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ook in Wervik

WEER NAAR SCHOOL!
Tips voor het nieuwe
schooljaar

AGENDA

UiTagenda vol leuke
activiteiten en dingen

EERSTE WOORD

’t Is goed wonen
in Wervik

STADSNIEUWS

Lokale verkiezingen:
volmachten
Op 14 oktober zijn er gemeentelijke en provinciale
verkiezingen. Stemmen is verplicht. Kan je om een
of andere reden niet naar de stembus, dan kan je
een volmacht geven aan een andere kiezer.
Er zijn heel wat redenen om een volmacht te verlenen:
- Je kan om medische redenen niet gaan stemmen

AFHALEN eID
ZONDER AFSPRAAK

Je kan je nieuwe identiteitskaart voortaan afhalen zonder afspraak. Dat doe je aan het onthaal
van het stadhuis.
> TIP: kom in de namiddag, dan is het heel wat
rustiger.
je eID aanvragen moet je nog steeds
doen bij de dienst Burgerzaken.

> LET OP:

(Voeg een medisch attest bij de volmacht)

- Je verblijft om beroeps- of dienstredenen in het
buitenland, of je maakt deel uit van het gezin van
zo iemand
(Voeg een attest van werkgever of overheid bij de volmacht)

- Je verblijft in België, maar moet werken
(Voeg een attest van werkgever of overheid bij de volmacht)

- Jij of een gezinslid met wie je samenwoont, is
schipper, marktkramer of kermisreiziger
(Voeg een attest van uitoefening van dat beroep, afgegeven
door de burgemeester, bij de volmacht)

- Je verblijft in een strafinrichting als gevolg van
een rechterlijke maatregel

Woonmarkt Wervik

In de Sint-Janskapel is er op zaterdag
22 september een nieuwe editie van de
Woonmarkt. Je kan er van 14 tot 17 uur
terecht voor allerlei woonkwesties. Op hetzelfde moment gaat er vlakbij op de Steen-

(Voeg een attest van de directie van de strafinrichting bij de volmacht)

akker een bandenspanningsactie door. Zeer
veel wagens rijden rond met te weinig opgepompte banden, wat nodeloos brandstof
verbruikt. Woon- of bandenspanningsvragen? Ga dan eens langs op de Steenakker.
't Is gratis !

- Je geloofsovertuiging staat je niet toe te gaan
stemmen
(Voeg een attest van je religieuze overheid bij de volmacht)

- Je bent student en kunt om studieredenen niet
gaan stemmen
(Voeg een attest van de directie van je onderwijsinstelling bij
de volmacht)

- Je verblijft om privéredenen tijdelijk in het buitenland
(Voeg een attest afgegeven door de burgemeester bij de vol-
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macht. Leg daarvoor de nodige bewijsstukken van tijdelijk verblijf in het buitenland voor)

De persoon die in jouw plaats stemt, moet vijf
documenten meebrengen naar het stembureau: een volmachtformulier, zijn identiteitskaart
en oproepingsbrief, jouw oproepingsbrief en een
attest dat aantoont dat je niet zelf kan stemmen.
Haal een blanco volmachtformulier
aan het onthaal van het stadhuis of op
vlaanderenkiest.be.

PLANTJESVERKOOP
KOM OP TEGEN KANKER
Op zaterdag 15 september
worden van 10 tot 13
uur Gentse azalea’s
deur-aan-deur verkocht
in Wervik, Geluwe en
Kruiseke. Je kan de verkopers herkennen aan
hun badge. Zin om mee
plantjes aan de man te
brengen? Laat het weten aan
Carine of Françoise. Wie meedoet, krijgt een lekker ontbijt en een
ticket voor het zwembad.
> INFO: Carine

Masschelein (carine.masschelein
@wzbwervik.be, 056 95 25 66) of
Françoise Bonduelle (francoise.bonduelle@
ocmw-wervik.be, 056 95 26 11)

Ook een attest van tijdelijk verblijf in het buitenland kan je krijgen aan het onthaal. De documenten kunnen ter plaatse volledig opgemaakt worden.
> INFO: vlaanderenkiest.be, burgerzaken@
wervik.be, 056 95 21 03

COLOFON Verantwoordelijke uitgever: Youro Casier. Redactie: Elsje van Bellingen, Marc Stevens, Kathleen Mobouck, Renzo Demeulenaere, Akim Chouidem, Kris Deronne, Charlot Beerlandt, Rien Maertens. Foto's: Luc Vanthuyne. Concept: www.MAUS.studio
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EUROPEES KAMPIOENE
NINA DERWAEL IN WERVIK!

IN DE KIJKER: MAAND VAN DE SPORTCLUB

Blikvanger in de Maand van de
Sportclub is het bezoek van turnster
Nina Derwael, die begin augustus
Europees kampioene werd. Op het
EK won ze goud op de brug met ongelijke leggers en zilver op de balk.
Nina Derwael verzorgt op zaterdag 8
september om 10 uur een foto- en
handtekeningensessie in sportzaal
Ter Linde in Geluwe.

in Wervik elke zaterdagvoormiddag van 9 tot
10.30 uur. In september kan iedereen die ons
vooraf een seintje geeft, tijdens de trainingen
terecht voor twee gratis proeflessen.’
EEN DRUKKE SPORTMAAND

#sportersbelevenmeer
ook in Wervik
In september is er de tiende editie van de Maand van de Sportclub.
Daarmee zet Sport Vlaanderen, de sportadministratie van de Vlaamse overheid, clubs en hun werking in de kijker. Ook in onze stad
steken heel wat sportverenigingen een tandje bij. De sportdienst
ondersteunt het initiatief met een folder over het sportclubaanbod
die iedereen in de bus krijgt. De clubs vertellen daarin ook wanneer
je bij hen terechtkan voor gratis initiaties. Kers op de Maand van de
Sportclub: er komt een Europees kampioene naar Wervik!
CLUBS ZETTEN HUN WERKING OPEN
34 sportclubs stellen hun werking voor in de
folder van de sportdienst. 26 van hen bieden
in september gratis proefmomenten aan. Trainer Sofie Wybaillie van Tennisclub Olympos vertelt: ‘Bij ons kan iedereen op 8 september gratis komen tennissen. Wij stellen ook
rackets en ballen gratis ter beschikking. Om
een idee te hebben van het aantal deelnemers
vragen we wel om vooraf een belletje te geven.
Vanaf 15 september begint dan het echte tennisseizoen, met wekelijkse lessen ingedeeld
volgens verschillende leeftijdscategorieën.’
4
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'Kom in
september
proeven
van allerlei
sporten'

