JULI-AUGUSTUS
2018

Kamperen op
De Balokken
UITNEEMBARE ZOMERSNUIF 2018
Vakantieplezier dicht bij huis

Het zomert
in Wervik!

STADSNIEUWS
© David Samyn - Toerisme Wervik

EERSTE WOORD

GEZOCHT: naam
GC Ter Hand

Het nieuwe gemeenschapscentrum in Ter Hand
is bijna klaar. De komende maanden wordt alles
verder afgewerkt. Daarna zal het zaaltje kunnen
gehuurd worden. Streefdatum is begin september.
De hoogste tijd dus om ook een naam voor het
nieuwe stadsgebouw te kiezen. Wij geven jou
graag de kans om daarvoor suggesties te doen.
Uit het lijstje voorstellen dat zo tot stand komt, zal
het schepencollege zijn favorieten kiezen. De finale
keuze zal opnieuw in jouw handen liggen.

GEVONDEN: logo
Woon- en Zorgbedrijf
Op 1 januari 2018 ging het Woon- en Zorgbedrijf
Wervik van start. Hierin werden alle thuiszorgdiensten, de woonzorgcentra Het Pardoen en Ter Beke,
de aangepaste woonvormen en het lokaal dienstencentrum De Spie van het OCMW ondergebracht.
Er werd een wedstrijd uitgeschreven voor een logo
voor de nieuwe entiteit. Lieven Gheysen uit Wervik
kwam als winnaar uit de bus. Hij is zaakvoerder van
Panach’, dat in reclame en grafische vormgeving is
gespecialiseerd.

Je kan jouw suggesties doorgeven tot maandag
6 augustus. De stemming voor de uiteindelijke
naam van GC Ter Hand loopt van 20 augustus tot
10 september. Hou onze website en Facebookpagina in de gaten.
> Suggesties? Stuur ze naar communicatie@wervik.be.

Deze Waarheen is een beetje dikker dan
anders. We stopten er de Zomersnuif in.
Die zit boordevol ideeën voor vakantieplezier dicht bij huis. Het hoogtepunt
van deze zomer is natuurlijk het stadsfestival Wervik 2050 op 14 en 15
juli. Maar we hebben voor jou nog heel
wat andere voorstellen voor leuke uitjes.

3

4

6

Zo heeft de toeristische dienst een reeks
boeiende fiets- en wandeltochten
gepland, en zijn er gratis rondleidingen in het Tabaksmuseum en de Kruisekemolen. En dan zijn er nog de talrijke
evenementen in Wervik en Geluwe.
Keuze te over!
Geniet van de zomer!
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Gheysens winnende ontwerp combineert een dak
en een hart in een ononderbroken lijn. Zo symboliseert het twee belangrijke pijlers van de organisatie: wonen en zorg.

HET ZOMERT OP DE MARKT 2018
CLOWNS * BALLONNENBLAZER * DRAAIMOLENTJES * SCHMINKSTAND

Naam GC
Ter Hand

Kamperen op
De Balokken

Word jij de
nieuwe Tabaksfee?

Je wijkagent
is er voor jou

Zomeraanbod
jeugd

COLOFON Verantwoordelijke uitgever: Youro Casier. Redactie: Elsje van Bellingen, Marc Stevens, Els Garreyn, Kathleen Mobouck, Renzo Demeulenaere,
Akim Chouidem, Kris Deronne, Charlot Beerlandt, Rien Maertens. Foto's: Luc Vanthuyne. Concept: www.MAUS.studio
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Doe je deze zomer inkopen op de markt in Wervik, dan val je misschien wel in de prijzen. Stad en marktkramers hebben immers een prijzenpot van 1.500 euro voorzien. Wie koopt op de markt, krijgt een spaarkaart. Na tien aankopen is die vol en kan je hem afgeven aan het onthaal in het stadhuis. Eind september
worden onder de deelnemers 120 waardebonnen van 12,50 euro verloot.
Iedere vrijdag is er trouwens kinderanimatie op de markt. Een clown, een ballonnenblazer, een draaimolen,
… er valt altijd wel iets te beleven.
LET OP ! Op Zomerkermisvrijdag 17 augustus is er markt in de Emiel Gellyncklaan. Er rijdt dan een
treintje dat je van het centrum naar de markt voert en weer terug.
Juli-augustus 2018 WAARHEEN
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IN DE KIJKER: KAMPEREN OP DE BALOKKEN

‘AL DAT GROEN,
DE BOMEN HIER
EN DE RUST!’

Annie Vanderheyden en Jean-Luc Gabrin
zijn afkomstig uit Emelgem, een deelgemeente van Izegem. Vijf jaar geleden
kochten ze hun eerste kampeerauto. Intussen rijden ze rond in hun derde zwerfwagen, die een jaar oud is. ‘Je begint met
een kleintje, dan een beetje groter, en dan
nog wat meer comfort,’ lacht Jean-Luc.

Voor alle duidelijkheid: behalve als het Camping Balokken is, is kamperen in een caravan of tent op De Balokken verboden. Je kan er
wel verblijven in een van de twee trekkershutjes, na reservatie bij de
toeristische dienst. Of … je bivakkeert op het kampeerautoterrein.
Met de zomer in het land gingen wij kennismaken met enkele van
die zwerfwagengasten in Wervik.

