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WOON- EN
ZORGBEDRIJF WERVIK
Wonen en zorg op maat

AGENDA

UiTagenda vol leuke
activiteiten en dingen

EERSTE WOORD

Stemmige kerstdagen gewenst!

STADSNIEUWS

Droogte erkend als landbouwramp

Groepsaankoop groene
stroom en gas

De droogte van deze lente en zomer is erkend als landbouwramp. Dit betekent dat landbouwers een tegemoetkomingsaanvraag kunnen indienen, als zij
een vergoeding voor geleden schade wensen. Dat kan
alleen als die schade is vastgesteld door de gemeentelijke schattingscommissie. Aanvragen tot tegemoetkoming kunnen ingediend worden tot en met 28
februari.

Je kan tot en met 5 februari vrijblijvend inschrijven
voor de achtste groepsaankoop groene stroom en gas
van de provincie. Vorig jaar stapten 38.008 huishoudens
en 1.872 bedrijven over naar een voordeliger energiecontract. Daarmee bespaarden zij gemiddeld 200 euro.
Ook als je eerder voor een gunstiger overeenkomst koos (al
dan niet via een groepsaankoop), kan je bezuinigen door
mee te doen. Je lopende contract kan immers verlengd
worden aan duurdere prijzen. Onthou: je kan elk moment
kosteloos van energieleverancier en -contract veranderen.

lv.vlaanderen.be/nl/bedrijfsvoering/landbouwrampen/droogte-2018
> INFO:

> INSCHRIJVEN:

www.samengaanwegroener.be

> INFO: loket

Leefomgeving, leefomgeving@
wervik.be, 056 95 21 60

VERKNAL JE FEEST NIET,
GEBRUIK VUURWERK VEILIG!

Sfeer

Op zondag 9 december brengen de Wervikse en Geluwse handelaars je al helemaal in eindejaarsstemming. Op het binnenplein van ’t Kapittel in Wervik is er een zondagsmarkt. Je kan
erheen van 13 tot 18 uur. In Geluwe gaat rond de Sint-Dionysiuskerk al de 25ste editie van
de kerstmarkt door. Die gaat van start om 13 uur.
> TIP:
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André Nollet signeert

kijk in de UiTagenda voor andere eindejaarsideetjes!
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Eindejaarsactie
handelaars

Lets 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

2

WAARHEEN December 2018

Naar aanleiding van 2000 jaar Wervik in 1968 tekende
cartoonist André Nollet een humoristisch stripalbum
over de Wervikse geschiedenis. 50 jaar later creëerde
hij het vervolg daarop, ter gelegenheid van Wervik2050.
In dit nieuwe cartoonboek verbeeldt hij op ludieke
wijze de opvallendste gebeurtenissen
in de Wervikse historie sinds 1968.
Het kleinood is voor 20 euro te koop
aan de balies Toerisme en Vrije Tijd
en in de bibs.
Op zaterdag 15 december
signeert André zijn nieuwe
kunststukje van 10 tot 12
uur in ’t Kapittel (Ooievaarstraat 33).

De eindejaarsfeesten staan voor de deur.
Misschien denk je eraan om de overgang
van oud naar nieuw te vieren met spetterend vuurwerk. Kijk dan uit: vuurwerk dat
van slechte kwaliteit is of verkeerd wordt gebruikt, kan van een gezellige avond een drama maken. Ieder jaar weer worden mensen
slachtoffer van ongelukken met vuurwerk,
die vaak onomkeerbare gevolgen hebben.
Enkele tips uit de sensibiliseringscampagne van de FOD Economie:
- koop enkel (diervriendelijk)
vuurwerk met CE-markering
- kies een geschikte afsteekplaats: een open en
droge plek zonder wind
- zorg dat toeschouwers op
voldoende afstand blijven
- breng dieren naar een veilige plaats
- bel bij een ongeval meteen
het noodnummer 112
> INFO:

www.economie.fgov.be
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IN DE KIJKER: WOON- EN ZORGBEDRIJF WERVIK
TWEELEDIG AANBOD

Wonen
en zorg
op maat

In aanloop naar de integratie van het OCMW
in de werking van de stad Wervik, werd in
januari dit jaar het Woon- en Zorgbedrijf
Wervik opgericht. Daarin werden enkele diensten van het OCMW ondergebracht: thuiszorgdiensten, woonzorgcentra Het Pardoen en
Ter Beke, aangepaste woonvormen en lokaal
dienstencentrum De Spie. De medewerkers
van het Loket Wonen en Zorg zijn er om jou
daar je weg te helpen in vinden. Stijn Decoene
en Korneel Dewanckel maken ons hier al een
beetje wegwijs.
4
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‘Het Loket Wonen en Zorg is het aanspreekpunt voor de inwoners van Wervik en Geluwe, die een individuele vraag rond wonen of
zorg hebben,’ legt Stijn Decoene uit. ‘Tot onze
belangrijkste doelgroep behoren de ouderen,
mensen met een beperking en zij die zich in
een kwetsbare positie bevinden.’ Het aanbod
van het Loket is dubbel: enerzijds is er zorg
op maat en anderzijds aangepaste huisvesting (collectief of individueel) voor ouderen en personen met een specifieke zorgvraag.
‘Zorg op maat betekent dat we een gepaste oplossing zoeken voor iedere individuele vraag,
door samen te werken met bijvoorbeeld thuiszorgdiensten en dag- en dienstencentra.’ Met
zijn uitgebreide aanbod aan dienstverlening
wil het Loket ‘mensen op een zo veilig en verantwoord mogelijke manier zo lang mogelijk in
de eigen vertrouwde thuisomgeving laten wonen’. Een beknopt overzicht ervan vind je in de
inzet hiernaast.
UNIEK: ONDERSTEUNING
BIJ NOODSITUATIES
Het Woon- en Zorgbedrijf is in het bijzonder
trots op het noodoproepsysteem dat binnen
de woonzorgzones van Wervik en Geluwe in
gebruik is. In woonzorgcentra Het Pardoen
en Ter Beke staan zorgteams paraat om bij
mensen thuis langs te gaan in geval van nood.
Zo’n systeem is vooral gekend binnen serviceflats. Door het ook aan te bieden aan wie
in zijn eigen woning woont, gaat het Woon- en
Zorgbedrijf echter een heel stuk verder. ‘Deze
dienstverlening is uniek in Vlaanderen,’
vertelt Korneel Dewanckel.
‘Mensen zijn niet altijd even mobiel of zelfzeker als ze wat ouder worden. ’s Nachts opstaan
om naar het toilet te gaan, is bijvoorbeeld een
risicosituatie. Wanneer je valt, is het niet evident om iemand te bellen om hulp. Het is dan
hopen op de komst van een mantelzorger, een
toevallige voorbijganger of een vaste afspraak
met thuisverpleging of huisarts. Na een val
tijdens een koude winternacht, zou je zo uren-

