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Wervik verbroedert
met Flossenbürg

Daniël Durnez

DIGITALE WEEK
Digiwijze tips

Gilbert Durnez

AGENDA

UiTagenda vol leuke
activiteiten en dingen

Marcel Durnez

EERSTE WOORD

STADSNIEUWS

Voorstelling met
Frederik Imbo

Bedankt voor
jouw engagement
en enthousiasme!

Dag van de Jeugdbeweging
Ga je op 19 oktober in het uniform van je
jeugdbeweging naar school of werk, dan
krijg je een gratis traktatie. Om 7 uur is
dat een ontbijt aan d’Arke, om 10 uur een
tussendoortje aan speelplein Hoogland en

om 15 uur een vieruurtje aan het Berkenhof.
’s Avonds is er om 19 uur een gratis
spaghettiavond in Oosthove, voor bestuursleden en leiding van jeugdverenigingen, animatoren van de speelpleinwerking
en de jeugdraad. Je moet daarvoor inschrijven: rein.dejongh@wervik.be, 056 95 24 20.

STEDENBOUWKUNDIGE
VERORDENING VAN KRACHT

De stedenbouwkundige verordening werd
definitief goedgekeurd. Dat is een gemeentelijk
reglement dat de dienst Leefomgeving gebruikt
om vorm te geven aan de goede ruimtelijke ordening bij het beoordelen van aanvragen voor
een omgevingsvergunning. Er staan algemene
regels en afspraken in over onder andere maximale bouwdieptes, bouwvrije afstanden, garagetoegangen, oppervlaktenormen leefruimtes, en
verhouding bebouwde/verharde oppervlakte en
groene ruimte bij meergezinswoningen. Je vindt
de verordening op www.wervik.be/producten/
stedenbouwkundige-verordening-wervik.

Verbroedering
met Flossenbürg
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Beleef eens een
Apero Classico
of Leiesessie

15
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Stoppen met
roken? Dat kan!

Buren bij
Kunstenaars

Digitale Week

maandag 22 oktober om 20 uur
WAAR: GC Forum, Speiestraat 16
PRIJS: gratis
INFO: ilse.paerewyck@ocmw-wervik.be, 056 95 26 50
WANNEER:

> INFO: leefomgeving@wervik.be, 056 95 21 60

Wervik kiest
4

Veel conflicten zijn te wijten aan misverstanden in
onderlinge communicatie. Het overkomt iedereen
wel eens: je bedoelt het goed, maar de ander interpreteert het anders, of – nog erger – helemaal verkeerd. Het vuurwerk dat daardoor ontstaat, is niet
altijd even prettig. Hoe moet je precies uitdrukken
wat je bedoelt? Hoe kan je feedback geven op een
respectvolle manier? Hoe komt het dat die ander
mij niet begrijpt? Luisteren, hoe doe je dat precies?
Dit zijn enkele onderwerpen die
Frederik Imbo behandelt in zijn interactieve presentatie Waarom we
2 oren hebben en slechts 1 mond.
Imbo (Menen, 1975) is acteur, mediatrainer en presentator.
Op deze avond wordt ook de
gloednieuwe website van Huis van
het Kind Wervik, dat de voorstelling organiseert, gelanceerd.

Op zondag 14 oktober zijn er lokale verkiezingen.
Stemmen is verplicht. Je kan een volmacht geven
aan een andere kiezer, moest je om een of andere
reden niet naar de stembus kunnen gaan. Het onthaal van het stadhuis is open van 8 tot 12 uur voor
wie geen oproepingsbrief kreeg of hem kwijt is, op
de valreep een doktersbriefje of attest werkgever
wil afgeven, een volmacht wenst te regelen.
> INFO: vlaanderenkiest.be, 056 95 21 03
burgerzaken@wervik.be

ZONE 30 IN CENTRUM
VAN WERVIK
Sinds 1 september bedraagt
de maximumsnelheid in het
centrum van Wervik 30 km/
uur. Het invoeren van een zone
30 in de centrumstraten wordt
gezien als een efficiënte manier om de verkeersveiligheid
te verhogen. Het gaat om een proefproject dat
over enkele maanden wordt geëvalueerd.
> INFO: www.wervik.be/nieuws/zone-dertig-in-

het-centrum-van-wervik

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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IN DE KIJKER: VERBROEDERING MET FLOSSENBÜRG
overleed hij.’ Yves Durnez vervolgt: ‘Nadat hij
bijna een jaar in de gruwelijkste omstandigheden vastgezeten had in Flossenbürg, werd
mijn vader samen met enkele duizenden anderen op dodenmars gestuurd richting Dachau.
Na een helse tocht van 110 km werd hij op het
nippertje door Amerikaanse troepen bevrijd
op 23 april 1945.’
Ondanks zijn vreselijke ervaringen, ging Marcel vanaf de jaren 1990 elk jaar terug naar
Flossenbürg. ‘Om zijn broers te herdenken,
maar ook omdat hij er veel lotgenoten en Belgische vrienden terugzag.’

‘Niet de haat heeft het
uiteindelijk gehaald,
maar wel de liefde’
Op zaterdag 27 oktober ontvangt de stad Wervik een delegatie uit Flossenbürg,
om de verbroedering tussen beide gemeentes te ondertekenen.
MARCEL EN ZIJN BROERS
Flossenbürg heeft ongeveer 1.500 inwoners, ligt in het noordoosten van de Duitse
deelstaat Beieren en grenst aan Tsjechië.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog was er in
het dorp een naziconcentratiekamp. Marcel
Durnez uit Geluwe zat er gevangen, net als
zijn broers Daniël en Gilbert. Het wedervaren van de broers Durnez zorgde voor een
blijvende band met Flossenbürg, die nu met
een officiële Verbrüderung bezegeld wordt.
Samen met Yves Durnez, zoon van Marcel
en voorzitter van de Vriendenkring van
Flossenbürg - afdeling Geluwe, reconstrueren we het verhaal.
4
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' Mijn
vader
zou fier
geweest
zijn!'