Ook de Kali-club doet mee. Lesgever Johan
Vyncke legt uit: ‘Kali is een Filipijnse verdedigingssport die uit vele aparte stijlen bestaat
en erg veelzijdig is. Heel belangrijk is het aanleren van de flow, een spontane, natuurlijke
manier om met onverwachte (re)acties van de
tegenstander om te gaan. De trainingen vinden plaats in een goede sfeer, machogedrag is
bij ons niet op zijn plaats. Iedereen die 16 jaar
is of ouder kan deelnemen. We hebben al enkele jaren een werking in Geluwe en vanaf dit
jaar starten we ook met lessen in de Pionier

Veel clubs plannen in september een bijzonder
evenement. Atletiekclub Athleoo organiseert
er zelfs twee. Jeugdcoördinator en secretaris
Patrick Hollebeke: ‘Op 1 september is er Kidsathletic’s. Kinderen van 6 tot 12 jaar kunnen
eraan deelnemen. Alles is gratis en iedereen
krijgt een herinnering. Iedereen is welkom van
14 tot 18 uur op onze atletiekpiste in de Virovioslaan.’ Patrick vertelt enthousiast verder:
‘De 11de Memorial Gilbert Zoetaert is een atletiekmeeting waaraan iedereen vanaf 13 jaar
kan deelnemen. Hij vindt plaats op 29 september van 14 tot 18 uur. De toegang is gratis. Op
het programma staan de 100 meter, de 300
meter, de mijl, de 3000 meter, kogelstoten, discuswerpen, speerwerpen en verspringen. We
verwachten alvast heel wat sporters en supporters.’
Ook de wandelsport staat centraal in september. ‘Het mooie weer is ideaal voor een wandeling,’ vindt Frans Malengier. Hij is lid van de
sportraad en een van de drijvende krachten
achter de Wervikse Wandelsportvereniging. ‘In september hebben we twee eigen activiteiten,’ vertelt hij. ‘Op 6 september is er een
sportieve avondwandeling die we organiseren
samen met de sportdienst. We starten om 19
uur aan GC Ter Hand en leggen in groep een
parcours af van ongeveer 7 kilometer. Er moet
niet vooraf ingeschreven worden. Op zondag
23 september is er dan onze 42ste Tabakstocht. Vanaf 7 uur ’s morgens kan er ingeschreven worden in basisschool De Graankorrel in
de Magdalenastraat. We wandelen door de
Tabakstreek, de Leievallei en recreatiedomein
De Balokken. Wie deelneemt, kan kiezen uit
afstanden van 6 tot 35 kilometer.‘
Wie al lopend kilometers wil afleggen, kan
deelnemen aan de 27ste Corpuss-Run Dwars

door Geluwe op 29 september vanaf 13.30
uur. Steven Debergh, bestuurslid van Dwars
door Geluwe: ‘De Corpuss-Run Dwars door Geluwe is dé loopwedstrijd in Geluwe en staat garant voor een toffe sfeer en een mooi parcours
in een glooiend landschap. Er zijn loopafstanden voor kinderen, er is een jogging over 3,6
kilometer, een wedstrijd over 7,1 kilometer en
een prestatieloop van 14,3 kilometer. We verwachten weer heel veel lopers aan de startlijn.’
Ook de stedelijke sportdienst heeft deze
maand een mooi sportaanbod. In zwembad
Ter Leie kunnen kinderen van het eerste en
tweede leerjaar vanaf 23 september leren
zwemmen. Volwassenen kunnen dan weer
lessen zwemstijlverbetering volgen vanaf 20
september.
De scholenveldloop wordt al jaren georganiseerd in september. Het lager onderwijs
loopt in Wervik op 25 september (voetbalterreinen aan De Pionier) en in Geluwe op 27
september (voetbalterreinen KSK Geluwe).
Nieuw dit jaar is de scholenveldloop voor het
secundair onderwijs op 26 september, ook op
de voetbalterreinen aan De Pionier.
Nieuw voor Wervik, én in samenwerking met
de scholen, is de actie ‘Breng je sportclub
naar school’ op 19 september. We roepen
alle leerlingen op om in de outfit van hun
sport(club) naar school te komen.
> INFO: in

de folder van de sportdienst
die je ook terugvindt op www.wervik.
be en in de UiTagenda wat verder in
deze Waarheen
September 2018 WAARHEEN
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ECONOMISCH & SOCIAAL

’T WERKPAND
WERVIK

INFOMOMENTEN
VOOR MANTELZORGERS
Samen met sociaal innovatiebureau !DROPS en
Kom op tegen Kanker werkt de stad Wervik aan
een project voor en door mantelzorgers. Dat wil
hen samenbrengen en versterken, en inpikken
op de concrete noden en behoeften van mantelzorgers in Wervik zelf. Om het project te lanceren, worden in oktober twee gratis infomomenten georganiseerd.
Interesse? Schrijf je dan in, liefst vooraf. Ben je
niet vrij, maar wil je toch op de hoogte blijven?
Neem dan ook contact op.
> WANNEER EN WAAR: dinsdag 2 oktober van 19 tot

21 uur, LDC De Spie (Beselarestraat 3) EN dinsdag
9 oktober van 14 tot 16 uur, LDC De Kim (Sint-Jorisstraat 3)
> INSCHRIJVEN: liefst vóór 26 september:
francoise.bonduelle@ocmw-wervik.be,
056 95 26 11

N
KANTORE
R
EN ATELIE

TE HUUR

POM West-Vlaanderen biedt dé oplossing voor starters
op zoek naar een geschikte werkplek. Een ondernemer kan tot 5 jaar na opstart terecht in een van
de werkpanden waar kantoren, ateliers en werkplekken
ter beschikking worden gesteld. Jonge ondernemers
kunnen er zich in de beste omstandigheden vestigen
aan voordelige en flexibele voorwaarden. Het
is een laagdrempelige oplossing voor starters die hun
zaak uit de privésfeer willen halen door te verhuizen
naar een professionele omgeving, zonder daarom zelf
meteen zware investeringen te moeten doen.
De jonge starters kunnen ook rekenen op inhoudelijke ondersteuning via Start&GO (coaching, opleiding, …). Na registratie op www.startandgo.be ontvangen zij credits, die zij enerzijds kunnen inruilen voor
deelname aan de activiteiten van Start&GO en anderzijds voor een kennismakingstarief bij intrek in een van
de sites van ’t Werkpand.
Ook in onze stad vind je een werkpand! ’t Werkpand
Wervik aan de Bootweg telt meerdere kantoren en ateliers. Momenteel zijn verschillende ruimtes beschikbaar:
- moderne en instapklare kantoren met een oppervlakte van 19 tot 40 m²;
- een atelier van ongeveer 195 m² met eigen bureel en
voorzien van sectionaalpoort.
Interesse om jouw zaak in ’t Werkpand Wervik te vestigen? Neem dan contact op.