lang op een koude vloer blijven liggen. Dankzij de inzet van onze zorgteams zijn al levens
gered.‘ Mensen komen meestal langs als ze al
eens zoiets hebben meegemaakt. ‘Ze hebben
zich machteloos en bang gevoeld. Een alarmtoestel had die ellende kunnen vermijden en
zou voor snelle hulp en ondersteuning hebben
gezorgd.’
Een noodoproeptoestel, dat verbonden is
met een zender om je hals of pols, wordt in de
buurt van je telefoon geïnstalleerd. Die zender
is een knopje dat je induwt in geval van nood.
Het toestel staat 24 uur op 24 in verbinding
met de alarmcentrale. Bij een oproep neemt
die contact op met een hulpverlener. ‘Die
hulpverlener kan een familielid, buur, mantelzorger of kennis zijn. Het valt echter niet
mee om dag en nacht bereikbaar te zijn. Het
zorgteam van het Woon- en Zorgbedrijf brengt
de oplossing: onze professionele medewerkers
kunnen op elk moment ter plaatse gaan. Het
zorgteam kan hulp bieden, eerste zorgen toedienen of andere hulpverleners verwittigen als
dat nodig is.’ Korneel Dewanckel besluit: ‘Voor
gebruikers van het
alarmtoestel
en
mantelzorgers stelt
het systeem gerust
en neemt het veel
onzekerheid weg: er
zal altijd iemand reageren in geval van
nood.’

Contacteer de medewerkers van het
Loket Wonen en Zorg
voor meer info of voor de infobrochures
over dienstverlening en huisvesting:
Steenakker 30, loket_wonen_zorg@
wzbwervik.be, 056 30 02 00

AANBOD AANGEPASTE HUISVESTING
Sociale huisvesting
- De Klimop (Molenstraat),
Volderspand (Gasstraat) en
Koestraat in Wervik
- Kapittelplein en Ten Kanter
(Reutelbekestraat) in Geluwe

Seniorenwoningen en -flats
- Molenmeersen, Sint-Jansstraat en Th. Godtschalckwijk in Wervik
- Ten Gaver (Sint-Denijsplaats) in Geluwe

Serviceflats
Ter Drapiers (Gasstraat) in
Wervik
Groepswonen De Compagnie
Een vernieuwende vorm van
huisvesting georganiseerd
binnen het Sint-Janshospitaal, waarbij door het samenwonen de eenzaamheid
wordt doorbroken. Overdag is er begeleiding door
logistiek medewerkers en
wordt er bijvoorbeeld samen
gekookt en gezocht naar
een leuke dagbesteding.
’s Nachts kan je beroep doen
op een nachtverzorgende.

AANBOD ALGEMENE DIENSTVERLENING
Nachtopvang
Voor als je overdag thuis blijft,
maar ’s nachts ondersteuning
wenst. Je wordt rond 17 uur
thuis opgehaald en na het
ontbijt teruggebracht.

maaltijden aan een gunstig
tarief, voor als je door verminderde mobiliteit of activiteit
niet meer zelf kunt koken.
Gratis thuis geleverd in Wervik, Geluwe en Kruiseke.

Noodoproepsysteem
Met een alarmknop sla je
alarm bij een noodsituatie
en worden jouw contactpersonen geïnformeerd.
Je kan het zorgteam van
het woonzorgcentrum als
contactpersoon opgeven,
op voorwaarde dat je in de
woonzorgzone woont.

Mindermobielencentrale
Vrijwillige chauffeurs vervoeren je als je mobiliteitsproblemen hebt (op basis van
leeftijd of invaliditeit).

Warme maaltijden
Verzorgde en gevarieerde

Poets- en strijkdienst
Huishoudhulp met dienstencheques
Klusjesdienst
Binnen de woonzorgzones
kan je er beroep op doen
voor kleine klusjes.

> Meer info vind je in de gedetailleerde brochures Dienstverlening en Huisvesting van het Woon- en Zorgbedrijf.
December 2018 WAARHEEN
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CULTUUR

Open werf archeologie
Sint-Medardus

Midden november begon een nieuwe fase van de
herinrichtingswerken rond de Sint-Medarduskerk.
Archeologisch onderzoek aan de west- en zuidzijde
van de kerk ging van start. Het is uiteraard niet toegestaan om het terrein tijdens de werken te betreden, maar één keer wordt een uitzondering gemaakt:
op zaterdag 1 december kan je de werf bezoeken
onder begeleiding van de archeologen. Zij lichten het
hoe en waarom van de werken toe en beantwoorden graag jouw vragen. Er is een infomoment om
10 uur. Plaats van afspraak is op de hoek van de
Koestraat en de Magdalenastraat.
> INFO:

In maart 2019 openen de cultuurraad en het stadsbestuur een nieuwe wandelroute. Het traject is drie
kilometer lang en loopt in lusvorm van het Tabaksmuseum tot aan de Grauwe Zusterstraat en terug. De
wandeling focust vooral op de Wervikse geschiedenis, kunst en architectuur.
Het kind kreeg nog geen naam, want daarvoor rekenen wij op jou. We zijn op zoek naar een originele en
vlotte naam. Heb je ideeën, laat dat dan weten aan de
cultuurdienst. Het bestuur van de cultuurraad kiest
de vijf leukste suggesties uit. Daarna kan je mee de
knoop doorhakken en beslissen wat de naam van de
wandelroute wordt.
Je kan voorstellen insturen tot en met vrijdag
21 december. Als je je inspiratie met ons deelt,
wacht je een leuke attentie.
> SUGGESTIES:

CAMPING
BALOKKEN
FOR LIFE

stuur ze naar cultuur@wervik.be

cultuur@wervik.be, 056 95 24 17

ste
de langn
t
h
c
a
e
t
warms

© Westtoer – David Samyn

© Marc Verhaeghe

Gezocht: naam nieuwe
stadswandelroute

Op zaterdag 8 december is er een nieuwe wintereditie van Camping Balokken for Life. Het goede
doel is dit jaar Het Minnehuis van de vzw Vondels.
Er zijn leuke optredens (Asem', The Black Gasolines, Fheeta en The Westfrontband), winterkost, de
nodige natjes en nog veel meer. Iedereen welkom
vanaf 17 uur.
> INFO: Facebookpagina

Camping Balokken,
campingbalokken@gmail.com

Dat is het thema van een gespreksavond die de cultuurraad organiseert op 10 december. De bijeenkomst is vooral bedoeld voor leden van cultuurverenigingen, maar iedereen is welkom. Onderwerpen
van de avond zijn: infrastructuur, communicatie, ondersteuning (financieel, logistiek, administratief) en
wat de cultuurraad voor jou en jouw vereniging kan betekenen.
De cultuurraad wil te weten komen wat voor jou en jouw vereniging belangrijk is. Met die info trekt
hij naar het nieuwe stadsbestuur. De raad hoopt zo te kunnen meewerken aan het cultuurbeleid dat de
volgende bestuursperiode in onze stad wordt ontwikkeld.

© Luc Vanthuyne

Hoe zie jij de culturele toekomst van onze stad?
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maandag 10 december om 19.30 uur
LDC De Spie, Beselarestraat 3
PRIJS: gratis
INFO: cultuurraad@wervik.be, 056 95 24 17
WANNEER:
WAAR:
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VERWENDAG IN DE BIB

LEZING

FRANSE PERIODE
IN DE ZUIDELIJKE
NEDERLANDEN

Bib Wervik woont al 20 jaar in het huidige bibliotheekgebouw. Daarom verwent zij jou met live muziek en
een hapje en drankje. Kinderen kunnen hun eigen
schilderij fietsen: een samensmelting van kunst, techniek en entertainment én een leuke herinnering om
mee naar huis te nemen. Iedereen welkom!

In de tijd tussen de val van de Bastille in Parijs
en de val van Napoleon in Waterloo werden onze
gewesten meegesleept in de mallemolen van de
geschiedenis. Historicus Luc Declerck neemt je
mee doorheen deze turbulente periode.

zaterdag 8 december van 10 tot 13 uur
WAAR: bib Wervik, Sint-Pol 3
PRIJS: gratis
INFO: bibliotheek@wervik.be, 056 95 24 00
WANNEER:

WANNEER: maandag

10 december om 19.30 uur
De Briekenmolen, Koe-

WAAR: Erfgoedcentrum

straat 65
PRIJS: 8 euro

1550

1350

500
© reizendefabriek.nl

1815

en met 3 december, www.vormingplus.be of 059 50 39 52
In samenwerking met VormingPlus
1744

INSCHRIJVEN: tot

LEZING
AVONDVOORSTELLING

IMAGINE NO LENNON
Al bijna 40 jaar is John Lennon in de rock-‘n-rollhemel.
Niemand evenaarde ooit zijn talent om met popmuziek
de vinger aan de pols van de maatschappij te houden.
Give peace a chance, All you need is love en al die andere
hits die uit Lennons pen en gitaar vloeiden, worden
gespeeld tijdens dit eerbetoon met Ben Crabbé en Jean
Bosco Safari als blikvangers.
zaterdag 8 december om 20 uur
GC Forum, Speiestraat 16
PRIJS: 20 euro
WANNEER:
WAAR:

BUBBELS
Cava, prosecco, crémant en champagne bubbelen
allemaal, maar wat is het verschil? Waarom zijn er die
prijsverschillen? Al degusterend krijg je de antwoorden van Franky Malbrancke en kom je te weten hoe
je deze mousserende wijn bewaart, serveert en drinkt.
Maar ook welke drank het best past als aperitief, bij
hoofdgerecht of dessert.
donderdag 13 december om 19 uur
bib Wervik, Sint-Pol 3
PRIJS: 20 euro
INSCHRIJVEN: tot en met 6 december,
www.vormingplus.be of 059 50 39 52
In samenwerking
met VormingPlus
WANNEER:
WAAR:

KERSTVAKANTIE

IN HET ZWEMBAD
Zwembad Ter Leie is extra open tijdens de kerstvakantie – zie de openingsuren op pagina 19. ’s Namiddags is de
glijbaan altijd open. Er valt ook van alles anders te beleven!
- maandag 24, dinsdag 25 en woensdag 26 december:
gesloten
- donderdag 27 december van 14 tot 16 uur: springkasteel Zeepaardje
- vrijdag 28 december van 14 tot 16 uur: opblaasbaar spelmateriaal: breng je strandbal, dolfijn,
band, … mee
- zaterdag 29 december van 14 tot 16 uur: stoeien plonsspelen met waterloopmat en klimtouw
- zondag 30 december van 9 tot 11.45 uur: speelparadijs voor kleuters en peuters en nieuwjaarsdrink: iedere zwemmer krijgt een glaasje fruitsap of
porto. Gezondheid!
- maandag 31 december, dinsdag 1 en woensdag
2 januari: gesloten
- donderdag 3 januari van 14 tot 16 uur: zeemeerminnen- en haaienfeest: trek een zeemeerminof haaienstaart aan en probeer ermee te zwemmen.
Een uitdaging!
- vrijdag 4 januari van 17 tot 20.30 uur: zwemmen
op muziek
- zaterdag 5 januari van 14 tot 16 uur: stoei- en
plonsspelen met waterloopmat en klimtouw
- zondag 6 januari van 9 tot 11.45 uur: gezinszwemmen: het kleine bad ligt vol speelgoed voor de kleinste zwemmertjes
INFO:
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Tickets en info:
cultuur@wervik.be
056 95 24 17
www.wervik.be/forum

