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Cultuurraad huldigt
verdienstelijke inwoners

LOKALE
GESCHIEDENIS
Jaarboek St.O.C.

AGENDA

UiTagenda vol leuke
activiteiten en dingen

EERSTE WOORD

Gelukkig
nieuwjaar!

STADSNIEUWS
Bovenaan van links naar rechts
Bart Pynket, Ann Degroote en
Sonny Ghesquière
Onderaan van links naar rechts
Bert Verhaeghe, Youro Casier
en Geert Bossuyt

Nieuw stadsbestuur
Op 15 november werden de bevoegdheden en de beleidsnota van het nieuwe schepencollege voorgesteld.
De nieuwe gemeenteraad wordt geïnstalleerd op maandag 7 januari.
De bevoegdheden binnen het nieuwe schepencollege
zijn de volgende:

Boom

Op zaterdag 12 januari bedanken we onze kerstbomen voor bewezen diensten. Afspraak om
18 uur op domein Oosthove voor de jaarlijkse kerstboomverbranding. Veertien lokale verenigingen baten kraampjes uit en verwennen je met heel wat lekkers. Hoogtepunt van de avond
is het moment waarop de brandweer de kerstbomen in brand steekt. Doe daar de vuurwerkshow
bovenop. Hét moment om elkaar een gelukkig nieuwjaar te wensen.
Chiro en KSA halen ’s morgens vanaf 10 uur kerstbomen op (alleen in Wervik).
Vergeet je boom niet buiten te zetten.

> TIP:
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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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burgemeester Youro Casier (sp.a):
algemene coördinatie I politie en veiligheid I burgerlijke stand I begraafplaatsen I openbare werken I bovengemeentelijke samenwerking
eerste schepen Bert Verhaeghe (Open Vld):
omgeving en ruimte I stadsvernieuwing I wonen
ondernemen I kinderen, jongeren en gezinnen
tweede schepen Geert Bossuyt (sp.a):
personeel I onderwijs I sport I toerisme en recreatie

I

derde schepen Ann Degroote (Open Vld):
financiën I groene en propere stad I landbouw I erediensten I dierenwelzijn
vierde schepen Bart Pynket (Positief Project):
cultuur en erfgoed I mobiliteit I communicatie I klantgerichte dienstverlening I inspraak en participatie I
digitalisering I mondiaal beleid I duurzaam beleid
vijfde schepen Sonny Ghesquière (sp.a):
armoedebestrijding I armoede en zorg I gelijke kansen I
patrimonium I evenementen, markten en foren I
senioren I personen met een beperking I gezondheid I
integratie I activerings- en tewerkstellingsbeleid

Woonproject Hellestraat

Papieren telefoongidsen

De West-Vlaamse Intercommunale en de stad
Wervik ontwikkelen het woonproject Hellestraat.
De toekomstige verkaveling situeert zich langs de
Helle-, Oost- en Loskaaistraat. Het binnengebied
is goed voor 42 vrije kavels die variëren van 250
tot 550 m², gecombineerd met een projectzone
met stapelwoningen, zodat de site voldoet aan
de woonbehoefte en prijsklasse van verschillende
mensen. Schrijf in op de wachtlijst voor het project
en ontvang als eerste alle informatie.

Krijg je nog ieder jaar gedrukte telefoonboeken, maar gebruik je ze niet meer? Schrijf je
dan uit bij FCR Media, uitgever van de Witte
en de Gouden Gids. Je kan telefoonnummers
van particulieren en bedrijven immers ook
milieuvriendelijk opzoeken, op www.wittegids.be en www.goudengids.be. Als je je
naam laat schrappen vóór 1 april, ontvang je
bij de volgende bedeling geen papieren telefoonboeken meer.

> INFO:

www.wvi.be/aanbod/wonen

> UITSCHRIJVEN:

fcrmedia.be/uitschrijven-boek
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IN DE KIJKER: CULTUURRAAD HULDIGT VERDIENSTELIJKE INWONERS
Op 25 november zette de cultuurraad in GC Forum vijf inwoners in de bloemetjes, omdat zij zich de voorbije decennia bijzonder verdienstelijk hebben
gemaakt op cultureel vlak, in onze stad en daarbuiten. De gevierde Wervikanen
waren Roger V. Verbeke, Bernard Delvoye, Lionel Brulez, Dirk Decuypere en Ivan
Volcke. Voor elk van hen kwamen een peter of meter en een mystery guest vertellen waarom de gehuldigden dat eerbetoon verdienen. Roger, Bernard, Lionel,
Dirk en Ivan: van harte bedankt en gefeliciteerd! In wat volgt, lees je een aantal
memorabele fragmenten uit enkele van de toespraken tijdens de huldiging.

En’ dikken merci!
ROGER (° Westrozebeke, 1931)
‘Weet je, hij probeerde ons ook de
liefde voor de plaatselijke geschiedenis mee te geven. We waren tussen de
twaalf en de vijftien jaar. Voor mij waren het de jaren 1968 tot 1971. Woelige jaren: de opkomst van de hippiecultuur, Woodstock, de 1 mei-opstanden,
het einde van de Praagse Lente, Leuven Vlaams. Freedom of speech. Goed,
dacht Roger, en hij liet ons in groepjes
werken rond een aantal markante feiten uit de Wervikse geschiedenis. Het
geheel moest afgerond worden met
een heuse spreekbeurt. Daar heeft
de microbe inzake interesse voor de
plaatselijke geschiedenis mij gebeten.
Ik herinner mij nog levendig hoe mijn
groep het verloop van de slag aan de
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Leiebrug in september 1944 moest
vertellen.’ (Rik Braem)
‘Iedereen is graag bij Roger. Hij is een
praatwaterval, een gezellige gezelschapsfiguur. Met een speciale humor. Als je met een probleem bij Roger
komt, is het even stil. Hij is aan het
nadenken, aan het zoeken op zijn harde schijf. En dan komt het antwoord.
Altijd naar de kern. Je kijkt dan dankbaar op en als kers op de taart zie je
een triomfantelijk glimlachje, even
geheimzinnig als de Mona Lisa van Da
Vinci. Roger: de vleesgeworden Wervikse professor T.’ (Frans Lignel)
BERNARD (° Wervik, 1938)
‘Indachtig zijn liefde voor musea is
hierbij het volgende resultaat te no-

