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Vredesmonument
in Kruiseke
WERVIK
OP DE PLANKEN
Een open doekje

AGENDA

UiTagenda vol leuke
activiteiten en dingen

EERSTE WOORD

STADSNIEUWS

Laatste maand KiS
Het was een
kleurrijke zomer!

SAMENWERKING VONDELS
EN WERELDWINKEL

Prijs

Er viel deze zomer weer veel te beleven in Zij won hiermee de kleurwedstrijd op de
HOU JE
GEZOND:
Wervik. Hoogtepunt was natuurlijk
hetHUIS
horecaonderleggers
Wervik 2050. Bravo!
KIES
BEWUST!
stadsfestival Wervik 2050, maar je kon dicht De winnares mag met haar vriendjes een
bij huis nog heel wat ander vakantieplezier begeleide wandelzoektocht maken op De
maken. Om dat zomergevoel nog even vast Balokken. Daarna mogen zij smullen van
te houden, presenteren we je deze mooie pannenkoeken met chocomelk in museumHOU JE HUIS GEZOND
kleurplaat van E. Cnockaert uit Wervik.
herberg In den Grooten Moriaen. Mmm!
Wist je dat de lucht in je woning meer vervuild kan zijn dan de buitenlucht? Zonder dat je het
beseft, vervuil je de lucht binnen door de producten die je gebruikt of nieuwe materialen die
je in huis haalt. En dat kan een slechte invloed hebben op je gezondheid.

Gelukkig kun je er zelf iets aan doen! Met onze tips ga je aan de slag om bewuster producten
te kiezen en gebruiken. Ventileer en verlucht je je woning ook goed? Dan stapelen schadelijke
stoffen zich niet op in je huis.

TIP 1: KOOP JE SCHOONMAAK- EN HUISHOUDPRODUCTEN BEWUST
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Heb je echt wel een product nodig om iets schoon te maken?
Sta daar even bij stil voor je iets uit het winkelrek of je kast
neemt. Als je producten te vaak of in verkeerde hoeveelheden
gebruikt, dan kan dat je gezondheid schaden. Overweeg
alternatieven, zoals een vochtige doek, spons of microvezeldoek. Of denk eens aan natuurlijke hulpmiddelen, zoals azijn,
citroensap en soda.
Toch een schoonmaakmiddel nodig?
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• Vermijd producten met gevaarsymbolen en kies liever voor
een gewone fles met schroefdop dan voor een spuitbus.
• Gebruik producten altijd volgens de gebruiksaanwijzing.
Bij verkeerd gebruik kunnen ze je gezondheid schaden.
• Bewaar schoonmaakproducten buiten het bereik van
kinderen.

Misschien heb je het al gemerkt bij een bezoek
aan de Wervikse Wereldwinkel of aan Viktor’s
Vitrine: beide winkels verkopen nu ook elkaars
artikels. Producten van eerlijke handel zijn de
specialiteit van de Wereldwinkel. Viktor’s Vitrine
is een verkooppunt van de vzw Vondels. Wat je
er aankoopt, wordt gemaakt in de verschillende
ateliers van Vondels, door volwassenen met
een beperking. Het gaat om een ruim assortiment aan confituren, dranken, textiel, keramiek,
mozaïek en wenskaarten. Je kan er ook terecht
voor geschenkpakketten en cadeaubonnen.
Viktor’s Vitrine en Wereldwinkel verkopen nu
ook elkaars producten. Het motto: elkaar helpen,
dat loont!
> INFO: Wereldwinkel Wervik (Steenakker 19) is
open op woensdag (van 14 tot 16.30 uur), vrijdag (van 9.30 tot 12 uur) en zaterdag (van 9.30
tot 12 uur en van 14 tot 16 uur); Viktor’s Vitrine
(Kruisekestraat 92a) is open van dinsdag tot en
met vrijdag (van 10 tot 12 en van 13.30 tot 17 uur)

Sinds 7 mei is ons stadhuis een
beetje een kunstgalerij. Daar
zit het Minnehuis voor alles
tussen. Dat is een artistiek en
creatief dagcentrum voor volwassenen met een geestelijke
beperking. Het is een Werviks
filiaal van de vzw Vondels, die
ondersteuning biedt aan meerderjarige personen met een
(vermoeden van) beperking, op
het vlak van wonen, werk en vrije tijd.
Nog tot en met 7 december kan je de mooie creaties
van de cliënten van het Minnehuis bewonderen in het
stadhuis. Volg er het Kunst in het Stadhuis-parcours
dat met kunstige voetjes op de vloer is aangegeven en
laat je verrassen!
> INFO:

www.vondels.be

Afvalcoach weet raad
We zijn goede sorteerders. Toch
blijven sommige materialen
voor verwarring zorgen. Welke
plastics mogen in de P+MD-zak?
Wat met kroonkurken, spuitbussen en aluminium?
Zit je met vragen over sorteren?
Ben je een nieuwe inwoner op zoek naar info over
alles wat met afval te maken heeft? Contacteer dan
de afvalcoach van Mirom. Die maakt je wegwijs in het
afvalverhaal.
> INFO:

D
P+M

afvalcoach@mirom-menen.be, 056 52 81 09

• Bescherm het milieu door producten met een
ecologisch label te kopen.
Ontsmettingsmiddelen zoals javel (bleekwater) of alcohol
zijn zelden nodig om te poetsen. We raden aan om alleen te
ontsmetten na advies van je huisarts.

Vredesmonument
Kruiseke

Nocturne
Van genot
naar verbod

Wervik op de
planken

Actie Gezond
Binnen

Huiswerkbegeleiders
gezocht

NIEUWE TELEFOONNUMMERS
BRANDWEER
Voor niet-dringende hulp bereik je de post in de Gasstraat in Wervik
op 057 36 10 30 en die in de Vrouwstraat in Geluwe op 057 36 10 35.
Voor dringende hulp bel je het noodnummer 112.