Al 20 jaar bezoekt de familie van Marcel Durnez, die overleed in 2016, het voormalige concentratiekamp van Flossenbürg. ‘Mijn vader
zat er gevangen van mei 1944 tot aan de bevrijding in april 1945 en leefde er in de meest
onmenselijke omstandigheden. Zijn broers
Daniël en Gilbert hadden minder geluk. Door
totale uitputting en het ontbreken van ook
maar enige medische hulp, stierf Daniël aan
tuberculose in januari 1945. Ook Gilbert, die
een kwetsuur aan de voet opliep, en daarom
bijna kreupel werd geslagen, haalde het niet.
Zijn ontstoken voet en been zorgden ervoor
dat hij als een extra last werd beschouwd. In
april 1945, kort voor het einde van de oorlog,

TERUG NAAR FLOSSENBÜRG
‘Mijn vader was erg onder de indruk van de
manier waarop hij door het team van de Gedenkstätte Flossenbürg werd ontvangen: gemoedelijk, respectvol, eerbiedig en met een
enorm schuldbesef van wat hun voorouders
hun medemensen hadden aangedaan. ‘Het
contrast is duizend maal groter dan het verschil tussen dag en nacht,’ zei hij daarover.
Door de jaren heen ontstonden hechte en oprechte vriendschapsbanden. Mijn vader drukte wat hij voelde krachtig uit in een eenvoudige zin: ‘Niet de haat heeft het uiteindelijk
gehaald, maar wel de liefde.’ Waarna hij heel
geëmotioneerd zweeg. Dit horen van iemand
die zoveel gruwel heeft meegemaakt, zou velen tot nadenken moeten stemmen.’

Het groepje dat naar Flossenbürg trok, werd
ieder jaar groter. Familieleden, vrienden en
kennissen en geïnteresseerden uit Wervik-Geluwe en omgeving gingen mee. De ‘Belgische delegatie’ was sommige jaren 60 tot 70
personen groot. Daardoor ontstonden extra
contacten met de inwoners van Flossenbürg.
Ook middelbarescholieren begonnen erheen
te gaan. In de zomer van 2009 werd een extra bezoek ingelast: de opbrengst van enkele
opvoeringen van Moeder, we zullen goed voor
elkaar zorgen! – een theatervoorstelling over
Marcels oorlogservaringen – werd door Kiwanis Tabaksstreek geschonken aan de Gedenkstätte Flossenbürg, ter ondersteuning van de
pedagogische werking.

VERBROEDERING
Op een bijeenkomst van overlevenden liet Marcel Durnez zich eens
ontvallen dat het goed zou zijn, moest er een soort blijvende band
ontstaan tussen zijn ‘Gilwe’ en Flossenbürg. ‘Opdat men niet zou
vergeten wat er ooit was gebeurd, als de overlevenden er niet meer
zouden zijn. Na wat gepalaver over de betekenis van ‘een band’, viel
het woord jumelage of verbroedering,’ vertelt Yves Durnez.
Enkele jaren geleden ging de Wervikse burgemeester Youro Casier
voor het eerst mee naar Flossenbürg. Samen met Marcel Durnez
bezocht hij het voormalige concentratiekamp en maakte kennis
met andere overlevenden. Er werd hem verteld over het idee van
een verbroedering tussen de twee gemeenschappen. Burgemeester Casier was er onmiddellijk voor gewonnen. Toen Flossenbürgs
burgemeester Thomas Meiler werd verkozen in 2015, was ook hij
er meteen voor te vinden. Beide burgervaders hielden contact
met elkaar en bespraken het idee van een Verbrüderung.
Burgemeester Meiler en zijn echtgenote brachten een bezoek aan
Wervik in 2016. Bij een tegenbezoek in 2017 van burgemeester
Casier en schepen Deleu, samen met een delegatie uit Wervik en
Geluwe, werden concrete plannen tot verbroedering voorgesteld.
De stedenband raakte in een stroomversnelling. Tijdens een gemeenteraad in Flossenbürg in april dit jaar werd de verbroedering met Wervik goedgekeurd. Anderhalve maand later gebeurde
hetzelfde in Wervik, waar de gemeenteraad haar unaniem goedkeurde. Op 27 oktober wordt de verbroedering officieel bezegeld.
‘Mijn vader zou fier geweest zijn!’
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ECONOMIE

Kwalitijd: haal je
boodschappentas
in stadhuis of bib

Vroeger was er de Dag van de Klant, nu duurt
die dag een weekend, waarin alles draait om
het bedanken en verwennen van klanten. Er
wordt een nationale wedstrijd georganiseerd
waarmee je prachtige prijzen kan winnen,
onder meer een safari naar Kenia. Je kan deelnemen als je tijdens het Weekend aankopen
doet bij leden van Unizo, Comeos en UCM. Je
herkent die winkels aan een icoontje. Daaraan
zie je ook welke winkeliers leuke acties houden.
> INFO:

www.weekendvandeklant.be

Intussen verscheen de tweede editie
van de Gazette en kregen alle inwoners hem in de
bus. In Beselare, Dadizele, Geluveld, Menen, Moorslede, Passendale, Zandvoorde en Zonnebeke werd de
Gazette eveneens verspreid, want ook daar mogen ze
weten dat je in Wervik, Geluwe en Kruiseke kwalitijd vindt. Om het kwalitijdsconcept nog meer in het
straatbeeld te zien opduiken, heeft de stad Wervik
nu ook haar eigen boodschappentas. Haal je gratis
exemplaar af aan het onthaal van het stadhuis of
in de bib van Wervik of Geluwe. Gooi de tas over je
schouder en vul hem met al het fraais van bij onze
lokale handelaars.

Feest in de
Leiestraat

Nog tot 15 oktober
loopt de feestmaand
die veertien handelaars van de Leiestraat
organiseren. Een aantal van hen viert dat ze
x aantal jaar bestaan.
> INFO:

www.deleiestraat.be

Nieuws van de kadobon
De Wervikse kadobon
doet het goed: sinds
zijn lancering 2,5 jaar
geleden werd al voor
meer dan 160.000 euro
aan kadobonnen verkocht. Er is nu een vierde verkooppunt: Wijnen Ignace (Ieperstraat 46). Nieuw is ook de kadobon van
15 euro, naast die van 10 en 25 euro. Je kan de bons
inwisselen in meer dan 100 handelszaken.
> INFO:
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www.wervikisstraffer.be

Beleef eens een
Apero Classico
of Leiesessie!
Vanaf oktober zet GC Forum, samen met de buren van
CC De Steiger (Menen) en CC Guldenberg (Wevelgem)
en Akoestiek, weer enkele Apero Classico concerten
op het programma. Fijne concerten op zondag om 11
uur, apart ingekaderd en met een glaasje achteraf. Zes
keer klassiek, maar zes keer anders. Op het programma: Bram Fournier (7 oktober, Menen), Astrid en Emma
Wauters (4 november, Wervik), Ratas del Viejo Mundo
(2 december, Wevelgem), Warped Time Ensemble (20
januari, Wervik), Eden Wood Duo (17 februari, Wevelgem) en Phalaena (17 maart, Menen).
Tickets kosten 12 euro. Je koopt ze in het cultuurcentrum waar het ‘klassiek aperitief’ van jouw keuze doorgaat. Voor een abonnement op alle concerten kan je
terecht bij Akoestiek.
Ook vanaf oktober serveren GC Forum en Stinstage de fijnproevers en ontdekkers op zondag om 15
uur weer vier Leiesessies in een feeëriek kader. Deze
luisterconcerten zijn intiem – je zit bijna op de schoot
van de artiesten – en exclusief – er zijn telkens maar
40 plaatsen beschikbaar –, en verlaten de platgetreden
paden. Dit seizoen staan The North Sea Coyotes (21 oktober), Leonore (18 november), Rony Verbiest Trio (10
februari) en Wigbert Trio (10 maart) op het programma.
De concerten vinden altijd plaats in Erfgoedcentrum
De Briekenmolen (Koestraat 65) en kosten 8 euro (24
euro voor de vier Leiesessies).