teren, misschien wel de belangrijkste
verdienste qua kunst en cultuur: de
zoon-kunstenaar Wim Delvoye heeft
zich nog het volgende citaat laten ontvallen, ik citeer: Als kleine jongen werd
ik meegesleept naar de musea; indien
ik met mijn pa naar de voetbal zou geweest zijn, was ik negen kansen op de
tien voetballer geworden.’ (Jan Boens)
‘Ik ben niet van Wervik, ik ben van Ieper. Maar waar en hoe kruisten onze
wegen? Wel, meer dan 50 jaar geleden.
In Afrika. Bernard werkte als jonge
leerkracht in de Kivu, in het toenmalige Belgisch-Congo. Ik in het buurland
Burundi, in Usumbura. Het was gedurende de onlusten na de onafhankelijkheid in 1960 dat vele Belgen uit de
Kivustreek naar Usumbura vluchtten.

Zo ontmoette ik daar een sympathieke jonge man die onderdak zocht. Hij
was dan nog wel een streekgenoot,
een Werviknaar! Natuurlijk deelde
ik hem graag mijn appartement. Wie
wordt geen vriend met Bernard?’ (Jozef Devos)
LIONEL (° Geluwe, 1943)
‘Hij was van april 1975 tot oktober
2017 bezieler, lid van de redactieraad
en verantwoordelijke uitgever van De
Zunneblomme, het ledenblad van de
Gezinsbond. Uit goede bron heb ik
vernomen dat de redactievergaderingen soms heel zwaar waren. Die gingen
altijd door bij iemand thuis en na de
aperitief en het etentje begon men aan
het eigenlijke werk. Het gebeurde niet
zelden dat men ’s anderendaags toch
eens elkaar contacteerde om te weten wat er nu eigenlijk beslist werd de
avond voordien. Ja, de tijd van toen!’
‘Hij ligt ook aan de basis en is medestichter van Erfgoed Gilwe, dat erop
gericht is om het erfgoed te inventariseren en veilig te stellen en informatie
te verstrekken rond de geschiedenis
van Geluwe. Het tijdschrift dat om

de zes maanden verschijnt, kent dan
ook een nog steeds stijgend succes en
wordt gretig gelezen. Zeker de bijdrages van Lionel over de Geluwse cafés
en het plaatselijke dialect!’
(Patrick Rozé)

zochten we steevast namen op van
soldaten op de vele witte graven. Of
we gingen op reis in Oostenrijk de
gouden lift in het Arendsnest van Hitler bezoeken.’ (Hannelore Decuypere)

DIRK (° Geluwe, 1949)

‘Hij renoveerde de oude ijzerwinkel
Van Canneyt tot het mooie Isermael,
met opening in 2004. Het Isermael
werd een cultuurtempel met tal van
optredens en evenementen.’
‘Onze Wervikse muzikanten worden
echter niet opgepikt door de grote
managers. Waren ze met zijn allen in
Gent of in Leuven gaan wonen, dan
was dat misschien wel gelukt. Iemand
zei me dat Ivan de Luc Devos van Wervik is.’
‘Ivan is de pionier van de Wervikse
rockscene. Hij stond aan de wieg en
was aanstoker van ons Rock op het
Plein. Bovendien zou Marktrock in
Leuven het concept van Wervik hebben overgenomen.’
‘Ivan is samen met André Vanacker
stichter van Kapsul, een jaarlijkse
kunstmarkt. Kapsul … Kap van Kapittel en Sul van Sultan.’
‘Ivan zegt bij elke Swigshift-optreden:
Winder zin van Wervik, en laat niet na
zijn bindteksten in het West-Vlaams
te doen. Ivan is preus van Wervik te
zijn.’
(Dirk Delva)

‘Naast publicaties maken organiseert
Dirk ook graag al eens een tentoonstelling waar hij met hart en ziel aan
werkt. Dirk debuteert in 1977 met
een eerste echte expositie op Terhand. Vele tentoonstellingen zullen
volgen, allen tot in de puntjes afgewerkt. Maar om tentoonstellingen te
kunnen houden, moet je ook iets kunnen presenteren. Dus dacht Dirk: dan
ga ik maar vliegtuigen opgraven, dan
kan ik die tentoonstellen. En oude
foto’s, en kaarten of plannen sparen,
en obussen of skeletten die ze hebben
opgegraven in de kerk van Geluwe bewaren. Ieder vrij plekje in ons huis in
de Kleine Wervikstraat werd, en wordt
nog steeds, goed benut. En zijn alle
plekjes ingepakt, dan nog kent Dirk
wel altijd een boer of een dochter die
nog ruimte vrij heeft om schroot van
een geborgen Halifaxvliegtuig te stockeren.’ (Katrijn Decuypere)
‘In alles wat je doet, zit jouw liefde
voor geschiedenis verweven. Toen we
klein waren en naar de Polygone gingen, naar het graf van de grote reus,

IVAN (° Wervik, 1954)
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Vlaams Woninghuurdecreet

LEZING

In oktober keurde het Vlaams parlement het Vlaams Woninghuurdecreet
goed. Dat geldt voor alle huurcontracten die vanaf 1 januari 2019 worden
afgesloten voor een huurwoning in Vlaanderen. Het is enkel van toepassing
op woningen als hoofdverblijfplaats en op studentenhuisvesting. In het decreet staan basisprincipes over onder andere de staat van het gehuurde goed,
de duur van de huurovereenkomst, opzeggingsmogelijkheden, de overdracht
van de huurovereenkomst, de onderverhuring, de indexatie en de eventuele
herziening van de huurprijs. Het bevat ook vernieuwingen op het vlak van
medehuur en studentenhuurovereenkomsten.