zwembad@wervik.be, 056 95 24 50

Let op: na de kerstvakantie gaat het zwembad
dicht voor de jaarlijkse onderhoudsbeurt.
Het is weer open vanaf dinsdag 29 januari.

TENNIS- EN
SPORTKAMP
IN KERSTVAKANTIE

Tennisclub Olympos organiseert net na nieuwjaar een tennis- en sportkamp voor kinderen en
jongeren van 4 tot 16 jaar. Ervaring is niet nodig.
Breng een picknick mee voor ’s middags. Er is
opvang van 8.30 tot 17.30 uur.
WANNEER: woensdag 2, donderdag 3 en vrijdag 4
januari van 9.30 tot 16 uur
WAAR: TC Olympos, Ten Brielensesteenweg 55a
PRIJS: 80 euro – fiscaal attest en tussenkomst
ziekenfonds mogelijk
INFO: www.tcolympos.be, info@tcolympos.be,
0479 85 06 19

December 2018 WAARHEEN
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VR 30/11
Huldiging
sportlaureaten

KERSTONTMOETINGEN
De Kim, De Spie en de pensioendienst nodigen je uit
voor een gezellige kerstontmoeting met een lekkere
wafelenbak. Met een vleugje muziek maken we er een
leuke namiddag van, met voor iedereen een pakje
onder de kerstboom.

20 uur, Ter Linde. INFO:
sport@wervik.be, 056 95
24 40

ZA 01/12 
Sinterklaasfeest

donderdag 20 december om 14 uur
in De Kim (Sint-Jorisstraat 3) en donderdag 27 december om 14 uur in De Spie (Beselarestraat 3)
PRIJS: 6 euro voor koffie met gebak, muziek en kerstgeschenkje
INFO: De Kim (info@ldcdekim.be, 056 31 14 68), De
Spie (ldc.despie@wzbwervik.be, 056 95 29 50)
Met de steun van de Koning Boudewijnstichting
WANNEER EN WAAR:

14 uur, De Kier. PRIJS: 5
euro. INFO: rosemarie.
dewilde@ocmw-wervik.
be, 056 95 26 31

ZO 02/12
Sintontbijt 

KERSTCONCERT

SYLVESTERLOOP

A LIETA VITA EN THE SWIGSHIFT

Geluwe sluit het jaar af met de traditionele Sylvesterloop op oudejaarsdag: een ongedwongen loopmoment
samen, in groep. Er wordt gelopen aan joggerstempo.
Wie de hele afstand meeloopt, heeft tien kilometer
in de benen. Je kan gerust ook vroeger afhaken en
terugkeren naar het startpunt. Na de loop volgt een
gezellig samenzijn in de voetbalkantine, waar je een
warm drankje wordt aangeboden. Je moet niet vooraf
inschrijven.

Het vierstemmig gemengd koor A Lieta Vita onder
leiding van Marijke Bonte brengt een kerstconcert
samen met folkband The Swigshift. Frederik Martens
begeleidt op piano. Op het programma staan kerstklassiekers, maar ook minder bekende, doch daarom
niet minder mooie kerstliederen uit alle windstreken,
in bijna alle talen.
zaterdag 22 december
om 20 uur
WAAR: Sint-Dionysiuskerk,
Sint-Denijsplaats
PRIJS: 15 euro
KAARTJES: bij de koorleden,
info@alietavita.be, 056 51 23 12
WANNEER:

maandag 31 december om 15 uur
voetbalstadion Damien Feys, Wervikstraat
PRIJS: gratis
INFO: www.dwarsdoorgeluwe.be
WANNEER:

van 8 tot 11 uur, Het
Pardoen. PRIJS: 6 euro,
Gezinsbond 4 euro. INFO:
gezinsbondwervik@gmail.
com, 0497 45 53 08

MA 03/12
OUDERBIJEENKOMST

Zindelijkheid

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

DI 04/12
OUDERBIJEENKOMST

Anders zijn mag?!
van 14 tot 15.30 uur,
De Kier. PRIJS: gratis.
INFO: lindsey.allewaert@
votjeugdhulp.be, 0491 71
87 26

Kerstkrans
maken 

van 14 tot 17 uur, De
Spie. PRIJS: 3 euro. INFO:
ldc.despie@wzbwervik.be,
056 95 29 50

WO 05/12
Kindermaaltijd

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

Totale relaxatie
met kruiden, oliën
en oefeningen

28/11 bij VormingPlus
(www.vormingplusow.be,
059 50 39 52) of bij De Kim

Sinterklaasfeest 

van 14.30 tot 18 uur,
Triamant. INFO: leefpunt-geluwe@triamant.be,
056 45 54 44

van 19.30 tot 21.30 uur,
De Kim. PRIJS: 30 euro.
INFO: info@ldcdekim.be,
056 31 14 68

VR 7/12
Kerstmarkt
LDC DE SPIE

van 14 tot 19 uur, De
Spie. PRIJS: gratis. INFO:
ldc.despie@wzbwervik.be,
056 95 29 50

Camping Balokken
for Life

17 uur, De Balokken. INFO:
Facebookpagina Camping
Balokken, campingbalokken@gmail.com
AVONDVOORSTELLING

