zoveel mogelijk ideeën naar boven halen over wat we in Wervik, Geluwe en Kruiseke
zelf kunnen veranderen. Niet alle ideeën zullen wellicht
6
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even realistisch zijn, maar een brainstorming leek ons
alvast een goede eerste stap”, zeggen Toni en An. “Tegelijkertijd willen we ook mensen samen brengen die
rond verandering willen werken. Want door samen te
werken, staan we sterker.”
Wervik Wordt Wakker wordt gesteund door VormingPlus Oostende-Westhoek. “Wij geloven in de kracht van
burgerinitiatieven. Daarom helpen we mee om Wervik
Wordt Wakker de best mogelijke start te geven”, zegt
coördinator Kris Carlier. Ook de Stad Wervik geeft haar
steun aan Wervik Wordt Wakkergem.

WAAR: Stadshal

Oosthove, Speiestraat 32, Wervik
WANNEER: zondag 23 juni 2019, van 9.30 u tot 11.30 u
INSCHRIJVEN kan tot vrijdag 21 juni via VormingPlus
Oostende-Westhoek: www.vormingplusow.be/
wervik-wordt-wakkergem
> Meer info via wervik.wordt.wakker@gmail.com

H

H
TENTOONSTELLING

50 X ELBÉ / LIONEL BRULEZ EN
HOUTCREATIES VAN SOOI VALCKE
Elbé (Lionel Brulez) en zijn schoonbroer Sooi Valcke uit Ronse
exposeren samen in Geluwe.
Lionel Brulez heeft 60 jaar geleden zijn eerste tekening gemaakt en is al die jaren met kunst bezig geweest. Hij heeft 8 jaar beeldhouwlessen gevolgd in de
Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst in
Menen en kreeg les van Henk Delabie en Jan
Wyffels. Nadien volgde hij nog 2 jaar
les in de keramiekafdeling bij Lieven
Boucquet. Lionel heeft 50 werken
geselecteerd uit zijn totale oeuvre dat
bestaat uit bronzen beelden, terracotta beelden, houtdraaiwerken, isofloc
figuren, keramiek en enkele tekeningen/
schilderijen.

Sooi Valcke is al méér dan 45
jaar liefhebber van en creatief
bezig met hout. Eerst in Chili
waar hij 8 jaar als mecanotherapeut houten revalidatietoestellen maakte voor de patiënten.
Daarna was hij, bij houthandel Lagae in Kortrijk, onder meer verantwoordelijk voor de afdeling exotisch
hout, om te eindigen bij de firma Eurabo in Ronse, gespecialiseerd in bio-ecologische bouwmaterialen voor
de houtbouw. In al die jaren heeft hij een formidabele
voorraad prachtige houtsoorten verzameld en verwerkt
tot mooie schalen en andere sierstukken.
WANNEER: zaterdag
WAAR: GC

1 en zondag 2 juni van 10 tot 18 uur.
De Gaper, Geluwe
Juni 2019 WAARHEEN
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AGENDA
VR 31/05 TOT ZO 2/06
Feesttent ’t Oud Park

VR 31/05 TOT ZO 2/06
Camping Balokken
in thema Camping Hollandaise

Tijdens het hemelvaartweekend is er weer de driedaagse Camping Balokken op het eiland De Balokken. En dit keer wordt de oranjegekte naar Wervik
overgebracht met thema: Camping Hollandaise!
Asjemenou. Het hele weekend een druk programma
voor jong en oud met kinderanimatie, optredens,
lekker eten en vooral: gratis kamperen. Congé in
eigen stee! Of op zijn Hollands: verlof nabij ons hof!
Vrijdag 31/05
- 18.30 uur: Spaghetti
- 20 uur: Foanes Heinige Kwis
Zaterdag 1/06
- Vanaf 8 uur: ontbijt
- Vanaf 10 uur: kinderknutseltijd
- 10 uur: Workout met Be Strong
- 11.30 uur: aperitiefconcert Alfred Den Ouden
- Vanaf 14 uur: kinderanimatie + begeleide tocht
- Vanaf 19 uur: Warme Beenhesp
- 21 uur optreden: Bal Mobiel
Zondag 2/06
- Vanaf 8 uur: ontbijt
- Vanaf 11 uur: gezinshappening met reuzepicknick
- Kinder- en volwassenenanimatie, muziek, vertier
Kamperen + optredens = gratis
Eten = reserveren op campingbalokken@gmail.com
Volpension: 65 euro, kinderen <12 jaar: 35 euro
Aparte maaltijden reserveren mogelijk.

MA 3/06
PC ONDERHOUD

14 tot 16.30 uur
WAAR: LDC De Spie
PRIJS: 8 euro
WANNEER:
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vooraf inschrijven
tot en met 27 mei op
www.vormingplusow.be
of 059 50 39 52 of bij LDC
De Spie
INFO:

Vrijdag: Dj-set “’t Oud Park swingt de pannen van
het dak.” Mesenstraat.
Zaterdag vanaf 18.30 uur: Ribbetjesavond, hamburger, braadworst en dj-set.
Zondag vanaf 5 tot 18 uur rommelmarkt in de
Mesenstraat, Christuslaan, Dr. Dumonstraat.
INFO: 0472 75 31 23, 0479 37 23 24 of 0468 21 41 19.

DO 6 EN 20/06
Cijferkubbclub
14 uur
WAAR: LDC De Kim
WANNEER:

DO 6/05
Hoger Lager
Vaderdageditie

doch om praktische redenen graag vooraf inschrijven via www.wervik.be/
webshop of aan de balie
van de dienst Toerisme
(Koestraat 63).

Ben je geboeid door erfgoed en mechaniek? Altijd al ‘ns achter de schermen van een molen willen
piepen en de kracht van
de wind ervaren? Kom
dan zeker langs tijdens
één van onze open molendagen. Een meester-molenaar leidt je rond en geeft
je alle geheimen van de
‘windreus’ prijs.
WANNEER: Doorlopend van
14-17.30 uur. Een bezoek
duurt ongeveer 45 min.
PRIJS: Deelname is gratis

WANNEER: van 10 tot 11.30 uur

LDC De Spie
3 euro (koffie en
cursus inbegrepen)
INFO: herhaling op donderdag 5 september van 10 tot
11.30 uur daarna reeks van
12 lessen in september .
INSCHRIJVEN: LDC De Spie,
ldc.despie@wzbwervik.be
WAAR:
PRIJS:

Lente- en zomeravondwandeling

WANNEER: Van 19 tot 22 uur.