Hoe vrede tot
oorlog leidde?

> INFO: www.woninghuur.vlaanderen

Sportieve prijzen
Op 30 november werden in Ter Linde de Wervikse sportlaureaten van het
seizoen 2017-2018 gehuldigd. Alle kandidaten kregen een mooie attentie.
Bravo, laureaten!

Ophaalkalender
In december kreeg je
de nieuwe kalender van
Mirom in je bus. Je kan
ook online nakijken
wanneer in jouw straat
restafval, P+MD en papier worden opgehaald.
Of je downloadt de Recycle! app via Google Play
of de App Store. Kwestie
van geen enkele inzameling meer te missen …
> INFO: www.mirom.be/
ophaalkalender

Dit zijn de uitverkorenen:
- turner Ward Claeys (sportman van het jaar)
- wandelaarster Marie Roos Ugille (sportvrouw van het jaar)
- karateka Yorben Debacker (sportbelofte van het jaar)
- competitieteam karateclub Okinawa (sportploeg van het jaar)
- turnster Blanche Decorte (andersvalide sporter van het jaar)
- Rosa Haghedooren van Turnkring Geluwe (sportverdienste)
- Heleen Leleu van dansgroep Rouge (trainer van het jaar)

Op 28 juni 1919 werd het Verdrag van Versailles
ondertekend. Exact vijf jaar na de aanslag op de Oostenrijks-Hongaarse kroonprins Frans Ferdinand, die
uiteindelijk leidde tot de Eerste Wereldoorlog.
Na de Wapenstilstand van 11 november 1918 moest
het verdrag voor vrede zorgen tussen de geallieerden

enerzijds en Duitsland anderzijds.
Miguel Bouttry legt op een overzichtelijke manier
uit hoe het verdrag tot stand kwam en wat er precies
werd afgesproken. En hij probeert vooral een antwoord te geven op de vraag: zorgde ‘Versailles’ effectief voor vrede?

WANNEER: maandag

18 februari van 19 tot 21.30 uur
WAAR: GC Forum, Speiestraat 16
PRIJS: 8 euro
INSCHRIJVEN: tot en met 11 februari, www.vormingplus.be of 059 50 39 52
In samenwerking met VormingPlus
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AGENDA
CINÉ FORUM

THE SQUARE
In een vermaard museum houdt een kunstenaar een tentoonstelling om altruïsme te
promoten. Hij doet dat
door een symbolische
ruimte te scheppen
waarin alleen maar
goede dingen gebeuren. Om wat meer
ruchtbaarheid aan zijn
expo te geven, besluit
de museummanager
een meedogenloos
pr-bureau in te schakelen. Maar wanneer dat te ver gaat in zijn publiciteitscampagne, lopen de zaken uit de hand.

AGENDA
APERO CLASSICO

WARPED TIME
ENSEMBLE
Warped Time Ensemble begon als variabel gezelschap, dat zijn focus vooral op laat-19de-eeuwse en
20ste-eeuwse muziek legde. Sinds enkele jaren speelt
het voornamelijk in triobezetting voor sopraan, cello
en piano. Daarvoor maakten ze van enkele liederen
bewerkingen voor dit minder alledaagse drietal. Het
programma wordt
aangevuld met duoen solowerken.
WANNEER:

zondag 20
januari om 11 uur
WAAR: GC Forum,
Speiestraat 16
PRIJS: 12 euro

CINÉ FORUM

INCREDIBLES 2
Bob Parr (alias Mr.
Incredible), zijn vrouw
Helen (ook bekend als
Elastigirl) en hun drie
kinderen Violet, Dash
en Jack Jack leiden een
normaal leven. Voor
een familie superhelden toch. Het gezin
komt echter onder
druk te staan wanneer
Bob in zijn eentje voor
de kleine Jack Jack
moet zorgen, terwijl
zijn vrouw de wereld
probeert te redden.

AVONDVOORSTELLING

WALTER BAELE
NO MAN SHOW
‘Geacht publiek, hartelijk welkom maar ik ben er niet.’
Zo begint de nieuwe show van Walter Baele. Zijn alter
ego’s moeten het deze keer alleen zien te redden. No
man show is een onemanshow zonder de man voor wie
we allemaal zijn gekomen. Met zijn mimiek en timing
creëert ‘de man van 1001 typetjes’ in enkele seconden
tijd een nieuwe fantasiewereld.
zaterdag 2 februari om 20 uur
GC Forum, Speiestraat 16
PRIJS: 14 euro
WANNEER:
WAAR:

zondag 27 januari om 14.30 uur
GC Forum, Speiestraat 16
PRIJS: 5 euro, leden Gezinsbond 3 euro
WANNEER:

vrijdag 18 januari om 20 uur
WAAR: GC Forum, Speiestraat 16
PRIJS: 5 euro, leden Gezinsbond 4 euro
WANNEER:

WAAR:

In samenwerking met de bib en de Gezinsbond

In samenwerking met de bib en de Gezinsbond

AVONDVOORSTELLING

ANDRÉ BRASSEUR & BAND
De comeback van André Brasseur is een van de mooiste muziekverhalen van de jongste jaren. De koning
van het Hammondorgel keert na 40 jaar in de vergetelheid terug met een jonge en straffe begeleidingsgroep.
Brasseur is een absolute topper. De chouchou van James Brown en Claude François, met de wereldhit Early
bird sattelite op zijn naam. Verwacht een strakke show
met een topmuzikant. Jan Delvaux en Jimmy Dewit
van Belpop Bonanza zijn de inleiders van dienst.
zaterdag 19 januari om 20 uur
GC Forum, Speiestraat 16
PRIJS: 22 euro