Imagine no
Lennon 

van 13.30 tot 16 uur,
De Kim. PRIJS: 15 euro.
INSCHRIJVEN: tot en met

20 uur, Forum. PRIJS: 20
euro. INFO: cultuur@wervik.be, 056 95 24 17
-> zie p. 8

WAAR:

MA 10/12
LEZING

Frans periode
in de Zuidelijke
Nederlanden

DI 04/12
VERTELTHEATER

Mist, mijn moeder en ik 

Leen Persijn getuigt openhartig over haar ervaringen met haar dementere moeder
14 uur, Forum. PRIJS: 6 euro. KAARTJES: bij De
Kim, De Spie, callcenter, seniorenadviesraad
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van 10 tot 13 uur, bib
Wervik. PRIJS: gratis.
INFO: bibliotheek@wervik.
be, 056 95 24 00
-> zie p. 8

DO 06/12
Bloemschikken

Kerstetentje

10

ZA 08/12
Verwendag
in de bib 

19 uur, De Kier. PRIJS: 18
euro. INFO: rosemarie.
dewilde@ocmw-wervik.
be, 056 95 26 31

van 19.30 tot 21.45 uur,
Erfgoedcentrum De
Briekenmolen. PRIJS: 8
euro. INSCHRIJVEN: tot en
met 3/12 bij VormingPlus
(www.vormingplusow.be,
059 50 39 52)
-> zie p. 8
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AGENDA
WORKSHOP

Computeronderhoud

[volzet] van 14 tot 16.30
uur, De Kim
LEZING

Bubbels

van 19 tot 22 uur, bib
Wervik. PRIJS: 20 euro.
INSCHRIJVEN: tot en met
6/12 bij VormingPlus
(www.vormingplusow.be,
059 50 39 52)
-> zie p. 8

DI 11/12
Feestmaaltijd

11.30 uur, De Spie. PRIJS:
10 euro. INFO: ldc.despie@
wzbwervik.be, 056 95 29 50

WO 12/12
Kerstmarkt
WZC HET PARDOEN

14 uur, Het Pardoen.
PRIJS: gratis. INFO: 056 95
28 00

Kerststukjes
maken

VOOR KERSTMARKT 

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

Infoavond –
Lets Wervik

van 19.30 tot 21.30 uur,
De Kier. PRIJS: gratis. INFO:
letswervik@gmail.com
-> zie p. 17

Sylvester 2018 +
2de mountainbiketocht

Organisatie: Feestkomiteit Boerenkermis.
Kerstmarkt met mooie
geschenken en eigen tripelbiertje ’t Meulenmeirske in kerstverpakking.
MTB-tocht van 20 of 40 km.
14 uur (MTB) en 16 uur
(kerstmarkt), Oosthove.
PRIJS: kerstmarkt gratis,
MTB 3 euro. INFO: 0474
76 42 17, 056 31 21 08
FEESTKOMITEIT
BOERENKERMIS

VR 14/12
Kerstmarkt
BUURTHUIS DE KIER

VR 14/12
REISREPORTAGE

Kreta en Santorini

De Griekse mythologie getuigt van verbeeldingskracht en vindingrijkheid. Intriges, triomfen en nederlagen zijn met zoveel details weergegeven, dat ze historische verhalen lijken te
zijn. De ontdekking van het paleis van Knossos
begin 20ste eeuw heeft de mythe dichter bij
de werkelijkheid gebracht. Het eerste deel van
de voorstelling verkent Kreta met de geschiedenis als rode draad. In de tweede helft gaat
de aandacht naar natuur, cultureel erfgoed en
hedendaagse samenleving.
20 uur, Forum. PRIJS: 3,50 euro, vtbKultuur 3
euro. INFO: delvoyebernard@skynet.be
12
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17 uur, De Kier. INFO:
rosemarie.dewilde@
ocmw-wervik.be, 056 95
26 31

ZA 15/12
Kerstfeest
SAMANA

13.30 uur, De Spie. PRIJS:
15 euro. INFO: ldc.despie@
wzbwervik.be, 056 95 29 50

Kerstmarkt
WZC TER BEKE

Kerstdecoratie, kerstbloemstukjes, kerstsnoep,
standje MS-liga, tombola
altijd prijs
14 uur, Ter Beke. PRIJS:
gratis. INFO: 056 95 29 00

NIGHT

OM OM
INK LK
IS E
AT N W
GR REE
E
IED
INTREDE VAN DE KERSTMAN
KERSTVERKOOPSTANDJES
VOOR UW EINDEJAARSGESCHENKEN
HARTVERWARMENDE DRANKJES
LEKKERE BBQ-WORSTEN
KOFFIE MET KERSTGEBAK
SPRINGKASTEEL EN SPEELHOEK

DRUKKERIJ • UITGEVERIJ

11.30 uur, De Kier. PRIJS:
10 euro. INFO: rosemarie.
dewilde@ocmw-wervik.
be, 056 95 26 31

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

Bloemschikken 

van 14 tot 17 uur, De Spie.
PRIJS: 8,50 euro. INFO: ldc.
despie@wzbwervik.be,
056 95 29 50

DO 20/12
Kerstontmoeting

ZATERDAG 15 DECEMBER 2018

WERVIK | OOSTHOVE | AANVANG 16 UUR

MA 17/12
MOUNTAINBIKETOCHT
Kerstfeest

JEUGDAFDELING STADSHARMONIE WERVIK

18 uur, Oosthove. PRIJS:
8 euro, <12 gratis. INFO:
0479 40 39 78 (Joke Delva)

DO 27/12
Kerstontmoeting 

14 uur, De Spie. PRIJS: 6
euro. INFO: ldc.despie@
wzbwervik.be, 056 95 29 50
-> zie p. 10

MA 31/12
Sylvesterloop

15 uur, voetbalstadion
Damien Feys. PRIJS: gratis.
INFO: www.dwarsdoorgeluwe.be
-> zie p. 10