't Schooltje, Magerheidstraat 66, Geluwe
INFO: Tel. 056 95 24 51.
WAAR:

Uiteraard zijn niet alleen
de vaders welkom, maar
iedereen die er zin in heeft!
WANNEER: 14 uur
WAAR: LDC De Spie
PRIJS: 4 euro met (alcoholvrije) aperitief en hapje.
INSCHRIJVEN: ten laatste
op 4 juni bij LDC De Spie

ZO 9/06
Opendeur
Kruisekemolen

Tips voor betere
foto’s en opslag
in de cloud

Feestmaaltijd
De Kier
WANNEER:

11.30 uur tot

14.30 uur
WAAR: Buurthuis De Kier
INSCHRIJVEN:
rosemarie.
dewilde@ocmwwervik.be

ZA 15/06
DO 13/06
Breiclub

19.30 uur
WAAR: LDC Kim
WANNEER:

Toveren met Vlier

In deze workshop maak je
kennis met de prachtige
vlier. Je krijgt uitleg over
het cosmetisch, medicinaal en culinair gebruik
van vlierbloemen – en
bessen. Breng een glazen
of plastiek flesje mee van
een halve liter.
WANNEER: om 13.30 uur

GELEIDE FIETSTOCHT

Met de fiets naar
Pecq

Start en einde: brug
aan de Sint-Medarduskerk
van Wervik,
WANNEER: 9.30 tot 18 uur
(ca. 70 km).
Graag een lunchpakket
meebrengen.
PRIJS: leden vtbKultuur 4
euro. Niet-leden: 5 euro.
INSCHRIJVEN:
aisebaert@
hotmail.com. Max. aantal
deelnemers: 25 personen.
WAAR:

ZO 16/06

RODE KRUIS WERVIK-GELUWE

Opendeurdag 2019

10 uur: Aperitief met eigen picon
12.45 uur: Koud buffet
met frietjes
VVK 16 euro ADD 18 euro
Kinderen: frietjes, saus +
frikandel 4 euro
Doorlopend tombola iedereen prijs!
13.45 uur: Optreden Marko Rossi
15 uur: Koffie met gebak 3
euro
WAAR: Zaal Oosthove
WANNEER: 10 tot 18 uur
PRIJS: 16 uur

DI 18/06
Mantelzorgcafé

14 uur
LDC De Kim, Wervik
PRIJS: 3 euro
INSCHRIJVEN: tel. Françoise Bonduelle, 056 95 26
11, francoise.bonduelle@
ocmw-wervik.be
WANNEER:
WAAR:

WO 19/06
CREA

Collage maken

14 uur
WAAR: LDC De Spie, ldc.
despie@wzbwervik.be
WANNEER:

ZO 23/06
Wijndegustatieboottocht

Tijdens een rondvaart op
de Leie maakt oud-Geluwenaar en wijn(bouw)kenner Eddy Durnez je wegwijs in de boeiende wereld
van de oenologie. Je proef
van een selectie heerlijke Leiestreek- en West-

hoekwijnen en combineert
met hartige ‘dips’. Afsluiten doe je met verzorgde
vis- en vleesbrochette
broodjes met groentjes en
sausjes naar keuze. Ongetwijfeld een smakelijke inzet van de zomer!
WANNEER: Vertrek vanuit
Wevelgem/Lauwe om 11 uur
(aanlegkade aan brug in
Lauwestraat), terug ± 14 uur.
PRIJS: 49 euro p.p. Reserveer snel je ticket op www.
toerisme -leiestreek.be/
boottochten of aan de balie
van de toeristische dienst
(Koestraat 63). Het aantal
deelnemers is beperkt!

MA 24/06

2 JAAR DE SPIE

Breughelfestijn

Vlees, kaas, brood, groentjes en uiteraard ook een
goed glas wijn. We sluiten
af met koffie en taart.
WANNEER: 11.30 uur
WAAR: LDC De Spie
PRIJS: 15 euro

Koffie en taart
WANNEER:

14.30 uur

WAAR: LDC De Spie, Geluwe

PRIJS: 4 euro voor 2 koffies
en gebak
INSCHRIJVEN: bij LDC De
Spie, tot 14 juni

WO 26/06

HOBBY VOOR KINDEREN

Maken van ijsjes
met pomponnetjes

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

DO 27/06
Fotozoektocht

Langs de voetgangerscirkel
in Wervik werden mooie
foto’s genomen. Aan jou
om ze in de juiste volgorde
te zetten! Je kan de hele
dag deelnameformulieren
ophalen in de cafetaria van
Ter Drapiers. Bij het beëindigen van je zoektocht
kun je er genieten van een
lekker fris drankje met versnaperingen.
WANNEER: 10 tot 17 uur
WAAR: vertrek en aankomst
in cafetaria Ter Drapiers,
Gasstraat 4 in Wervik
PRIJS: 3 euro voor zoektocht met drankje en versnapering
AVONDWANDELING

Wijndomein
Ravenstein

Ga mee op stap met wijnbouwer Dirk Talpe. Hij
leidt je rond op zijn nieuwe
wijndomein op de flank van
de Amerikaberg en vertelt
je alles zijn passie voor de
druiven en de geschiedenis van de hoeve. Afsluiten
doen we uiteraard met een
wijntje ‘van eigen kweek’.
Maak je klaar voor een
sfeervolle zomeravond!
WANNEER: Verzamelen vanaf 18.45 uur. Vertrek om 19
uur stipt. Duur ± 2 uur
WAAR: Kruisekestraat 296
in Kruiseke
PRIJS: Deelname kost 6
euro p.p. (incl. glaasje
wijn) en is enkel mogelijk
na inschrijving
INFO:
Inschrijven: via
Juni 2019 WAARHEEN
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www.wervik.be/webshop
(klik op rubriek ‘activiteiten’) of aan de balie van
de toeristische dienst
(Koestraat 63).

GRATIS FIETSFOTOZOEKTOCHT

TUSSEN LEIEKANTJES
EN WESTHOEKJES

Neem deel aan de 4de editie van onze zomerzoektocht. Ditmaal werkten we samen
met de collega’s van Toerisme Grensleie en Zonnebeke een tocht van 65 km uit op
het fietsknooppuntennetwerk (voor de sportieve fietser of e-biker), maar die kan ook
in twee kleinere lussen van ongeveer 42 km worden opgesplitst.

DO 27/06
Iedereen heeft
recht op een waardig levenseinde

Van 14.30 tot 16 uur, Triamant Geluwe, Wervikstraat 41, Geluwe (Wervik).
MEER INFO: leefpunt-geluwe@triamant.be.

ZA 29/06
2de Integrale
petanqueclub
"Macote"
WANNEER: 12

tot 19 uur
WAAR:
Zaal Oosthove,
Speiestraat 32 Wervik
Info: 0491/52 60 32
PRIJS: 10 euro

ZO 30/06

FIETS- OF WANDELROUTE

Smoefeltocht

Van 10 tot 18 uur. Start:
Pollepelstraat 14, Geluwe. MEER INFO: vrijetijd@
wervik.be of vincent.
vermeulen@verz.kbc.be,
056/53 00 95.