De tweelingzussen Astrid en Emma Wauters spelen cello en harp. Op zondag
4 november om 11 uur brengt het duo een Apero Classico in GC Forum.

INFO: www.wervik.be/cultuur, cultuur@wervik.be,
056 95 24 17

Wigbert Trio speelt een Leiesessie op 10 maart.

Oktober 2018 WAARHEEN
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Tickets en info:
cultuur@wervik.be
056 95 24 17
www.wervik.be/forum

LEZING

maandag 15 oktober om 19.30 uur
WAAR: Erfgoedcentrum De Briekenmolen,
Koestraat 65
PRIJS: 8 euro
INSCHRIJVEN: tot en met 8 oktober,
www.vormingplusow.be of 059 50 39 52
In samenwerking met VormingPlus

Drie muzikanten die hun strepen hebben verdiend
bij onder andere The Broken Circle Breakdown Bluegrassband brengen de mooiste country, blues en folk.
Intense muziek, eerlijk, puur en recht uit het hart.

HERFSTWANDELING

GROENENBURG

zondag 21 oktober om 15 uur
Erfgoedcentrum De Briekenmolen,
Koestraat 65
PRIJS: 8 euro
WANNEER:
WAAR:

De Gasthuisbossen bestaan uit acht verschillende
bosdomeinen verspreid over Zandvoorde, Zillebeke en
Wijtschate. In 1996 nam de provincie West-Vlaanderen ze in erfpacht en vormde ze om tot een uitgestrekt
provinciedomein. Groenenburg is een deel ervan.
Natuurgids Martine Desmarets neemt je mee in dit
prachtige bos en leert je hoe de natuur zich voorbereidt op haar winterslaap.

1815

1550

1744

WANNEER:

1350

1914-1918 IN
WERVICQSUD

THE NORTH SEA COYOTES

Tijdens de middeleeuwen speelde Wervik een
belangrijke rol. Zo was de stad een van de
voornaamste lakenproducerende centra in
het graafschap Vlaanderen. Archeoloog Johan
Termote neemt je mee terug naar die tijd.

500

VOORDRACHT

LEIESESSIE

EEN DUIK IN HET
MIDDELEEUWS
VERLEDEN

WANNEER: zondag

7 oktober om 10 uur
WAAR: afspraak aan het Tabaksmuseum vanwaar we
carpoolen naar de startplaats
PRIJS: 2 euro
INSCHRIJVEN: graag vooraf, via www.wervik.be/webshop
of aan de balie van de toeristische dienst

HUMOR OP MAANDAG
CINÉ FORUM

COCO

Miguel is een enthousiaste twaalfjarige jongen. Hij
ontdekt een eeuwenoud mysterie dat hem naar een
bijzondere en onverwachte reünie leidt.
zondag 28 oktober om 14.30 uur
GC Forum, Speiestraat 16
PRIJS: 5 euro, leden Gezinsbond 3 euro
In samenwerking met de bib en de Gezinsbond
van Wervik en Geluwe
WANNEER:
WAAR:

AGENDA

STEVEN GABRIËLS
Op een dag word je wakker en ben je 50. Op die dag
ben je even ver verwijderd van je 20ste als van je
80ste, terwijl je in je hoofd nog maar achttien bent.
Steven Gabriëls surft op absurde humor en durft de
filosofische tour op te gaan. Geen bikkelharde standup, maar poëtische overpeinzingen in een humoristisch jasje.

Op 4 augustus 1914 vielen de
Duitsers het neutrale België
binnen. Vanaf half oktober
legerden Duitse troepen in
Wervicq-Sud (F) en omgeving. Samen met Wervik
werd Wervicq-Sud een Duits kantonnement in het
Operatiegebied: onder militair bestuur, met troepenkwartieren en bijhorende voorzieningen. Rudy Vandamme voert ons tijdens deze vertelavond in het Frans
met uniek beeldmateriaal terug naar het Wervicq-Sud
van de jaren 1900-1920.

Collectie Rudy Vandamme

AGENDA

WANNEER: vrijdag
WAAR: Espace
PRIJS: gratis

12 oktober om 19.30 uur
2000, Av. des Sports 10, Wervicq-Sud (F)

INFO: Mathieu

Poix (mathieu.poix@
wervicq-sud.com, +33 3 20 14 59 20)
Een samenwerking tussen Rudy Vandamme
en de steden Wervicq-Sud en Wervik

KEEREKEEWEERE …

IN DE WERVIKSE GESCHIEDENIS
Een totaalspektakel van Stadsharmonie Wervik waarin de geschiedenis van Wervik vanaf de prehistorie op een originele manier
wordt verteld: een combinatie van muziek, dans, woord, toneel
en beeldprojectie. Een boeiend verhaal vol leuke anekdotes met
muziek als leidraad. Toneelgilde Hoger Op brengt vertellingen en
sketches, Danscompagnie Tros danst op de muziek en zorgt voor
enkele verrassingseffecten.

WANNEER: maandag

29 oktober om 20.30 uur
Kapittel, Ooievaarstraat 33
PRIJS: 10 euro
WAAR: ’t

WANNEER: zaterdag

27 oktober om 20 uur, zondag 28 oktober om 16 uur
Speiestraat 32
PRIJS: vvk 10 euro, add 12 euro
TICKETS: communicatie@onderons.be, 0479 40 39 78
© Patrick De Roo

WAAR: Oosthove,
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Keerekeeweere is het eerste project van de Stadsharmonie Wervik, die zopas ontstond uit de fusie van Harmonie Onder Ons en De Grote Harmonie.