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: WOI-HERDENKING
Zowat een hele generatie werd van de kaart
geveegd. Achter de naam van iedere dode soldaat zit een heel leven verborgen. Al die verhalen willen nabestaanden blijven koesteren.
De hevige gevechten tussen Britse en Duitse
troepen bij Kruiseke in de tweede helft van
oktober 1914 kostten aan honderden, zo niet
duizenden jonge militairen het leven. De stad
Wervik nodigt voor de herdenkingsplechtigheid van 10 november een Duitse en een Britse
familie uit, die allebei een voorvader hebben
die toen om het leven kwam bij Kruiseke.
ALFRED EN EDMUND

Onthulling van een

vredesmonument
in Kruiseke
Op 11 november is het precies 100 jaar geleden dat de wapens zwegen
en er een einde kwam aan de Eerste Wereldoorlog. Aan de vooravond
van die eeuwherdenking wordt aan gemeenschapscentrum De Knippelaar in Kruiseke een vredesmonument onthuld. Dat herdenkt de
100ste verjaardag van de Wapenstilstand en de slachtoffers van de
gevechten bij Kruiseke in het begin van de Eerste Wereldoorlog.
André De Cooman, Dirk Decuypere en Roger V. Verbeke van de
Werkgroep Wereldoorlog I geven wat uitleg.
HERDENKING
Het was een ander lid van de Wervikse Werkgroep WOI, Raoul Masschelein, die in mei dit
jaar onverwacht overleed, die met het idee van
een herdenking kwam. Hij wenste de doden te
gedenken die vielen tijdens de gevechten bij
Kruiseke van 19 tot 31 oktober 1914, onder-
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deel van wat later de Eerste Slag bij Ieper zou
worden genoemd. Raoul wilde geen militaire
aanwezigheid, maar een plechtigheid die volledig in het teken zou staan van mensen en
van de vrede. Talloze mannen werden immers
de dood ingejaagd, vaak in naam van hun vaderland. Ontelbare families raakten ontwricht.

Albert Andreae en Therese von Neufville uit
Frankfurt am Main (D) verloren hun enige zoon
Alfred. De 33-jarige Alfred Andreae was een
getraind ruiter en Oberleutnant der Reserve bij
het Leib-Dragoner-Regiment (2. Großherzoglich
Hessisches) Nr. 24. Op 22 oktober 1914 moest
hij het bevel overnemen. Nauwelijks een dag
later kostte een granaatscherf hem het leven.
Hij kreeg een veldgraf nabij een hoeve in de
wijk Amerika.
Na de oorlog vond men Alfreds graf niet meer
terug. Hij liet een vrouw en twee kinderen achter. Nabestaanden van Alfred Andreae zullen
aanwezig zijn bij de herdenking.

Edmund Antrobus was de enige
zoon van Sir Edmund Antrobus,
4th Baronet, en Florence Sartoris.
Edmund was 27, toen hij op 6 oktober 1914 vertrok vanuit het Engelse Southampton. De volgende
dag kwam hij aan in de haven van
Zeebrugge.
Raoul Masschelein (© David Samyn)]
Lieutenant Edmund Antrobus
maakte deel uit van het 1st BatIn dankbare herinnering aan
talion Grenadier Guards – onderRaoul Masschelein en met
deel van de 20ste Brigade binnen
dank aan André De Cooman
de 7de Britse Infanteriedivisie –,
en de Werkgroep WOI.
dat vanaf 19 oktober Kruiseke
verdedigde tegen de oprukkende Duitsers. Op
24 oktober waren er hevige gevechten vlakbij
de Oude Kruiseecke. Meer dan 100 Guardsmen vonden daarbij de dood. Ook Lieutenant
Antrobus sneuvelde. Hij werd begraven in een
tuin vlakbij de boerderij en taverne In de Oude
Kruiseecke. Na de oorlog werd zijn graf niet
meer teruggevonden. Edmund Antrobus werd
een van de bijna 55.000 Britse soldaten die
worden herdacht op de Menenpoort in Ieper
(paneel 9).
Edmunds moeder richtte een trust op als blijvende herinnering aan haar enige zoon. Vertegenwoordigers van de Lady Antrobus Trust
zullen de herdenking bijwonen.
VREDE
Het Wervikse stadsbestuur wil het initiatief
van Raoul Masschelein kracht bijzetten door
van de herdenking op 10 november een oproep
voor vrede te maken. Overal ter wereld woeden nog zinloze oorlogen. Iedere dag sterven
onschuldige mensen die niets te maken hebben met conflicten die – in wiens naam of voor
welke natie dan ook – worden uitgevochten.

Alfred Andreae
(Collectie André De Cooman)

Edmund Antrobus
(Collectie Lady Antrobus Trust)

De herdenkingsplechtigheid heeft plaats
op zaterdag 10 november om 10.30 uur
aan GC De Knippelaar in Kruiseke.

Het Wervikse stadsbestuur wil
een oproep voor vrede doen.
November 2018 WAARHEEN
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HUISVESTING
VAN

Aanbod Woon- en Zorgbedrijf Wervik
In aanloop naar de integratie van het OCMW in de werking van de stad Wervik
tegen 2019, werd in januari van dit jaar het Woon- en Zorgbedrijf Wervik opgericht.
De medewerkers van het Loket Wonen en Zorg zetten zich in voor de inwoners
van Wervik en Geluwe, die een individuele vraag rond wonen of zorg hebben. In
de volgende Waarheen gaan we dieper in op wat het Loket voor jou kan doen.