Noteer alvast in de
agenda!
Op 6 juli is het feest in
Buurthuis De Kier met
heel wat animatie voor
jong en oud.
Het volledige programma vind je in Waarheen
juli.
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GRATIS

WO 3/07
Fietstocht/-wandeling Godtschalckbos
Tijdens dit combitochtje fietsen
we langs de Leie en het verwezen
kanaal Komen-Ieper naar de Gasthuisbossen (H/T ± 32 km). Het 216
ha grote natuurgebied bestaat
uit 8 verschillende bosdomeinen
verspreid over Zillebeke, Zandvoorde en Wijtschate. In de middeleeuwen behoorden ze tot de
Ieperse ‘gods- & gasthuizen', later
het OCMW. Lange tijd bleven ze
gesloten voor het publiek tot de
provincie West-Vlaanderen ze in
1996 in erfpacht nam en tot een
uitgestrekt provinciedomein omvormde. Het Godtschalckbos is
één van de deeldomeinen. Natuurgids Martine Desmarets neemt je
mee op een boeiende wandeling

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

(± 1,5 uur) doorheen dit prachtige
bosdomein. Onderweg verneem je
heel wat interessante weetjes rond
de fauna & flora die je tegenkomt.
Op de terugweg naar Wervik houden we een korte drankstop.
WANNEER: Verzamelen om 13.15
uur. Vertrek om 13.30 uur stipt.
Terugkomst omstreeks 17.30 uur.
WAAR: Vertrek aan het Nationaal
Tabaksmuseum
PRIJS: Deelname kost 5 euro p.p.
(incl. drankje) en is enkel mogelijk
na inschrijving.
INSCHRIJVEN: Meer info en inschrijven: via www.wervik.be/webshop
(klik op rubriek ‘activiteiten’) of
aan de balie van de toeristische
dienst (Koestraat 63).

Jouw activiteit in de Waarheen?

De opdracht? Plaats een reeks van foto’s in de juiste volgorde! Onderweg ontdek je
mooie plekjes in de regio en kan je op een zomers terrasje even op adem komen. Je
kan eender waar instappen op de drie fietslussen.
Deelnameformulieren zijn vanaf 1 juni gratis verkrijgbaar bij onze toeristische
dienst (Koestraat 63). Lever je ingevulde formulier tegen uiterlijk 30 september 2019 in
en misschien win je wel 1 van de 15 restocheques? Ook wie een kleine lus fietst, maakt
kans op een prijs!

ARCHEOLOGISCHE REIS NAAR TROYES
14 EN 15 SEPTEMBER 2019
Zaterdag 14/09: Heenreis en bezoek
aan de expo “Archéaube. Des premiers
paysans au Prince de Lavau” 5300 - 450
vóór Chr.
In de loop van de winter 2014-15 vond
men in de vallei van de Seine, in de
Aube, in de omgeving van Troyes, onder
een tumulus, het ongeschonden graf
van de prins van Lavau . Het betrof de
begraafplaats van een persoon van hoge
rang, een Keltische prins, die leefde in de
eerste helft van de vijfde eeuw vóór Chr.

Zondag 15/09: Stadswandeling, vakwerkhuizen, kathedraal St. Pierre - et - Paul,
gebouwd tussen de 13de en 17de eeuw,
Musée des Beaux - Arts et d’ Achéologie met o.m. een Gallo-Romeins bronzen
beeld van 1,10 m hoog. Terugreis.
Prijs: 160 euro p.p. (+ 40 euro singleroom)
Inbegrepen: busreis, overnachting en ontbijt in het hotel, gids en toegangsprijzen.
Niet inbegrepen: andere maaltijden.
Bij inschrijving wordt een voorschot van
25 euro gevraagd en het resterende bedrag wordt voor 15 augustus voldaan.

> Meer info via info@viroviacum.be of jozef.goderis@skynet.be,
vzw Viroviacum Romanum, www.viroviacum.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

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

1
2
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PLUSSERSAGENDA

STADSNIEUWS

BELASTINGAANGIFTE VAN DE FRANSE PENSIOENEN EN PUNTEN!
De Franse pensioenkas CARSAT en de verschillende puntenkassen sturen geen fiscale fiches meer op. Om
de jaarbedragen op de belastingaangifte in te vullen, kan je het volgende doen
- Noteer zelf de maandelijkse bedragen van het Franse pensioen en de punten van 2018 en tel ze op. Die
totalen gebruik je voor de belastingaangifte.
OF
- Neem een bankuittreksel van het Franse pensioen en van de Franse punten en vermenigvuldig die bedragen met 12. Zo bereken je het jaarbedrag.
Dienst pensioenen en tegemoetkomingen van het OCMW, tel: 056 95 26 11.

VIEF VLASSERS

-

Do 6 juni, 14 uur, Stadhuis. Fietsen
Vr 7 juni, 14 uur, Pionier. Curve bowls
Di 11 juni, 14 uur, ‘t Portaal. Darts
Wo 12 juni, 13.30 uur. Bolletra
Do 13 juni, 13.45 uur, Oosthove. Petanque
15 tot en met 19 juni. Reis midweek
Do 20 juni, 14 uur, Stadhuis. Fietsen
Vr 21 juni, 14 uur, Pionier. Curve bowls
Ma 24 juni, 14 uur Pardoen. Wandelen
Ma 24 juni, 14 uur, ’t Portaal. Prijskaarting
Wo, 26 juni, 13.30 uur. Bolletra
Do 27 juni 13.45 uur, Oosthove. Petanque

OKRA WERVIK

- Ma 3 juni, 9.15 uur, Belfiusbank. Fietsdaguitstap
- Di 4, 11, 18 en 25 juni, 13.30 uur, Oosthove. Petanque
- Do 13 en 27 juni, 13.30 uur, ’t Portaal. Puntenkaarting
- Vr 14 en 28 juni, 14 uur, ’t Portaal. Lijndansen
- Ma 17 juni, 14 uur, in de Moriaen. Wandelen
- Wo 19 juni, 14 uur, Belfiusbank. Rit naar ’t Visputje
Kruiseke
- Vr, 21 juni, 13 uur, Oosthove. Sportinstuif
- Wo 26 juni, 14 uur, Oosthove. Kubbspel
- Woe 26 juni. Toeren in de Moeren

Infoavond
bos en bosuitbreiding
Vragen over het beheer of onderhoud van je bos? Nood aan
ondersteuning bij de aanvraag
van vergunningen of subsidies? Welke vergunningen
heb je nodig? Welke soorten
bomen en struiken plant je
best aan? Wat kost de aanleg
van een bos en welke financiële ondersteuning kan je krijgen? Hoe wordt de aanplant
van een bos op het terrein
uitgevoerd en wie kan daarbij
helpen?
De bosgroep geeft je op elk
van deze vragen uitvoerig antwoord.
25 juni 2019, 19.30
tot 20.30 uur.
WAAR: Raadzaal van het stadhuis (Sint-Maartensplein 16)
WANNEER:

INFO EN INSCHRIJVEN:

OKRA KRUISEKE

- Wo 5 en 12 juni. Kaarten
- Wo 12 juni. Fietsen

NEOS WERVIK

- Di 4 en 18 juni, 14 uur, ‘t Portaal. Kaartnamiddagen
- Di 11 juni, vertrek aan de St.-Jozefskerk om 14 uur.
Fietstocht
- Di 25 juni, 14.30 uur. Bezoek aan de kersenkwekerij van Wim Mahieu, Calvariestraat 80

OKRA GELUWE

- Ma 3,17 en 24 juni, 14 uur, verzamelen in het Gemeentepark, kant Beselarestraat. Fietsen
- Ma 3 juni, 14 uur, GC De Gaper. Creaclub hobby
- Di 11 en 18 juni, 14 uur, GC De Gaper. Kaarten
- Wo 5, 12, 19, en 26 juni, 14 uur, Gemeentepark. Petanque
- Wo 5, 12, 19, en 26 juni, 14 uur, GC De Gaper. Dansen