Oktober 2018 WAARHEEN

9

AGENDA

WERVIKSE
ZWEMWEEK

De herfstvakantie komt eraan en dan is de Wervikse zwemweek in zwembad Ter Leie weer daar.
Van 29 oktober tot en met 4 november zijn er tal
van activiteiten voor jong en oud.
• maandag 29 oktober van 14 tot 16 uur: stoeien plonszwemmen met waterloopmat en
klimtouw
• dinsdag 30 oktober van 14 tot 16 uur: zeemeerminnenfeest: zwemmen met een
zeemeerminnen- of haaienstaart aan is een
uitdaging
• woensdag 31 oktober: waterkasteel Nemo:
een opblaasbaar hindernissenparcours
• zaterdag 3 november van 14 tot 16 uur: opblaasbaar spelmateriaal: breng je dolfijn,
luchtmatras, … mee
• zondag 4 november van 9 tot 11.45 uur: peuteren kleuterzwemmen
We organiseren ook opnieuw een kleurwedstrijd
en een schattingsspel. Tijdens de herfstvakantie
is de glijbaan elke namiddag open. Op 1 en 2
november is het zwembad gesloten.
INFO:

MATINEE
WERVIK 2050
Het 2050-jarig bestaan van Wervik werd deze zomer
gevierd met het stadsfestival Wervik 2050. Ook de
tijdelijke expo wèRvik! in het Tabaksmuseum kadert
binnen deze herdenking. Met een thematische matinee grasduinen we opnieuw in het rijke verleden van
onze stad. Het wordt beslist een gezellige en nostalgische zondagvoormiddag!
GELEID BEZOEK AAN WÈRVIK!
Ontdek aan de hand van unieke stukken en spannende verhalen de belangrijkste periodes uit de geschiedenis van Wervik – er zijn koffie en zoete lekkernijen.
FILMVOORSTELLING LE DANCING
Voor dit romantische melodrama uit 1980 was Wervik
en meer bepaald de omgeving van de Briekenmolen het
decor. De joviale Popol (wijlen Ronny Coutteure) is zijn
fabrieksjob beu en maakt zijn jongensdroom waar: hij
gaat als kelner aan de slag in de grootste en gekendste
dancing in de omgeving. Algauw staat hij weer met
beide voeten op de grond, door het bekrompen provincialisme van zijn collega’s en het taalkundige gehakketak tussen Vlamingen en Franstaligen. De film wordt
ingeleid door enkele Wervikanen die erin figureren. We
sluiten af met een aperitiefje en een knabbeltje.

DI 02/10
Infomoment voor
mantelzorgers

van 19 tot 21 uur, De Spie.
PRIJS: gratis. INFO: francoise.
bonduelle@ocmw-wervik.
be, 056 95 26 11

WO 03/10
Kindermaaltijd

van 12 tot 13.30 uur, De
Kier. INSCHRIJVEN: 056 30
02 00, sociaal tarief 056
95 26 00

ZA 06/10
CONCERT

Samen op de
planken

om 18 uur, Ter Linde.
PRIJS: 8 euro. TICKETS:
harmonie@geluwe.be

ZO 07/10
HERFSTWANDELING

Groenenburg

om 10 uur, Tabaksmuseum. PRIJS: 2 euro. INSCHRIJVEN: www.wervik.
be/webshop of balie
toerisme
-> zie p. 9

MA 08/10
LEZING

Wat is antiek?

van 14 tot 16.30 uur, bib
Wervik. PRIJS: 8 euro.
INFO: bibliotheek@wervik.
be, 056 95 24 00

DI 09/10
Infomoment voor
mantelzorgers

van 14 tot 16 uur, De Kim.
PRIJS: gratis. INFO: francoise.
bonduelle@ocmw-wervik.
be, 056 95 26 11

> Meer info vanaf 1 oktober:
www.nationaaltabaksmuseum.be of
www.wervik.be/webshop
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VR 12/10
WANNEER: zondag

4 november om 9.30 uur (rondleiding) en 11 uur (film)
WAAR: Tabaksmuseum, Koestraat 63 (rondleiding) en
GC Forum, Speiestraat 16 (film)
PRIJS: 5 euro (rondleiding met koffie en lekkers), 4 euro
(film), 7 euro (rondleiding en film)
INSCHRIJVEN: www.wervik.be/webhop of
aan de balie van de toeristische dienst

DO 11/10
Feestmaaltijd

van 11.30 tot 14.30 uur,
De Kier. PRIJS: 10 euro. INSCHRIJVEN: in de cafetaria

VR 12/10

MULTIMEDIAVOORSTELLING

De gouden reis naar Samarkand

Ook vandaag nog nodigt de Gouden Weg, een
fascinerend stuk op de legendarische Zijderoute, reizigers uit naar de minaretten en azuurblauwe koepels van Samarkand en Bukhara.
Reisreportage van Erik en Ingrid Buysse
om 20 uur, Forum. PRIJS: 3,50 euro, vtbKultuur
3 euro. INFO: delvoye.bernard@skynet.be

KIKNU

Foto-expo

van 10 tot 12 en van 13
tot 18 uur op 13, 14, 19,
20 en 21 oktober, De
Gaper. PRIJS: gratis. INFO:
agendakiknu@gmail.com

VOORDRACHT

1914-1918 in
Wervicq-Sud

om 19.30 uur, Espace
2000, Avenue des Sports
10, Wervicq-Sud. PRIJS:
gratis. INFO: mathieu.
poix@wervicq-sud.com,
+33 3 20 14 59 20 -> zie p. 9

Quiz Gezinsbond

MA 15/10
LEZING

Een duik in het
middeleeuws
verleden

om 19.30 uur, 't Portaal.
PRIJS: 16 euro. INFO:
gezinsbondwervik@gmail.
com, 0473 38 81 17

van 19.30 tot 21.45 uur,
erfgoedcentrum. PRIJS: 8
euro. INSCHRIJVEN: www.
vormingplusow.be, 059
50 39 52
-> zie p. 8

ZA 13/10

DI 16/10

OPENDEUR

Wereldwinkel

zwembad@wervik.be, 056 95 24 50

Tijdens de Week
van de Smaak staat
’gezond-tijd’ centraal.
Noteer alvast in je
agenda dat je op zaterdag 17 november naar
een smakelijke nocturne in het Tabaksmuseum kan.
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Tijdens de Week van de
Fairtrade zet Wereldwinkel Wervik zijn deuren
open en krijg je in ruil
voor een lege chocopot
een pot eerlijke choco.
Vanaf nu verkoopt de
winkel ook producten
van Viktor’s Vitrine.
van 9.30 tot 12 en van
14 tot 16 uur, Steenakker 19. INFO:
an_maes_1@hotmail.com