Het koppel reist graag met de mobilhome, ‘want je hebt je huis mee, fietsen en
al’. Op een kampeerautoterrein leer je ook
veel mensen kennen. Je praat met elkaar,
speelt met de kaarten, ‘drinkt een aperitiefje’. Annie en Jean-Luc maakten al heel
wat vrienden. Soms spreken ze zelfs af op
een camperparking, om er samen met
vrienden te verblijven, ieder in zijn zwerfwagen.

maximaal 72 opeenvolgende uren mag blijven.
Reserveren kan niet. Het gebruik van elektriciteit, het lossen van afvalwater en het ledigen
van een chemisch toilet zijn inbegrepen; het
vullen van een watertank kost 1 euro.
In 2017 waren er op het kampeerautoterrein
674 aankomsten, zoals dat heet. Er bleven
ongeveer 1.350 personen overnachten. De gemiddelde bezettingsgraad bedroeg 70 procent.

© Tom van Ryckeghem

Het kampeerautoterrein op De Balokken bevindt
zich in de buurt van de cafetaria en de kleine
jachthaven op de kop van het recreatie-eiland.
Het werd aangelegd met financiële steun van
Europa en officieel in gebruik genomen op 14
april 2012. De stad Wervik baat het uit.
De camperparking biedt plaats aan acht kampeerauto’s en is bedoeld voor een kort verblijf.
Bij het oprijden betaal je 10 euro, waarna je
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Mieke
en
Jos
Jansen wonen in
Streefkerk. Dat is
een dorp aan de
rivier de Lek, in de
gemeente Molenwaard in de Nederlandse
provincie
Zuid-Holland. Hun
streek heet de Alblasserwaard, een landelijk gebied niet ver
van de steden Dordrecht en Rotterdam.

De Emelgemnaars zijn vaste klanten op
De Balokken. ‘Het is al de zevende of achtste keer dat we hier verblijven,’ zegt Annie,
‘maar dit jaar zijn we hier voor het eerst.’
Jean-Luc gooit hier graag zijn vislijn uit. ‘Je
kunt ook wandelen, fietsen, naar de markt
gaan. Da’s niet ver.’ Ze voelen zich veilig,
want de politie passeert geregeld, en loven de voorzieningen die tip top in orde
zijn. Wat het koppel het bijzonderst vindt
aan het kampeerautoterrein in Wervik? ‘Al
dat groen, de bomen hier’, klinkt het enthousiast, ‘en de rust’.

'Je kunt
wandelen,
fietsen, naar
de markt
gaan. Da's
niet ver'

Al zowat hun hele leven samen rijden ze
met een kampeerauto ‘of een soort camper’ – ze hadden ook een tijd een caravan.
Ze reden er al mee ‘naar de Botnische
Golf, tot aan de Russische grens, de Baltische staten, Engeland, Schotland, Noorwegen’. Hun huidige zwerfwagen hebben
ze vijf jaar. Daar profiteren hun zonen nu
ook van. ‘We moeten op tijd weer thuis
zijn voor het begin van de schoolvakantie.
Want dan gaat onze oudste zoon van twee
meter, met zijn jongens van twee meter en
zijn vrouw die ook behoorlijk lang is, hierin
slapen. Ze gaan op vakantie naar Slovenië.’
De camper ziet er best wel klein uit voor
vier grote mensen, maar dat lukt, want de
ruimte is goed uitgekiend. De tienerjongens nemen trouwens nog een tentje mee
voor als ze ergens langer staan.
Mieke en Jos zijn onderweg naar vrienden
die in de buurt van het Franse Abbeville
een huisje hebben gehuurd. Enkele uren
geleden kwamen ze hier aan. Ze zijn voor
het eerst op De Balokken. Ze vonden het
kampeerautoterrein in een campergids.
‘’t Ziet er hier wel leuk uit!’ Morgen gaan
ze op verkenning. We zeggen dat ze zeker
onze prachtige Sint-Medarduskerk eens
moeten bezoeken. Op de dag van ons
gesprek is het toevallig 8 juni, de feestdag van de Franse heilige Medardus die
zijn naam gaf aan onze hoofdkerk. Mieke
en Jos weten nu ook wat de weerspreuk
Saint Médard grand pissard betekent ...

Juli-augustus 2018 WAARHEEN
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TABAKSFEE

Word jij
de nieuwe
Tabaksfee?

★

AGENDA
★

DO 28/06
Molenhoekfeesten
tot en met zondag 1 juli.
INFO: zie Zomersnuif

OUDERBIJEENKOMST

Zindelijkheid

ZA 30/06
KSK Geluwe
vs. KV Kortrijk

van 13.30 tot 15.30 uur,
Buurthuis De Kier, Gosserieslaan 4

WO 04/07
Gapersfeesten

TABAKSFEEVERKIEZING 2018
Zondag 2 september, terras retroherberg In den Grooten Moriaen

Volg jij Yara Bogaert op? Ben je een dynamische jongedame en preus op onze stad? Misschien wil je
dan wel meedingen naar het kroontje en een jaar lang Wervik vertegenwoordigen als ambassadrice.
Je moet geen podiumvrees hebben, want dit is geen klassieke missverkiezing: er is geen showgedeelte.
Ben je dit jaar tussen de 17 en de 25? En woon je in Wervik, Geluwe of Kruiseke? Stel je dan snel
kandidaat. Er wachten je een fijne ervaring en een mooie prijzenpot.
Schrijf je online in vóór 15 augustus op www.wervik.be/tabaksfee.
> MEER INFO:

16 uur, Damien Feysstadion, Wervikstraat. PRIJS:
VVK 8 euro - ADD 10
euro - <12 gratis

MA 02/07
Speelpleinwerking

dominiekdruart@gmail.com, 0478 22 02 91

van 12.30 tot 18 uur, van
maandag tot en met vrij-

★

★
Buurthuis De Kier

WINNAARS WEDSTRIJD
GRENSLEIE SMIKKELTOCHT
De weergoden waren de zesde editie eind april niet zo goed gezind. Toch
lokte de fietstweedaagse 500 (uitverkocht!) enthousiaste deelnemers. Die
konden een gokje wagen en proberen te schatten hoeveel inwoners de steden en gemeenten die ze per fiets doorkruisten, telden op 1 januari 2018.
Het goede antwoord was 210.781.
Deze gelukkigen kwamen dicht in de buurt met hun schatting en winnen
een cadeaucheque: dhr. J. Bossuyt uit Heule (60 euro), mevr. A. Vandekerckhove uit Heule (50 euro), dhr. F. Vandecandelaere uit Wervik (40 euro), dhr. P.
De Smet uit Moorslede (30 euro) en mevr. J. Cornelis uit Berlare (25 euro). De
winnaars werden intussen persoonlijk gecontacteerd.
Een dikke proficiat vanwege de organiserende toeristische diensten (Wervik,
Ledegem, Menen, Moorslede en Wevelgem)! Op naar de volgende editie …

6

WAARHEEN Juli-augustus 2018

dag in juli en augustus
PRIJS: 3,50 euro. INFO:
vrijetijd@wervik.be, 056
95 24 46

tot en met zondag 8 juli,
centrum van Geluwe.
INFO: zie Zomersnuif

DO 05/07
Zomeravondwandeling

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

BUURTFEEST
7 juli 2018
Let’s play!
Programma:
PETANQUE vanaf 9.00 uur (€6,00/doublet)
KUBB TOERNOOI vanaf 10.00 uur (€2,00/team)
KNIKKER TOERNOOI vanaf 14.00 uur (GRATIS)
BLOEMSCHIKKEN in de voormiddag (€5,00)
Dansworkshop ROUGE om 13.30 uur (GRATIS)
MARCO ROSSI (Marc Coffin) om 15.00 uur (GRATIS)

Om de buik te plezieren:
STOOFVLEES MET FRIETJES a volonté (€15,00)
Kinderen: balletjes in tomatensaus (€10,00)
Kinderhoek (GRATIS):
springkasteel, knutselen, dansen
BUURTHUIS De Kier—Gosserieslaan 4—8940 Wervik
Info: Rosemarie Dewilde—rosemarie.dewilde@ocmw-wervik.be
Jolien Merlier—jolien.merlier@omw-wervik.be
056 95 26 31— 0491 56 09 68— 0491 56 09 72

ZA 07/07
2de Tobacco Town Hop

Lindy Hop is een creatieve dans uit de jaren 20
en 30, veelal op swingende muziek. Er is veel
improvisatie mogelijk. Social dance, waarbij
iedereen danst met iedereen.
van 15 tot 19 uur, Den Artiest, Ieperstraat 82.
PRIJS: gratis

ZA 07/07
Gapersmountainbiketocht

keuze uit 20, 40 of 60 km,
voor kinderen tocht van
15 km - ruime bevoorrading, afspuitstand,
kleedruimte en wasgelegenheid in de tent - organisatie Badmintonclub
Geluwe
start tussen 8 tot 13 uur,
grote tent, Sint-Denijsplaats. PRIJS: 4 euro - <15
2 euro

Buurtfeest
De Kier 

vanaf 9 uur, Buurthuis
De Kier, Gosserieslaan 4.
INFO: rosemarie.dewilde@
ocmw-wervik.be of jolien.
merlier@ocmw-wervik.be,
056 95 26 31

Flessenschieting

Het stuk schieten van
flessen met een luchtdrukgeweer kaliber 4,5
mm. Vier reglementair gebroken flessen geven recht
op een prijs in natura
van 10 tot 18 uur, café
't Visputje, Oude Ieperweg 8. PRIJS: 5 euro

Opendeur De Spie

Kom proeven van een
gratis initiatie lijndansen
van 13.30 tot 14.15 uur en
van 14.30 tot 15.15 uur.
De cafetaria is open van
13 tot 18 uur. We serveren verse popcorn.
’s namiddags, Beselarestraat 3. PRIJS: gratis.
INFO: ldc.despie@wzbwervik.be, 056 95 29 50

Juli-augustus 2018 WAARHEEN
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AGENDA

van 11 tot 18.30 uur, café
‘t Visputje, Oude Ieperweg 8. INFO: 0496 78 95
46, 0473 52 63 61

DO 12/07
Wandeling

VR 13/07
Barbecuetocht

afstanden van 6, 12, 18
en 24 km - gelegenheid
tot BBQ - organisatie
Wervikse Wandelsportvereniging
start tussen 7 en 15 uur,
De Knippelaar, Hoogland
19. PRIJS: 1,50 euro. INFO:
wsv.wervik@telenet.be,
056 31 27 90 (Frans Malengier)

van 9 tot 18 uur, Leieboorden. PRIJS: gratis.
INFO: kapsul.wervik@outlook.com, 0475 83 38 96