DE KIERKAARTERS

- Wo 5 juni, De Kier. Prijskaarting
> verhaeghe.bernard@telenet.be

vzw Bosgroep IJzer en Leie:
Sien Van Looveren, 0495 80 77 61
sien.vanlooveren@west-vlaanderen.be

Wervik in bloei

BEBLOEMINGSWEDSTRIJD 2019
Dit jaar organiseert de stad Wervik opnieuw een
bebloemingswedstrijd voor inwoners van Wervik,
Geluwe en Kruiseke.
Deelnemen kan in één van de volgende categorieën: gevelbebloeming particulieren, voortuinbebloeming particulieren, voorgevel- en voortuinbebloeming voor handelaars en erfverfraaiing voor landbouwers.
Een professionele jury beoordeelt in de loop van zomer de gevels of voortuintje van de deelnemers. De prijsuitreiking vindt plaats in het najaar. In
de 4 categorieën zijn telkens 3 waardebonnen te winnen van 30 euro,
40 euro en 50 euro. Het reglement kan je raadplegen bij de groendienst of
op www.wervik.be.

INSCHRIJVINGSFORMULIER BEBLOEMINGSACTIE
Naam + voornaam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Emailadres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Neemt deel met de woning / handelszaak / hoeve, gelegen in
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

In het volgende onderdeel (slechts 1 categorie aankruisen die van toepassing is):
o voorgevelbebloeming particulier
o voortuinbebloeming particulier
o voorgevel- en voortuinbebloeming handelaars
o erfverfraaiing
Handtekening

Bezorg dit aan de Groendienst (stadhuis) of in de bibliotheek Geluwe,
vóór 5 juli 2019.
12
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JEUGD

VARIA

Beeldkwaliteitsplan Geluwe

DE JEUGD WEET RAAD
Net zoals heel wat andere adviesraden is ook de jeugdraad klaar om
voor een nieuwe bestuursperiode.
Het dagelijks bestuur bestaat voortaan uit voorzitter Meinert Vanneste, Hanne Pecceu (Stadsharmonie),
Julie Kinoo, Jana Bekaert (Chiro Geluwe), Mathias Bruggeman (hoofdleider bij Chiro Wervik), Robbe Verschuere (Chiro Wervik) en Aubin
Handsaeme. Wat is de jeugdraad en
wat mogen we van hen verwachten?
“De adviesraad is er voor en door
jongeren. Wij waken er op dat stad
Wervik de jeugd niet vergeet in het
beleid. De jeugdraad bestaat uit
vertegenwoordigers van verschillende jeugdverenigingen of verenigingen met een jeugdig karakter. Zij
bekrachtigen de belangen van hun
vereniging. Daarnaast schrijven we
ook adviezen naar het schepencollege of het beleid. Daarin leggen we
uit wat volgens ons beter kan of
spelen we vragen van de verenigingen door naar het beleid. Wij zijn,
samen met de jeugdconsulent, de
brug tussen de politiek en de verenigingen. Als jeugdraad worden we
ook betrokken in het realiseren van
nieuwe speelpleintjes of speeltoestellen. Zo gingen we afge-

lopen legislatuur bijvoorbeeld op
pad om de mening van de kinderen
te vragen.”
Welke prioriteiten schuiven jullie de komende periode naar voor?
“Er zijn drie belangrijke punten
waar we willen op werken. Ten eerste moeten de jeugd veilig kunnen uitgaan in eigen stad, met
gepaste fuifaccomodatie. Fuiven
in eigen stad is hip en populair. De
fuiven in Wervik boomen enorm en
lokken veel volk, ook van buiten de
stad. Dit moeten we koesteren en
ondersteunen. Net zoals de jeugdhuizen zijn ze dé plek waar er veilig
kan uitgegaan worden met de nodige sociale controle. Ten tweede
willen we een “Kindvriendelijke
Stad”. Als jeugdraad zijn we een
grote voorstander van het label van
Kindvriendelijke Stad. Om dit label
te behalen moeten alle stadsdiensten het aspect jeugd in het achterhoofd houden wanneer ze (beleids-)
beslissingen nemen. Dit kunnen we
enkel toejuichen, want de toekomst
is nu eenmaal aan de jeugd. Kinderen en jongeren moeten actief bevraagd worden over wat ze willen
in hun stad. Daarom willen we als jeugdraad actief
meewerken om dit label

v.l.n.r.: Julie Kinoo,
Aubin Handsaeme,
Meinert Vanneste,
Rein De Jongh en
Hanne Pecceu

te behalen. Tot slot willen we een
jeugdraad voor en door jongeren.
Als jeugdraad vertegenwoordigen
we de jeugdverenigingen, maar het
is ook belangrijk dat jongeren die
niet gebonden zijn aan een vereniging hun weg naar de jeugdraad
vinden. Ook voor hen moeten we
een spreekbuis zijn naar het beleid
toe. We willen de komende jaren er
daarom dan ook voor zorgen dat er
weinig tot geen drempels zijn om
mee aan tafel te schuiven met de
jeugdraad, of om bereikbaar te zijn.”
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type straatmeubilair, materialen en
inrichting van centrumstraten….).
Deze vormen een randvoorwaarde
voor nieuwe ingrepen.
Met het plan wil onze stad:
- Ruimtelijk ad hoc-ingrepen en verrommeling vermijden;
- De ruimtelijke samenhang bij
nieuwe ingrepen en bestaande
omgevingen versterken;
- De identiteit en aantrekkelijkheid
van Geluwe versterken;
- Meer aandacht besteden aan de
belevingswaarde en beeldkwaliteit.

WANNEER: dinsdag 18 juni van 18 tot 19 uur in lokaal dienstenscentrum De Spie.

Tennis- en omnisportkampen TC Olympos

ZOMERVAKANTIE

- 1-5 juli (5 dagen), 20-21-22
augustus (3 dagen), 27-2829 augustus (3 dagen) van
9.30 tot 16 uur.
- Opvang van 8 tot 17.30 uur
- 150 euro (5-daags kamp)
- 80 euro (3-daags kamp)
- Fiscaal attest voor kinderopvang mogelijk (-12 jaar). Ontvang per kamp 33,60 uur (3
dagen) en 56 euro (5 dagen)
terug via je belastingsaangifte. Ook tussenkomst mutualiteit is mogelijk.
- Voor alle niveaus van eerste
kennismaking tot gevorderden
- Jeugd van 4 tot 14 jaar
- Middagmaal: picknick meebrengen
> Inschrijven kan via
sofiewybaillie@gmail.com
of 0479 85 06 19
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Met een beeldkwaliteitsplan scheppen we een kader waarin we onze
intenties en principes naar voor
schuiven om duurzaam om te gaan
met de ruimtelijke kwaliteiten. Dit
kader biedt voldoende flexibiliteit
voor toekomstige veranderingen.
Via de opmaak van dit beeldkwaliteitsplan onderzoeken we de kwaliteiten en knelpunten van de bestaande omgeving (bijvoorbeeld:
aanwezig erfgoed, beeldbepalende
gebouwen, uniform en kwalitatief
inrichten van het publiek domein zoals; keuze van openbare verlichting,