Herdenking van
Ernest Seaman VC en de
bevrijding van Geluwe in 1918
Op 29 september 1918 slaagde de 36th (Ulster) Division erin noordwestelijk Geluwe te bevrijden. Tijdens de gevechten in het totaal verwoeste Ter Hand legde
Lance Corporal Ernest Seaman helemaal alleen twee Duitse mitrailleursnesten
het zwijgen op. Door deze actie die hem het leven kostte, konden de Britten die
dag hun vooropgestelde doel bereiken. Seaman kreeg postuum het Victoria
Cross, de hoogste Britse militaire onderscheiding. Het centrum van Geluwe zou
pas twee weken later bevrijd worden.
Op 29 september 2018 herdenkt de stad
Wervik de 100ste verjaardag van de bevrijding
van Geluwe en de dood van Lance Corporal
Ernest Seaman met:
- een voordracht door Dirk Decuypere
over de bevrijding van Geluwe in 1918;

- de onthulling van een gedenkplaat voor
Lance Corporal Ernest Seaman, in aanwezigheid van een afvaardiging uit Scole (Engeland),
het dorp waar Seaman opgroeide. De gedenkplaat wordt het nieuwste infobord op de fietslus
Wereldoorlog I in Wervik, Geluwe en Kruiseke.

zaterdag 29 september om 10 uur (voordracht) en om 11 uur (onthulling gedenkplaat)
GC Ter Hand, Magerheidstraat 66 (voordracht) en Magerheidstraat 125 (onthulling gedenkplaat)
INFO: 0477 06 74 46 (Dirk Decuypere)
WANNEER:
WAAR:

> INFO: www.twerkpand.be, www.startandgo.be,
startandgo@pomwvl.be, 050 14 01 85

SUBSIDIES VOOR JOUW PROJECT
Organiseer je een theaterproject met anderstalige kinderen, een rondtrekkende voorleeshoek, een spel of
game rond gezonde voeding, ontmoetingsavonden voor
alleenstaande ouders, … Huis van het Kind Wervik kan
jouw project financieel steunen en geeft premies tot
500 euro. Dien je projectaanvraag ten laatste op 30
november in.
> INFO: www.huisvanhetkindwervik.be,
ilse.paerewyck@ocmw-wervik.be, 056 95 26 50
6
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AGENDA

TABAKSFEEVERKIEZING

Wie volgt Yara Bogaert
op en mag één jaar lang
het kroontje van
Tabaksfee dragen?

zondag 2 september van 14 tot 18 uur
WAAR: terras van museumherberg In den Grooten Moriaen, Koestraat 63a
PRIJS: gratis
INFO: www.nationaaltabaksmuseum.be,
tabaksmuseum@wervik.be, 056 95 24 25
WANNEER:

(

Gratis

SCHOOLBOEKEN
KAFTEN IN DE BIB
Breng je schoolboeken mee naar de bib, om ze te
kaften samen met je ma, pa, oma of opa. Niet alleen
een toffe manier om het schooljaar in te zetten, maar
ook een welgekomen hulp voor wie het kaften nog
niet onder de knie heeft. Breng een schaar mee, de bib
zorgt voor leuk kaftpapier. De bibmedewerkers zetten
je op weg, zodat kaften kinderspel wordt.
WANNEER: woensdag

5 september van 14 tot 18 uur
polyvalente zaal van de bibliotheek, Sint-Pol 3
PRIJS: deelname en materiaal zijn gratis
INFO: bibliotheek@wervik.be, 056 95 24 00
WAAR:

SPORTIEVE ZOMERAVONDWANDELING
De laatste avondwandeling dit jaar van de
sportdienst en de Wervikse Wandelsportvereniging start aan GC Ter Hand. Je moet
niet vooraf inschrijven. We wandelen ongeveer anderhalf uur in groep, goed voor zowat 7 km. Wie
wil, kan de tocht inkorten tot 5 km. Het wandeltempo is
haalbaar voor iedereen, het traject voor allen toegankelijk.
We wandelen door het glooiende landschap van het
gehucht Ter Hand. Langs rustige veldwegen stappen we
richting Moeremaaibos, om te eindigen in gelegenheidscafé Den Onderwereld.
Voor de start van de wandeling worden de winnaars
van de 10.000 stappen-clash gehuldigd.
donderdag 6 september om 19 uur
GC Ter Hand, Magerheidstraat 66
PRIJS: gratis
INFO: sport@wervik.be, 056 95 24 51
WANNEER:
WAAR:
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ZWEMLESSEN VOOR KINDEREN
Ook dit najaar organiseert zwembad Ter Leie weer zwemlessen voor jonge kinderen.

Wie volgt Yara Bogaert op en mag één jaar lang
het kroontje van Tabaksfee dragen? Beleef het
mee en geniet van een namiddag folklore van
de bovenste plank!
Op het programma:
- doorlopend kinderanimatie: springkasteel,
glittertattoos, zoektocht in het Tabaksmuseum
- doorlopend gratis toegang tot het Tabaksmuseum, met om 15 uur geleid bezoek aan de
tijdelijke expo wèRvik! én een wedstrijd
- vanaf 15 uur: optreden van Elle Yana en
Yves Segers
- om 16 uur: kroning van de nieuwe Tabaksfee
- afsluitend om 17.45 uur: straffe grabbelworp
met leuke prijzen

8

AGENDA

WATERGEWENNING
VOOR KINDEREN 3DE KLEUTERKLAS

LEREN ZWEMMEN
VOOR KINDEREN 1STE EN 2DE LEERJAAR

Je kind leert enkele vaardigheden die
nodig zijn om veilig te leren zwemmen.
De ideale voorbereiding voor de cursus
leren zwemmen volgende lente of tijdens
de paasvakantie. De cursus watergewenning bestaat uit vier lessen van telkens
45 minuten. We laten maximum vijf kinderen per groep toe.

Om te kunnen deelnemen moet je kind
een brevet watergewenning hebben.
Het moet aantonen dat het enkele
basisvaardigheden onder de knie
heeft. De cursus leren zwemmen
bestaat uit tien lessen van telkens
45 minuten. We laten maximum zes
kinderen per groep toe.