VORMING

Facebook

verschillende data en
uren, De Kier. PRIJS: gratis. INSCHRIJVEN: cafetaria
of rosemarie.dewilde@
ocmw-wervik.be, 056 95
26 31
-> zie p. 17

WO 17/10
VORMING

Computer vanaf nul
van 9 tot 11.30 uur op 17
en 24 oktober en 7, 14, 21
en 28 november, De Spie.
PRIJS: 46 euro. INSCHRIJVEN:

Oktober 2018 WAARHEEN

11

AGENDA
VormingPlus (www.vormingplusow.be of 059 50
39 52) of De Spie
-> zie p. 17

vik.be, 056 95 24 17

DI 23/10
WORKSHOP
Shoppen en bankieren op internet

Kindermaaltijd

van 12 tot 13.30 uur, De
Spie. INSCHRIJVEN: 056 30
02 00, sociaal tarief 056
95 26 00

DO 18/10
Bloed geven

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

Stoppen met roken
om 19 uur, De Spie. PRIJS:
gratis. INFO: rien.maertens@wzbwervik.be, 056
95 29 50
-> p. 15
VORMING

1989, de Friedliche Revolution
in de DDR

van 19.30 tot 22 uur op
18 en 25 oktober, Forum.
PRIJS: 20 euro. INSCHRIJVEN: www.vormingplusow.
be of 059 50 39 52

VR 19/10
Buren bij
Kunstenaars

doorlopend op 19, 20 en
21 oktober, verschillende locaties. INFO: www.
burenbijkunstenaars.be
-> zie p. 16
CINÉ FORUM

The Killing of
a Sacred Deer 

om 20 uur, Forum. PRIJS:
5 euro, Gezinsbond 4
euro. INFO: cultuur@wer12

WAARHEEN Oktober 2018

gratis. INFO: ilse.paerewyck@ocmw-wervik.be,
056 95 26 50 -> zie p. 3

ZA 20/10
Stoofvlees met friet

ten voordele van Jeugdbrandweer Wervik
vanaf 18 uur, brandweerkazerne, Gasstraat 2.
PRIJS: 14 euro, kinderen 7
euro. KAARTEN: bij leiding
en leden

ZO 21/10
Rommelbeurs

doorlopend, Oosthove.
INFO: 056 31 01 25
LEIESESSIE

The North Sea
Coyotes

om 15 uur, erfgoedcentrum. PRIJS: 8 euro.
TICKETS: www.wervik.be/
webshop
-> zie p. 8

MA 22/10

om 14 uur, bib Wervik.
PRIJS: 5 euro. INSCHRIJVEN:
bibliotheek@wervik.be,
056 95 24 00 -> zie p. 17
OUDERBIJEENKOMST

Mijn kind op het
internet?

OPENDEUR

Residentie
Amarosa

Bloed geven

CINÉ FORUM

INFOSESSIE

Stoppen met
roken

om 19 uur, De Kier. PRIJS:
gratis. INFO: rien.maertens@wzbwervik.be, 056
95 29 50
-> p. 15

WO 24/10

Google Maps,
Streetview, … 

Rugpijn

VOORDRACHT

van 14 tot 16.30 uur,
De Kim. PRIJS: 9 euro.
INSCHRIJVEN: bij VormingPlus (www.vormingplusow.be of 059 50 39
52) of De Kim -> zie p. 17

om 14 uur, De Kim. PRIJS:
3 euro. INFO: jamie.ponseele@wzbwervik.be, 056
95 29 51
-> p. 15

VOORDRACHT

Jo Vally 

om 20 uur, Forum. PRIJS:

ZO 28/10

van 9.30 tot 11.30 uur,
Sint-Jorisstraat 18. INFO:
info@mater-amabilis.be,
056 31 14 68

WORKSHOP

Waarom we 2
oren hebben en
slechts 1 mond

in de Wervikse
geschiedenis
om 20 uur op 27 oktober en om 16 uur op 28
oktober, Oosthove. PRIJS:
vvk 10 euro, add 12 euro.
TICKETS: communicatie@
onderons.be, 0479 40 39 78
-> zie p. 9

van 14 tot 16 uur, De Kier.
PRIJS: gratis. INFO: lindsey.
allewaert@votjeugdhulp.be,
0491 71 87 26 -> zie p. 17
van 17 tot 20 uur, Ter Linde. INFO: donorcentrum.
kortrijk@rodekruis.be,
056 44 33 35

ZA 27/10
CONCERT

om 20 uur, Forum. PRIJS:
20 euro. TICKETS: www.
wervik.be/webshop

Linde. PRIJS: 8 euro, <12 5
euro, <3 gratis. INSCHRIJVEN:
wos.geluwe@gmail.com

Keerekeeweere …

Coco 

om 14.30 uur, Forum.
PRIJS: 5 euro, Gezinsbond
3 euro. INFO: cultuur@
wervik.be, 056 95 24 17
-> zie p. 8
RONDLEIDING

Expo wèRvik!

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

MA 29/10
Wervikse zwemweek

tot en met 4 november,
Ter Leie. INFO: zwembad@
wervik.be, 056 95 24 50
-> zie p. 10
INFONAMIDDAG

Borstkanker

om 14 uur, vrouwencentrum.
PRIJS: gratis. INFO: jamie.
ponseele@wzbwervik.be,
056 95 29 51
-> p. 15

VR 02/11
Bolle Saint-Martin

MATINEE

De kinderstoet gaat weer op stap. Een belevingswandeling doorheen de centrumstraten met tal van
evocaties en optredens.
om 16 uur, Oosthove. INFO: steve@dejan.be

HUMOR OP MAANDAG

Steven Gabriëls

om 20.30 uur, 't Kapittel.
PRIJS: 10 euro. TICKETS:
www.wervik.be/webshop
-> zie p. 8

DI 30/10
Tennis- en omnisportkamp	

voor 4 tot 16 jaar - rackets en ballen ter beschikking - geen ervaring nodig
- picknick meebrengen
van 9.30 tot 16 uur, op
30 en 31 oktober en 2
november, TC Olympos.
PRIJS: 80 euro. INFO:
info@tcolympos.be, 0479
85 06 19

ZA 03/11
Vogelshow met
vogelbeurs

georganiseerd door
Koninklijke Verenigde
Vogelvrienden Wervik
vanaf 7 uur op 3 en 4
november, De Knippelaar.
INFO: 056 21 12 23 (Gino
Rosseel)

ZO 04/11
(h)Eerlijk ontbijt

ten voordele van 11.11.11,
georganiseerd door Werkgroep Ontwikkelingssamenwerking Geluwe
van 8 tot 13 uur, Ter