DO 19/07
Bloed geven

van 17 tot 20 uur, Ter
Linde, Tuinwijk 2. INFO:

gratis. INFO: sport@
wervik.be, 056 95 24 51

MA 20/08

DI 24/07
Bloed geven

ZA 11/08

Opendeur
kledijdienst

van 17 tot 20 uur, Ter
Linde, Tuinwijk 2. INFO:
donorcentrum.kortrijk@
rodekruis.be, 056 44 33 35

DO 09/08
Feestmaaltijd

van 11.30 tot 14.30 uur,
Buurthuis De Kier, Gosserieslaan 4. PRIJS: 10 euro.
INSCHRIJVEN: enkel in de
cafetaria, vóór 28 juli

Zomeravondwandeling

van 19 tot 22 uur, 't Erfgoed, Oude Ieperweg 2.

PRIJS:

PETANQUECLUB MACOTE

3de Integrale
tornooi

ter plaatse inschrijven
van 13 tot 14 uur, zaal
Oosthove, Speiestraat 32.
PRIJS: 12 euro. INFO: 0491
52 60 32 of 0477 54 99 81

VR 17/08
Zomerkermis

tot en met dinsdag 21
augustus, centrum van
Wervik. INFO: zie Zomersnuif

Rock op het Plein

Sint-Maartensplein. INFO:
www.rockophetplein.be

ZO 19/08
18de Oldtimermeeting

vanaf 8 uur, Oosthove
en omgeving. INFO: www.
oldtimermeeting.be

Franco-Belge Run

vanaf 15 uur, nabij grensbrug (Wervik). INFO: www.
dwarsdoorwervik.be
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Op de braderie gooit de
kledijdienst zijn deuren
wagenwijd open, met
allerlei activiteiten voor
jong en oud, en een tombola met mooie prijzen.
Wie wil, kan genieten van
een verwenkoffie in de
cafetaria.
Vrouwencentrum,
Duivenstraat 38. INFO:
rosemarie.dewilde@
ocmw-wervik.be, 056 95
26 31

DI 21/08
20ste Omloop van
de Grensstreek

vanaf 13 uur.
INFO: www.omloopvandegrensstreek.be

VR 24/08
Boerenkermis

tot en met zondag 26
augustus, Molenmeersen.
INFO: zie Zomersnuif

ZA 25/08
14de MoteMolentocht

ZA 14/07
Stadsfestival
Wervik 2050

op zaterdag en zondag,
stadscentra van Wervik
en Wervicq-Sud. INFO: zie
Zomersnuif

VROUWENCENTRUM

HAAL DE ZOMERSNUIF-BROCHURE ER HIER UIT

van 14.30 tot 16.30 uur,
Triamant, Wervikstraat
41. PRIJS: 3 euro. INFO:
leefpunt-geluwe@triamant.be, 056 45 54 44

ZO 15/07
Kunstparcours
KapSul

donorcentrum.kortrijk@
rodekruis.be, 056 44 33 35

HAAL DE ZOMERSNUIF-BROCHURE ER HIER UIT

ZO 08/07
Wielerwedstrijd
Kruiseke - Belgisch kampioenschap LWU

ZA 04/08
Busreis naar Bokrijk

Benieuwd waar onze huidige gebruiken en
tradities vandaan komen? In Openluchtmuseum
Bokrijk ontdek je hoe het verleden onze toekomst inspireert. Afspraak aan De Kier om 7.30
uur - vertrek naar Bokrijk om 8 uur - terugreis
om 18 uur. Schrijf in vóór 14 juli.
vertrek om 8 uur, Buurthuis De Kier, Gosserieslaan 4. PRIJS: 16 euro (lunch niet inbegrepen)

BIERFESTIVAL

4de Brouwerskot

van 10 tot 19 uur,
Sint-Janskapel, Steenakker 30. INFO: brouwerskotbierfestival.webnode.be

afstanden van 6, 12 en 18
km - gratis attentie van
Feestcomité Boerenkermis – organisatie Wervikse Wandelsportvereniging
start tussen 7 en 15 uur,
feesttent Mote-Molenmeersen. PRIJS: 1,50 euro.
INFO: wsv.wervik@telenet.
be, 056 31 27 90 (Frans
Malengier)

Dag van
’t Muziek

van 14.30 tot
22 uur, De Graankorrel,
Geluwe. INFO: harmonie.
geluwe.be

je portefeuille thuis.
van 10 tot 12 uur, Buurthuis De Kier, Gosserieslaan 4

VR 31/08
6de avondrit voor
motorrijders

van 15 tot 20 uur, zaal
Oosthove, Speiestraat 32.
INFO: www.amscleielandwervik.be

ZO 26/08
Geefplein

Geef je spullen een tweede leven op het Geefplein. Materiaal nodig?
Kom gerust kijken. Laat

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

Jouw activiteit
in de Waarheen?
Volg deze twee stappen:
Voer je activiteit in de UiTdatabank in
(www.uitdatabank.be)
Surf naar www.wervik.be/gratispromotie
en vul het formulier in