© Anton Coene

WANNEER:
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WAAR:

HUMOR OP MAANDAG

ERHAN DEMIRCI
In zijn stand-up optredens ontziet deze rasechte Turkse gastarbeiderszoon geen enkel
onderwerp – zijn eigen uittocht van het harde,
Limburgse dorpsleven naar het nog hardere
life in the ghetto van Brussel nog in het minst.
Niet alleen politiek en integratie vormen zijn
inspiratie, het alledaagse leven van de gemiddelde Belg frappeert Demirci des te meer.
maandag 28 januari om 20.30 uur
’t Kapittel, Ooievaarstraat 33
PRIJS: 10 euro
WANNEER:
WAAR:

WAARHEEN Januari 2019

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

SMARTPHONE
(ANDROID)
Met een smartphone kan je meer dan met een gewone
gsm. In deze cursus over smartphones met Android
besturingssysteem heeft Wilfried Dezwarte het eerst
over basisfuncties als bellen, sms’en en een contact
aanmaken. Daarna behandelt hij extra mogelijkheden
als foto’s maken, apps downloaden en installeren,
bestandsbeheer, via wifi verbinding maken met het
internet, … Het aantal toepassingen is haast eindeloos.
breng je smartphone en eventuele handleiding mee
WANNEER: maandag 21 en 28 januari en 4, 11 en 18
februari van 14 tot 16.30 uur
WAAR: LDC De Kim, Sint-Jorisstraat 3
PRIJS: 45 euro
INSCHRIJVEN: tot en met 14 januari, bij VormingPlus
(www.vormingplus.be, 059 50 39 52) of De Kim
TIP:

In samenwerking met VormingPlus

AGENDA
VORMING

BEN JIJ MEESTER
OVER JOUW TIJD?
Je bent een perfecte taxidienst voor je kinderen. Je leidt je huishouden in goede banen.
Op het werk wordt veel van je gevraagd en
als je thuiskomt, is het altijd hollen. Heb je
nood aan een pauze? Even rusten, je batterijen opladen en stilstaan om het anders aan te
pakken. Hoe is het gekomen dat je me-time
wordt opgeslorpt door andere bezigheden?
Hoe kan je, door bewust te kiezen, je tijd
beter besteden, zodat je meer tijd en energie
krijgt? In deze vorming ga je met Anja Plets
op zoek naar antwoorden, zodat je opnieuw
energiek aan het roer van je eigen leven
staat.
WANNEER: dinsdag 29 januari van 19.30 tot
21.30 uur
WAAR: LDC De Kim, Sint-Jorisstraat 3
PRIJS: 9 euro
INSCHRIJVEN: tot en met 22 januari, bij VormingPlus (www.vormingplus.be, 059 50 39
52) of De Kim

In samenwerking met VormingPlus

ZA 29/12
Stoei- en plonsspelen

van 14 tot 16 uur, Ter
Leie. INFO: zwembad@
wervik.be, 056 95 24 50

ZO 30/12
Speelparadijs +
Nieuwjaarsdrink
van 9 tot 11.45 uur, Ter
Leie. INFO: zwembad@
wervik.be, 056 95 24 50

MA 31/12
Sylvesterloop

15 uur, voetbalstadion
Damien Feys. PRIJS: gratis.
INFO: www.dwarsdoorgeluwe.be

DE BALOKKEN
Natuurgids Martine Desmarets neemt je mee voor een
verkenningstocht op het recreatie-eiland. Onderweg leer
je meer over fauna en flora in volle winterslaap. Afsluiten
doen we met een hartverwarmend soepje en een gezellige babbel in museumherberg In den Grooten Moriaen.
zondag 27 januari om 10 uur
Nationaal Tabaksmuseum, Koestraat 63
PRIJS: 3 euro (soep inbegrepen)
INSCHRIJVEN: schrijf vooraf in via www.wervik.be/
webshop of aan de balie Toerisme
WANNEER:
WAAR:
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Nieuwjaarsreceptie
INWONERS GROOTKRUISEKE 

Georganiseerd door de Gilde der Drie Koningen ten
voordele van basisschool
De Graankorrel. Deelname
van andere lokale verenigingen als KVLV, De
Katteknippeling en Sparta
Kruiseke. Alles aan zeer
democratische prijzen.
Permanente aanwezigheid
van de drie koningen.
Snoep voor de kinderen.
van 18.30 tot 23 uur, De
Knippelaar

WO 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

DO 03/01
Zeemeerminnenen haaienfeest
WINTERWANDELING

Leie. INFO: zwembad@
wervik.be, 056 95 24 50

van 14 tot 16 uur, Ter
Leie. INFO: zwembad@
wervik.be, 056 95 24 50

VR 04/01
Zwemmen
op muziek 

van 17 tot 20.30 uur, Ter
Leie. INFO: zwembad@
wervik.be, 056 95 24 50

ZA 05/01
Stoei- en plonsspelen 
van 14 tot 16 uur, Ter

VR 11/01
Reisreportage Japan
Guide Vervoort vertelt over het land van de
rijzende zon. Een land van prachtige sierlijke
tempels, zowel van shintoïsme als boeddhisme,
en indrukwekkende kastelen en paleizen, waar
de samoerai waakten. Japan is ook een hoogtechnologisch land met super elektronica, futuristische architectuur en neonreclames, plastic
gerechten en rare gadgets. De Japanse beleefdheid en bizarre omgangsvormen zijn verbazingwekkend. Een fascinerende en onvatbare mix …
20 uur, Forum. PRIJS: 3,50 euro, vtbKultuur 3
euro. INFO: delvoyebernard@skynet.be

