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Oxfam Wereldwinkel Wervik

12 jaar jong
INFOSESSIE

Nieuwe vzw-wetgeving

LOKALE ECONOMIE

Weekend van de Klant

Maak nu vlug en eenvoudig
zelf een afspraak
met onze diensten

EERSTE WOORD

VARIA

GEEN BROL
NAAST DE GLASBOL!
Een GAS-boete die kan oplopen tot 350
euro. Het achterlaten van afval aan een
glasbol kan je – letterlijk – duur te staan
komen. Plaats dus zeker geen glas, dozen
of zakken naast de glasbol!

NIEUWE WEBSITE
Wervik.be zit in een nieuw kleedje. Niet alleen onder de motorkap maar ook visueel verandert er heel wat. Zowel
via computer, tablet of smartphone kan je op een vlotte en overzichtelijke manier alle info over onze diensten
vinden, zoals openingsuren, contactgegevens, … Een heel belangrijke nieuwigheid is de “Maak een afspraak”-knop
die je bij heel wat producten vindt zoals rijbewijzen, … Via een eenvoudige druk op de knop kan je zelf een afspraak met onze diensten regelen. Kies een moment dat best past in je agenda en je krijgt bovendien te zien wat
je moet meebrengen. Eens proberen? Surf snel naar www.wervik.be

Afvalintercommunale Mirom Menen gaat samen met de stad Wervik
en politiezone Arro Ieper dagelijks
de strijd aan met sluikstorten en
zwerfvuil. “We merken dat sluikstorten een grote ergernis is bij
heel veel Vlamingen”, klinkt het bij
Mirom Menen. “Nochtans is sluikstorten verboden en strafbaar. Zo
simpel is het. Een van de meest
voorkomende plaatsen waar we
zwerfvuil aantreffen, is bij glasbollen. Van lege bakken en dozen tot
grote kisten vol met glazen flessen,
we vinden het maar al te vaak terug voor en naast glasbollen. Glas
kunnen we eindeloos recycleren,
maar de gratis inzameling is enkel
toegestaan in glasbollen. Wie afval
aan een glasbol achterlaat, riskeert

een GAS-boete. Geen brol naast
de glasbol! Dat geldt trouwens ook
voor textielcontainers. Als de textielcontainer vol zit, is het verboden
om er zakken met textiel naast te
plaatsen.”
Om dat hardnekkige probleem beter aan te pakken zet Mirom Menen
sinds enkele jaren verplaatsbare
camera’s in bij glasbollen en andere plaatsen waar veel gesluikstort
wordt. “We hebben zes verplaatsbare camera’s voor het werkingsgebied. Elke maand maken we een top
van de glasbollen met de meeste
sluikstort en op basis daarvan bepalen we waar we een camera plaatsen. Via onze camerabeelden, gevonden identiteitsgegevens of een

getuigenverklaring bij sluikstort
kunnen we een dossier opmaken
dat kan leiden tot een boete van de
GAS-ambtenaar van de gemeente
of van de politie.”
Als de glasbol vol is, kan je dit melden aan Mirom Menen via het nummer 056 52 81 30. Houd je glazen
flessen en bokalen bij tot de glasbol
is geledigd of breng ze naar het recyclagepark of glasbol in de buurt.
Op het grondgebied van Wervik
bevinden zich 22 glasbollen, dus
keuze genoeg! Wil je weten waar de
dichtstbijzijnde glasbol te vinden is?
D
P+M

DE AFVALCOACH

> Je vindt alle glasbolsites op www.mirom.be/zoekglasbol
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Op zaterdag 12/10 zal het
recyclagepark in Geluwe
uitzonderlijk gesloten zijn
wegens het loopcriterium
Dwars door Geluwe.