1
2

HEB JIJ
AL EEN
UITPAS?
Spaar punten met
je UiTPAS! Je kan je
gespaarde punten
omruilen voor gratis
zwembeurten, leuke
spullen, een lekker
koffietje, …
Zin in cultuur, maar
zit je met een
beperkt inkomen?
Dan kom je wellicht
in aanmerking voor
het
kansentarief.
Met je UiTPAS zuidwest kan je dan tot
80% korting krijgen
bij bepaalde UiTPASactiviteiten!
> wervik.be/uitpas

JE UITPAS OP JE
SMARTPHONE
Download de app en
- scan
en
spaar
punten
- check hoeveel UiTpunten je hebt
- bekijk de voordelen van de locatie
waar je punten
spaart

! Hou de deadline in de gaten! Activiteiten voor
de Waarheen september tegen 1 augustus, Waarheen oktober tegen 1 september, Waarheen november tegen 1 oktober.
PROBLEMEN? Je vindt een handleiding op www.
wervik.be/waarheen of geef een seintje aan de
communicatiedienst (communicatie@wervik.be).
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PLUSSERSAGENDA
VIEF, SENIORENKNOOPPUNT
WERVIK
- Ma 2 juli, 14 uur, zaal Avalon. Kaarting + rummikub
- Ma 9 juli. Bezoek aan Amarosa (inschrijven bij
het bestuur)
In augustus zijn er geen activiteiten.

VL@S WERVIK-GELUWE
- Wo 4 en 18 juli, 13.30 uur. Bolletra
- Do 5 en 19 juli, 14 uur, stadhuis. Fietsen
- Di 10 juli, 9.30 uur, ’t Pardoen. Dagwandeling
- Do 12 en 26 juli, 13.45 uur, Oosthove. Petanque
- Ma 16 juli, 14 uur, ’t Portaal. Kaarting
- Di 17 juli, 14 uur, ’t Portaal. Darts
- Ma 30 juli, 14 uur, ’t Pardoen. Wandelen
- Wo 1 en 22 augustus, 13.30 uur. Bolletra
- Do 2 en 16 augustus, 14 uur, stadhuis. Fietsen
- Do 9 en 23 augustus, 13.45 uur, Oosthove. Petanque
- Ma 27 augustus, 14 uur, ’t Pardoen. Wandelen
- Di 28 augustus, 14 uur, ’t Portaal. Darts

NEOS GELUWE
- Do 5 juli. Seniorenfeest (Gaperscomité)
- Di 10 en 24 juli, 13.30 uur, Ter Linde. Fietsen
In augustus zijn er geen activiteiten.

NEOS WERVIK
- Di 3, 17 en 31 juli, 14 uur, ’t Portaal. Kaartnamiddag
- Di 10 juli, 14 uur, Sint-Jozefskerk. Fietstocht naar
vernieuwd vlasmuseum Texture in Kortrijk
In augustus zijn er geen activiteiten.

OKRA GELUWE
- Ma 2, 9, 16, 23 en 30 juli, 14 uur, gemeentepark.
Fietsen
- Wo 4, 11, 18 en 25 juli, 14 uur, gemeentepark. Petanque
- Wo 4, 11, 18 en 25 juli, 14 uur, De Gaper. Dansen
- Di 10 en 24 juli, 14 uur, De Spie. Kaarten
- Ma 6, 13, 20 en 27 augustus, 14 uur, gemeentepark.
Fietsen
10
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STADSNIEUWS
- Wo 1, 8, 15, 22 en 29 augustus, 14 uur, gemeentepark. Petanque
- Wo 1, 8, 15, 22 en 29 augustus, 14 uur, De Gaper.
Dansen
- Di 14 en 28 augustus, 14 uur, De Spie. Kaarten

OKRA KRUISEKE
- Wo 4 en 18 juli, De Knippelaar. Kaarten
- Wo 11 juli. Dagtrip fietsen
- Wo 1 en 22 augustus, De Knippelaar. Kaarten
- Wo 8 augustus. Fietsen

OKRA WERVIK
- Ma 2 juli. Fietsen naar Wevelgem (’t Leeuwke)
- Di 3, 10, 17, 24 en 31 juli, 13.30 uur, Oosthove. Petanque
- Vr 6 juli, 14 uur, Lichtervelde. Petanquetornooi
- Ma 16 juli, 14 uur, In den Grooten Moriaen. Wandelen
- Wo 18 juli. Fietsen naar Zillebeke (De Palingbeek)
- Wo 25 juli, 14 uur, Oosthove. Kubbspel
- Vr 27 juli, 14 uur, ’t Portaal. Lijndansen
- Do 12 en 26 juli, 13.30 uur, ’t Portaal. Puntenkaarting
- Do 2 augustus, 14 uur, Kursaal Oostende. Musical
- Ma 6 augustus. Fietsen naar Dadizele (’t Spaans
Dak)
- Di 7, 14 en 28 augustus, 13.30 uur, Oosthove. Petanque
- Do 23 augustus. Fietsen naar Ploegsteert (Auberge de Ploegsteert)
- Vr 24 augustus, 14 uur, ’t Portaal. Lijndansen
- Ma 27 augustus, 14 uur, In den Grooten Moriaen.
Wandelen
- Wo 29 augustus, 14 uur, Oosthove. Kubbspel