NAAR

Businesspark Van Rullen
Op de site Van Rullen aan de Menensesteenweg komt
het bedrijvenpark Van Rullen. Dat wordt gerealiseerd
door ontwikkelaar Hexagon. Kleinschalige KMO’s
vinden er ruimte om te ondernemen. Er komen twee
bedrijfsverzamelgebouwen, samen goed voor twintig
eenheden van telkens 108 tot 270 m².
Een bedrijfsverzamelgebouw is een kwalitatieve en
ruimtebesparende oplossing voor kleinschalige bedrijven, die vaak moeite hebben om een geschikte
vestigingsplaats te vinden. Het bestaat uit aparte
eenheden, waarvan een bedrijf er een of meer kan
aankopen. Zo zijn verschillende bedrijven in hetzelfde gebouw gevestigd, maar kunnen ze ieder helemaal
autonoom functioneren.
De sloopwerken van de oude fabriek zijn gepland in
het voorjaar van 2019. Daarna wordt het eerste bedrijfsverzamelgebouw opgetrokken.
> INFO: deskundige economie Liesbeth Hollebeke
(economie@wervik.be, 056 95 21 50) of
Hexagon (www.hexagon.be/projecten/rullen,
info@hxgn.be, 051 79 77 18)
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Sociale huisvestingsmaatschappij
Ons
Onderdak uit Ieper
bouwde elf nieuwe
gezinswoningen
in
de Kasteelstraat in
Wervik. Het gaat om
vijf woningen met
drie slaapkamers en
zes met vier slaapkamers, verdeeld over vijf verschillende woonblokken. Ze zijn uitgerust met een
zonneboiler. De totale oppervlakte van de woningen
met bijhorende grond varieert van 260 tot 470 m².
De prijzen liggen tussen 217.000 en 255.000 euro. De
afwerking van keuken, vloeren, oprit en tuin zijn niet
inbegrepen. Hou ook rekening met notariskosten.
Er zijn drie inschrijvingsvoorwaarden voor deze sociale koopwoningen: je moet meerderjarig zijn, voldoen aan de inkomensgrenzen (belastbaar inkomen)
en mag geen eigendom hebben.

P
TE KOO

Isabelle Meersseman van Ons Onderdak
(verkoop@onsonderdak.be, 057 21 92 20)
> INFO:

Tekening: Niels Vallaeys

Sociale koopwoningen
in Kasteelstraat

Culinaire belevingsavond

Roken zit al een tijdje in het verdomhoekje. De aandacht
voor gezondheid wordt tegenwoordig al van jongs af bijgebracht, en maar goed ook. Nog niet eens zo heel lang
geleden was dat helemaal anders. Wie herinnert zich
niet de dikke rookpluimen op kantoor, in de trein, op
café en restaurant? Of de verleidelijke tabaksreclame
die het straatbeeld kleurde. Met een ludieke nocturne
tonen we hoe tabak in de laatste decennia verketterd
werd en waarom de roker zich stilaan maar zeker een
paria voelt. Of hoe genot naar verbod evolueerde …
Hou je klaar voor een verrassend, avondvullend pro-

gramma met heerlijke hapjes – streetfood van de bovenste plank! –, spannende verhalen, doorrookte muziek en bijzondere belevenissen. Met den toebak als
rode draad uiteraard. We warmen op met een passende
apero. Gezondheid!

zaterdag 17 november van 19 tot 22.30 uur
Tabaksmuseum, Koestraat 63
PRIJS: 39 euro
INSCHRIJVEN: schrijf vooraf in via www.wervik.be/
webshop of aan de museumbalie
WANNEER:

WAAR: Nationaal

November 2018 WAARHEEN
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AGENDA
LEZING

LEIESESSIE

WERVIK TEN TIJDE
VAN DE GEUZEN

LEONORE
Sfeervolle indiepop met invloeden van folk, jazz en blues
en een stem die aan je ribben blijft plakken. Een beloftevolle nieuwkomer in het Belgische muzieklandschap!
zondag 18 november om 15 uur
WAAR: Erfgoedcentrum De Briekenmolen, Koestraat 65
PRIJS: 8 euro
In samenwerking met Stinstage
WANNEER:

HUMOR OP MAANDAG
CINÉ FORUM

PHANTOM THREAD
In het naoorlogse Londen bewegen kleermaker Reynolds Woodcock en zijn zus Cyril zich in het hart van
de Britse mode-industrie. Ze maken kleding voor de
koninklijke familie en edellieden. Op een dag ontmoet populaire vrijgezel Woodcock Alma. Deze jonge
wilskrachtige vrouw wordt al snel het middelpunt van
zijn leven en zet zijn strak
geregisseerde en geplande
bestaan op zijn kop.
WANNEER: vrijdag 16 november om 20 uur
WAAR: GC Forum, Speiestraat 16
PRIJS: 5 euro, leden Gezinsbond 4 euro
In samenwerking
met de bib en de
Gezinsbond
8
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AGENDA
FILM

NACHT VAN
DE HORROR

ACHDET
NVAN
HORroR

Halloween is het ideale
moment om jezelf eens
goed de stuipen op het lijf
te jagen met twee creepy
films. It volgt een groep
kinderen, bekend als de
2I11
Losers Club, in het Amerikaanse stadje Derry, Maine. Op een dag wordt dat
geterroriseerd door het bloeddorstigste monster It, dat
het op de kinderen voorzien heeft. Het monster, dat
de gedaante van clown Pennywise aanneemt, komt
lijnrecht tegenover hen te staan. Ze zullen er alles aan
moeten doen om hem te verdrijven.
In Hereditary is de teruggetrokken grootmoeder van
de familie Graham wel overleden, maar de matriarch
werpt nog steeds haar schaduw op het gezin. Vooral
haar kleindochter Charlie lijdt daaronder. Aan het
vredige bestaan van de Grahams komt een abrupt
einde, wanneer een verschrikking hun huis overneemt. Moeder Annie wordt gedwongen duistere
paden te bewandelen, zodat de familie kan ontsnappen
aan het ongelukkige lot dat haar te wachten staat.
Griezelen op Halloween
met twee creepy films !

Vrijdag

GC Forum, Wervik

1815

1550

1350

1744

Weinig historische gebeurtenissen hadden zo’n
grote impact op de stad Wervik als de godsdienstoorlogen tussen katholieken en protestanten in
de 16de eeuw. Mario Dujardin brengt het verhaal
van de wederdopers, de inquisitie, de Beeldenstorm, de geuzen en de leegloop en herbevolking
van onze stad en streek.
WANNEER: maandag 12 november om 19.30 uur
WAAR: Erfgoedcentrum, Koestraat 65
PRIJS: 8 euro
INSCHRIJVEN: tot en met 5 november,
www.vormingplusow.be of 059 50 39 52
In samenwerking met VormingPlus

500

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

IWEIN SEGERS
Na het verlies van zijn moeder, twee vrienden, zijn job
en zijn hond belandde Iwein in een depressie en burnout. Toch is hij vastbesloten om zijn plaats weer in te
nemen. Deze keer voor echt. De meest eigenzinnige
meta-komiek van de Lage Landen is terug!
WANNEER: maandag