DO 02/01
Tennis- en
sportkamp 

op 2, 3 en 4 januari van
9.30 tot 16 uur. PRIJS: 80
euro. INFO: info@tcolympos.be, 0479 85 06 19
-> zie p. 9

i.s.m. 13
| start en aankomst stadsdomein Oosthove | prijs 3 euro
start om 14 u. | inschrijven tot 17 u. | 2 parcours 20 km en 40 km

Bloed geven

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

FEMMA

van 19.30 tot 22.30 uur,
De Spie. PRIJS: 25 euro,
Femma 20 euro. INFO:
0485 03 62 13

DI 18/12
Bloemen
van papier

WO 26/12
Kerstconcert

14 uur, De Kim. PRIJS: 6
euro. INFO: info@ldcdekim.be, 056 31 14 68
-> zie p. 10

SYLVESTER

13

DO 13/12
Feestmaaltijd

WO 19/12
Kindermaaltijd 

van 14 tot 17 uur, De Spie.
PRIJS: 3 euro. INFO: ldc.
despie@wzbwervik.be,
056 95 29 50

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

Jouw activiteit
in de Waarheen?
ZA 22/12
Kerstconcert
A LIETA VITA EN
THE SWIGSHIFT

20 uur, Sint-Dionysiuskerk. PRIJS: 15 euro.
INFO: www.alietavita.be.
TICKETS: bij koorleden,
info@alietavita.be, 056 51
23 12
-> zie p. 10

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 januari tegen 1 december, Waarheen februari tegen 1 januari, Waarheen maart tegen 1 februari. PROBLEMEN? Je vindt
een handleiding op www.wervik.be/waarheen
of geef een seintje aan de communicatiedienst
(communicatie@wervik.be).
December 2018 WAARHEEN
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PLUSSERSAGENDA

KIND & GEZIN

INFO- EN DIANAMIDDAG SENIORENREIZEN
Tijdens het eerste diagedeelte wordt traditiegetrouw gezellig nagepraat over de geslaagde reis naar de
Vogezen en de Elzas. Intussen kan je genieten van een drankje. In het tweede gedeelte wordt alle info
gegeven over de seniorenreis in 2019 naar de Engelse Cotswolds. De gids die de reis begeleidt, geeft uitleg aan de hand van enkele korte films. Iedereen welkom!
WANNEER: vrijdag

7 december om 14 uur
WAAR: De Kim, Sint-Jorisstraat 3
PRIJS: gratis
INFO: francoise.bonduelle@ocmw-wervik.be, 056 95 26 11

VIEF, SENIORENKNOOPPUNT WERVIK

OKRA KRUISEKE

- Ma 3 december, 14 uur, Avalon. Kaarting + rummikub
- Za 15 december, 14 uur, Avalon. Kerstfeest (inschrijven bij bestuur)

- Wo 5 en 12 december, De Knippelaar. Kaarten
- Di 18 december. Kerstfeest

VL@S WERVIK-GELUWE
- Di 4 december, 14 uur, De Kim. Wervikse koutenanche
- Vr 7 en 21 december, 14 uur, Pionier. Curve bowls
- Ma 10 december, 14 uur, ‘t Portaal. Bloemschikken
- Di 11 december, 14 uur, Pardoen. Wandelen
- Wo 12 en 19 december, 13.30 uur. Bolletra
- Ma 17 december, 14 uur, ’t Portaal. Prijskaarting
- Di 18 december, 14 uur, ’t Portaal. Darts

NEOS GELUWE
- Do 6 december. De Sint komt op bezoek
- Di 11 december, 13.30 uur. Bowlen in Wevelgem
- Di 18 december, 13.30 uur, Ter Linde. Wandelen
- Do 20 december, 14 uur, Ter Linde. Kaarten

NEOS WERVIK
- Di 4 en 18 december, 14 uur, ’t Portaal. Kaartnamiddag
- Di 11 december, 14.30 uur, ‘t Portaal. Kerstfeest

OKRA GELUWE
- Wo 5, 12, 19 en 26 december, 14 uur, gemeentepark.
Petanque
- Wo 5, 12, 19 en 26 december, 14 uur, De Gaper. Dansen
- Ma 10 december, 14 uur, De Gaper. Creaclub-hobby
- Di 11 december, 14 uur, De Gaper. Kaarten

14
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OKRA WERVIK
- Di 4, 11 en 18 december, 13.30 uur, Oosthove.
Petanque
- Za 8 december, 11 uur, ’t Portaal. Adventfeest
- Ma 10 december, 13.30 uur, Elf Juliplein (grasplein).
Bezoek opvangcentrum voor asielzoekers in
Poelkapelle (carpooling mogelijk)
- Do 13 en 20 december, 13.30 uur, ’t Portaal. Puntenkaarting
- Vr 14 en 28 december, 14 uur, ’t Portaal. Lijndansen
- Ma 17 december, 14 uur, In den Grooten Moriaen.
Wandelen
- Wo 19 december, 14 uur, Oosthove. Kubbspel

INFOMOMENTEN

Groeipakket
Vanaf 1 januari neemt de Vlaamse overheid de
uitbetaling van de kinderbijslag voor haar rekening. De kinderbijslag wordt omgevormd en heet
dan Groeipakket. Dat Groeipakket is het geheel
van financiële tegemoetkomingen dat Vlaanderen voorziet voor elk kind in elk gezin.
Huis van het Kind Wervik organiseert in december twee infosessies over het Groeipakket, in samenwerking met de uitbetalers. Je krijgt antwoord
op vragen als: wat zit er allemaal in het Groeipakket? Wat wijzigt er voor kinderen geboren vóór en
vanaf 1 januari 2019? Waar kan ik terecht voor
uitbetaling? Hoe verloopt de overgang naar het
Groeipakket?
WANNEER EN WAAR: dinsdag 11 december om 19
uur, LDC De Spie (Beselarestraat 3) en dinsdag 18
december om 19 uur, Buurthuis De Kier (Gosserieslaan 4)
PRIJS: gratis
INFO: www.groeipakket.be
INSCHRIJVEN: huisvanhetkind@wervik.be, 056 95
26 50