DE PORTAALKAARTERS,
’T PORTAAL
- Wo 4 juli. Prijskaarting
- Wo 18 juli. Inhaalkaarting
- Andere woensdagen. Kaarting
- Wo 1 augustus. Prijskaarting
- Andere woensdagen. Kaarting

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN

OOK ALS NIET-BELG
KAN JE STEMMEN

Ook als je niet de Belgische nationaliteit hebt,
kan je stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober. Je moet je daarvoor inschrijven op de kiezerslijst. Ben je een niet-Belg
van buiten de Europese Unie, dan moet je op het
ogenblik van je aanvraag vijf jaar onafgebroken
je wettelijke hoofdverblijfplaats in België hebben. Zodra je je stemrecht hebt verkregen, ben
je verplicht om te gaan stemmen.
Om je in te schrijven op de kiezerslijst, moet je een
aanvraagformulier invullen. Dat kan je krijgen bij
de dienst Burgerzaken. Je moet je aanvraag ten
laatste op dinsdag 31 juli indienen.
www.wervik.be/verkiezingen,
burgerzaken@wervik.be, 056 95 21 03
> INFO:

SLUITING RECYCLAGEPARKEN
Op dinsdag 21 augustus wordt de 20ste Omloop van
de Grensstreek gereden. Omwille van die wielerwedstrijd is het park in Wervik gesloten.
Omdat er werken worden uitgevoerd, sluit het recyclagepark in Geluwe vanaf donderdag 13 september, wellicht tot eind november. In die periode zullen
de parken in Wervik en Menen ruimere openingsuren
hebben.

WEES ZUINIG
MET DRINKWATER
In de zomer zorgt water voor verfrissing. Grasmatten
en bloemperken worden besproeid, zwembaden worden gevuld. De Watergroep, die ook in onze stad instaat
voor de levering van drinkwater, geeft enkele tips om
daar zuiniger mee om te springen. Neem een douche in
plaats van een bad. Giet je bloemen en planten op de
minste warme momenten van de dag. Besproei je gazon
niet. Was je auto met regenwater of sla een keer over.
> MEER WATERBESPAARTIPS: www.dewatergroep.be/
nl-be/drinkwater/weetjes-en-tips/water-besparen

10 punten =
1 filmticket

NIEUW OMRUILVOORDEEL
UITPAS: FILMTICKET
De punten die je met je UiTPAS spaart, kan je inruilen
voor allerlei extra voordelen. Daar is nu ook een filmticket bij. Voor 10 punten heb je een Kinepolis 2D-voucher. Dit omruilvoordeel is geldig zolang de voorraad
van 100 tickets strekt. Slechts één ticket per persoon.
> OMRUILEN : haal je filmticket aan de balie Vrije Tijd,
in de bib of in buurthuis De Kier.
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IN DE KIJKER: ONZE WIJKAGENTEN

IN DE KIJKER: ZOMERAANBOD VOOR DE JEUGD

HOERA, ’T IS
GROTE VAKANTIE !

v.l.n.r.: inspecteurs Rik Six en Marc Claus, hoofdinspecteur Krist Snauwaert, inspecteurs Dirk De Gryse, Christophe Spinnewyn en Johan Vanthournout

‘De wijkwerking is een van de hoekstenen van een gemeenschapsgerichte politie en in dat opzicht neemt zij een prominente plaats in binnen de basispolitiezorg,’ zegt hoofdinspecteur Krist Snauwaert. Hij legt graag nog eens uit wat de
Wervikse wijkagenten voor jou kunnen doen.

Je wijkagent is er voor jou

12
16

Krist Snauwaert heeft 25 jaar op de politieteller staan. Sinds 1 maart werkt hij voor de
politiezone Arro Ieper, in het Lokaal Commissariaat Wervik. Als hoofdinspecteur is
hij er verantwoordelijk voor de wijkinspecteurs in onze stad. Het valt hem op dat
de wijkwerking van de Wervikse politie te
weinig bekend is bij de burgers, terwijl die
nochtans belangrijk is.

juiste diensten.
De wijkinspecteur houdt zich vooral bezig
met buurtgebonden zaken, zoals burenruzies, domicilieaanvragen, plaatselijke problemen en toezicht aan scholen en speelpleinen. Daarnaast wordt hij ook ingeschakeld
voor het opnieuw bezoeken van slachtoffers
van woninginbraken, verkeerstoezicht, opdrachten van het parket, …

VIJF WIJKEN

VIJF WIJKAGENTEN

De stad Wervik is opgedeeld in vijf wijken,
waarvoor telkens een wijkinspecteur verantwoordelijk is. Die heeft een ruim takenpakket, met als kernwaarden aanspreekbaarheid
en betrokkenheid tegenover de bevolking.
Als je als burger bekommernissen, klachten
of vragen hebt die betrekking hebben op
de buurt waarin je woont, kun je contact
opnemen met je wijkinspecteur. Hij – er zijn
momenteel geen vrouwen als wijkinspecteur
aan de slag in Wervik – is niet altijd in staat
om alles zelf op te lossen, maar kan jou wel
doorverwijzen of zaken doorsturen naar de