Graag uiterlijk je aanwezigheid bevestigen tegen 10 juni bij
leefomgeving@wervik.be

INSCHRIJVEN:

Circulatieplan Geluwe
Met een circulatieplan brengen we de huidige verkeerscirculatie in het centrum van Geluwe. Aan de hand van verschillende scenario’s inventariseren
we de mobiliteitseffecten voor het centrum van Geluwe (gebied Sint-Denijsplaats, Ieperstraat, Beselarestraat en Kloosterstraat). Binnen dit plan
formuleren we ook voorstellen voor herinrichting van de Beselarestraat.
dinsdag 18 juni van 20 tot 21 uur in De Spie.
Graag je aanwezigheid bevestigen voor 10 juni via leefomgeving@wervik.be
WANNEER:

INSCHRIJVEN:

Zone 30
In oktober 2019 evalueren we de zone 30 in het centrum die in september
2018 werd ingevoerd.
• Maart-april: nulmeting. Op 24 punten werden metingen uitgevoerd.
• Juni/juli/augustus: grote sensibiliseringsactie aan de hand van grote
waarschuwingsborden én snelheidsborden met smileys.. Daarbij vestigen
we de aandacht op het naleven van de toegelaten snelheid binnen de
afgebakende zone 30.
• September: flitscampagne
Op basis van de resultaten bekijkt het stadsbestuur -samen met de mobiliteitscommissie welke straten als zone dertig worden bevestigd. We willen
het zone 30-concept verder integreren in een breder lokaal mobiliteitsbeleid dat momenteel in samenspraak met de verschillende stadsdiensten
verder uitgewerkt wordt.

Grensleie
Smikkeltocht
AND THE
WINNER IS …
De bijna 500 deelnemers
aan onze Grensleie Smikkelfietstocht   (5-6 mei j.l.)
konden een gokje wagen
en inschatten hoeveel verschillende nationaliteiten er
in Peace Village Mesen bleven overnachten in 2018 en
hoeveel pleisterdoosjes er
in de bokaal staken. De enige juiste antwoorden zijn
respectievelijk 38 en 199.
Volgende gelukkigen zaten aardig dicht in de buurt
en winnen een restaurantcheque uit…
- Mevr. L. Accou uit Gullegem:
60 euro (Wervik)
- Mr. J. Scherpereel uit Gullegem: 50 euro (Moorslede-Dadizele)
- Mr. G. Lecointere uit Menen:
40 euro (Menen)
- Mevr. A. Vandevyver uit Bellegem: 30 euro (Wevelgem)
De winnaars worden persoonlijk gecontacteerd.
Namens de organiserende diensten voor Toerisme
(Wervik, Menen, Dadizele,
Wevelgem en Ledegem)
een dikke proficiat! Op naar
de volgende editie.
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PORTRET

PORTRET
Hoe is de figuur Joran van de Wouden ontstaan?
Willy: “Ik herinner me dat mijn kinderen ooit eens een
film huurden, “The Beastmaster”. Toen ze zaten te kijken zat ik vanaf de tafel mee te volgen en deed er de
nodige inspiratie op. Joran is een personage in het genre
heroic fantasy, wat me zelf altijd enorm heeft geboeid
door reeksen als Eric de Noorman, Timoer, De Rode
Ridder, Thorgal, … Hij is het hoofdpersonage en keert
in elk album terug met een losstaand verhaal. Het laatste album speelt zich bijvoorbeeld af in de vikingtijd.”

Willy Degryse uit Geluwe
Ons landje heeft een rijke stripgeschiedenis. Denk maar aan reeksen als Suske en Wiske, Nero, Kuifje en klinkende namen als Willy
Vandersteen, Hergé, Marc Sleen, Merho, … Ook in Geluwe hebben
we strips van eigen bodem. Willy Degryse (66) tovert de verhalen
van Joran van de Wouden uit zijn potlood en penseel. Ondertussen verscheen het zesde deel en zijn de eerste vijf avonturen
opnieuw verkrijgbaar.
Willy: “Op een stripbeurs ontmoette ik een uitgever die
geïnteresseerd was in mijn werk. Hij besloot om mijn
zesde verhaal uit te brengen, en ook de andere verhalen
opnieuw beschikbaar te stellen. Zo zijn ze allemaal in
16
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een mooie lay-out gegoten. Ik ben gestart met de reeks
midden de jaren 1990 en gaf de albums uit in eigen beheer. Ik werkte in een drukkerij als grafisch ontwerper,
dus ik had wel de nodige kennis.”

Hoe lang werk je aan één album?
Willy: “Dat zal toch een goede 1 à 2 jaar zijn. Het begint
met wat losse ideeën die ik noteer en dan begin uit te
werken in schetsen. Ik maak ook de dialogen en teksten op. Ik zorg voor voldoende documentatie zoals foto’s maar soms ook modelbouw. Voor de drakars in mijn
laatste verhaal kocht ik een bouwdoos en aan de hand
van het model en foto’s kon ik de mythische schepen
zo goed mogelijk neerzetten op het blad. Na het maken
van de schetsen in potlood worden die overgenomen
op een lichtbak, opnieuw in potlood, maar rudimentair
en pas daarna ingeinkt met Oost-Indische inkt met het
penseel. Zo gaat het origineel nooit verloren. Ik werk
telkens in pakketjes van 10 pagina’s. Elk album telt
zo’n 64 pagina’s. Het is echt nog een ambachtelijk werk,
maar ik ben ermee opgegroeid. Toen ik als grafisch medewerker werkte waren computers en grafische software nog lang niet ingeburgerd.”

Tot slot: Komt er een nieuw verhaal van Joran?
Willy: “Absoluut, ik heb al de eerste bladzijden geschetst.
Dus het komt er zeker aan, maar nog even geduld!”.

WILLY DEGRYSE

- 5 jaar Stedelijke Academie Menen,
afdeling Sierkunsten
- Hoger Instituut voor Grafisch Onderwijs in Gent, richting Grafiek
- Diploma Grafieker/Reprograaf
- Werkte in drukkerij
- Autodidact striptekenaar

"Ik probeerde het enthousiasme van mijn zoon aan
te wakkeren met strips."
Hebben je kinderen je passie voor strips geërfd?
Willy: “Jazeker, vooral mijn zoon. Als kind had hij wat
moeite met lezen van boeken. Dus probeerde ik zijn
enthousiasme wat aan te wakkeren met strips. En dat
lukte wonderwel. In de loop der jaren hebben we een
enorme collectie strips verzameld met volledige reeksen van Suske en Wiske, Kiekeboe, Urbanus, Kuifje,
Bessy, …. Al moet ik eerlijk toegeven dat ik ze alleen
nog verzamel, maar nooit meer lees (lacht).”

WAAR VIND JE DE REEKS?