Zindelijkheid
en diversiteit

Een infomoment voor ouders van instappende peuters
die vragen hebben over zindelijkheid.
maandag 3 december van 13.30 tot
15.30 uur, Buurthuis De Kier (Gosserieslaan 4)
PRIJS: gratis
INFO: daphny.six@wervik.be, 056 95 24 21
WANNEER EN WAAR:

Anders zijn mag?!: een infomoment over hoe je kan
omgaan met diversiteit, afkomst, commentaren omtrent bijvoorbeeld kledij.
WANNEER EN WAAR: dinsdag 4 december van 14 tot 16
uur, Buurthuis De Kier (Gosserieslaan 4)
PRIJS: gratis
INFO: lindsey.allewaert@votjeugdhulp.be, 0491 71 87 26

DE PORTAALKAARTERS,
’T PORTAAL
- Wo 5 december. Prijskaarting

OUDERBIJEENKOMSTEN

Schrijf je in voor de Techniekacademie!
Zit je in het vijfde of zesde leerjaar in Wervik? Ben je graag creatief bezig? Wil je mensen helpen, de wereld verbeteren? Kriebelt het om zelf van alles te maken, maar ontbreekt het je aan basiskennis? Dan ben je geknipt voor de
Techniekacademie van Wervik. In een reeks van twaalf workshops op woensdagnamiddag werk je aan concrete
projectjes. Je proeft van verschillende technieken en materialen: van voeding over hout, mechanica, elektriciteit
en elektronica, tot een robot bouwen en programmeren. De eerste workshop is op 23 januari.
Je kan inschrijven vanaf zaterdag 15 december. Wacht niet te lang, want het aantal plaatsen is beperkt.
> INFO EN INSCHRIJVEN:

www.techniekacademie-wervik.be

December 2018 WAARHEEN
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IN DE KIJKER: EINDEJAARSACTIE HANDELAARS

Koop in Wervik-Geluwe en win!

Met de kerst- en eindejaarsperiode
in zicht staan de handelaars van
Wervik, Geluwe en Kruiseke weer
klaar om je met open armen te ontvangen. De zesde eindejaarsactie van VeGeHa en Unizo Wervik
beloont je als je je aankopen doet
bij onze lokale winkeliers. Het succes van de voorbije jaren bewijst dat
de campagne gesmaakt wordt, door
klanten én handelaars.
Van 1 december tot en met 31 december kan je terecht bij 83 handelszaken in Wervik, Geluwe en
Kruiseke. De prijzenpot bestaat
uit twee reischeques van 1.000 euro
en vele kadobonnen met een waarde
van meer dan 7.500 euro!
In je brievenbus krijg je een mooie
brochure met meer info. Hiernaast
vind je alvast het overzicht van de
deelnemende handelaars. Verhoog
je winstkansen door je eindejaarsaankopen bij hen te doen. Succes!

> INFO:

www.wervik.be/
eindejaarsactie
16
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DEELNEMENDE HANDELSZAKEN
GELUWE
Bouwwerken Callemein
Apotheek Leroy
Broodjeshuis
Bakkerij Bernard
Carl Depuydt
Bakkerij Beyls
De Kastaar
Bodysun
De Strijkmama
C*Kuur Pedicure
De Waterkant
Café Gouden Hoofd
Dierenspeciaalzaak Animaxx
Café Krispijn
Dierenspeciaalzaak Pauwelyn
Café 't Smiske
D-Light
Crelan
D-Travel
Dcycles
Electro Desmyter
De Courant
Eos
De Zunnewyzer
Frituur Finidi
Demy fruit
Glaswerken Duval
Den Artiest
Imke Goemaere
Den Druivelaere
ING Wervik
Elisir
Juwelen Simoens
Fintro
Juwelen Verhaeghe-Vandamme
Foodies
Kapittel 1755
Goemaere & Co
Kapsalon Heidi
Instituut Charlotte
Kleding Marez
Kapsalon Bellisa
Kom chez toi
Lingerie Litchi
Laperre hoorkwaliteit
Nova Motors
Lingerie Marie
Optiek Declercq
Marleen Salomez
Oud Stadhuis
Meubelen Defossez
Oude Drukkerij
Mister Shoe Service
Schoenen Claeys
Moka
Slagerij Potie
Optiek Hugo
Slagerij Q-Linair plus
Philippe Hervent
't Frituurke
Restaurant 't Palet
Traiteur Pieter & Sofie
Schoonheidsinstituut Boost!
Ukki
Slagerij Gerdy & Joke
Vogelhandel Beernaert
Slagerij Mingneau
Wijnen Ignace
Superette Delphine
Zottebolle
‘t Kabeljauwtje
‘t Kapoentje tea-room snack
WERVIK
Toyota garage Glaeys
AdCosyNails
Trimsalon Of Cays Hapiness
Autoglym Dejan
Wamco
Aveve
KRUISEKE
Bakkerij Frimout
Kantoor Forrest
Bistro Vredig Gerecht
Snack tea-room 't Erfgoed
Bloemenzaak Pluk

IN DE KIJKER: LETS WERVIK

Leuk eigentijds samenwerken
Duurzaamheid in de praktijk brengen, dat is de ambitie van een nieuwe
burgerbeweging in onze stad: Wervik Wordt Wakker. Zij wil het voortouw nemen om interessante initiatieven rond duurzaamheid ook naar
Wervik, Geluwe en Kruiseke te brengen. Om te beginnen richt Wervik
Wordt Wakker Lets Wervik op, met de steun van Lets Vlaanderen en
VormingPlus. Op woensdag 12 december is de startvergadering.