26 november om 20.30 uur
Kapittel, Ooievaarstraat 33
PRIJS: 10 euro
WAAR: ’t

vrijdag 2 november om 20 uur (It) en 22.30
uur (Hereditary)
WAAR: GC Forum, Speiestraat 16
PRIJS: één film 5 euro, twee films 8 euro
INFO: bibliotheek@wervik.be, 056 95 24 00
TIP: verkleed je als griezel, dan zie je de tweede
film gratis!
WANNEER:

CURSUS

LEREN ZWEMMEN
VOOR VOLWASSENEN
Dit najaar kan je leren zwemmen in zwembad Ter
Leie. Je leert geleidelijk je schrik voor water te overwinnen. De basistechnieken van schoolslag worden
je aangeleerd. De zeven lessen worden aangepast
aan ieders individuele mogelijkheden en tempo,
onder begeleiding van een ervaren lesgeefster.
op woensdag, van 7 november tot en met
19 december, van 8.15 tot 9 uur
WAAR: zwembad Ter Leie, Speiestraat 32
PRIJS: 70 euro, niet-inwoners 100 euro
INSCHRIJVEN: enkel via www.wervik.be/webshop
INFO: zwembad@wervik.be, 056 95 24 50
WANNEER:

VOORDRACHT

WAT IS ER AAN DE
HAND IN CATALONIË?
Tegenwoordig zijn Catalonië en ex-minister-president
Carles Puigdemont vaak in het nieuws. Het feit dat
Puigdemont en een deel van zijn regering ons land als
ballingsoord hebben gekozen, is daar niet vreemd aan.
Over de situatie ter plaatse hangt echter nog veel mist.
Er blijven heel veel vragen voor de modale Vlaming.
Waar komen de Catalanen vandaan? Vormden ze al
eerder een eigen staat? Waarom kiezen ze voor onafhankelijkheid? Wat zijn hun slaagkansen? Waar liggen
de bedreigingen? Steven Vergauwen, algemeen secretaris
van de Europese koepelorganisatie ICEC (International
Commission of European Citizens) en ambassadeur van
de Vlaamse Volksbeweging, geeft tekst en uitleg.
donderdag 8 november om 20 uur
De Spie, Beselarestraat 3
PRIJS: 6 euro
INFO: ldc.despie@wzbwervik.be, 056 95 29 50
In samenwerking met Davidsfonds Geluwe
WANNEER:
WAAR:

November 2018 WAARHEEN
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AGENDA

AGENDA
WORKSHOP

STARTEN MET
SCHRIJVEN
Heb je een hoofd vol verhalen? Kan je niet zonder
pen en papier, maar kan
je wel enkele wegwijzers
gebruiken om je verhalen
de goede richting uit te
sturen? An de Gruyter leert je spelen met tijd, stijl
en verwoording. Je bedenkt personages van vlees en
bloed en plots die de lezer vastgrijpen. Je krijgt inzicht
in de opbouw van een goed verhaal. Een kickstart om
het ene verhaal na het andere neer te pennen. Want:
wie start met schrijven, blijft schrijven.

MA 29/10
Wervikse zwemweek

tot en met 4 november,
Ter Leie. INFO: zwembad@
wervik.be, 056 95 24 50

16 uur, Oosthove.
INFO: steve@dejan.be



FILM

Nacht van de horror
-> zie p. 9

zaterdag 1 en 8 december van 10 tot 16 uur
De Kim, Sint-Jorisstraat 3
PRIJS: 70 euro
INSCHRIJVEN: tot en met 24 november, www.vormingplusow.be of 059 50 39 52
In samenwerking met VormingPlus en Wisper vzw
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Tweedehandsbeurs

9.30 uur rondleiding
in Tabaksmuseum, 11
uur filmvoorstelling Le
Dancing in ‘t Kapittel.
INSCHRIJVEN: www.wervik.
be/webshop of museumbalie
APERO CLASSICO

VERSTERK JE VEERKRACHT

donderdag 29 november van 19 tot 21 uur
De Spie, Beselarestraat 3
PRIJS: 6 euro
INFO: ldc.despie@wzbwervik.be, 056 95 29 50

van 8 tot 13 uur, Ter Linde.
PRIJS: 8 euro, <12 5 euro,
<3 gratis. INSCHRIJVEN:
wos.geluwe@gmail.com

Matinee
Wervik 2050 

WORKSHOP

WAAR:

20 uur, Forum. PRIJS:
18 euro. TICKETS: www.
theatertainment.be/dannienderidder

9 uur, Oosthove. INFO:
gezinsbondwervik@gmail.
com, 0473 38 81 17

WAAR:

WANNEER:

Danni & De Ridder

ZO 04/11
VR 02/11
Bolle Saint-Martin (h)Eerlijk ontbijt

WANNEER:

Stress lijkt alomtegenwoordig in onze maatschappij waar 'druk, druk, druk'
de norm geworden is. We moeten altijd bezig zijn en worden overspoeld door
informatie via sociale media. Burn-out en overspannenheid liggen constant
op de loer. Het is niet zo makkelijk om de maatschappij te veranderen, maar
misschien kunnen we onszelf wel sterker maken om het hoofd te bieden aan
deze uitdagingen.
In deze workshop van De Kim en De Spie leert Kathleen Watteyn je een aantal
tactieken om je eigen veerkracht te versterken: het belang van optimisme en
een positieve houding, van focus en aandacht, het doorprikken van je eigen
belemmerende gedachten. Je gaat naar huis met concrete en onmiddellijk
toepasbare tips en nieuwe inzichten die je veerkracht versterken.