De vijf wijkagenten in het team van Krist
Snauwaert zijn inspecteurs Rik Six (Wervik
Noord), Dirk De Gryse (Wervik Centrum),
Johan Vanthournout (Wervik Zuid), Marc
Claus (Geluwe Centrum) en Christophe
Spinnewyn (Kruiseke en deelgebied Geluwe). Om te weten wie jouw wijkagent is,
geef je je straatnaam in op www.arroieper.
be/nl/wijkinspecteurs.html.
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> MEER INFO:

www.arroieper.be
> CONTACT : Sint-Pol 5, 056 23 46 20
PZ.Arroieper.LCWervik@police.belgium.eu

Het Lokaal Commissariaat Wervik heeft
klachten en meldingen
ontvangen over de
diefstal van bloemstukken van graven
op het kerkhof in
Kruiseke. Sommige
nabestaanden werden
al meermaals het
slachtoffer. De politie
doet een beroep op
je burgerzin en vraagt
om elke diefstal en
verdachte activiteit te
melden. Zelf voorziet
zij in geregeld toezicht.

Wat zijn jouw plannen deze zomer?
Twee maanden lijken lang, maar met het
gevarieerde en goedgevulde programma
van onze jeugddienst raakt ook jouw grote
vakantie in een handomdraai gevuld.
ZONNEWIJZER
Benieuwd naar het aanbod voor kinderen en jongeren? Blader dan
eens in de Zonnewijzer. Er is er een voor kinderen en een voor tieners. Je haalt hem gratis af aan het onthaal in het stadhuis, of je
kijkt hem online in op de stadswebsite. De allerlaatste nieuwtjes
vind je op de Facebookpagina van de jeugddienst.

NAAR DE SPEELPLEINWERKING? ZORG DAT JE EEN UITPAS HEBT
Dankzij je UiTPAS heb je als kind
geen cash geld meer nodig voor het

EEN GREEP UIT HET AANBOD

speelplein. Je pas wordt gescand

De speelpleinwerking is er in juli en augustus in Wervik in
stadszaal Oosthove (Speiestraat) en in Geluwe in basisschool De
Vlier (Guido Gezellestraat), van maandag tot en met vrijdag van
12.30 tot 18 uur. Op maandag 2 juli is er een startnamiddag. Inschrijven doe je altijd ter plaatse, de dag zelf.
Tieners kunnen terecht bij Swap, het activiteitenaanbod voor jongeren vanaf het vijfde leerjaar. Keuze te over: dolle waterpret in zwembad Rozebroeken, springen naar ongekende hoogtes in JumpSky,
filmuitstap naar Movie Park in Duitsland, kennismaking met Engels
boksen, initiatie wakeboarden, optreden van K3 op Kid Rock, Afrikaans dansen, … Schrijf je wel vooraf in via www.wervik.be/webshop.
Of kom je liever naar Beestig!, onze ontmoetingsruimte voor tieners? Je vindt er een biljart en een voetbaltafel, je kan er tafeltennissen, er zijn een tv met playstation en een pc met muziekbox.
Of je kan er op maandag-, woensdag- en vrijdagnamiddag gewoon
afspreken met je vrienden.

en … klaar. Kom je tien keer naar de

> INFO EN INSCHRIJVINGEN :

INFO: www.wervik.be/uitpas

balie Vrije Tijd (stadhuis) – 056 95 24
60 of 056 95 24 20 – jeugd@wervik.be – www.wervik.be/
jeugd – www.facebook.com/jeugdWervik

speelpleinwerking, dan verzamel je
tien punten op je UiTPAS die je kan
ruilen voor één gratis deelname.
Wie nog geen UiTPAS heeft, kan er
online een bestellen in de webshop.
Ouders krijgen de rekening van de
speelpleinwerking nadien per mail.
Via de webshop kunnen ze documenten voor terugbetaling ziekenfonds en fiscale attesten eenvoudig
downloaden. Wie in aanmerking
komt voor het sociaal tarief, kan dat
aan de UiTPAS laten koppelen.
PRIJS: 3 euro
WAAR AANKOPEN: www.wervik.be/
webhop of balie Vrije Tijd

Juli-augustus 2018 WAARHEEN

13
17

TIP: breng alle documenten
mee die met je probleem
of vraag te maken hebben.

STADSNIEUWS

EERSTE JURIDISCH
ADVIES IS GRATIS

Ambachtsvrouw of -man?
Laat je wettelijk erkennen
Je kan als ambachtsman of -vrouw een wettelijke
erkenning aanvragen bij de Commissie Ambachtslieden van de FOD Economie. Deze erkenning bekrachtigt het authentieke karakter van jouw activiteit, het manuele aspect van je werk en jouw
knowhow als ambachtsman of -vrouw. Dankzij het
logo dat je mag gebruiken door je wettelijke erkenning, kan je rekenen op een grotere zichtbaarheid
bij het publiek. Een troef voor jouw imago en een
boost voor jouw activiteit.
> INFO: economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/een-onderneming-beheren-en/
het-ambachtsschap-erkennen-en/de-wettelijke-erkenning-als

GEZOCHT: VRIJWILLIGERS
PLANTJESWEEKEND
Het Plantjesweekend is een vaste waarde bij Kom
op tegen Kanker. Heb je zin om mee plantjes te verkopen in Wervik, Geluwe of Kruiseke op zaterdagvoormiddag 15 september? Contacteer ons.
> INFO: Carine Masschelein (carine.masschelein@
wzbwervik.be, 056 95 25 66) of Françoise Bonduelle (francoise.bonduelle@ocmw-wervik.be,
056 95 26 11)