Extra controles en
bezoek afvalcoach
Van 30 september tot en met 6 oktober orgaDE AFVALCOACH
niseren De Mooimakers voor de derde keer de
Week van de Handhaving. Deze week is er extra
aandacht voor controles op zwerfvuil en sluikstorten. Ook in Wervik zijn
er extra controles en kan je de afvalcoach van Mirom Menen tegen het
lijf lopen. Hij zal de strijd van Mirom Menen en de gemeente Wervik tegen
zwerfvuil kaderen en geeft allerlei tips om de afvalberg te verkleinen.
Oktober 2019 WAARHEEN
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OXFAM WERELDWINKEL
Waar willen jullie in de toekomst naartoe?
“Oxfam wil in zijn totaliteit vooruit en blijft vechten
voor een wereld zonder ongelijkheid waarin een eerlijke
prijs voor de boer centraal staat, en niet alleen in het
Zuiden. In grotere wereldwinkels kun je nu al bijvoorbeeld groenten- en fruitpakketten kopen van boeren
in de buurt. Wij hebben nu een samenwerking met Viktors Vitrine, maar dromen zeker ook nog van meerdere
samenwerkingen in de toekomst. Het moet een eerlijke-prijs-verhaal worden van alle boeren, in het Noorden bij ons, maar zeker ook in het Zuiden.”

Oxfam Wereldwinkel Wervik
12 jaar jong

Oxfam Wereldwinkel in Wervik mag dit jaar 12 kaarsjes uitblazen.
Op 12 oktober verwelkomen de vele vrijwilligers je alvast tijdens
de opendeurdag als afsluiter van de Week van de Fairtrade.
Wij gingen al eens langs om te luisteren!
“We bestaan dit jaar 12 jaar en de helft van onze vrijwilligers draait al mee van in het begin”, vertellen An
Maes, Hannelore Verbrugge, Nele Leroy, Ellen Garreyn en Marie-Paule Leleu van de kerngroep, “We zijn
al 5 jaar dolgelukkig met onze locatie op Steenakker
19. Ons vrijwilligersteam bestaat uit 27 mensen, van
jong tot oud, waarvan er 22 elke maand 1x in de winkel
staan. Onze kerngroep telt 5 mensen. We hebben ook
freelancers: deze mensen staan niet systematisch in
de winkel, maar bij noodgevallen. Zo zet Marie-Louise
tweewekelijks al de voeding uit in de winkel of helpt
Etienne ons met klusjes in de winkel. Sedert 1 april
2019 zijn we ook na 12 jaar een eigen vzw geworden.
Wie zijn jullie klanten?
“Er zijn de bezoekers van de winkel, maar het moet
gezegd: de deur wordt niet elke shift plat gelopen. We
4
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Oxfam blijft vechten voor
een wereld zonder ongelijkheid waarin een eerlijke prijs
voor de boer centraal staat.
overleven dankzij grotere bestellingen aan o.a. restaurants, scholen, Stad Wervik, WZB Wervik, verenigingen, Viktors Vitrine, ... In Geluwe is er in het huis van
Guido Maesen en Mieke Dobbels een verkooppunt; zij
maken nu deel uit van onze winkel. Bij ons kun je ook
koffietassen, een dubbele koffiezet, wijnglazen en cavaglazen gratis ontlenen op voorwaarde dat de koffie/
wijn/cava van bij ons komt.”

Op 12 oktober is er de opendeurdag. Wat zijn de
eyecatchers?
“Er is een ruilactie voor chocolade: als je die dag naar
de winkel komt met om het even welke chocoladeverpakking, krijg je er ééntje van ons gratis. Hiermee willen we tonen dat de chocolade echt lekker is en tegelijk
aankaarten dat veel cacaoboeren honger lijden en uitgebuit worden. Tonnen cacao worden o.a. in Ivoorkust
opgekocht bij arme, onwetende boeren aan een hongerloon en wij smullen er dan van bij ons zonder ons van
dergelijke verhalen bewust te zijn. Als je bij ons koopt,
ben je zeker dat de cacaoboer een faire prijs krijgt door
een coöperatiesysteem en smaakt hij des te beter. Bovendien komen jaarlijks een aantal klassen op bezoek
naar onze winkel, net om dit verhaal te horen en te
zien.”
Naast chocolade, kan je ook bier proeven?
Er worden drie lekkere, nieuwe biertjes met Belgische
gerst en andere grondstoffen zoals quinoa gelanceerd.
Blijkbaar komt veel gerst van Belgische bieren niet eens
uit België. We verkopen blond, bruin en tripel en ze zijn
echt lekker. Een bier met een gepaste naam 'JUSTE'
omdat het juist moet zijn. Voorbijgangers en klanten
kunnen op 12 oktober een kaartje trekken aan onze
proefstand, eventjes in de identiteit van iemand anders
kruipen en dan naargelang wie hij/zij is een hapje klein
of groot krijgen. Zo leren ze onbekende producten uit
de winkel kennen en naargelang de portie die ze krijgen, zich ook inleven in de hoeveelheid die mensen ter
wereld voorgeschoteld krijgen.”