HUMOR

Astrid en Emma
Wauters 

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)

11 uur, Forum. PRIJS: 12
euro. INFO: cultuur@wervik.be, 056 95 24 17

DI 06/11
VORMING

Zelfzorg 

van 13.30 tot 16 uur op
6, 13 en 20 november, De
Kim. PRIJS: 30 euro. INSCHRIJVEN: www.vormingplusow.be, 059 50 39 52

VR 09/11
MULTIMEDIAVOORSTELLING

Griekenland, antiek, Byzantijns
en modern

Jan Thienpont over het Europese land dat je als
geen ander dicht bij de grondslagen van onze
beschaving brengt.
20 uur, Forum.
PRIJS: 3,50 euro, vtbKultuur 3 euro.
INFO: delvoye.bernard@skynet.be

WO 07/11
CURSUS

Leren zwemmen
voor volwassenen

-> zie p. 9

Kindermaaltijd 

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

Programmeer
je eigen robot 

Met een Lego WeDo constructieset programmeren kinderen
vanaf het
tweede
leerjaar
een robot, die
ze tot leven
brengen en

vanop afstand besturen.
Schrijf op tijd in.
van 14 tot 16 uur, bib
Wervik.
PRIJS: 5 euro.
INSCHRIJVEN: bibliotheek@wervik.be, 056 95
24 00

DO 08/11
VOORDRACHT

Wat is er aan de
hand in Catalonië?
-> zie p. 9

VR 09/11
FILM

The Longest Day

18 uur, De Spie. PRIJS:
gratis. INFO: ldc.despie@
wzbwervik.be, 056 95 29 50

Spellenavond

19.30 uur, Avalon. PRIJS: 2
November 2018 WAARHEEN
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AGENDA
ZO 11/11
MTB
Tocht der Raketmannen +
Flanders kids tour

inschrijven van 8 tot 12 uur, Oosthove.
INFO: www.deraketmannen.be

WORKSHOP

Sjaal vilten

￼

van 19 tot 22 uur, De
Kim. PRIJS: 20 euro. INSCHRIJVEN: VormingPlus
(www.vormingplusow.be,
059 50 39 52) of De Kim

VR 16/11
CINÉ FORUM

Phantom Thread
￼ -> zie p. 8
ZA 17/11
WANDELEN

ZA 24/11
14de Rock Wervik Muziekquiz

Klaar voor een quiz vol amusement, een gevarieerde muziekkeuze voor jong en oud, leuke
ambiance en swingende vragen? Schrijf je dan
snel in!
19 uur, De Kier. PRIJS: 15 euro.
INSCHRIJVEN: 0478 71 56 90

Herfsttocht &
Wervik Wandelt

Afstanden van 6, 12, 18,
21, 28 en 35 km
start tussen 8 en 15 uur,
De Knippelaar. PRIJS: 1,50
euro, 1,10 euro Wandelfederatie. INFO: wsv.wervik@
telenet.be, 056 31 27 90

ZO 18/11
LEIESESSIE

Leonore
-> zie p. 8

DI 20/11
OUDERBIJEENKOMST

Klaar voor de
kleuterschool?

van 13.30 tot 15.30 uur,
De Kier. PRIJS: gratis.
INFO: daphny.six@wervik.
be, 056 95 24 21

THEATER

Iep

 ￼

Verschillende

data en
uren, Ter Linde. INFO:
www.ktoog.be -> zie p. 16

ZA 10/11
THEATER

In de SACOChe

verschillende data en
uren, Forum. INFO:
www.hogeropwervik.be
-> zie p. 16
12
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MA 12/11
LEZING

Wervik ten tijde
van de geuzen￼
-> zie p. 8

DO 15/11
Pannenkoek- en
wafelnamiddag

vanaf 14 uur op 15, 22
en 29 november, De Kier.
PRIJS: 4 euro.
INFO: rosemarie.dewilde@
ocmw-wervik.be,
056 95 26 31
￼

RPR Gapersrit

Drie kampioenschapsklassen: sport, toerisme,
recreatie – oefenrit buiten kampioenschap
vanaf 18 uur, De Kleine
Prins, Oude Beselarestraat 311. INFO: rallypodium@gmail.com, 0488
96 51 74
NOCTURNE

Van genot
naar verbod 
-> zie p. 7

Ferdinand 

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

GEEFMARKT

Gilwe gift
-> zie p. 10

-> zie p. 10

DI 04/12
VERTELTHEATER

Mist, mijn
moeder en ik 
-> zie p. 14

Starten met
schrijven

Iwein Segers

De Bierpompe en De
Jukte

van 19 tot 21.15 uur, Forum. PRIJS: 8 euro. INwww.vormingplusow.be, 059 50 39 52

SCHRIJVEN:

WORKSHOP

VR 23/11

INFO: Facebookpagina’s

De bouwstenen
van natuurlijke talen 

ZA 01/12

MA 26/11

ZA 24/11
Dag van de
Jeugdhuizen

VOORDRACHT

20 uur, Ter Linde. INFO:
sport@wervik.be, 056 95
24 40 -> zie p. 18

14 uur, De Kier. INFO:
rosemarie.dewilde@
ocmw-wervik.be, 056 95
26 31

verschillende data, uren
en locaties. INFO: kljwervik@hotmail.com, 0491
88 84 39 -> zie p. 16

WO 28/11

sportlaureaten

Kerstkaarten
maken

ZO 25/11
￼

CINÉ FORUM

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

Pak in, stap uit!

AUTOSPORT

HEB JIJ
AL EEN
UITPAS?

van 10 tot 12 uur, De
Kier. PRIJS: gratis. INFO:
rosemarie.dewilde@
ocmw-wervik.be, 056 95
26 31

WO 21/11
Kindermaaltijd

THEATER

euro. INFO: gezinsbondwervik@gmail.com, 0497
45 53 08

Geefplein

HUMOR OP MAANDAG

-> zie p. 8

DI 27/11
WORKSHOP

Kerststuk maken
van 19.30 tot 22.30 uur,
De Gaper. PRIJS: 7 euro,
Femma 5 euro. INFO: 056
51 80 64

DO 29/11
WORKSHOP

Versterk je
veerkracht 
-> zie p. 10

VR 30/11
Huldiging

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

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 december tegen 1
november, Waarheen januari tegen 1 december,
Waarheen februari tegen 1 januari. 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

ENERGIE

VERTELTHEATER – MIST, MIJN MOEDER EN IK

Vlaamse
energielening

Leen Persijn vertelt over haar ervaringen met haar dementerende moeder: een falend geheugen,
verward gedrag, onrust en achterdocht, agressie en vaak hilarische anekdotes.
Openhartig getuigt ze hoe ze zelf, met vallen en opstaan, met dementie heeft leren omgaan.
dinsdag 4 december om 14 uur
WAAR: GC Forum, Speiestraat 16
PRIJS: 6 euro
KAARTEN: bij De Kim, De Spie, callcenter en seniorenadviesraad
INFO:

VIEF, SENIORENKNOOPPUNT WERVIK
- Ma 5 november, 14 uur, Avalon. Kaarting + rummikub
- Ma 12 november, 14 uur, Avalon. Een aangename
namiddag

VL@S WERVIK-GELUWE
- Di 6 november, 14 uur, De Kim. Wervikse koutenanche
- Vr 9 november. Feest bolletra
- Ma 12 november, 14 uur, ‘t Portaal. Spreekbeurt
met dia’s over onze reizen
- Wo 14 en 28 november, 13.30 uur. Bolletra
- Vr 16 november, 14 uur, De Kim. Volksspelen in
samenwerking met De Kim
- Za 17 november, 16 uur, Sint-Jozefskerk. Mis voor
overleden leden
- Ma 19 november, 14 uur, ’t Portaal. Kaarting en
inhaalkaarting
- Di 20 november, 14 uur, ’t Portaal. Darts
- Zo 25 november, 11.30 uur, ’t Portaal. Eindejaarsfeest
- Ma 26 november, 14 uur, ’t Pardoen. Wandelen

NEOS GELUWE
- Do 15 november. Mis voor overleden leden, daarna
kaarten
- Ma 19 november. Daguitstap
- Di 20 november. Wandelen

NEOS WERVIK
- Di 6 en 20 november, 14 uur, ’t Portaal. Kaartnamiddag
- Di 13 november, 14 uur, Sint-Jozefskerk. Bowlen in
Kentucky in Wevelgem
- Di 27 november, 14 uur, ‘t Portaal. Voordracht
14
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door Pol Goossen (Thuis): Van geboorte tot
geboorte
- Vr 30 november. Bezoek aan tulpenteler Tuliflor (Menensesteenweg, Wervik)

OKRA GELUWE
- Wo 7, 14, 21 en 28 november, 14 uur, gemeentepark.
Petanque
- Wo 7, 14, 21 en 28 november, 14 uur, De Gaper. Dansen
- Ma 12 november, 14 uur, De Gaper. Creaclub-hobby
- Di 13 en 27 november, 14 uur, De Gaper. Kaarten

OKRA KRUISEKE
- Wo 14 en 21 november, De Knippelaar. Kaarten

OKRA WERVIK
- Di 6, 13, 20 en 27 november, 13.30 uur, Oosthove.
Petanque
- Do 8 en 22 november, 13.30 uur, ’t Portaal. Puntenkaarting
- Vr 16 en 23 november, 14 uur, ’t Portaal. Lijndansen
- Ma 19 november, 14 uur, In den Grooten Moriaen.
Wandelen
- Wo 21 november, 14 uur, Oosthove. Kubbspel

DE PORTAALKAARTERS,
’T PORTAAL
- Wo 7 november. Eerste prijskaarting van het
nieuwe seizoen

Energieleveranciers veranderen hun tarieven voortdurend.
Je kan soms flink besparen op je energierekening door van
leverancier te ‘switchen’. Het is gratis en eenvoudig om van
contract of leverancier te veranderen. Maar het is niet altijd
zo makkelijk om uit te maken welke leverancier en welk energiecontract het best passen bij jouw situatie en behoeften.
In het kader van de Switch-campagne van 19 tot en met 23
november komen de Energiesnoeiers naar Wervik. Noteer je
meterstanden en breng je laatste afrekeningsfactuur voor
gas en elektriciteit mee. Op basis daarvan vergelijken ze verschillende leveranciers en geven je onafhankelijk advies. Als
je wil, helpen ze je meteen met de overstap naar een nieuw,
goedkoper contract. De Energiesnoeiers geven ook energietips en je kan eventueel een afspraak maken voor een gratis
energiescan.

Je kan op je energierekening besparen door bijvoorbeeld je dak
te isoleren, hoogrendementsglas
te plaatsen of een zonneboiler te
installeren. In de Waarheen van
maart schreven we al dat de Vlaamse overheid je daarvoor een financieel duwtje in de rug geeft. Je kan
tot 15.000 euro lenen aan 2%. Heb
je het niet breed, dan maak je mogelijk kans op een renteloze lening
(0%).
Je kan tot eind dit jaar een lening
aan 2% afsluiten, maar alle dossiers
daarvoor moeten ten laatste eind
november ingediend zijn én volledig en ontvankelijk zijn verklaard.
www.welzijn13.be/energiehuis, mieke.olieux@wervik.
be, 056 95 21 81
> INFO:

> Je vindt de energiecaravan van de Energiesnoeiers op het
Sint-Maartensplein op vrijdag 23 november van 9 tot 12 uur.

Gratis energiescan
Dat elektriciteit en gas heel duur zijn, merk je aan je energiefactuur. De prijzen blijven bovendien stijgen. Als consument kan je weinig beginnen tegen die prijsverhogingen. Maar door kleine aanpassingen te doen in je woning,
kan je toch je energiekosten verlagen. Om je hierbij te helpen, werkt de stad Wervik samen met netbeheerder
Eandis en de Energiesnoeiers van vzw Effect.
Die Energiesnoeiers komen bij jou aan huis voor een gratis energiescan en gaan na hoe je energie kan besparen.
Je krijgt een gepersonaliseerd verslag: een overzicht van je huidige energiesituatie, met tips en de besparingen die
je daarmee kan realiseren. Voor zo’n gratis energiescan zijn er wel bepaalde voorwaarden, bijvoorbeeld je hebt
een jaarlijks gezamenlijk inkomen van maximaal 30.640 euro, je huurt bij een sociale huisvestingsmaatschappij
of je hebt recht op een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds.
> INFO: www.vzweffect.be/energiesnoeiers/energiescan,

sander.deflo@vzweffect.be, 056 28 27 76
November 2018 WAARHEEN
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IN DE KIJKER: WERVIK OP DE PLANKEN

IN DE KIJKER: ACTIEWEEK GEZOND BINNEN

Een open doekje

Hoger Op uit Wervik en Onder Ons uit Geluwe zetten in november hun
beste theaterbeentje voor. Ook KLJ Wervik-Geluwe heeft een toneelvoorstelling klaar voor de op een na laatste maand van het jaar. Ga dat zien!