WANNEER: op zaterdag, van 6 tot en met 27 oktober,

WANNEER: op woensdag, van 26 september tot en met
5 december, groep 1 van 17.10 tot 17.55 uur, groep 2
van 18 tot 18.45 uur OF op zondag, van 23 september
tot en met 9 december, van 9.10 tot 9.55 uur
PRIJS: lessen op woensdag 60 euro (80 euro voor
niet-inwoners), lessen op zondag 90 euro (120 euro
voor niet-inwoners)
INSCHRIJVEN: alleen via www.wervik.be/webshop, vanaf woensdag 12 september om 17 uur tot en met
vrijdag 21 september
LET OP: de cursussen watergewenning en leren zwemmen zijn altijd snel volzet!

groep 1 van 16 tot 16.45 uur,
groep 2 van 17 tot 17.45 uur
PRIJS: 25 euro, 38 euro voor niet-inwoners

ZWEMSTIJLVERBETERING VOOR VOLWASSENEN
Ben je niet 100 procent tevreden over je zwemstijl? Kom dan naar de lessen zwemstijlverbetering. Je
krijgt tips om je techniek bij te schaven. Zo ga je soepeler zwemmen en beleef je meer plezier aan je
zwembadbezoek. Je kan ook een nieuwe zwemstijl leren. De cursus bestaat uit tien lessen.
op donderdag, van 20 september tot en met 20 december, van 16.10 tot 16.55 uur
(geen les op 4 oktober en 1, 15 en 29 november)
PRIJS: 60 euro, 80 euro voor niet-inwoners
INSCHRIJVEN: alleen via www.wervik.be/webshop
WANNEER:

Grijp je laatste kans om deel te nemen aan de gratis Fietsfotozoektocht
Westhoek. Misschien win je wel een luxe verblijfsarrangement of een
overnachting in de Westhoek, of een van de vijftien restocheques. Je kan je
deelnemingsformulier inleveren tot en met 30 september bij de toeristische
dienst (Koestraat 63).
> INFO:

toerisme@wervik.be, 056 95 24 25

September 2018 WAARHEEN
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AGENDA

HISTORISCHE
LEZINGEN

THEATERVOORSTELLING

avondwandeling

AS YOU LIKE IT

IN ERFGOEDCENTRUM
Dit najaar organiseert Erfgoedcentrum De
Briekenmolen samen met VormingPlus drie geschiedkundige voordrachten. De lezingen kaderen in de expo wèRvik! in het Tabaksmuseum,
die nog tot eind november vertelt over de meer
dan 2050 jaar oude geschiedenis van onze stad.
Je moet vooraf inschrijven bij VormingPlus.
- In oktober neemt archeoloog Johan Termote
je mee naar Werviks middeleeuwse verleden.
- In november vertelt streekgids Mario Dujardin over de godsdienstige troebelen in de
16de eeuw en wat daarvan de impact was op
onze stad.
- In december doet historicus Luc Declerck de
Franse periode uit de doeken, van de Franse Revolutie in 1789 tot de val van Napoleon
in 1815.

In As you like it - Elk zijn goesting gunt Theater De
Toekomst je een blik achter de schermen van een
theatergezelschap. Je krijgt niet enkel de making-of te
zien van een van Shakespeares schitterendste pareltjes, maar hoort evengoed dat de stiel van theatermaker-acteur door de eeuwen heen in wezen niet
veranderd is. Aan de hand van Shakespeares meest
geprezen en zwierigste komedie wordt commentaar
gegeven op het huidige theaterbestel en het wel en
wee van de actoren daarin anno 2018.
Spel: Joren Seldeslachts, Astrid Annicaert, Jonas Van
Thielen, Reinhilde Van Driel, Anaïs Jansen en Tom
Voet
Regie: Dirk De Keyzer
Muziek: Piet Slangen
WANNEER: donderdag

4 oktober om 13.30 uur
WAAR: GC Forum, Speiestraat 16
PRIJS: 5 euro
INFO EN TICKETS: bibliotheek@wervik.be, 056 95 24 00

WANNEER: maandagen 15 oktober (Johan
Termote), 12 november (Mario Dujardin) en 10
december (Luc Declerck), telkens van 19.30 tot
21.45 uur
WAAR: Erfgoedcentrum De Briekenmolen,
Koestraat 65
PRIJS: 8 euro per lezing
INFO EN INSCHRIJVEN: www.vormingplusow.be,
oostende@vormingplus.be, 059 50 39 52

van 19 tot 22 uur, GC Ter
Hand, Magerheidstraat 66.
PRIJS: gratis. INFO: sport@
wervik.be, 056 95 24 51
-> zie p. 8

ZA 01/09
Kids-athletic’s

Atletiekmeeting van Athleoo Wervik voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Atletiek in de vorm van
allerlei leuke spelletjes.
van 14 tot 18 uur, atletiekpiste, Virovioslaan 17.
PRIJS: gratis. INFO: hollebekepatrick@skynet.be,
0478 78 95 43

ZA 01/09
VERDEDIGINGSKUNST

Kali

zaterdag van 9 tot 10.30
uur, De Pionier, Gosserieslaan 6 en donderdag
van 20 tot 22 uur, Ter
Linde, Tuinwijk 2. INFO:
johan.kaat@outlook.be,
0499 23 81 34

inschrijven van 8 tot 8.45
uur, start tornooi om 9
uur, Oosthove, Speiestraat 32. PRIJS: 12 euro.
INFO: 0491 52 60 32 of
0477 54 99 81

1815

1550

1350

500

1744

MUSIC IS THE HEALER FESTIVAL

vanaf 14.30 uur, festivalterrein, Oude Ieperweg 8.
PRIJS: gratis. INFO: www.
facebook.com/mith.fest

Tickets en info:
056 95 24 00
bibliotheek@wervik.be

ZO 02/09
Tabaksfeeverkiezing

van 14 tot 18 uur, In den
WAARHEEN September 2018

Grooten Moriaen, Koestraat 63a. PRIJS: gratis.
INFO: tabaksmuseum@
wervik.be, 056 95 24 25
-> zie p. 8

DI 04/09
Boottocht 55+

INFONAMIDDAG

Proper Wervik

Marie-Christine Decorte en Chris Voet geven
uitleg bij de werking van
Proper Wervik. De vrijwilligersorganisatie ruimt
zwerfvuil op en sensibiliseert de bevolking.
om 14.30 uur, De Spie,
Beselarestraat 3.
PRIJS: 2 euro.
INFO: ldc.despie@wzb
wervik.be, 056 95 29 51

WORKSHOP

Budgetkoken

van 9 tot 11.30 uur,
De Kier, Gosserieslaan 4.
PRIJS: 2,50 euro. INFO: rosemarie.dewilde@ocmwwervik.be, 056 95 26 31

Schoolboeken
kaften in de bib

van 14 tot 18 uur, bibliotheek, Sint-Pol 3. PRIJS:
gratis. INFO: bibliotheek@
wervik.be, 056 95 24 00
-> zie p. 8

DO 06/09
Sportieve zomer-

DI 11/09
WORKSHOP

Kalender of fotoalbum maken

van 13.30 tot 16 uur op
dinsdag 11, 18 en 25 september OF van 9 tot 11.30
uur op donderdag 13, 20
en 27 september OF van
9 tot 11.30 uur op vrijdag
14, 21 en 28 september,
De Kier, Gosserieslaan 4.
PRIJS: 2,50 euro.
INFO: rosemarie.dewilde@
ocmw-wervik.be, 056 95
26 31