De volledige reeks is te verkrijgen bij
Uitgeverij Bonte
Heidelbergstraat 5 in Sint-Michiels/Brugge
050 39 29 81 of peter.bonte@telenet.be.
Prijs: 10 euro per album.
Deel 6 “De schepen der duisternis”
is ook verkrijgbaar bij: Willy Degryse,
Emiel Huysstraat 46, 8940 Geluwe.
056 51 10 80 of willy.degryse1@telenet.be
Juni 2019 WAARHEEN
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ACADEMIE VOOR MUZIEK & WOORD
© Gadeyne

ACADEMIE VOOR BEELD

Beeldend talent gezocht
NIEUW SCHOOLJAAR 2019-2020
1

ste

graad, BEELDATELIER (6-7 jaar)

2 u/week, max. 2 jaar, in Menen, Lauwe &
Rekkem of Wervik, Geluwe en Kruiseke.
Is jouw kind een creatieve duizendpoot
en/of wil je dit net bij jouw kind versterken? Is je kind steeds op zoek naar een
uitdaging en wil het tekenen, schilderen,
kunstig bouwen, kleien en zich beeldend
‘amuseren’ en de gekste ideeën tot leven
brengen? Dan is het beeldatelier zeker
een aanrader om de complexe wereld te
ontdekken.

2de graad, ANIMATIEFILM*,
BEELDATELIER (8-11 jaar)

2 u/week, max. 4 jaar, in Menen, Lauwe en
Rekkem of Wervik, Geluwe en Kruiseke.
Vanaf de tweede graad kan je kind al naargelang zijn interesse kiezen om zijn avontuur binnen het beeldatelier verder te zetten of alsnog te starten, want starten kan
op elke leeftijd…
Je kind kan vanaf 8 jaar ook kiezen om de
basiskennis van de kunst van het bewegend beeld te ontdekken. Binnen animatiefilm leert je kind stap voor stap een cool
filmpje te maken.

3de graad, ANIMATIEFILM*,
ARCHITECTUURATELIER,
BEELDATELIER (12-17 jaar)

4 u/week, max. 6 jaar, in Menen* of Wervik
Ben je tussen 12 en 17 jaar? Dan bieden we
je drie boeiende mogelijkheden aan om je
creatief te ontplooien en je in groep uit te
leven. ‘Animatiefilm’* als je jouw verhaal/
creatie tot leven wil brengen in een be-

wegend beeld, ‘Architectuuratelier’ als je
jouw (leef)ruimte wilt ontwerpen (vb. via
het bouwen van maquettes, …) en ‘Beeldatelier’ waar je jouw wereld via diverse
beeldende technieken en inzichten kunt
exploreren. Kom naar de Expo of naar de
academie of snuffel eens rond op onze
website, Facebookpagina en/of Instagram.
* Animatiefilm enkel in Menen.

NOOIT TE LAAT OM TE
STARTEN IN DE ACADEMIE!
4de graad, Beeldende & Audiovisuele kunst (vanaf 18 jaar of
vanaf 16 jaar mits competenties
3de graad bereikt)

2 lesmomenten/week, 5 jaar, in Menen
Ook als volwassene kom je binnen de academie aan je trekken. Je kan met of zonder
voorkennis starten binnen diverse boeiende,
beeldende, inhoudelijk en praktisch sterke
richtingen. Telkens weer staat je persoonlijk
verhaal centraal en begeleiden kunstenaars/
leerkrachten je binnen een ateliergebeuren
waar je met andere gelijkgestemden werkt
aan een persoonlijk oeuvre.

SPECIALISATIE (vanaf 18 jaar
mits competenties bereikt)

2 lesmomenten/week, 2 jaar, in Menen
Ter vervolmaking kan je mits toelating starten binnen de kortlopende richting ‘Specialisatie’. Dit kan het verder verdiepen zijn
van een reeds gevolgde optie, maar het
kan ook een cross-over zijn met een andere optie waardoor de beheerste kennis
uitgebreid wordt met de knowhow van een
aanvullende optie. Het tweede atelier verbreedt dus de blik en mogelijkheden door
grenzen te doen vervagen of te verleggen.

MUSEUMBEZOEK &
KUNSTGESCHIEDENIS
Theoretische richting ‘BEELD
& AUDIOVISUELE CULTUUR’

2 u/week, 3 jaar, in Menen
Deze kortlopende opleiding richt zich tot
de ‘beschouwende’ kunstbeoefenaar, de
kunstliefhebber. Beeld & Cultuur is een
brede theoretische en beschouwende
opleiding die zowel de nodige aandacht
schenkt aan de geschiedenis en actualiteit
van de beeldende en audiovisuele kunst
als aan het theoretische en kritische discours binnen de kunstwereld. De theorie
wordt ook bijna maandelijks getoetst aan
de werkelijkheid met een museumbezoek.

Academie voor Muziek & Woord
1ste graad, KLANKKRIEBELS (6 en 7 jaar)

1 uur/week
Klankkriebels zijn initiatielessen muziek of een combinatie muziek en woord voor kinderen van 6 en 7 jaar. Heeft jouw kind
interesse in vertellen, zingen, rijmen of muziek maken?

EXPO & INFOMOMENTEN
‘ACADEMIE VOOR BEELD’
ATELIERS 1ste, 2de & 3de*
GRAAD (6-17 jaar)
menen: 8-22 juni, cc De Steiger
lauwe: 16 juni, Basisschool Wonderwijzer, 11-12.30 u en 14-17 u
rekkem: 23 juni, Basisschool
Barthel, 10-12.30 u en 14-17 u.
wervik*: 22 en 23 juni, SintJanskapel, (za 10.30-12.30 u en
za/zo 14-17 u)
geluwe: 23 juni, oc De Gaper,
10.30-12.30 u en 14-17 u.
kruiseke: 16 juni, gc De Knippelaar, 10-12 u en 14 -17 u.
ATELIERS 4de GRAAD &
KORTE OPLEIDINGEN:
‘SPECIALISATIE’ en ‘BEELD
& CULTUUR’ (+18 jaar)
menen: 21, 22 en 23 juni, Bruggestraat 43, vr 19-21.30 u, za
14-18 u, zo 10.30-17.30 u.

> INSCHRIJVEN: Vanaf dinsdag 4 juni online of op het secretariaat in Menen of Wervik.
> INFO: Hoofdvestiging Menen, Bruggestraat 43, tel. 056 51 32 44, beeld@menen.be en
Vestiging Wervik, Speiestraat 48, tel. 056 95 24 67, beeld@wervik.be - www.academiemenen.be
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2de graad, MUZIEKATELIER en INSTRUMENT/
ZANG (kinderen vanaf 8 jaar en volwassenen)

Richting Klassiek of Jazz-Pop-Rock
Muziekatelier volg je vanaf de start van je muziekopleiding. Het is
voor vier jaar lang het klassikaal vak dat bij de 2de graad hoort. 2u/
week maak je kennis met o.a. noten lezen, ritmes slaan en samen
musiceren. Daarnaast kies je een instrument: 1uur/week volg je
instrumentles bij een gespecialiseerde leerkracht. Om een keuze
te kunnen maken uit het ruime aanbod van instrumenten, kom
je best langs op onze opendeurdag op 26 juni 2019 vanaf 14 uur.

Opleiding woord voor VOLWASSENEN

Startende volwassenen komen terecht in een aparte klas woordlab in de 3de graad. Zij volgen 2 uur/week les: 1 uur dramastudio
en 1 uur woordstudio. In deze lessen wordt er gewerkt aan o.a.
uitspraak en vertolking. Op deze lessen staat geen leeftijd, dus
het is nooit te laat voor je eerste speech of om jouw podiumkriebels wakker te maken!