Woon gezond,
kies bewust!
Gemiddeld brengen we 85 procent van onze tijd binnen
door, meestal in onze eigen woning. Wist je dat de lucht
in huis vuiler kan zijn dan de lucht buiten? Dat beïnvloedt je gezondheid. Het goede nieuws is dat je er zelf
iets aan kan doen. In het kader van de actieweek Gezond
Binnen van 12 tot en met 16 november geven we enkele
tips om bewuster producten te kiezen en te gebruiken.
Begin al met je woning goed te ventileren en verluchten.
Dan stapelen schadelijke stoffen zich niet op.

HOU JE WOONST GEZOND

IEP

IN DE SACOCHE

PAK IN, STAP UIT!

Onder Ons brengt samen met Kinder- en Jeugdkoor Papageno Iep op de
planken, naar het bekende boek van
Joke van Leeuwen. Viegeltje is een vogeltje. Of een meisje. Of een vogeltje
én een meisje.
Warre heeft haar gevonden onder een
boom. En Tine smeert sindsdien met
veel liefde haar ‘bieterhiemmetjes mit
piendikies’. Tot Viegeltje op een dag
haar vleugels uitslaat. Zonder dag te
zeggen ... Iep is meer dan een grappig
verhaal over een meisje met vleugels.
Het gaat over durven loslaten en afscheid nemen.

Wanneer Max na een weekendje
vissen thuiskomt, hebben zijn echtgenote en stiefdochter zijn schoenmakerij naar de kelder verbannen
en zijn zaak veranderd in een sacochenwinkel. Vrouw Barbara wil een
contract met Delvaux versieren om
exclusieve handtassen te verkopen. Daarvoor moet alles wijken en
wordt ook Max ingeschakeld. Onder
impuls van zijn vriendin Virginie
komt Max echter in opstand.
’t Is ‘in de sacoche’ voor Hoger Op,
met deze klucht van Pol Anrys.

Robin is computerfreak, Louise fitnessexpert. Ze zijn negen maanden
getrouwd en gelukkig, want ze gaan
scheiden. Robin zal zich eindelijk
eindeloos met zijn computer kunnen bezighouden. Louise wacht dan
weer een leven vol schoonheidsmaskers en warme baden. Er is wel
een probleem: Louises moeder zal
nooit in een scheiding toestemmen.
Maar Robin en Louise beramen een
plannetje … Lachen geblazen met
deze komedie van Paul Coppens en
Guy Didelez.

zaterdag 10 november
om 19.30 uur, zondag 11 november
om 17.30 uur, zaterdag 17 november
om 19.30 uur, zondag 18 november
om 15 uur
WAAR: GC Forum, Speiestraat 16
PRIJS: vvk 8 euro, add 10 euro, lagereschoolkinderen 4 euro
KAARTJES: www.hogeropwervik.be/
shop, 056 31 04 93, 0468 19 25 13

WANNEER EN WAAR: vrijdag 23 november om 20 uur en zondag 25
november om 10.30 uur in Ter Linde (Tuinwijk 2) en zaterdag 30 november en zondag 1 december om
20 uur in GC Forum (Speiestraat 16)
PRIJS: 8 euro, 16 euro (voorstelling
25 november mét frietjes)
KAARTJES: kljwervik@hotmail.com,
0491 88 84 39

WANNEER: vrijdag

9 november om 20
uur, zaterdag 10 november om 15 uur,
zondag 11 november om 17 uur, vrijdag 16 november om 20 uur, zaterdag 17 november om 17 en 20 uur,
zondag 18 november om 15 en 18 uur
WAAR: Ter Linde, Tuinwijk 2
PRIJS: 8 euro
KAARTJES: www.ktoog.be/reservatie
16
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WANNEER:

een nieuwbouw achttien maanden.
• (Ver)bouw slim. Kies altijd voor materialen met een
(eco)label én bescherm jezelf indien nodig met beschermende kledij, een mondmasker of veiligheidsbril. Lees de gebruiksaanwijzing.
• (Ver)bouw klimaatbestendig. Isoleer je woning goed en
overweeg bijvoorbeeld om zonnewering te plaatsen.
> Veel meer info en tips vind je op www.gezondbinnen.be en www.bouwgezond.be.

• Ga voor een rookvrije woning. De vervuilende stoffen
in sigarettenrook verspreiden zich door je hele huis
en blijven er lang aanwezig.
• Stook zo weinig mogelijk. Bij verbranding in je kachel
of haard komen allerlei schadelijke stoffen vrij, die
ook de lucht in huis vervuilen. Het branden van wierookstokjes en geurkaarsen is evenmin gezond.
• Kies voor producten die niet in een spuitbus of sprayfles zitten. Die vernevelen chemische producten in
fijne druppeltjes, die je diep inademt.
• Vermijd producten met een gevaarsymbool. Vraag je af
of je een product wel echt nodig hebt. Probeer eens natuurlijke hulpmiddelen, zoals azijn, citroensap en soda.
• Vermijd pesticiden. Muggenapparaatjes en vliegensprays zijn schadelijk.

KLUS EN (VER)BOUW GEZOND

• Richt je je huis (opnieuw) in? Nieuwe meubels, een
verfbeurt of een opknapwerkje: veel nieuwe materialen geven de eerste maanden vluchtige chemische
stoffen af. Ventileer en verlucht extra.
• Ga je grondig renoveren? Denk vooraf na over de ventilatie en verluchting van je woonst. Verlucht extra
lang, na een grondige renovatie zes maanden en bij
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STADSNIEUWS

OPEN / GESLOTEN

Aansluiten bij Proper
Wervik?