DO 13/09
Feestmaaltijd

van 11.30 tot 14 uur, De
Kier, Gosserieslaan 4.
PRIJS: 10 euro. INFO: rosemarie.dewilde@ocmwwervik.be, 056 95 26 31

www.toerisme-leiestreek.be/boottochten of
balie toeristische dienst
INFO:

Tornooi Petanqueclub Macote
WO 05/09

Mith Fest

10

VR 07/09

Gosserieslaan 4. PRIJS:
2,50 euro. INFO: rosemarie.dewilde@ocmw-wervik.be, 056 95 26 31

ZA 08/09
BOOTTOCHT

Wervik Wambrechies

INFO: www.toerismeleiestreek.be/boottochten
of balie toeristische dienst

ZO 09/09
Open Monumentendag

Wandeling door
Geluwe

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

VR 14/09
CINÉ FORUM

van 10 tot 18 uur. INFO:
www.openmonumentendag.be

Dansnamiddag

van 15 tot 19 uur, De Kier,
September 2018 WAARHEEN
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AGENDA
Dunkirk

om 20 uur, Forum, Speiestraat 16. PRIJS: 5 euro,
leden Gezinsbond 4 euro.
INFO: cultuur@wervik.be,
056 95 24 17

ZA 15/09
TENNIS

Initiatie- en vervolmakingslessen
(GEBOREN 2004-2014)

Lessen op woensdagnamiddag, vrijdagavond en
zaterdagvoormiddag
TC Olympos, Ten Brielensesteenweg 55a. INFO:
www.tcolympos.be, sofiewybaillie@gmail.com,
0479 85 06 19

0478 55 15 59
TENNIS

Initiatie- en vervolmakingslessen
(VOLWASSENEN)

Groepslessen in het
weekend voor 18+
TC Olympos, Ten Brielensesteenweg 55a. INFO:
www.tcolympos.be, sofiewybaillie@gmail.com,
0479 85 06 19

BBQ Athleoo

van 11.30 tot 18 uur, atletiekpiste, Virovioslaan 17.
INFO: hollebekepatrick@
skynet.be, 0478 78 95 43

MA 17/09
STARTAVOND MARKANT

World Cleanup Day Culinaire wandevanaf 14 uur, Oosthove,
ling met gids

Speiestraat 32. PRIJS:
gratis. INFO: properwervik2018@gmail.com,
0485 54 97 20 (Chris Voet)
-> zie p. 15

vanaf 19 uur. INFO: caroline.
brodeoux1@gmail.com

AVONDVOORSTELLING

om 14 uur, De Spie, Beselarestraat 3. PRIJS: 6 of 8
euro. INFO: ldc.despie@
wzbwervik.be, 056 95 29 51
-> zie p. 14

Stijn Meuris –
Tekst en uitleg

20 uur, Forum, Speiestraat 16. PRIJS: 10 euro.
INFO: cultuur@wervik.be,
056 95 24 17

ZO 16/09
Het rommelt op
Laag-Vlaanderen

12de jaargang van een
van de gezelligste en
grootste rommelmarkten
van de streek
van 6 tot 17 uur, Laagweg 3. PRIJS: 4 euro per
5 meter. INFO: www.
rommelmarktwervik.be,
degryseluc@telenet.be,
12
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DO 20/09
Sneukelroute

ZO 23/09
Tabakstocht

Afstanden van 6, 12, 15,
21, 28 en 35 km – gratis
bezoek aan Tabaksmuseum – organisatie WSV
Wervik - start tussen 7
en 15 uur, De Graankorrel, Magdalenastraat 29.
PRIJS: 1,10 euro (lid Wandelfederatie), 1,50 euro
(niet-lid), gratis <12 jaar.
INFO: wsv.wervik@telenet.
be, 056 31 27 90

Vers Geperst en
zondags ontbijt

Ontdek de mensen,
boeken en activiteiten
van Davidsfonds Wervik en Geluwe (9 tot 12
uur). De boeken van het
lidmaatschap 2018-19
liggen ter inzage. Royaal
zondags ontbijtbuffet met
glas cava (8 tot 10.30 uur).
van 8 tot 12 uur, De Kier,
Gosserieslaan 4. PRIJS:
12 euro (ontbijt). INFO:
wervik@davidsfonds.net,
056 31 27 93

BEGELEIDE FIETSTOCHT

De metamorfose
van de Leie

Herneming van tocht die
op 09/08 werd geannuleerd.
van 13.30 tot 18 uur.
PRIJS: 4 euro. INFO: toerisme@wervik.be, 056 95
24 25

MA 24/09
VORMING MULTIMEDIA

cultuur@wervik.be, 056
95 24 17

WO 26/09
OUDERBIJEENKOMST

Huisje, tuintje,
boompje of net
niet?

van 19 tot 21 uur, De Kier,
Gosserieslaan 4. PRIJS:
gratis. INFO: lindsey.allewaert@votjeugdhulp.be,
0491 71 87 26

DO 27/09
Bloed geven

van 17 tot 20.30 uur,
Oosthove, Speiestraat
32. INFO: donorcentrum.
kortrijk@rodekruis.be,
056 44 33 35
VORMING

Mindful omgaan
met emoties

van 19.30 tot 21.30 uur,
bibliotheek, Sint-Pol 3.
PRIJS: 8 euro. INFO: bibliotheek@wervik.be, 056
95 24 00. INSCHRIJVEN:
oostende@vormingplus.
be, 059 50 39 52

Wat is het?
VR 28/09
Moet het?
En wat doet het? OPENDEUR
De Brug
van 14 tot 16.30 uur,
De Kim, Sint-Jorisstraat
3. PRIJS: 6 euro. INSCHRIJVEN: oostende@vormingplus.be, 059 50 39 52 of
bij De Kim
HUMOR OP MAANDAG

Elias van Dingenen,
Stijn Verdegem
en Bart Grin
van 20.30 tot 22 uur, 't
Kapittel, Ooievaarstraat
33. PRIJS: 10 euro. INFO:

Naar aanleiding van zijn
20-jarig bestaan opent
dagverzorgingscentrum
De Brug zijn deuren voor
het grote publiek.
van 14 tot 16 uur, DVC De
Brug, Sint-Jorisstraat 3.
PRIJS: gratis. INFO: veerle.
decuypere@mater-amabilis.be, 056 31 14 68

ZA 29/09
HERDENKING

17. PRIJS: gratis. INFO:
hollebekepatrick@skynet.
be, 0478 78 95 43

Ernest Seaman VC
SCHLAGERFESTIVAL
en bevrijding
Geluwe
Nacht van de
Ambiance
om 10 uur voordracht