FOD SOCIALE ZAKEN
De volgende zitdag van de FOD Sociale Zaken voor
personen met een handicap is op woensdag 4 juli
van 14 tot 15.30 uur. In augustus is er geen zitdag.
WAAR:

14

sociale dienst van het OCMW, Molenstraat 19
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Het OCMW organiseert een dienst rechtshulp. Je
kan er terecht met tal van vragen: echtscheidingsgeschillen, onderhoudsgeld, huurproblemen, erfenisrecht, loonbeslag, … Een jurist geeft info en
advies, en verwijst door naar notaris, vakbond, administratieve of sociale diensten. Het gaat om een
gratis eerste advies en bijstand.
sociale dienst OCMW, Molenstraat 19
WANNEER: elke vierde maandag van de maand, van
10 tot 11.30 uur (de volgende data zijn 23 juli en 27
augustus)
WAAR:

> INFO: veronique.verhelst@ocmw-wervik.be, 056
95 26 22

OPEN / GESLOTEN
STADHUIS - ONTHAAL
Maandag
8.30 - 12.30 uur
13.30 - 16.30 uur
Dinsdag
8.30 - 12.30 uur
13.30 - 18.30 uur*
Woensdag
8.30 - 12.30 uur
13.30 - 16.30 uur
Donderdag
8.30 - 12.30 uur
13.30 - 16.30 uur
Vrijdag
8.30 - 12.30 uur
* Op dinsdagen 24 juli, 31 juli, 7 augustus en
14 augustus is het onthaal open tot 16.30 uur.
Belangrijk! Vanaf 1 juli kan je je nieuwe elektronische identiteitskaart zonder afspraak afhalen bij
het onthaal (breng wel je oude identiteitskaart en je
oproepingskaart met pin- en pukcode mee!)
> 056 30 01 01, www.wervik.be, info@wervik.be
www.facebook.com/stadWervik

STADHUIS - DIENSTEN

Spelotheek Kierewiet
Bij spelotheek Kierewiet kan je speelgoed
ontlenen voor kinderen van 0 tot 6 jaar. Het
lidmaatschap bedraagt 5 euro per gezin.
Leden met UiTPAS met sociale korting zijn
een jaar lang gratis lid.
eerste verdieping van Buurthuis De
Kier, Gosserieslaan 4
WANNEER: woensdag van 14 tot 18 uur en vrijdag van 14 tot 17 uur
WAAR:

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

Maandag
Dinsdag*

9 - 12 uur
op afspraak:
9 - 12 uur
15 - 18.30 uur
Woensdag
9 - 12 uur
Donderdag
op afspraak:
9 - 12 uur
Vrijdag
9 - 12 uur
* De stadsdiensten (met uitzondering van het onthaal) zijn niet open op dinsdagnamiddagen 24 juli,
31 juli, 7 augustus en 14 augustus.
Tijdens de maanden juli en augustus is het
stadhuis niet open op zaterdagvoormiddag.
Het stadhuis is gesloten op woensdag 11 juli,
woensdag 15 augustus en maandag 20 augustus.

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

ZWEMBAD TER LEIE
Zwembad

Cafetaria

Ma*
Di
Wo
Do**
Vr
Za

14 - 16 uur
14 - 16 uur en 17 - 19.45 uur
14 - 16 uur en 17 - 20.45 uur
14 - 16 uur en 17 - 19.45 uur
14 - 16 uur en 17 - 20.45 uur
14 - 16.45 uur

gesloten
16 - 21 uur
16 - 22 uur
16 - 21 uur
16 - 22 uur
14 - 17.30 uur

Zo

9 - 11.45 uur

9 - 12.30 uur

* Het exclusieve zwemuurtje voor 55-plussers is
telkens op maandag van 16.30 tot 17.45 uur.
** In juli en augustus is er geen zwemuurtje voor
het publiek op donderdag van 12 tot 13.30 uur.
Gesloten op 11 juli, 14-15 juli, 21 juli en 15 tot en met
20 augustus

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

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

ERFGOEDCENTRUM
Tijdens de zomermaanden enkel open op afspraak
(erfgoed@wervik.be of 056 95 24 22)

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

De bibliotheken zijn gesloten op woensdag 11
juli, zaterdag 21 juli, woensdag 15 augustus en
maandag 20 augustus.

Recyclagepark Wervik is gesloten op dinsdag 21
augustus.
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IN BEELD

3, 2, 1

Start van de twaalfde Zesheuveltjesloop
in #kruiseke

1940

78ste herdenking van de Slag
om #geluwe in het begin van de
Tweede Wereldoorlog

#Wervik
#Geluwe
#Kruiseke
Toneel

Jongeren van Hoger Op #wervik
in een mysterie over een gekke
professor

Prijs

Blanche Decorte uit #wervik
tweede in het algemeen klassement
gymnastiek op Special Olympics Belgium

Goddelijke huisraad

Vrijwilligers inventariseren het
roerend erfgoed van de SintMedarduskerk in #wervik

Drone

Lars Ledure vereeuwigt Camping Balokken
in #wervik in vogelperspectief