Wervik 2050

INFO: www.nationaalta-

baksmuseum.be of www.
wervik.be/webshop
-> zie p. 10

APERO CLASSICO

Astrid en Emma
Wauters

om 11 uur, Forum.
PRIJS: 12 euro. TICKETS:
www.wervik.be/webshop

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 november tegen 1
oktober, Waarheen december tegen 1 november,
Waarheen januari tegen 1 december 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

GEZONDHEID

SENIORENFEESTEN
Ze gaan dit jaar door op maandag 1 oktober in Ter Linde (Geluwe) en vrijdag 5 oktober in Oosthove
(Wervik), telkens om 14 uur. We verwelkomen Jan Wuytens samen met Francois Toorre en Animolly.
Kom genieten van ontspannen gezelligheid, fantastische nummers, leuke meezingers en een humoristische kwinkslag. Kaarten kosten 4 euro (show en koffietafel) en kan je krijgen bij je seniorenvereniging, de dienst Feestelijkheden en De Spie.
INFO:

dienst Feestelijkheden, Sint-Maartensplein 16 (feestelijkheden@wervik.be, 056 95 24 45)

VIEF, SENIORENKNOOPPUNT WERVIK

OKRA GELUWE

- Ma 1 oktober, 14 uur, Avalon. Kaarting + rummikub
- Ma 8 oktober, 14 uur, Avalon. Voordracht Brigitte
Druwé: ‘Kritisch gezond’
- Do 18 oktober, Kursaal Oostende, met bus. Inschrijven bij het bestuur

- Ma 1, 8, 15, 22 en 29 oktober, 14 uur, gemeentepark.
Fietsen
- Wo 3, 10, 17, 24 en 31 oktober, 14 uur, gemeentepark.
Petanque
- Wo 3, 10, 17, 24 en 31 oktober, 14 uur, De Gaper.
Dansen
- Ma 8 oktober, 14 uur, De Gaper. Creaclub-hobby
- Di 9 en 23 oktober, 14 uur, De Gaper. Kaarten

VL@S WERVIK-GELUWE
- Di 2 oktober, 14 uur, De Kim. Wervikse koutenanche
- Wo 3, 17 en 31 oktober, 13.30 uur. Bolletra
- Do 4 oktober, 13.45 uur, Oosthove. Petanque (individueel)
- Di 9 en wo 10 oktober. Jachtdiner
- Do 11 en 25 oktober, 14 uur, stadhuis. Fietsen
- Ma 15 oktober, 14 uur, ’t Portaal. Prijskaarting
- Di 16 oktober, 14 uur, ’t Portaal. Darts
- Ma 29 oktober, 14 uur, ’t Pardoen. Wandelen

NEOS GELUWE
- Do 4 oktober. Voorstelling zomerreis
- Vr 5 oktober. Regionale wandeling
- Di 9 oktober. Fietsen
- Di 16 oktober. Wandelen
- Do 18 oktober. Kaarten
- Di 30 oktober. Bezoek aan residentie Amarosa in
Wervik

NEOS WERVIK
- Di 2 en 16 oktober, 14 uur, ’t Portaal. Kaartnamiddag
- Vr 5 oktober, 14 uur. Regionale wandeling van ’t
Portaal naar de Balokken en terug
- Di 9 oktober, 14 uur, Sint-Jozefskerk. Bowlen in Kentucky in Wevelgem
- Vr 26 oktober, 15 uur. Bezoek aan textieldrukkerij
Vandaele in Wervik
- Di 30 oktober, 12 uur. Herfstfeest in De Kleine Prins
14
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OKRA KRUISEKE
- Wo 3 en 17 oktober, De Knippelaar. Kaarten
- Wo 10 oktober. Fietsen

OKRA WERVIK
- Ma 1 oktober. Fietsen
- Di 2, 9, 16, 23 en 30 oktober, 13.30 uur, Oosthove.
Petanque
- Ma 8 oktober, 14 uur, ’t Portaal. Academie: ‘Eerste
hulp bij ongevallen thuis’
- Wo 10 oktober. Fietsen naar Zandvoorde
- Do 11 oktober, 13.30 uur, ’t Portaal. Puntenkaarting
- Vr 12 en 26 oktober, 14 uur, ’t Portaal. Lijndansen
- Ma 15 oktober, 14 uur, In den Grooten Moriaen.
Wandelen
- Ma 22 oktober, 14 uur, ’t Portaal. Herfstfeest
- Wo 24 oktober, 14 uur, Oosthove. Kubbspel

DE PORTAALKAARTERS,
’T PORTAAL
- Wo 3 oktober. Prijskaarting
- Wo 17 oktober. Prijsdeling
- Andere woensdagen. Kaarting

Voordracht over rugpijn
Stoppen met
roken? Dat kan!
Steeds meer rokers willen stoppen
met roken. Velen betreuren dat
ze ooit begonnen zijn. Ze zien hun
kinderen liever niet beginnen met
‘paffen’. Nochtans is ‘zien roken’
voor kinderen de belangrijkste drijfveer om er zelf ook een op te steken.
Als dat geen reden is om ermee te
kappen … Maar stoppen met roken
is niet gemakkelijk. Er zijn verschillende manieren om dat te doen,
maar sommige methodes zijn wetenschappelijk onderbouwd en dus
beter dan andere.
Stad Wervik, OCMW en Woon- en
Zorgbedrijf Wervik organiseren
twee gratis infosessies over stoppen met roken. Daarin legt een tabacoloog uit wat de voordelen zijn
van stoppen met roken en wat de
meest effectieve manieren zijn
om dat te doen. Op het einde kan
je inschrijven voor een begeleide
groepscursus ‘Stoppen met roken’
(acht sessies) in november.
Wil je meer info? Kan je niet naar
een van de infomomenten komen,
maar ben je geïnteresseerd in de
groepscursus? Neem dan contact
op met Rien.