OPENDEURDAG
Iedereen welkom op zaterdag 12 oktober
vanaf 9.30 tot 16 uur in de Wervikse Wereldwinkel, Steenakker 19, 8940 Wervik, wereldwinkel.wervik@gmail.com of 0473 29 35 62.
• ruil een lege chocoladeverpakking van om
het even welk merk in voor een gratis Bite to
Fight chocoladetablet van 200g...
• proef gratis het nieuwe Fairtrade-bier
JUSTE: blond, bruin of tripel, voor elk wat
wils!
• kruip in de huid van een Peruaan, Boliviaan, Congolees, … en proef van een typisch
hapje of drankje uit het desbetreffende
land...

#wereldwinkeldag

Ruil
op 12 oktober
een lege
chocoladeverpakking voor
een tablet Oxfamchocolade.
Lees de voorwaarden op
oxfamwereldwinkels.be/wereldwinkeldag

ed.oww. JL19 - 118 • 08677 • Verantw. uitgever: Thomas Mels, Ververijstraat 15, B - 9000 Gent

OXFAM WERELDWINKEL

oxfamwereldwinkels.be

> Wereldwinkel Wervik staat tot jouw dienst met een enthousiast team vrijwilligers
elke woensdag van 14 tot 16.30 uur, elke vrijdag van 9.30 tot 12 uur
en elke zaterdag van 9.30 tot 12 uur en van 14 tot 16 uur.
Oktober 2019 WAARHEEN
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INFOAVOND

© Marie-Jeanne Beenders

WELZIJN

DE ZORGTOELAGE

voor personen jonger dan 21 jaar
Onze stad verleent onder bepaalde voorwaarden een toelage aan de persoon die instaat voor de opvoeding van een zorgbehoevende jongere die nog geen 21 jaar is.
Voorwaarden:
- Er is bijkomende kinderbijslag voor de zorgbehoevende jongere.
- De zorgbehoevende jongere ontvangt geen uitkering van de Vlaamse Zorgverzekering of doet
geen beroep op het persoonlijk assistentiebudget (PAB).

PLANTJESVERKOOP
Kom op tegen Kanker
De organisatoren willen iedereen bedanken die
hun “plantje” bijdroegen tijdens de actie.
- de vrijwilligers en verenigingen die plantjes verkochten
- de inwoners en zaakvoerders die plantjes kochten
- het Rode Kruis voor hun jaarlijkse inzet


Ann, Carine, Annelies en Françoise

Administratie IBO Sloeber
verhuist naar De Kier
De administratie van de IBO Sloeber vind je
sinds 1 oktober in buurthuis ‘De Kier’.
Emma Vilain en Ine Lescornez verlaten dus
hun burelen in de lokettenstraat van het
St.-Janshospitaal.

Bedrag van de zorgtoelage:
- 20 euro voor elke maand die de zorgbehoevende jongere thuis verzorgd wordt of dagelijks
van school naar huis komt.
- 10 euro per maand indien de zorgbehoevende
jongere in een voorziening verblijft maar regelmatig (wekelijks, maandelijks) naar huis komt.
Er is geen toelage indien de zorgbehoevende
jongere permanent in een instelling verblijft. De
zorgtoelage wordt 1x/jaar uitbetaald aan de persoon die de kinderbijslag ontvangt.
Aanvraag: Bij de dienst pensioenen en tegemoetkomingen van het OCMW, kantoor 1 van de Sociale dienst, Molenstraat 19, Wervik. 056 95 26
11. francoise.bonduelle@ocmw-wervik.be
annelies.leroy@ocmw-wervik.be
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Infoavond op 14 oktober

Elke vereniging wordt geconfronteerd met volgende vragen:
• Wat zijn de nieuwe verplichtingen voor je vzw?
• Welke acties moet je ondernemen en wanneer juist?
• Hoe breng je je vzw in regel?
• Wat zijn de basisvoorwaarden voor een gezond en haalbaar vzw-beheer?
• Wat betekent het dat de overheid vzw’s wettelijk als onderneming beschouwt?
Het beheer van je vzw vraagt best wat tijd en denkwerk. Maar maak je geen zorgen.
WAT KUN JE VERWACHTEN?
Tijdens de sessie bespreken we de
nieuwigheden, de voorwaarden
en (jaarlijkse) verplichtingen voor
vzw’s, conform de nieuwe vzw-regels. Zij verklaren ook wat de nieuwe regels betekenen voor zaken
zoals de aansprakelijkheid van de
leden en bestuurders, de verplichte
en raadzame verzekeringen, de financiële opvolging van je vzw, …
Duur sessie: 2 uur met ruimte voor
vragen