Dirk Decuypere, GC Ter
Hand, Magerheidstraat 66,
en om 11 uur onthulling
gedenkplaat, Magerheidstraat 125. PRIJS: gratis.
INFO: 0477 06 74 46
-> zie p. 7
27STE CORPUSS-RUN

Dwars door
Geluwe

Dé loopwedstrijd in
Geluwe. Afstanden:
jeugdreeksen, jogging
3,6 km, midrun 7,1 km,
prestatieloop 14,3 km
van 13 tot 18 uur, Ter
Linde, Tuinwijk 2. PRIJS:
gratis. INFO: www.dwarsdoorgeluwe.be

van 19.30 tot 3 uur,
Oosthove, Speiestraat
32. PRIJS: 15 euro. INFO:
nachtvdambiance@gmail.
com, 0473 34 15 90

ZO 30/09
CINÉ FORUM

FC De Kampioenen 3 – Kampioenen forever

om 14.30 uur, Forum,
Speiestraat 16. PRIJS: 5
euro, leden Gezinsbond
3 euro. INFO: cultuur@
wervik.be, 056 95 24 17

RONDLEIDING EXPO

wèRvik!

om 15 uur, Tabaksmuseum,
Koestraat 63. PRIJS:
gratis. INSCHRIJVEN: www.
wervik.be/webshop of
aan museumbalie

DO 04/10
THEATERVOORSTELLING

As you like it / Elk
zijn goesting

THEATER DE TOEKOMST

om 13.30 uur, Forum,
Speiestraat 16. PRIJS: 5
euro. INFO EN TICKETS:
bibliotheek@wervik.be,
056 95 24 00
-> zie p. 10

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

Jouw activiteit
in de Waarheen?
11de Memorial
Gilbert Zoetaert

Atletiekmeeting waaraan
iedereen vanaf cadet
mag deelnemen. Op het
programma: 100 meter,
300 meter, mijl, 3000
meter, kogelstoten, discuswerpen, speerwerpen
en verspringen. Kom de
atleten aanmoedigen.
van 14 tot 18 uur, atletiekpiste, Virovioslaan

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 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

MILIEU
GROENER
ZUID-WEST-VLAANDEREN

SNEUKELROUTE
Langs de voetgangerscirkel vinden we verschillende stopplaatsen met een lekker hapje of drankje.
Iedereen doet de korte wandeling in het centrum van Geluwe op eigen tempo.
WANNEER: donderdag

20 september om 14 uur
WAAR: vertrek aan LDC De Spie, Beselarestraat 3
PRIJS: 6 euro voor bewoners van een OCMW-huisvesting,
8 euro voor externen
INFO: ldc.despie@wzbwervik.be, 056 95 29 50

VIEF, SENIORENKNOOPPUNT WERVIK

OKRA GELUWE

- Ma 3 september, 14 uur, zaal Avalon. Kaarting +
rummikub
- Ma 10 september, 14 uur, zaal Avalon. Voordracht
Francis Peters: ‘En … vergeet vooral niet te …
lachen’
Inschrijven voor Kursaal Oostende bij het bestuur tot
en met 26 september

- Ma 3, 10, 17 en 24 september, 14 uur, gemeentepark.
Fietsen
- Wo 5, 12, 19 en 26 september, 14 uur, gemeentepark.
Petanque
- Wo 5, 12, 19 en 26 september, 14 uur, De Gaper.
Dansen
- Ma 10 september, 14 uur, De Gaper. Creaclub-hobby
- Di 11 en 25 september, 14 uur, De Gaper. Kaarten

VL@S WERVIK-GELUWE
- Ma 3 september, 14 uur, ’t Portaal. Voordracht
Waardig sterven
- Di 4 september, 14 uur, De Kim. Wervikse koutenanche
- Wo 5 en 19 september, 13.45 uur. Bolletra
- Do 6 en 20 september, 13.45 uur, Oosthove. Petanque
- Di 11 september. Verwendag
- Do 13 en 27 september, 14 uur, stadhuis. Fietsen
- Ma 17 september, 14 uur, ’t Portaal. Prijskaarting
- Di 18 september, 14 uur, ’t Portaal. Darts
- Ma 24 september, 14 uur, ’t Pardoen. Wandelen

NEOS GELUWE
- Do 6 september. Startvergadering met Koen Dewulf
- Di 11 september. Fietsen
- Wo-do 12-13 september. Tweedaagse Houffalize
- Di 18 september. Wandelen
- Do 20 september. Kaarten

NEOS WERVIK
- Di 4 en 18 september, 14 uur, ’t Portaal. Kaartnamiddag
- Di 11 september, 8 uur, St-Jozefskerk. Verrassingsreis
- Di 25 september, 14.30 uur, ’t Portaal. Begeleid
debat tussen de directieleden van het Woon- en
Zorgbedrijf Wervik
14
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Op zaterdag 15 september is er een wereldwijde actiedag om onze planeet schoon te maken.
In onze stad doen de vrijwilligers van Proper
Wervik hun duit in het afvalzakje. Plaats van
afspraak is domein Oosthove. Van daaruit verspreiden de deelnemers zich over Wervik en Geluwe. Na de opruimactie krijgen zij een drankje
aangeboden.
Wil je aan de opruimactie deelnemen, geef dan
vooraf je naam op. Zo is het makkelijker om een
en ander te organiseren.

Liefhebber van een bijen- of vogelvriendelijke tuin?
Een boon voor klimplanten? Wil je kunnen snoepen
van je tuin? Dan is de verkoopactie van streekeigen
(fruit)bomen, struiken en kleinfruit van Natuurpunt
iets voor jou. Je kan alle soorten aanplanten op een
beperkte oppervlakte. Natuurpunt verkoopt ze aan
een zeer voordelige prijs en de opbrengst gaat naar de
aankoop van waardevolle natuurgebieden in de buurt.
Tot en met 1 oktober kan je fruitbomen en kleinfruit
bestellen, voor alle andere soorten kan dat tot en met
12 november.
> INFO EN BESTELLEN: www.maakhetgroener.be

> INFO EN INSCHRIJVEN: properwervik2018@
gmail.com, 0485 54 97 20 (Chris Voet)

OKRA KRUISEKE
- Wo 5 en 19 september, De Knippelaar. Kaarten
- Wo 12 september. Fietsen

OKRA WERVIK
- Ma 3 september. Fietsen naar Moorsele (‘t Lindeke)
- Di 4, 11, 18 en 25 september, 13.30 uur, Oosthove.
Petanque
- Di 11 september, 17 uur, Oosthove. Petanque BBQ
- Do 13 en 27 september, 13.30 uur, ’t Portaal. Puntenkaarting
- Vr 14 en 28 september, 14 uur, ’t Portaal. Lijndansen
- Ma 17 september, 14 uur, In den Grooten Moriaen.
Wandelen
- Wo 19 september. Fietsen naar Gullegem (Bergelen)
- Wo 26 september, 14 uur, Oosthove. Kubbspel
- Vr 28 september. Marktactie
- Za 29 september. Dagreis naar Arques en SaintOmer (F)