Naar aanleiding van de Week van de Rug in oktober, organiseren
LDC’s De Kim en De Spie en de dienst Pensioenen een infonamiddag
over rugpijn. Twee Belgen op tien hadden het
afgelopen jaar last van rugpijn. Je moet je niet
neerleggen bij rugklachten. Een deskundige
van de Bond Moyson geeft theoretische uitleg
over de rug en rugproblemen, en je krijgt
oefeningen en tips om de gezondheid van je
rug te verbeteren.
woensdag 24 oktober om 14 uur,
De Kim (Sint-Jorisstraat 3)
PRIJS: 3 euro
INFO: jamie.ponseele@wzbwervik.be,
056 95 29 51
WANNEER:
WAAR:

Infonamiddag over borstkanker
Een infomoment van LDC De Spie en Buurthuis De Kier voor vrouwen van 50 tot en met 69, maar ook voor andere geïnteresseerden.
Een thuisverpleegkundige oncologie vertelt bij wie borstkanker het
meest voorkomt en over mogelijke preventie. Ook het vroeg opsporen van borstkanker en het bevolkingsonderzoek komen aan bod.
maandag 29 oktober om 14 uur
Vrouwencentrum (Duivenstraat 38)
PRIJS: gratis
INFO: jamie.ponseele@wzbwervik.be, 056 95 29 51
WANNEER:
WAAR:

WANNEER EN WAAR: donderdag 18
oktober om 19 uur, LDC De Spie
(Beselarestraat 3) en dinsdag 23 oktober om 19 uur, Buurthuis De Kier
(Gosserieslaan 4)
INFO: Rien Maertens (rien.maertens@wzbwervik.be, 056 95 29 50)
INSCHRIJVEN: niet verplicht (056 30
01 01 (onthaal stadhuis), 056 30 02
00 (callcenter))
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IN DE KIJKER: BUREN BIJ KUNSTENAARS

IN DE KIJKER: DIGITALE WEEK

Buur eens bij een
kunstenaar!

Buren bij Kunstenaars is een niet te versmaden kunstevenement. Ook
dit najaar laat het je kennismaken met beeldende kunstenaars uit
Noord-Frankrijk en West-Vlaanderen. Talrijke artiesten, amateurs en profs,
zetten de deuren van hun atelier open. De keuze is groot en divers: schilderijen, beelden, tekeningen, keramiek, foto’s, textielcreaties, … Voor ieder
met een passie voor beeldende kunst wat wils.
NOORD-FRANKRIJK
Vooraleer de ateliers in West-Vlaanderen opengaan in het derde weekend van oktober, kan je al eens in
Noord-Frankrijk gaan kijken. Op
vrijdag 5, zaterdag 6 en zondag 7
oktober zijn er portes ouvertes des
ateliers d’artistes in het departement Pas-de-Calais. En op vrijdag
12, zaterdag 13 en zondag 14 oktober is het de beurt aan de artiesten
in het Noorderdepartement.
www.poaa62.fr (Pas-deCalais), poaa.lenord.fr (Nord)
> INFO:

WERVIK
Het is al de vijftiende editie van Buren bij Kunstenaars in West-Vlaanderen. Op vrijdag 19, zaterdag 20 en
zondag 21 oktober nemen meer dan
2.700 kunstenaars uit onze provincie deel – een record. Samen zetten
ze 1.531 ateliers open. De toegang is
overal gratis.
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Ook Wervik doet mee aan Buren bij
Kunstenaars, met:
- Afval in Wervik: hier is de
grens! | project: kunst met afval |
bibliotheek, Sint-Pol 3
- Febe Biesbrouck | creatief met
diverse materialen & technieken
| Klijtbosstraat 23
- Willy Calis | mijn vreemde
wereld | Menensesteenweg 27a
- Frederik Cnockaert | kunstrestauratie | Hoogweg 40-42
- Gerda Decroix | schilderijen,
tekeningen | WZC Het Pardoen,
Akademiestraat 1
- Annemie Delva | vilt borduren
| Klijtbosstraat 23
- Seppe Durnez | fotografie
mensen: portret, naakt en muziek
| Menenstraat 25
- Jackie Ferla | houtdraaien, kantklossen | Tuinwijk 14
- Fotoclub Kiknu | foto-expo en
hommage aan overleden erevoorzitter Gilbert Vandenbraembussche | GC De Gaper, Sint-Denijsplaats 11
- Christine Lepoutre | olieverfschilderijen, encaustic art |
Hansbekestraat 91
- Christine Nollet | bedrukken
textiel, recyclagematerialen |

WZC Het Pardoen, Akademiestraat 1
- Den Pottenberg | keramiek,
pottendraaien, mozaïek, schilderijen | Nieuwe Zoetendaalstraat 23
- Denis Salgado | modelfotografie
| Menenstraat 25
- Hedwig Schurmans | abstract,
acrylverf | Hansbekestraat 24
- The7rt | Ieperstraat 140
- Wim Van Den Hoeck | straatfotografie | Menenstraat 25
- Katy Vandooren | natuurfotografie | Menenstraat 25

Digiwijze tips
Van vrijdag 19 oktober tot het einde van de
herfstvakantie loopt de dertiende editie van de
Digitale Week. We geven hier enkele initiatieven in onze stad mee die je wat digiwijzer kunnen maken.
COMPUTER VANAF NUL
In deze vorming van LDC De Spie en VormingPlus
leer je om te beginnen waarop je moet letten als je
een computer koopt. Daarna schaf je onder begeleiding een laptop aan. Vervolgens leer je werken
met je eigen computer: internet, een map maken,
teksten maken, berichten verzenden. Lesgever Jan
Dumoulin zet samen met jou de eerste stappen.

> PRAKTISCHE INFO:

kunstenaars.be

www.burenbij-

Als je op stap gaat, zijn er verschillende mogelijkheden om online de beste route te bepalen.
Google Maps is er daar een van. Je kan daar trajecten mee opslaan en links doorsturen, maar er kan
nog meer: denk maar aan een 3D-weergave. Voor
deze workshop van LDC De Kim en VormingPlus
moet je een basiskennis computer hebben.
maandag 22 oktober van 14 tot
16.30 uur, De Kim (Sint-Jorisstraat 3)
PRIJS: 9 euro
INSCHRIJVEN: tot en met 15 oktober bij VormingPlus
(www.vormingplusow.be of 059 50 39 52) of De Kim
WANNEER EN WAAR:

woensdag 17 en 24 oktober en
7, 14, 21 en 28 november van 9 tot 11.30 uur, De
Spie (Beselarestraat 3)
PRIJS: 46 euro
INSCHRIJVEN: tot en met 7 oktober bij VormingPlus
(www.vormingplusow.be of 059 50 39 52) of De Spie

SHOPPEN EN BANKIEREN OP INTERNET

FACEBOOK

WANNEER EN WAAR: dinsdag 23 oktober om 14 uur,
bib Wervik (Sint-Pol 3)
PRIJS: 5 euro
INSCHRIJVEN: bibliotheek@wervik.be, 056 95 24 00

WANNEER EN WAAR:

Is Facebook wel veilig? Wat kan je ermee doen? In
deze vorming van Buurthuis De Kier krijg je een
antwoord op je vragen. Op 24 oktober is er een sessie speciaal voor kinderen van 6 tot en met 12.
- Marleen Verbeke | acryl, keramiek, textiel, potlood, juwelen |
Klijtbosstraat 23
- Pieter Verhaeghe | reportagefotografie, portretten Het Zesde
Metaal | Lindehofstraat 45