FOCUS OP VZW’S IN DE
SOCIOCULTURELE SECTOR
Op basis van hun kennis en ervaring in ondersteuning van vzw’s in
de brede socioculturele sector vertalen ze de wetgeving en verplichtingen naar het vzw-beheer voor
elke lokale (socio)culturele vereniging

PRAKTISCH AAN DE SLAG
Ze laten niemand aan zijn lot over.
In de sessie zelf leren ook lokale
vzw’s hoe ze zich makkelijk in regel
kunnen stellen. Scwitch heeft daar
immers een arsenaal tools en templates voor, binnenkort beschikbaar op de Scwitch-site.

Dien zo vlug mogelijk de aanvraag in en breng
volgende stukken mee:
- Het attest van bijkomende kinderbijslag.
- De schoolattesten van het huidig en het vorig
schooljaar.

TAALCAFÉ
WAT? Oefen je Nederlands
in groep op een leuke manier.
WIE? Iedereen die de Nederlandse
taal wil oefenen.
WANNEER? 14 en 28/10, 25/11, 9 en 23/12.
Van 18 tot 20 uur.
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> Deze sessie is een organisatie van de stad Wervik i.s.m. de cultuurraad en heeft plaats in
GC Forum op maandag 14 oktober om 19.30 uur. De toegang is gratis.
Oktober 2019 WAARHEEN

7

SPORT

TOERISME & MUSEUM

Wervikse Zwemweek

Week van de Smaak:
moorddiner in het museum

Van zondag 27 oktober t.e.m. zondag 3 november 2019
zijn er tal van activiteiten voor jong en oud. We organiseren
opnieuw een schattingsspel en een kleurwedstrijd.
Nieuw dit jaar is de grote knutselwedstrijd voor de klassen vanaf het
3de tot het 6de leerjaar! Leerlingen kunnen een gratis zwemnamiddag
voor de ganse klas winnen met versnaperingen in de cafetaria.
Zo 27/10 - 9 tot 11.45 uur:
Peuter- en kleuterzwemmen.
Het klein bad ligt vol spelmateriaal
voor onze kleinste zwemmertjes.
10.30 tot 12.30 uur: grime. Na het
zwemmen kan je je laten grimmeren in de cafetaria vanhet zwembad.
Ma 28/10 - 14 tot 16 uur:
Het Zeemeerminnenfeest.
Trek een zeemeerminstaart aan, en
probeer er mee te zwemmen. Onder begeleiding van een instructeur
nemen we jou mee in dit onderwateravontuur. Zwemmen als een
zeemeermin is een uitdaging, super
leuk om te doen én hip! Voor stoere
jongens en meiden zijn er ook zwarte haaienstaarten om aan te trekken. Iedereen die kan zwemmen en
kan duiken kan deelnemen aan de
mermaiding.
Di 29/10 - 14 tot 16 uur:
Stoei- en plonszwemmen met
waterloopmat en klimtouw en belleman. Zin om te ravotten en je
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eens volledig uit te leven? Dan ben
je bij ons aan het juiste adres. Het
zwembad wordt een echt zwemspeelterrein met waterloopmat en
klimtouw.
Wo 30/10 - 14 tot 16 uur:
Stoei en plonszwemmen met waterloopmat en klimtouw en belleman
Do 31/10 - 14 tot 16 uur :
Opblaasbaar spelmateriaal:
breng zelf zoveel mogelijk proper opblaasbaar spelmateriaal mee om te
spelen of om rustig te dobberen op
het water. Opblaasbare strandballen,
dolfijnen, banden,… in de hal van het
zwembad kan je alles laten opblazen
met onze elektrische pomp.
Vrijdag 1 en zaterdag 2 november is het zwembad gesloten.
Zo 3/11 - 9 tot 11.45 uur:
Aperitiefzwemmen en familiezwemmen. Het klein bad ligt vol
spelmateriaal voor onze kleinste
zwemmertjes.