VR 11/01
ZO 06/01
Gezinszwemmen
van 9 tot 11.45 uur, Ter
Leie. INFO: zwembad@
wervik.be, 056 95 24 50

WO 09/01
Kindermaaltijd

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

DO 10/01
Feestmaaltijd

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

WORKSHOP

Schilderen met
aquarel

van 14 tot 17 uur, Triamant. PRIJS: 10 euro.
INSCHRIJVEN: leefpunt-geluwe@triamant.be, 056
45 54 44

ZA 12/01
Kerstboomverbranding

18 uur, Oosthove-> zie p. 2

ZO 13/01
32ste Gaperstocht

Gapersgemeente Geluwe
ontvangt de Wervikse
Wandelsportvereniging.
Tijd voor een winterse
wandeling met afstanden
van 6 tot 32 km.
start tussen 7.30 en
15 uur, De Graankorrel
Geluwe. PRIJS: leden 1,10
euro, niet-leden 1,50 euro,
<12 0,50 euro. INFO: wsv.
wervik@telenet.be, 056
31 27 90
KAARTVERKOOP

Tros in Love

van 9 tot 12.30 uur, dansstudio De Pionier. INFO:
Januari 2019 WAARHEEN
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AGENDA
www.danscompagnietros.
be, danscompagnietros@
gmail.com, 0499 54 63 63

Nieuwjaarsreceptie
en dansnamiddag

Hef met ons het glas en
placeer een dansje op het
nieuwe jaar. De Kier zorgt
voor een aangename sfeer
met een streepje muziek,
een drankje en een hapje.
Iedereen welkom!
van 15 tot 19 uur, De Kier.
INFO: rosemarie.dewilde@
ocmw-wervik.be, 056 95
26 31

WO 16/01
Kindermaaltijd

02 00, sociaal tarief 056
95 26 00

ZA 19/01

VR 18/01

André Brasseur
& band 

CURSUS

Kalligrafie

6 lessen van 9 tot 11 uur,
De Kim. PRIJS: 49 euro.
INFO: info@ldcdekim.be,
056 31 14 68
-> zie p. 14
CINÉ FORUM

The Square

20 uur, Forum. PRIJS: 5
euro, leden Gezinsbond
4 euro. INFO: cultuur@
wervik.be, 056 95 24 17
-> zie p. 8

van 12 tot 13.30 uur, De
Spie. INSCHRIJVEN: 056 30

VR 18/01
WORKSHOP

Zuiders aperitief Vylmer
Hou je van een verfrissend aperitief met bitterzoete smaak en fruitige toets? Dan is Vylmer een
goede keuze. Dit aperitiefdrankje uit de Provence
is het geesteskind van Annelies Lefevre. Zij maakte van de drank uit de jaren 50 een eigentijds
drankje. Aan jou de keuze: Vylmer on the rocks,
met tonic of als spritz? Vóór de proeverij kan je
om 19 uur het Tabaksmuseum bezoeken. Schrijf
in tegen 12 januari bij
Ingrid Verhamme en
schrijf over op BE81
0689 1087 8224 (Markant Wervik).
20 uur, Tabaksmuseum.
PRIJS: 25 euro, leden
Femma en partners
22 euro. INSCHRIJVEN:
ingrid.verhamme@
hotmail.com
12
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MA 28/01
Naaicursus

AVONDVOORSTELLING

20 uur, Forum. PRIJS: 22
euro. INFO: cultuur@wervik.be, 056 95 24 17
-> zie p. 8

ZO 20/01
APERO CLASSICO

Warped Time
Ensemble 

11 uur, Forum. PRIJS: 12
euro. INFO: cultuur@wervik.be, 056 95 24 17
-> zie p. 8

MA 21/01
VORMING

Smartphone
(Android)

van 14 tot 16.30 uur op
21 en 28 januari en 4, 11
en 18 februari, De Kim.
PRIJS: 45 euro. INSCHRIJVEN: tot en met 14 januari, bij VormingPlus (www.
vormingplus.be, 059 50
39 52) of De Kim
-> zie p. 10

DO 24/01
Bloed geven

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

VR 25/01
WORKSHOP

Kabouter boetseren
van 14 tot 17 uur, Triamant. PRIJS: 10 euro.
INSCHRIJVEN: leefpuntgeluwe@triamant.be,
056 45 54 44

ZA 26/01
Kaasavond

VOOR SCHOOLKINDEREN IN
SENEGAL

Vriendenkring Les Amis
de Warang organiseert
voor een derde maal
een lekkere kaasavond
bij een fris glaasje wijn
of een goed schuimend
streekbiertje. Bevestig je
aanwezigheid via mail en
schrijf over op BE30 0689
0337 8811, met vermelding kaasavond, naam en
aantal personen.
18 uur, De Kier. PRIJS: 20
euro, kinderen 10 euro.
INFO: lesamisdewarang@
gmail.com, 056 31 15 38

ZO 27/01
WINTERWANDELING

De Balokken 

10 uur, Tabaksmuseum.
PRIJS: 3 euro. INSCHRIJVEN: www.wervik.be/webshop of balie Toerisme
-> zie p. 10
CINÉ FORUM

Incredibles 2

14.30 uur, Forum. PRIJS: 5
euro, Gezinsbond 3 euro.
INFO: cultuur@wervik.be,
056 95 24 17
-> zie p. 9

Je kiest een model uit een
naaitijdschrift en leert
hoe je tot een kledingstuk komt. Elke cursist
wordt op eigen niveau
begeleid. Ook voor beginners.
8 lessen van 19 tot 22
uur, De Kim. PRIJS: 65
euro. INFO: info@ldcdekim.be, 056 31 14 68

Bloed geven

HEB JIJ
AL EEN
UITPAS?