GOOGLE MAPS, STREETVIEW, …

dinsdag 16 en 23 oktober van
13.30 tot 16 uur OF donderdag 18 en 25 oktober
van 9 tot 11.30 uur OF vrijdag 19 en 26 oktober van
9 tot 11.30 uur OF woensdag 24 oktober van 13.30
tot 16 uur (6-12 jaar), De Kier (Gosserieslaan 4)
PRIJS: gratis
INSCHRIJVEN: in de cafetaria of bij Rosemarie Dewilde
(rosemarie.dewilde@ocmw-wervik.be, 056 95 26 31)
WANNEER EN WAAR:

Online bankieren en winkelen zijn populairder dan
ooit. In deze workshop van de bib en VormingPlus
leggen we de verschillende betaalmethodes via het
internet uit en geven we ook mee waar je moet op
letten om misbruik te voorkomen.

MIJN KIND OP HET INTERNET?
Een ouderbijeenkomst van Huis van het Kind over
omgaan met kinderen en sociale media.
dinsdag 23 oktober van 14 tot
16 uur, Buurthuis De Kier (Gosserieslaan 4)
PRIJS: gratis
INFO: lindsey.allewaert@votjeugdhulp.be,
0491 71 87 26
WANNEER EN WAAR:
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STADSNIEUWS

OPEN / GESLOTEN

Winnaar stickerwedstrijd Wervik 2050
Heel wat inwoners waren ambassadeur van het
stadsfestival en kleefden de promosticker op
hun wagen. Dank je wel! Een jury selecteerde
het leukste beeld uit de inzendingen die met de
#wervik2050 gepost werden op de evenementenpagina op Facebook. Onze felicitaties aan dhr. I.
Lacante. Hij wint een unieke fles W2050-champagne en een catalogus van de tijdelijke expo
wèRvik!, een hebbeding voor wie gebeten is door
de geschiedenis van onze stad.

Sportieve aanvulling

STADHUIS - ONTHAAL

ZWEMBAD TER LEIE

In de folder In de sportclub beleef
je meer kon je vorige maand kennismaken met de sportverenigingen in
Wervik en Geluwe. Twee clubs stonden
niet in de brochure, maar bezorgden
ons info intussen.

Maandag
Dinsdag		
Woensdag
Donderdag
Vrijdag		
Zaterdag*

Maandag*
Dinsdag**
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

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

STADHUIS - DIENSTEN
KONINKLIJKE SCHUTTERSVERENIGING
DE CASINOVRIENDEN GELUWE

Recyclageparken Menen en
Wervik extra open
Sinds 13 september is het recyclagepark in Geluwe
gesloten vanwege werken, en dat vermoedelijk tot eind
november. De openingsuren van de milieuparken in
Menen en Wervik zijn daarom uitgebreid.
Recyclagepark MENEN
(Industrielaan)
maandag
13 - 18 uur
dinsdag
9 - 12 uur
woensdag
13 - 18 uur
donderdag
9 - 12 en 13 - 18 uur
vrijdag
13 - 18 uur
zaterdag
9 - 16 uur

WERVIK
(Klingstraat)
13 - 18 uur
13 - 18 uur
13 - 18 uur
9 - 12 uur
9 - 12 en 13 - 18 uur
9 - 16 uur

Zorgtoelage -21
Het OCMW verleent onder bepaalde voorwaarden een
toelage aan de persoon die instaat voor de opvoeding
van een zorgbehoevende jongere die nog geen 21 is.
De toelage wordt één maal per jaar uitbetaald aan de
persoon die de kinderbijslag ontvangt.
dienst Pensioenen en Tegemoetkomingen, Molenstraat 19, francoise.bonduelle@
ocmw-wervik.be - 056 95 26 11
> MEER INFO:
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WAARHEEN Oktober 2018

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 (* zaterdag 6 oktober)

Onze erkende schietstand, ontstaan in 1956,
bevindt zich aan de zijkant van sportcomplex
Ter Linde. Je kan er terecht voor 10 meter
luchtdrukkarabijn en -pistool op woensdag
en vrijdag van 17 tot 20.30 uur en zaterdag
van 9 tot 12 uur. Wil je kennismaken met
de schietsport, dan staat een clubwapen ter
beschikking en wordt gezorgd voor een degelijke begeleiding.
> INFO: Willy

Devos, 056 51 00 44

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 (* zaterdag 6 oktober,
alleen dienst Burgerzaken)

gesloten 
(*29 oktober: 14 - 16.30 uur)
17 - 19.45 uur (** 30 okt. ook 14 - 16.30 uur)
14 - 16.30 uur 17 - 20.45 uur
12 - 13.30 uur 17 - 19.45 uur
17 - 20.45 uur
14 - 17.45 uur
9 - 11.45 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 7 oktober is het museum gratis toegankelijk voor de inwoners van Wervik en WervicqSud (F).

MEER INFO?
SPORT.VLAANDEREN/SPORTERSBELEVENMEER
Wervik
Recyclagepark Geluwe is gesloten vanaf donBIBLIOTHEKEN

derdag 13 september, wellicht tot eind november. De recyclageparken in Menen en Wervik zijn
daarom vaker open (zie pagina 18).

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

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

WILLEN IS KUNNEN
Wij zijn een vereniging die wielerwedstrijden
inricht. Elk jaar organiseren we de Memorial
Niels Forrest in Kruiseke voor de nevenbond
LWU. Wij zijn altijd op zoek naar helpende
handen, mensen die ons bestuur willen versterken, seingevers …
> INFO: Dieter

Vercaemer (dieter.vercaemer1
@telenet.be) of Timo Spinnewyn
(timo.spinnewyn@live.be)

SOCIALE DIENST OCMW
Maandag t.e.m. vrijdag

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

MEER INFO?
SPORT.VLAANDEREN/SPORTERSBELEVENMEER

8.15 - 12 uur en 13 - 17 uur

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

Hocus pocus

Avondwandeling in het spoor
van Geluwse heksen. Spannend!

Kampioene

Europese gouden Nina Derwael te gast
in Geluwe. Wauw!

#Wervik
#Geluwe
#Kruiseke
1 september

Eerste week in de eerste kleuterklas in Kruiseke. Leuk!

Tabaksfee

Kelly Burggraeve is Werviks
nieuwe stadsambassadrice. Bravo!

Azalea

Plantjesverkoop Kom op Tegen
Kanker. Bedankt!

Inhuldiging Stadsharmonie Wervik
Daar zit muziek in!