KLEURWEDSTRIJD

Een moord in het museum! Maar wie legde het bijltje neer, waar vond het
misdrijf plaats en hoe kwam betrokkene aan zijn/haar einde? Veel vragen
om beantwoord te worden! Kom het mysterie in ware cluedostijl helpen
oplossen tijdens onze sfeervolle nocturne in het Tabaksmuseum. Je geniet
van het acteertalent van een rits topacteurs uit de lokale amateurscene en
van een aangepast, verzorgd diner.

Kleuters en kinderen van het 1 of
2de leerjaar krijgen een tekening op
school. Wie deze voor 3/11 persoonlijk
afgeeft aan de kassa van het zwembad
krijgt een gratis zwembeurt.
ste

Noteer nu al de datum! Zaterdag 23 november, start om 19.30 uur
Reserveer je tickets vanaf 15 oktober via www.wervik.be/webshop (klik op de
rubriek ‘activiteiten’) of aan de balie van het Tabaksmuseum (Koestraat 63).

SCHATTINGSPEL

Er ligt een stapel blaadjes in de cafetaria van het zwembad ‘Ter Leie’.
Kan je raden hoeveel blaadjes er
in de stapel liggen? Raad je het gewicht van de stapel blaadjes?

KNUTSELWEDSTRIJD
VOOR DE SCHOLEN

Alle klassen van het 3de tot het 6de
leerjaar kunnen deelnemen aan
de knutselwedstrijd. Alle leerlingen van de klas maken samen een
kunstwerk met als thema zwemmen en recyclage. Hierbij mag
enkel recyclagemateriaal zoals
PMD, papier en karton gebruikt
worden.
Het kunstwerk (max. 60 x 60 x 60
cm) wordt ingediend voor 20/12 aan
de kassa van het zwembad.
Na de kerstvakantie zal het publiek
kunnen stemmen. Daarnaast is er
ook een personeelsjury.
De klas met het meeste stemmen
mag samen gratis komen zwemmen
en wordt achteraf met een versnapering verwend in de cafetaria.

Teken- en kleurwedstrijd Carll Cneut:
dien jouw kunstwerkje in!
Zit je op de lagere school in Wervik? Dan ontving je dit voorjaar een deelnameformulier voor onze teken- en kleurwedstrijd. Of misschien nam je een
exemplaar mee naar huis na je bezoek aan de tentoonstelling. Maakte je
intussen een kunstwerkje waar je trots op bent? Vergeet dit dan niet tijdig
in te leveren in het museum. Dit kan tot uiterlijk 15 oktober. Misschien
val jij wel in de prijzen? Er zijn meerdere boekenpakketten te winnen in
verschillende leeftijdscategorieën (< 6 jaar / 6-9 jaar / 10-14 jaar / 15+). De
winnaars krijgen er als toetje een persoonlijke ontmoeting met Carll Cneut
bovenop!
> MEER INFO: www.nationaaltabaksmuseum.be

Is jouw zaak the place to be
in de Leiestreek, zit je op een
speciale locatie, heb je een
vernieuwend concept of ben
je net iets anders dan de rest?
Stel je dan kandidaat en word
één van de 101 creatieve hotspots van de Leiestreek.
Toerisme Leiestreek gaat voor
haar campagne 2020 op zoek
naar 101 creatieve hotspots. Zij
zullen centraal staan in de campagne en productontwikkeling.
Indien jij geselecteerd wordt,
loop je in 2020 gratis mee in de
campagne van de Leiestreek.
Jouw zaak of evenement wordt
dan onder andere voorgesteld
op een specifieke pagina op de
website, op Facebook en in de
pocket die tijdens de campagne
zal verspreid worden. Misschien
wordt zelfs een fietsroute uitgewerkt die langs jouw zaak passeert… De uitgelezen kans om je
zaak of evenement extra onder
de aandacht te brengen!
> Meer informatie en aanmelden
op www.toerisme-leiestreek.be/
hotspots

Oktober 2019 WAARHEEN
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AGENDA

AGENDA
BEGELEIDE RONDLEIDING

DI 1/10

LDC DE KIM

Smartphone (Android)