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

DO 31/01
Poëzienamiddag

14 uur, De Spie. PRIJS: 2
euro. INFO: ldc.despie@
wzbwervik.be, 056 95 29
50
-> zie p. 14

ZA 02/02
AVONDVOORSTELLING

Walter Baele –
No man show 

WO 05/02
THEMA-AVOND

Hoogbegaafdheid bij kinderen

van 19.45 tot 22 uur, bib
Wervik. PRIJS: 15 euro.
INFO: nest10.weebly.com.
INSCHRIJVEN: nest10@outlook.be, 0479 61 71 65

20 uur, Forum. PRIJS: 14
euro. INFO: cultuur@wervik.be, 056 95 24 17
-> zie p. 9
WORKSHOP

Apero’s

van 19.30 tot 22.30 uur,
Sint-Jorisschool. PRIJS:
12 euro, Femma 10 euro.
INFO: 056 51 80 64

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

HUMOR OP MAANDAG

Erhan Demirci

20 uur, ‘t Kapittel. PRIJS:
10 euro. INFO: cultuur@
wervik.be, 056 95 24 17
-> zie p. 9

DI 29/01
VORMING

Ben jij meester
over jouw tijd?

van 19.30 tot 21.30 uur,
De Kim. PRIJS: 9 euro. INSCHRIJVEN: tot en met 22
januari, bij VormingPlus
(www.vormingplus.be,
059 50 39 52) of De Kim
-> zie p. 10

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 februari tegen 1
januari, Waarheen maart tegen 1 februari, Waarheen april tegen 1 maart. PROBLEMEN? Je vindt een
handleiding op www.wervik.be/waarheen of geef
een seintje aan de communicatiedienst (communicatie@wervik.be).
Januari 2019 WAARHEEN
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PLUSSERSAGENDA
KALLIGRAFIE
Romeinse kapitalen met pen
en hun toepassing

Na het instuderen van de lettervormen met potlood, ga je dit keer aan de slag met pen (en eventueel andere schrijfmaterialen). Cursus toegankelijk
voor iedereen, maar kennis van één lettertype is
een pluspunt.
start woensdag 16 januari (zes lessen),
telkens van 9 tot 11 uur
WAAR: De Kim, Sint-Jorisstraat 3
PRIJS: 49 euro
INFO: info@ldcdekim.be,
056 31 14 68
WANNEER:

STADSNIEUWS

De Spie start de Poëzieweek op Gedichtendag,
met een verwarmende poëzienamiddag met Jozef
Vandromme en vrienden. Ze laten je proeven van
hun mooie woorden en verhalen.
31 januari om 14 uur
Spie, Beselarestraat 3
PRIJS: 2 euro (koffie inbegrepen)
INFO: ldc.despie@wzbwervik.be, 056 95 29 50
WAAR: De

OKRA GELUWE

- Ma 7 januari, 14 uur, Avalon. Kaarting + rummikub
- Ma 14 januari, 14 uur, Avalon. Nieuwjaarstreffen
(inschrijven bij bestuur)

- Wo 2, 9, 16, 23 en 30 januari, 14 uur, gemeentepark.
Petanque
- Wo 2, 9, 16, 23 en 30 januari, 14 uur, De Gaper. Dansen
- Di 8 en 22 januari, 14 uur, De Gaper. Kaarten
- Ma 14 januari, 14 uur, De Gaper. Creaclub-hobby

- Ma 7 januari, 14 uur, ‘t Portaal. Nieuwjaarsreceptie
- Wo 9 en 16 januari, 13.45 uur. Bolletra
- Vr 11 en 25 januari, 14 uur, Pionier. Curve bowls
- Ma 21 januari, 14 uur, ’t Portaal. Kaarting
- Di 22 januari, 14 uur, ’t Portaal. Darts
- Ma 28 januari, 14 uur, Pardoen. Wandelen
- Wo 30 januari, 13.30 uur. Bolletra

NEOS GELUWE
- Do 3 januari. Nieuwjaarsreceptie
- Di 15 januari. Wandelen
- Do 17 januari. Kaarten
- Di 22 januari. Bowlen

NEOS WERVIK
- Di 8 en 22 januari, 14 uur, ’t Portaal. Kaartnamiddag
- Di 15 januari, 14 uur. Bowlen in Wevelgem
- Di 29 januari, 14.30 uur, ‘t Portaal. Voordracht ‘Een
luchtige kijk op gezonde voeding voor senioren’
door diëtiste Joke Delva

Tijdens de Poëzieweek, van 31 januari tot en met 6
februari, stelt De Spie mooie gedichten tentoon, doorheen de benedenverdieping van het dienstencentrum.
Ga eens langs in de Beselarestraat 3 en ontdek enkele
mooie literaire pareltjes. Heb je een favoriet gedicht?
Breng het binnen vóór 28 januari, dan hangt de Spie
ook jouw uitverkorene uit.