DE PORTAALKAARTERS, ’T PORTAAL
- Wo 5 september. Prijskaarting
- Wo 12 september. Inhaalkaarting
- Andere woensdagen. Kaarting

AFVALCOACH P+MD
In 2016 werd in onze stad een proefproject opgestart,
waarbij de blauwe PMD-zak vervangen werd door de
paarse P+MD-zak. Daarin mogen ook harde plastic verpakkingen gestopt worden. Maar ook dan is het niet altijd evident om je afval correct uit te zoeken. Daarom
zetten de stad Wervik en afvalintercommunale Mirom
sinds augustus een afvalcoach in.
Is je P+MD-zak niet in orde? Vanaf nu kleeft de ophaler
er geen zwart handje meer op, maar komt de afvalcoach
langs om sorteertips te geven. Als je niet thuis bent,
stopt hij een flyer met info in je bus. Je kan hem contacteren en eventueel een afspraak maken.
> INFO: www.mirom.be/paarsezak

GROEPSAANKOOP
ZONNEPANELEN
Ook West-Vlaanderen kiest voor zonne-energie. Je kan
inschrijven van 1 september tot en met 2 oktober voor de intussen al vierde groepsaankoop zonnepanelen. Op 3 oktober vindt de veiling plaats, waarin
gekwalificeerde leveranciers hun scherpste prijs bieden. De veiling wordt gewonnen door de laagste bieder.
Vanaf 22 oktober doet die aan de deelnemers een persoonlijk voorstel. Zij kunnen dat aanbod accepteren tot
7 december. Ga je in op het voorstel, dan wordt ernaar
gestreefd om vóór de zomer van 2019 jouw zonnepanelensysteem te installeren.
> INFO EN INSCHRIJVEN: www.wijkiezen.be
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IN DE KIJKER: EEN NIEUW SCHOOLJAAR

Weer naar school!

VEILIGE SCHOOLROUTES

De grote vakantie zit erop, een nieuw schooljaar is daar. We zetten hier
enkele zaken op een rijtje die jouw schoolleven fijner en veiliger maken.
BRUGFIGUUR STEFFI GEEFT RAAD

CONTACTMOMENTEN STUDIETOELAGEN

VITAMIENTJES OP SCHOOL

Vragen over de schoolfactuur, vrijetijdsbesteding, gezondheid,
huisvesting, financiën, opvoeding, …?
Brugfiguur
Steffi
Malfait begeleidt en
ondersteunt ouders
van schoolgaande
kinderen in Wervik, Geluwe en Kruiseke.
Je kan bij Steffi op kantoor langsgaan,
maar ze komt ook aan huis. Iedere woensdag heeft ze spreekuur op de sociale dienst
van het OCMW van 13 tot 16.30 uur. Steffi
houdt ook geregeld zitdagen in alle scholen
in Wervik, Geluwe en Kruiseke; ieder kind
krijgt daarover een flyer.

Tot 1 juni 2019 kan je een studietoelage aanvragen voor je schoolgaande kinderen. Wil je weten of je daar recht op hebt? Kan je hulp
gebruiken bij het invullen van het aanvraagformulier? Je kan bij
brugfiguur Steffi terecht op een van volgende data:
- dinsdag 11 september, van 17 tot 18.30 uur: De Graankorrel Wervik
- dinsdag 18 september, van 17.30 tot 18.30 uur: Grenslandschool
Wervik
- maandag 24 september, van 16.30 tot 18 uur: De Vlier Geluwe
- dinsdag 2 oktober, van 18 tot 19 uur: Sint-Jorisschool Geluwe
- maandag 8 oktober, van 16.30 tot 18 uur: De Horizon Wervik
- donderdag 11 oktober, van 17 tot 18 uur: De Graankorrel Geluwe
- donderdag 18 oktober, van 17 tot 18 uur: De Graankorrel Kruiseke
- donderdag 25 oktober, van 16.30 tot 18 uur: Sint-Jozefscollege Wervik

Ook dit jaar krijgen kinderen op de Wervikse scholen iedere woensdag een portie gratis vitamines. In september is er fruit, van
oktober tot begin april een kom soep en
vanaf eind april weer fruit. Een gezond en
lekker initiatief van het OCMW en de Wervikse scholen, dat kadert binnen het kinderarmoedebeleid.

www.wervik.be/ocmw/brugfiguurkan-ook-jou-helpen, schoolkansen@
wervik.be, 056 95 26 05
> INFO:

> INFO:

schoolkansen@wervik.be, 056 95 26 05

HUISWERKBEGELEIDING
In Buurthuis De Kier kunnen kinderen en jongeren van het eerste
leerjaar tot en met het tweede middelbaar terecht voor ondersteuning bij het maken van hun huiswerk en het zelfstandig leren. Ouders
zijn verantwoordelijk voor het brengen en ophalen van hun kinderen.
WANNEER: iedere maandag, dinsdag en donderdag van 16 tot 18.30 uur

Buurthuis De Kier, Gosserieslaan 4
PRIJS: per begonnen halfuur: 1 euro, 0,75 euro (2 kinderen), 0,50
euro (sociaal tarief), 0,38 euro (2 kinderen sociaal tarief)
WAAR:

> INFO:

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

Dit voorjaar stippelde de stad samen met de
verschillende scholen in Wervik de veiligste en
aangenaamste fiets- en wandelroutes naar school uit. Zij
werden aangeduid met pijlen. De kaart waarop alle routes staan, werd verspreid onder alle lagereschoolkinderen in Wervik. Na een positieve evaluatie van de proefperiode wordt het project definitief en zal het systeem
worden uitgebreid naar Geluwe en Kruiseke.