Wervik Wordt Wakker gaat uit van een tiental mensen uit Wervik en omgeving. An Maes en Hannelore
Verbrugge, die ook vrijwilligers zijn bij de Wereldwinkel,
zijn twee van de trekkers. Hun motivatie: ‘Duurzaamheid
blijft vaak bij mooie woorden. Daarom nemen wij het heft
in handen en proberen we zelf te bouwen aan een betere
toekomst. We willen het beleid warm maken voor duurzamer alternatieven en ook op termijn oudercomités, schoolraden, verenigingen en elke geïnteresseerde
burger meekrijgen. Iedereen die goesting heeft om daar
aan mee te werken, is bij ons welkom. We zijn er namelijk
zeker van dat veel mensen niet langer willen toekijken en
zelf actie willen ondernemen.’ Met Lets Wervik voegt
de nieuwe burgerbeweging meteen de daad bij het woord.

herstellen door Toni, Toni laat z’n was doen door Evelyne, Evelyne smult met haar gasten van de taart die Stijn
heeft gebakken, Marleen doet boodschappen voor Stijn.
En zo is de cirkel weer rond.

Bij LETS wordt er Leuk EigenTijds Samengewerkt. Het is
de afkorting van Local Exchange and Trading System,
zeg maar een lokaal systeem van ruilen en delen. In een
Letsgroep wisselen mensen diensten en (in mindere
mate) spullen uit. Bijvoorbeeld: Marleen laat haar fiets
Iedereen is welkom op de startvergadering van Lets Wervik.
WANNEER: woensdag 12 december van 19.30 tot 21.30 uur
WAAR: Buurthuis De Kier, Gosserieslaan 4
INFO: wervik.wordt.wakker@gmail.com (over Wervik Wordt Wakker) en letswervik@gmail.com (over Lets Wervik)
December 2018 WAARHEEN
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STADSNIEUWS

OPEN / GESLOTEN

.be

ERVIK

raffer
ww

vikisst
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BON W

De Wervikse kadobon is een leuk geschenk voor onder de kerstboom.
Er zijn bonnen van 10, 15 en 25 euro. Je krijgt er een mooie geschenkverpakking bij. De bons zijn te koop in het stadhuis en bij Carrefour Express, De Courant en Wijnen Ignace. Je kan de kadobon inwisselen bij
meer dan 100 handels- en horecazaken in Wervik, Geluwe en Kruiseke.

STRAF

KADO

Kadotip voor de feestdagen

E
lUW
GeFE
BAK
R DAN TA

> INFO: www.wervikisstraffer.be

STADHUIS - ONTHAAL

ZWEMBAD TER LEIE

Maandag
Dinsdag		
Woensdag
Donderdag
Vrijdag		
Zaterdag*

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag

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 1 december)

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

STADHUIS - DIENSTEN

Hersamenstelling
seniorenadviesraad
In de SAR zitten vertegenwoordigers van de
seniorenverenigingen in Wervik, Geluwe en
Kruiseke, en ook onafhankelijke senioren met
een visie op ouderenbeleid. Bij het begin van
de nieuwe legislatuur wordt de SAR opnieuw
samengesteld. Ook als je niet bij een vereniging
bent aangesloten, kun je je daarvoor kandidaat stellen. Dat kan tot 10 december.
Contacteer Françoise Bonduelle voor meer info.
> INFO: francoise.bonduelle@ocmw-

wervik.

be, 056 95 26 11

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag*

Start sneeuw- en strooidienst
Onze dienst Openbaar Domein is weer in wintermodus en houdt constant de weersomstandigheden in de
gaten. Gaat het vriezen, dan rukken de strooiwagens
uit. De medewerkers zorgen ervoor dat je niet uitglijdt
op de voetpaden voor de openbare gebouwen en ruimen
er sneeuw. Voor het trottoir voor jouw deur ben je zelf
verantwoordelijk. Haal dus je bezem en strooizout boven.
65-plussers en minder mobiele inwoners kunnen een
beroep doen op de sneeuwtelefoon: medewerkers van
Buurthuis De Kier maken de toegang tot je voordeur vrij
en zorgen voor een doorgangsweg over jouw stoep.
> sneeuwtelefoon: 056 30 02 00

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 1 december,
alleen dienst Burgerzaken)

Gesloten op 24, 25, 26 en 31 december

Vrijdag
Zaterdag
Zondag

gesloten
17 - 19.45 uur
14 - 16.30 uur en 17 - 20.45 uur
17 - 19.45 uur
(27 december ook 14 - 16.30 uur)
17 - 20.45 uur
(28 december ook 14 - 16.30 uur)
14 - 17.45 uur				
9 - 11.45 uur

Gesloten op 25 en 26 december

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

gesloten
10 - 12 uur en 14 - 17 uur
gesloten

Gesloten in kerstvakantie

NATIONAAL TABAKSMUSEUM
Gesloten in december

SOCIALE DIENST OCMW
Maandag t.e.m. vrijdag

8.15 - 12 uur en 13 - 17 uur

Gesloten op 25 en 26 december

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

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

Gesloten op 24, 25, 26 en 31 december

Niet bereikbaar op 25 en 26 december

Ken je de Woonclub al?
Je kan er vrijblijvend terecht voor info, advies en praktische hulp bij je zoektocht
naar een geschikte, kwalitatieve en betaalbare huurwoning. Ook huurders en
verhuurders met (betaal)problemen zijn welkom. De Woonclub is elke dinsdag
open van 9 tot 11.30 uur in het Sociaal Huis (Molenstraat 19). Je kan er altijd
zonder afspraak terecht.
> INFO: woonclub@welzijn13.be
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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
December 2018 WAARHEEN

19

IN BEELD

Herfst

Kunstmens

Prachtig bladertapijt op De Balokken

Workshop robot maken en
programmeren in de bib

#Wervik
#Geluwe
#Kruiseke
Trick or treat

Halloweenwandeling
in wijk ‘t Park

100 jaar Wapenstilstand
Vredesmonument ingehuldigd
in Kruiseke

Broeders

Verbroedering Wervik en Flossenbürg ondertekend

Leiesessie

Blues, country en folk
met The North Sea Coyotes