WANNEER: donderdag

VIEF, SENIORENKNOOPPUNT WERVIK

VL@S WERVIK-GELUWE

Poëzie in De Spie

POËZIENAMIDDAG

OKRA KRUISEKE
- Wo 9 en 16 januari, De Knippelaar. Kaarten
- Wo 23 januari, Houtem. Bolletra

OKRA WERVIK
- Di 8, 15, 22 en 29 januari, 13.30 uur, Oosthove. Petanque
- Do 10 en 24 januari, 13.30 uur, ’t Portaal. Puntenkaarting
- Vr 11 januari, 14 uur, ’t Portaal. Lijndansen
- Ma 14 januari, 11 uur, ’t Portaal. Sportfeest met muzikaal entertainer Jess
- Wo 16 januari, 14 uur, Oosthove. Kubbspel
- Ma 21 januari, 14 uur, In den Grooten Moriaen. Wandelen

DE PORTAALKAARTERS,
’T PORTAAL
- Wo 9 januari. Prijskaarting + inhaalkaarting

EPC in nieuw jasje

> INFO:

ldc.despie@wzbwervik.be, 056 95 29 50

Bied je een woning te huur of te koop aan, dan
heb je een energieprestatiecertificaat nodig. Dat
geeft een idee van hoe energiezuinig die woonst
is. Vanaf 1 januari 2019 ondergaat het EPC een
make-over. Zo krijgt een woning met het nieuwe
EPC nu ook een label, zoals je dat kent van elektrische toestellen. Dat gaat van A+ (zeer energiezuinig) tot F (erg energieverslindend). Dankzij
het visuele label kan je woningen makkelijker
vergelijken. Handig als je op huizenjacht gaat.
Heeft een woonst al een EPC, dan moet je geen
nieuw laten opmaken. Ook in zijn oude jasje is
dat tien jaar geldig.
> INFO: www.energiesparen.be/epcparticulier,
bel 1700 met je vragen

Geef kurk een tweede leven
Open je een fles bubbels of wijn, gooi de kurk dan niet
zomaar weg. Kurk is een beperkt beschikbaar natuurlijk materiaal met bijzondere kwaliteiten. Zonde dus
om dat maar één keer te gebruiken. Je kan je kurk nu
kwijt op de recyclageparken van Mirom: kurkdoppen,
maar ook onderleggers in kurk, kurkisolatie en andere
voorwerpen van zuivere kurk.
De Vlaspit haalt ze op en recycleert ze tot isolatiemateriaal. Heb je een feestzaal
of evenementenlocatie? Dan
kan je ook een inzamelbox
aanvragen om kurken te verzamelen.
www.west-vlaanderen.be/kurkinzameling
> INFO:
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IN DE KIJKER: LOKALE GESCHIEDENIS

SOEP MET BABBELTJES

Jaarboek St.O.C.

Naar jaarlijkse gewoonte publiceerde de Stedelijke Oudheidkundige Commissie
Wervik-Geluwe midden december haar jaarboek. Dit is al het 52ste exemplaar.
Dat de St.O.C. nog niet is uitgeschreven, bewijst de verscheidenheid aan onderwerpen die ook dit keer weer aan bod komen.

Voorzitter Stephane Debonne schreef een artikel
over de Liste des prisonniers de Wervicq, een belangrijk
document dat tijdens WOI werd opgesteld door de familie Gallant. Het is een namenlijst van 62 Wervikse
krijgsgevangen militairen en gedeporteerde burgers,
met vermelding van hun verblijfplaats in een Duits Gefangenenlager. Aan de hand van die lijst konden familieleden pakketten naar hen opsturen.

Luc Petillion verhaalt over de tabakssmokkel in
Wervik op het einde van het ancien régime. Niklaas
Maddens gaat nog iets verder terug in de tijd. Hij heeft
het over de plaats van Wervik in het graafschap Vlaanderen en zijn bijdrage in de beden. Want ja, belastingen
betalen aan de staatskas is van alle tijden. Ook in de
16de en 17de eeuw ontsnapte Wervik daar niet aan.
PRAKTISCH: het jaarboek kost 21 euro. Schrijf over op
BE52 0011 0680 0009. Het boek wordt gratis thuisbezorgd in Wervik, Geluwe, Kruiseke en Menen. Je kan
het ook afhalen bij André De Cooman (Nieuwstraat 18),
Stephane Debonne (Pastoor Pypestraat 43), Marc Devroe
(Begonialaan 17) of Huis René Defrancq (Steenakker 31).
> INFO:

st.o.c.wervik@telenet.be, 056 51 78 97

‘Soep met babbeltjes’ is een nieuw initiatief van de lokale dienstencentra
De Kim en De Spie en de dienst Pensioenen van het OCMW. Met dit project willen ze de onderlinge sociale contacten tussen buren terug versterken. Want een zorgzame buurt, waar mensen zich om elkaar bekommeren, verhoogt de levenskwaliteit van die omgeving en zijn bewoners.

Sociaal contact
primeert!

Het project werd gelanceerd op vrijdag 23 november op de wekelijkse markt
in Wervik en op vrijdag 30 november op zijn evenknie in Geluwe. De marktbezoekers kregen soep met balletjes én een babbeltje aangeboden. Tijdens
die hartverwarmende gesprekken peilden de initiatiefnemers naar wat er bij
hun bezoekers leeft. Ze stelden vast dat heel wat mensen al burenhulp bieden. De soep met balletjes en babbeltjes werd dan ook positief onthaald.
Om burenhulp nog meer te stimuleren, delen De Kim, De Spie en de pensioendienst postkaarten uit. Daarmee kan je je buur uitnodigen: voor een
soep met een babbel bij je thuis, of om te laten weten dat je klaarstaat om
eens een boodschap te doen, het vuilnis buiten te zetten, het gras af te rijden, … Allemaal kleine daden, maar ze kunnen wel een wereld van verschil
maken. En niet alleen die praktische hulp is belangrijk, vooral het sociaal
contact primeert. Burenhulp, het kleine helpen, … hoe je het ook noemt,
het gaat erom er te zijn voor elkaar!

Foto Patrick Biesbrouck
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Claude Vandewoestyne was ook bezig met de Eerste Wereldoorlog. Hij verdiepte zich in het dagboek van
de Duitse soldaat Albert Fritz, die in Wervik verbleef
van 1914 tot 1916.