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 studeren. De Kier
is op zoek naar helpende handen, om zich mee
te ontfermen over het jonge volk op maandag-,
dinsdag- en donderavond van 16 tot 18.30 uur.
Ben je meerderjarig en sociaal en communicatief
vaardig? Ben je enkele uren per week beschikbaar? Beschik je over een goede kennis van de
Nederlandse taal? Neem dan contact op met
Rosemarie Dewilde.
> INFO: rosemarie.dewilde@ocmw-wervik.be,
056 95 26 31

Winnaars fietszoektocht
Van 1 juni tot en met 30 september kon je deelnemen
aan de Fietsfotozoektocht Westhoek, die onze toeristische dienst organiseerde samen met zijn collega’s
uit Ieper, Langemark-Poelkapelle en Zonnebeke. 623
mensen dienden een deelnemingsformulier in. Bij de
winnaars is ook E. Nuitten uit Geluwe, die een restocheque in de wacht sleept. Proficiat!
> INFO:

www.wervik.be/toerisme

Dag van de Jeugdhuizen
Op zaterdag 24 november is het Dag van de Jeugdhuizen.
De Jukte in Geluwe organiseert ‘s avonds een fluo party:
The Underground Edition. Op hetzelfde moment kan je
in De Bierpompe in Wervik naar Dansen Dansen: The
Fluo Edition.
> INFO:

Facebookpagina’s van De Bierpompe en De

Jukte

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

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag*
coördinator Chris Voet (chris.voet@
telenet.be, 0485 54 97 20) of sites.google.
com/view/properwervik
> INFO:

HULDIGING
HULDIGING
SPORT
SPORT
LAUREATEN
LAUREATEN

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 10 november,
alleen dienst Burgerzaken)

Herfstvakantie*

Maandag
gesloten
14 - 16.30 uur
		
16.30 - 17.45 uur
		
(enkel 55+)
Dinsdag
17 - 19.45 uur
14 - 16.30 uur
		
17 - 19.45 uur
Woensdag
14 - 16.30 uur
14 - 16.30 uur
17 - 20.45 uur
17 - 20.45 uur
Donderdag 12 - 13.30 uur
gesloten
(baantjeszwemmen)
16 - 17 uur (enkel 55+)
17 - 19.45 uur
Vrijdag
17 - 20.45 uur
gesloten
Zaterdag
14 - 17.45 uur
14 - 17.45 uur
Zondag
9 - 11.45 uur
9 - 11.45 uur
* Glijbaan elke namiddag open
Gesloten op 1, 2, 11 en 15 november

DIENST TOERISME
NATIONAAL TABAKSMUSEUM

Recyclagepark Geluwe is gesloten tot en met
vrijdag 16 november.

Maandag gesloten
Dinsdag t.e.m. vrijdag
Zaterdag en zondag

SOCIALE DIENST OCMW

Vanaf 16 november: gesloten om 17 uur en niet
open in het weekend

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

8.15 - 12 uur en 13 - 17 uur

Gesloten op 1, 2, 15 en 16 november

CALLCENTER WOON- EN ZORGBEDRIJF WERVIK / OCMW

VRIJDAG
VRIJDAG 2018
30 NOVEMBER

Schooljaar

Gesloten op 1, 2, 15 en 16 november

Maandag t.e.m. vrijdag

Seizoen
2017/2018
Seizoen
2017/2018

BIBLIOTHEKEN
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

• Sportvrouw van het jaar

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

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

• Sportbelofte
van hetvan
jaarhet(totjaar
16 jaar)
• Sportvrouw

Niet bereikbaar op 1, 2, 11 en 15 november

Gesloten op 1, 2 en 3 en 15, 16 en 17 november

om 2030
uur
NOVEMBER 2018
omLinde
20 uurGeluwe
Zaal Ter
Zaal Ter Linde Geluwe
• Sportman van het jaar
• Sportman van het jaar

• Anders• valide
sporter
van
Sportbelofte
van
hethet
jaarjaar
(tot 16 jaar)
• Sportploeg
van
het
jaar
• Anders valide sporter van het jaar
Sportploeg
• Coach/• trainer
vanvan
hethet
jaarjaar
• Coach/ trainer
van
het jaar
• Sportverdienste
(huldiging
carrière)

Sport
laureaat

Belangrijke telefoonnummers

2017-2018

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

• Sportverdienste (huldiging carrière)

Voor elke kandidaat
voorzien
we een mooie attentie!
Voor elke kandidaat
voorzien we een mooie attentie!
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8.30 - 12.30 uur 13.30 - 16.30 uur
8.30 - 12.30 uur 13.30 - 18.30 uur
8.30 - 12.30 uur 13.30 - 16.30 uur
8.30 - 12.30 uur 13.30 - 16.30 uur
8.30 - 12.30 uur
9 - 12 uur (* enkel 10 november)

STADHUIS - DIENSTEN

Meer info en indienen kandidaturen (tegen 10 november)
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Maandag
Dinsdag		
Woensdag
Donderdag
Vrijdag		
Zaterdag*

Proper Wervik is een succesvol, politiek neutraal
burgerinitiatief, dat zowel door burgers als
beleidsmakers gewaardeerd wordt. Heel wat
vrijwilligers sloten zich al aan om onze stad
zwerfvuilarmer te maken, maar nieuwe krachten zijn altijd welkom. Neem een of meer straten naar keuze voor je rekening of doe mee aan
collectieve acties.

ZWEMBAD TER LEIE

via sport@wervik.be of 056 95 24 40
MeerStedelijke
info en indienen
kandidaturen
(tegenstad
10 november)
Organisatie:
sportraad
& Sportdienst
Wervik
via sport@wervik.be of 056 95 24 40

DRUKKERIJ • UITGEVERIJ

Huiswerkbegeleiders
gezocht

STADHUIS - ONTHAAL
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IN BEELD

Woonmarkt

Fruitbrochettes

Woonkwesties uit de doeken gedaan
in de Sint-Janskapel

Na de kindermaaltijd in De Kier
samen dessert gemaakt

#Wervik
#Geluwe
#Kruiseke
‘t Schooltje

Het gemeenschapscentrum in
Ter Hand werd ingehuldigd

Taart

Enkele personeelsleden van OCMW en
Woon- en Zorgbedrijf gaan met pensioen

Op tv

France 3 filmt in het Tabaksmuseum
voor #lesgensdeshauts

Dwars door Geluwe
Run, Wervik, run!