MAALTIJDEN VOOR KINDEREN
EN (GROOT)OUDERS
Op woensdag kan je in Buurthuis De Kier en
LDC De Spie weer gezond en betaalbaar middageten met je (klein)kinderen. Je krijgt een
warme maaltijd en een dessert. Minstens
één kind moet jonger zijn dan twaalf jaar.
van 12 tot 13.30 uur, eerste
woensdag van de maand in Buurthuis De
Kier (Gosserieslaan 4), derde woensdag van
de maand in LDC De Spie (Beselarestraat 3)
PRIJS: volwassenen 7 euro, kinderen 4 euro,
sociaal tarief 1 euro
INSCHRIJVEN: ten laatste een week voor de
maaltijd: 056 30 02 00 (voor sociaal tarief
056 95 26 00)
WANNEER:

GRATIS FIETSHELMEN
In ons land is het dragen van een fietshelm niet verplicht,
maar als je valt met je tweewiel, vermindert een helm wel flink
het risico op hoofdletsels. De stad Wervik kocht 25 fietshelmen aan, die ter beschikking worden gesteld van alle scholen.
Klassen die een fietsuitstap maken, kunnen die helmen gratis
ontlenen.
> INFO:

jeugd@wervik.be, 056 95 24 21

GEMACHTIGD OPZICHTERS GEZOCHT
GRATIS PEUTERPAKKET
Gaat je kind voor het eerst naar de kleuterklas? Haal dan zeker het gratis peuterpakket
af ter waarde van 30 euro. Dat bevat een mooie schooltas, een brooddoos, het boekje
Wannes gaat naar school en het boekje Op je potje, Konijn met beloningskaart zindelijkheidstraining.
> INFO:
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jeugd@wervik.be, 056 95 24 21

Je kent ze wel, de gemachtigd opzichters die onze kinderen
veilig helpen oversteken in de buurt van hun school. Weer
of geen weer, ze zijn altijd op post, met een glimlach. Nieuwe
gemachtigd opzichters zijn altijd welkom. Interesse? Je moet
daarvoor een korte cursus volgen bij de politie Arro Ieper.
contacteer een van de Wervikse scholen, zij verwijzen je door
> INFO:
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CULTUUR

OPEN / GESLOTEN

Academie voor Beeld, Muziek & Woord wenst jou aan boord
De Academie van Menen/Wervik is er voor iedereen van 6 tot 99 jaar die kunstzinnig bezig wil zijn. Dankzij het
nieuwe decreet deeltijds kunstonderwijs wordt het aanbod vanaf het schooljaar 2018-19 verruimd met enkele
nieuwigheden. Nieuwsgierig? Ga eens langs voor inlichtingen, volg een proefles of rep je naar een van de expo’s,
concerten en toonmomenten.
De nieuwe opleidingsstructuur van de Academie bestaat uit drie artistieke domeinen, die we hieronder kort voorstellen. Voor alle details en info over inschrijvingen en lesmomenten verwijzen we naar de website van de Academie.
BEELDENDE & AUDIOVISUELE KUNST
- 1ste en 2de graad (6-11 jaar): beeldatelier
- 2de en 3de graad (8-17 jaar):
animatiefilm
- 3de graad (12-17 jaar): architectuur- of beeldatelier
- 4de graad (18+): keuze uit ateliers
fotokunst, keramiek, beeldhouwen
en ruimtelijke kunst, schilderkunst, tekenkunst, grafiekkunst,
projectatelier (nieuw)

MUZIEK
- 1ste graad (6-7 jaar): klankkriebels
- 2de graad (vanaf 8 jaar): muziekatelier
- 2de graad (vanaf 15 jaar): muziekatelier klassiek of jazz-pop-rock
- 3de graad: klassiek / jazz-poprock / muziek schrijven
- 4de graad: vertolkend muzikant
/ creërend muzikant (klassiek of
jazz-pop-rock)
- na 4de graad: specialisatie

WOORD
- 1ste graad (6-7 jaar): klankkriebels
- 2de graad (vanaf 8 jaar): woordatelier
- 3de graad (vanaf 12 jaar): woordlabo (jongeren)
- 3de graad (vanaf 15 jaar): woordlabo (jongeren en volwassenen)
- 4de graad: vertolkend acteur
(woordtheater of toneel) / creërend acteur (vertellen en presenteren)
- na 4de graad: specialisatie

Voor wie?

Iedereen die wil oefenen met
de Nederlandse taal.

Inschrijven?

Je hoeft je niet in te
schrijven. Kom gewoon langs.

Wanneer?

Op volgende
maandagen: 27/08,
10/09, 24/09, 08/10, 22/10,
05/11, 19/11, 03/12 en 17/12.
Telkens van 18 tot 20 uur.

Waar?

Buurthuis De Kier,
Gosserieslaan 4,
Wervik.

Maandag
Dinsdag		
Woensdag
Donderdag
Vrijdag		
Zaterdag*

Maandag
Dinsdag		
Woensdag
Donderdag
Vrijdag		
Zaterdag
Zondag		

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
* alleen zaterdag 1 september
> 056 30 01 01, www.wervik.be, info@wervik.be
www.facebook.com/stadWervik

STADHUIS - DIENSTEN
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag*

9 - 12 uur
op afspraak:
9 - 12 uur
15 - 18.30 uur
9 - 12 uur
op afspraak:
9 - 12 uur
9 - 12 uur
9 - 12 uur (enkel dienst Burgerzaken)
*alleen zaterdag 1 september

Onthaal en diensten van het stadhuis zijn
gesloten op vrijdag 28 september.

Word molenaar in Wervik

Oefen je Nederlands in groep
op een leuke manier.

ZWEMBAD TER LEIE

> INFO: www.academiemenen.be

Kortlopende richtingen (nieuw)
beeld & cultuur (vanaf 16 jaar)
specialisatie: specialisatie crossover (vanaf 18 jaar)

Wat?

STADHUIS - ONTHAAL

Ben je minstens 16 en heb je interesse in erfgoed, techniek en
molens? Dan is de nieuwe cursus op zaterdag van Molenforum
Vlaanderen beslist iets voor jou. Je kan kiezen voor een opleiding
tot meester-molenaar of tot molengids. De cursus loopt vanaf 6
oktober tot en met 16 maart. Theoretische lessen en molenbezoeken worden gespreid over verschillende Vlaamse provincies.
Stad Wervik betaalt jouw opleiding en verplaatsingen terug, als
je de cursus afwerkt en drie draaidagen uitvoert op een van de
Wervikse molens.
www.molenforumvlaanderen.be
cultuur@wervik.be,
056 95 24 17
> INFO:

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

Recyclagepark Geluwe is gesloten vanaf donderdag 13 september, wellicht tot eind november.

gesloten
17 - 19.45 uur
14 - 16.30 uur
12 - 13.30 uur
17 - 20.45 uur
14 - 17.45 uur
9 - 11.45 uur

17 - 20.45 uur
17 - 19.45 uur

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

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

Op zondag 2 september is het museum gratis toegankelijk voor de inwoners van Wervik en WervicqSud (F).

ERFGOEDCENTRUM
DE BRIEKENMOLEN
In september 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 vrijdag 28
september.

Dit is een initiatief van OCMW Wervik
in samenwerking met VormingPlus
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WAARHEEN September 2018

September 2018 WAARHEEN
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IN BEELD

Foto's van Alain Vanackere, David Samyn, DebaDo, Elsje van Bellingen, Filip Van Loo, Gerdy Vantomme, Ignace Lacante,
Jacques Vandamme, Luc Vanthuyne, Martine Heeren, Rita Hollebeke en Steven Vansteenkiste

StadWe

#wervik