NIEUW:

• Opstart blazersatelier: alle blazers, maar ook
slagwerkers zijn welkom in deze nieuwe
klas. Naast je individuele instrumentles krijg
je hier 2 uur aaneensluitend een groepsles
waarin je alle praktische en theoretische basiskennis aangeleerd krijgt via je eigen instrument!
• Ook startende tieners en volwassenen volgen vanaf nu een vierjarig traject.
• In het derde jaar van de 3de graad krijg je
extra keuzemogelijkheden groepsmusiceren
en begeleidingspraktijk.

Vervolgopleidingen
2de graad, WOORDATELIER JONGEREN (vanaf 8 jaar)

In het woordatelier maken kinderen kennis met juiste uitspraak
en de beginselen van podiumpresence. Bij ons kan een geboren acteur of spreker zijn ei kwijt. Verkleedpartijen zijn hier geen
zeldzaamheid. Kom gerust eens kijken op onze opendeurdag op
26 juni 2019 vanaf 14 uur en proef van de woordworkshops.

Alle informatie over vervolgopleidingen (3de en 4de graad en
specialisatie) vind je op onze website of kan je navragen bij inschrijving. Inschrijven kan vanaf 1 juni 2019. Opendeurdag op 26
juni 2019 in de hoofdschool in Menen. Je bent welkom tussen 14
en 20 uur om te luisteren, vragen te stellen en uit te proberen.

Vanaf 3 juni t.e.m. 25 juni tijdens de openingsuren van het secretariaat.
Vestiging Wervik: Hellestraat 15, 0491 56 08 96, maandag: 16.30-20.15 uur - woensdag: 13.15-20.15 uur
Vestiging Geluwe: Beselarestraat 33, tel. 056 53 38 84, dinsdag en woensdag: 16.30-20 uur
vrijdag: 15.30-19 uur
> INFO: Academie voor Beeld, Muziek & Woord, Yvonne Serruysstraat 42, 8930 Menen
tel. 056 51 30 34, muziek.woord@menen.be - www.academiemenen.be
> INSCHRIJVINGEN:
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TABAKSFEEVERKIEZING 2019

Word jij de nieuwe

TABAKSFEE?
Of je zus, dochter,
vriendin, …?

Op zondag 1 september verkiezen
we de nieuwe Tabaksfee 2019-2020.
Ben je een dynamische jongedame
en ‘preus’ op jouw stad? Wil je meedingen naar het felbegeerde kroontje en een jaar lang als ambassadrice onze stad te vertegenwoordigen?
Of ken je iemand die geknipt is om
deze uitdaging op te nemen? Laat
het ons zeker weten en draag een
vriendin, zus, nicht, … als kandidate
voor!
Kandidates hoeven zeker geen podiumvrees te hebben: het is geen
klassieke missverkiezing (geen
showgedeelte!). Je moet ook niet
langer lid zijn van een Wervikse vereniging. Jongedames tussen 17 (zijn
of worden) en 23 jaar + woonachtig
in Wervik, Geluwe of Kruiseke kunnen zich online inschrijven of laten
nomineren via www.wervik.be/tabaksfee. Een reuze boeiend jaar en
een aantrekkelijke prijzenpot staat
je te wachten.
> Voor meer info, contacteer
Dominiek Druart (vtbKultuur):
0478 22 02 91 of
dominiekdruart@hotmail.com

TWIJFEL JE OM JE KANDIDAAT TE STELLEN?
TABAKSFEE KELLY BURGGRAEVE WIL JOU
ALVAST OVERTUIGEN.

Waarom zou je iemand aanraden om deel te nemen aan
de verkiezingen?
Kelly: “Je leert heel veel mensen kennen, wat op zich al heel erg
leuk is. Maar je bent ook aanwezig tijdens heel wat activiteiten,
waar je zelf misschien niet zo snel naartoe zou (kunnen) gaan.
Daardoor weet ik nu veel beter van wat er eigenlijk allemaal te
doen is in Wervik en dat is veel meer dan de meeste mensen
denken. Daarnaast is het gewoon ook supertof om met de eredames (en coördinatrice Julie Kinoo) telkens weer samen te komen
en bij te praten.”
Wat is je voorlopig het meest bijgebleven in je periode
als Tabaksfee?
Kelly: “Het is misschien een beetje cliché, maar tot nu toe
vond ik de “Katteknippeling” het leukst omdat we echt actief
mochten deelnemen. Maar op zich was elke activiteit tot nu
toe wel plezant. In het begin stond ik er wel van versteld hoeveel er te doen was rond de Tabaksfee. Daar heb ik eigenlijk
nooit bij stilgestaan, maar ik werd opgebeld voor interviews
in de krant, op JessFM …, heel wat mensen die ik zelf niet
kende, herkenden mij plots enz. Ook word je soms echt als een
feetje behandeld en ik moet eerlijk toegeven, welk meisje zou
dit nu niet leuk vinden.”

Wie zou jij nomineren als kandidate?
Kelly: “Moeilijke vraag. Een specifieke kandidate heb ik niet
voor ogen, maar het moet vooral iemand zijn die het echt voor
de volle 100 % wil doen. De goesting moet er zijn om je in te
zetten voor de stad en daar ook af en toe je vrije tijd voor in te
ruilen (al vind ik dat dat heel goed meevalt).
Persoonlijk vind ik ook dat je niet té verlegen mag zijn, aangezien er toch ook soms wat aandacht op jou gericht is en mensen je bijvoorbeeld onverwachts dingen komen vragen.”

REISDOCUMENTEN

Met een gerust hart
op reis

Ga je deze zomer op reis? Zorg dan zeker dat je alle reisdocumenten meehebt. Binnen de EU volstaat meestal een eID, al moet die
voor sommige landen nog 6 maanden geldig zijn na terugkomst.
Buiten de EU heb je vaak een internationale reispas nodig. Let op:
een aanvraag duurt gemiddel 2 tot 3 weken.
RIJBEWIJS
Heb je nog een rijbewijs van voor 1
januari 1989? Wissel dit dan zeker
voor een nieuw model, type bankkaart, als je met de wagen reist. Een
aanvraag duurt gemiddeld 3 tot 5
werkdagen en kost 25 euro.
KIDS-ID
De kids-ID (0-12 jaar) heb je nodig
als je kind naar het buitenland gaat
(reis, daguitstap, boodschappen,…).
Enkel als vader of moeder kan je
met je eigen eID een kids-ID aanvragen. Een kids-ID is drie jaar geldig vanaf de datum van aanvraag.
De basisprijs bedraagt 8 euro. Vraag
de kaart op tijd aan. Er bestaat een
spoedprocedure, maar deze is vele
malen duurder dan de normale prijs.
Handig om weten: voor de aanvraag
heb je een recente, officiële pasfoto
nodig met witte achtergrond. De levertijd bedraagt 2-3 weken.

lie, vrienden, school, vereniging,…
Een reistoelating wordt afgegeven
voor kinderen tot 18 jaar en wordt
opgemaakt in verschillende talen
(Nederlands, Frans, Engels, Duits
en Spaans). Het attest is gratis en
wordt in principe onmiddellijk aan
onze snelbalie of aan het loket van
de dienst burgerzaken opgemaakt.