© Archives Plobsh. Strasbourg

Na de viering van Wervik 2050 dit jaar blikt PierreJean Logie terug op de uitbundige festiviteiten ter
gelegenheid van Wervik 2000 in 1968. In zijn bijdrage
over de fusie van Wervik en Geluwe op 1 januari 1977
neemt Rik Braem ons dan weer mee naar de jaren
70, toen over gans België talrijke gemeentes en steden
samengevoegd werden. Hoe verliep dat in Wervik en
Geluwe? En: wat komt er op ons af bij een volgende
fusiegolf: groot-Wervik, groot-Menen? Etienne Verschuere vertelt over het kruis aan de Reke.

WAARHEEN Januari 2019

Je kan de postkaarten
‘Ik wil 5 minuten helpen’
gratis afhalen bij De Kim
(Sint-Jorisstraat 3), De Spie
(Beselarestraat 3) en de
pensioendienst (Steenakker 30). Doe je mee?
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STADSNIEUWS

OPEN / GESLOTEN

Gezocht: jobstudenten WZBW
Word je 16 in 2019 of ben je ouder, schrijf je dan online in voor een vakantiejob bij Woon- en Zorgbedrijf Wervik. Je kan helpen in de keuken, bij
het onderhoud of de verzorging. Voor dat laatste zijn er wel diplomavoorwaarden. Je vindt alle info online en kan ook jouw voorkeuren doorgeven
(functie, Wervik, Geluwe, voltijds, deeltijds, …).
> INSCHRIJVEN: www.wervik.be/ocmw/nieuws/
wzbw-jobstudenten-zomer-2019
> INFO: personeelsdienst@wzbwervik.be, 056 95 25 30

Gezocht:
kandidaten jeugdraad
Op zondag 27 januari om 10 uur wordt in de raadzaal
van het stadhuis een nieuwe jeugdraad samengesteld.
Ben je 16 jaar of ouder en wil je je stem laten horen
over het thema jeugd in Wervik-Geluwe? Dan kan je lid
worden van de algemene vergadering. Reikt je ambitie
verder? Dan kan je je ook kandidaat stellen voor het
dagelijks bestuur en zelfs als voorzitter.
De jeugdraad richt ook zelf een aantal initiatieven in, zoals het eindejaarsfeestje en de Dag van de Jeugdbeweging. Wie weet, is het wel eens tijd voor een nieuwe fuif.
De jeugdraad is dé plek om je meest creatieve ideeën op
tafel te gooien. Interesse? Contacteer dan de jeugddienst.
> INFO: mail

jeugd@wervik.be of stuur een berichtje
naar de Facebookpagina Jeugddienst Wervik

Privé bewakingscamera’s
Heb je bewakingscamera’s bij je
woning, winkel of onderneming,
dan hangen daar enkele wettelijke verplichtingen aan vast.
Je moet die camera’s aangeven;
dat kan enkel elektronisch, via
www.aangiftecamera.be. Bovendien moet je een register bijhouden van de beeldverwerkingsactiviteiten. Je moet
ook een pictogram aanbrengen aan de ingang van
de bewaakte plaats.
> INFO: www.besafe.be
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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 5 januari)

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

Wandelinspiratie
Op zoek naar ideeën voor een winterwandeling in de
buurt? Ga dan zeker een keer langs bij de toeristische
dienst (Koestraat 63), om er het ruime aanbod aan wandelkaarten te bekijken. En snuister eens in de rekken
boordevol gratis folders. De baliemedewerkers geven je
graag leuke tips voor een verkwikkend uitje in eigen regio.
www.wervik.be/toerisme, toerisme@
wervik.be, 056 95 24 25
> INFO:

STADHUIS - DIENSTEN
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag*

9 - 12 uur
op afspraak:
9 - 12 uur
15 - 18.30 uur
9 - 12 uur
op afspraak:
9 - 12 uur
9 - 12 uur
9 - 12 uur (* enkel 5 januari,
alleen dienst Burgerzaken)

Gesloten op 31 december en 1 en 2 januari
tot 1 maart krijg je tijdelijk 2 euro korting op het aanbod wandelnetwerkkaarten!

Vrijdag
Zaterdag
Zondag

gesloten
17 - 19.45 uur
14 - 16.30 uur en 17 - 20.45 uur
17 - 19.45 uur
(3 januari ook 14 - 16.30 uur)
17 - 20.45 uur
(4 januari ook 14 - 16.30 uur)
14 - 17.45 uur				
9 - 11.45 uur

Gesloten op 1 en 2 januari en van 7 t.e.m. 28 januari

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 januari

> TIP:

SOCIALE DIENST OCMW
Maandag t.e.m. vrijdag

8.15 - 12 uur en 13 - 17 uur

Gesloten op 1 en 2 januari

CALLCENTER WOON- EN ZORGBEDRIJF WERVIK / OCMW
056 30 02 00
Maandag t.e.m. vrijdag 8 - 20 uur
(31 december 8 - 16 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 31 december en 1 en 2 januari

Niet bereikbaar op 1 en 2 januari

Belangrijke telefoonnummers

FOD SOCIALE ZAKEN

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

In januari is er geen zitdag van de FOD Sociale
Zekerheid, personen met een handicap. De eerstvolgende zitdag is op woensdag 6 februari van 14
tot 15.30 uur in de sociale dienst van het OCMW
(Molenstraat 19).
Januari 2019 WAARHEEN
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IN BEELD

Wervik 2050

Vrijwilligers stadsfestival in de bloemetjes gezet

#Wervik
#Geluwe
#Kruiseke
Switch-campagne

Week van de Smaak

Energiesnoeiers geven energieadvies op Wervikse markt

Gezellig

Kerstmarkt in De Spie

Barista Stephen Quintens
serveert heerlijke koffie

Pinguïn

Eindejaarssfeer in
Viktor’s Vitrine

Imagine No Lennon

Eerbetoon met Ben Crabbé
en Jean Bosco Safari