Enkel de vader of de moeder van
het kind kan deze reistoelating aanvragen. Wat heb je nodig?
Identiteitskaart van de vader/moeder, reisdata, bestemming en begeleider/vereniging waarmee je kind
reist.
NIET-BELGEN
Als niet-Belg heb je twee documenten nodig om te kunnen reizen naar
het buitenland: een identiteitskaart
of een paspoort van het land van
herkomst als bewijs van zijn nationaliteit EN een bewijs van identiteit
voor een kind van minder dan 12
jaar of een elektronische verblijfskaart. Het identiteitsbewijs of de
verblijfskaart kan je vragen bij de
dienst vreemdelingen.
> Meer info: dienst Burgerzaken
via mail: burgerzaken@wervik.
be of telefonisch: 056 95 20 01.

REISTOELATING
Als je kind niet met beide ouders
reist, raden wij aan om een reistoelating samen met de nodige identiteitsdocumenten mee te geven.
Hiermee geef je als ouder de toelating aan je kind om 1 of meerdere dagen naar het buitenland te
reizen met de andere ouder, fami20
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Stadhuis gesloten
op maandag 10 juni
(Pinkstermaandag)

VARIA
VACATURES

Begeleid(st)ers voor
onze buitenschoolse
kinderopvang
Het OCMW van Wervik is op zoek naar begeleid(st)ers
voor onze buitenschoolse kinderopvang Sloeber met
vestigingen in Wervik (Akademiestraat), Geluwe (Jeruzalemstraat) en Kruiseke (Hoogland). Je wordt ingeschakeld in de voor- en naschoolse kinderopvang en voor de
opvang op schoolvrije dagen. Je staat in voor de ontvangst en begeleiding van kinderen van 2,5 tot 12 jaar
(kleuter en lager onderwijs). Je creëert een thuisvervangend milieu en je werkt in een variabel uurrooster.

STADHUIS - ONTHAAL

ZWEMBAD TER LEIE

Tijdens de maanden juli en augustus zijn alle
stadhuisdiensten open op afspraak op dinsdagnamiddag, dit van 13.30 tot 16.30 uur. Ook
het onthaal is in de zomer op dinsdagnamiddag
open van 13.30 tot 16.30 uur. Er zijn dus geen
avondopeningen in juli en augustus.

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag*

NIEUWE OPENINGSUREN STADHUIS

STADHUIS - DIENSTEN

Maandag
gesloten
Dinsdag
17 - 19.45 uur
Woensdag
14 - 16.30 uur 17 - 20.45 uur
Donderdag
16 - 17 uur (exclusief voor 55+) en 17 - 19.45 uur
Vrijdag  
17 - 20.45 uur
Zaterdag
14 - 17.45 uur
Zondag
9 - 11.45 uur
Nieuw: baantjeszwemmen op dinsdag en donderdag over
de middag van 12.00u tot 13.30u.
Het zwembad Ter Leie is open op zondag 9 juni
(Pinksteren).

Vanaf 1 juni komt er een belangrijke wijziging in
de openingsuren van het stadhuis: het onthaal
zal voortaan sluiten om 12 i.p.v. 12.30 uur.

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag*

ZOMERREGELING

UITBREIDING DIENSTVERLENING
SNELBALIE
Vanaf 1 juni kan je voortaan bij de snelbalie
terecht voor een uittreksel uit het strafregister.
Je kan dit uittreksel trouwens ook aanvragen via
ons e-loket via www.wervik.be/e-loket

E-LOKET EN CENTRALE NUMMERS

WAT WORDT ER VAN JOU VERWACHT ?
Kennis
Je kan je moeiteloos inleven in de wereld van de kinderen.
Je bent in staat om een groep kinderen te begeleiden, te
animeren maar ook te leiden. Je kan de kinderen een verantwoorde educatieve vrijetijdsbesteding aanbieden. Je
straalt vertrouwen uit en respecteert het beroepsgeheim.
Aanwervingsvoorwaarden
• Beschikken over een diploma secundair onderwijs
• Voldoen aan de diplomavoorwaarde van Kind en Gezin
(50 %-norm)
WAT BIEDEN WIJ JOU AAN ?
• Een leuke en gevarieerde job in onze stad
• Vergoeding volgens de wettelijke barema’s (C1-C2)
• Extralegale voordelen (maaltijdcheques, fietsvergoeding, ...)
> Wens je te sollicteren of heb je vragen over
de functie, diploma’s, werkregeling, ... ? Neem
dan contact op met de personeelsdienst Stad/
OCMW in het stadhuis te Wervik. personeelsdienst@wervik.be - 056 95 21 44 of 056 95 21 45
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OPEN / GESLOTEN

Bij onze diensten kan je terecht voor verschillende aanvragen, vergunningen of andere. Maar
wist je dat je heel wat van deze aanvragen ook
online kan doen? Via www.wervik.be/e-loket
kan je onder andere uittreksels uit het bevolkings- of strafregister aanvragen of je registreren voor orgaandonatie. Zo hoef je je niet meer
te verplaatsen naar het stadhuis. Toch graag
extra informatie of zit je met een prangende
vraag? Dan kan je vanaf nu makkelijk onze diensten bereiken via hun centrale nummers:
Burgerzaken:
Vrije Tijd:
Openbaar Domein:
Bouwen - Milieu - Wonen:
Secretariaat - Personeel:
Financiële dienst:
Algemeen nummer:

tel. 056 952 001
tel. 056 952 002
tel. 056 952 003
tel. 056 952 004
tel. 056 952 005
tel. 056 952 006
tel. 056 952 000

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 8 juni)

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

9 - 12 uur
op afspraak: 9 - 12 uur en 15 - 18.30 uur
9 - 12 uur
op afspraak: 9 - 12 uur
9 - 12 uur
9 - 12 uur (* enkel 8 juni, alleen dienst
Burgerzaken)

SOCIALE DIENST OCMW
056 95 26 00
Maandag t.e.m. vrijdag: 8.15 - 12 uur en 13 - 16.30 uur

DIENST PENSIOENEN EN
TEGEMOETKOMINGEN

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.

Françoise Bonduelle: 056 95 26 11
Annelies Leroy: 056 95 26 01

BIBLIOTHEKEN

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

Vrijdag

9.00 – 11.30 uur
op afspraak: 13.30 - 16.30 uur
8.30 – 11.30 uur
8.30 – 11.30 uur
op afspraak te Geluwe: 16.30 - 17.45 uur
8.30 – 11.30 uur

CALLCENTER WOON- EN ZORGBEDRIJF
WERVIK / OCMW

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

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

Bibliotheken gesloten op zaterdag 1 juni (verlengd
Hemelvaartweekend)

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
Eerstvolgende zitdag: woensdag 5 juni 2019 van 14 tot 15.30
uur in de sociale dienst van het OCMW, Molenstraat 19/001
te Wervik.

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
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© Ignace Lacante

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.

© Dries Rousseau

Vinkenzetting op zondagmorgen

Uitvoeringsdiensten stad Wervik op teambuilding

© Ignace Lacante

Mister Gay-finalist Thierry
Toebat hijst de regenboogvlag

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.
Een gezellig ritje in eigen stad
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