Met een smartphone kan je meer dan met een
‘gewone’ gsm. Eerst komen de basisfuncties aan
bod: bellen, sms’en of een contact aanmaken. In
de daarop volgende sessies worden de extra mogelijkheden behandeld: foto’s maken, apps downloaden en installeren, bestandenbeheer, verbinding
maken met het internet via wifi, …
WANNEER: Start 1 oktober (5 lessen) van 9 tot 11.30
uur PRIJS: 45 euro

Sterke spieren, beter leven

NIEUW

Wetenschappelijke studies tonen aan dat spierkracht belangrijk is om goed te kunnen blijven
functioneren. En dit zeker op later leeftijd: spierkracht helpt tegen het verouderingsproces en sterke spieren zijn essentieel voor een gezond lichaam.
Spieren zijn nodig om te ademen, te bewegen én
niet te vallen: sterke spieren zullen de gewrichten
méér ondersteunen. Spieren zitten ook vol met
eiwitten, die belangrijk zijn om te herstellen bij
ziekte. Het goede nieuws is: spiermassa kan je zelf
opbouwen! Daarom starten we met een nieuwe
lessenreeks om je spierkracht te verbeteren.
WANNEER: Start 3 oktober (9 lessen) van 13.30 tot
14.30 uur WAAR: Sporthal De Pionier in Wervik
PRIJS: 30 euro

DI 1/10
Koppeltjeskoffie

Triamant, Wervikstraat 41, Geluwe
INFO: 056 45 54 44
PRIJS: Gratis
WAAR:

VR 4/10
FILM

Girl

Vanaf 20 uur
GC Forum, Speiestraat 16, Wervik.
INFO: gezinsbondwervik@
gmail.com, 0473 38 81 17.
WANNEER:
WAAR:
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relddierendag
WANNEER: Van 14 tot 17 uur
WAAR: Triamant, Wervikstraat 41, Geluwe
PRIJS: Gratis.

ZA 5/10
COMEDY

Thomas Smith: De
jaren van verstand
WANNEER: Vanaf

DO 3/10
LDC DE KIM

Bezoek dierenasiel
Ieper in kader van We-

20 uur
WAAR: GC Forum, Speiestraat 16, Wervik.
PRIJS: 14 euro.

MA 7/10

CURSUS OF WORKSHOP

Breimarathon

WANNEER: Van 14.30 tot 17

uur WAAR: Triamant, Wervikstraat 41, Geluwe.
MEER INFO: leefpunt-geluwe@triamant.be, tel. 056
45 54 44 PRIJS: Gratis

WO 9/10

CURSUS OF WORKSHOP

Verwenmoment

WANNEER: Van 14.30 tot 17

VR 11/10
Bingo

Van 14.30 tot
16 uur WAAR: Triamant,
Wervikstraat 41, Geluwe
PRIJS: 3 euro.
WANNEER:

MULTIMEDIAREPORTAGE

Sicilië

GC 't Forum, Speiestraat 16, Wervik.
INFO:
delvoye.bernard@
skynet.be PRIJS: 4,5 euro.
WAAR:

uur WAAR: Triamant, Wervikstraat 41, Geluwe.
MEER INFO: aisebaert@hotmail.com, 056 45 54 44.
PRIJS: 3 euro.

Vanaf 20 uur
GC De Gaper WAAR:
Sint-Denijsplaats, Geluwe
PRIJS: 5 euro

ZA 5 EN ZO 6/10
14de Gallo-Romeins
Weekend

Telkens van 10
tot 18 uur WAAR: Balokken, via rode brug, Koestraat 63, Wervik
PRIJS: 10 euro.
WANNEER:

EXPOSITIE

Schilderijen John

15 tot 20 uur
Zaal Hoogland,
Kruiseke PRIJS: Gratis
WANNEER:
WAAR:

LDC DE KIM

Bloemschikken

In deze cursus maak je een
mooi bloemstuk. In het
najaar kan je een bloemstuk maken rond herfst
en kerst. Enkele weken
vóór de les kom je, als je
reeds hebt deelgenomen,
te weten welk bloemstuk
wordt gemaakt. Nam je
nog niet deel? Geef je gegevens door, dan laten we
jou dit ook weten. Daarna kan je beslissen of je
al dan niet wenst in te
schrijven voor de avond.
WANNEER: 19.30 uur
PRIJS: 30 euro (alle materialen inbegrepen)

ZO 13/10

CURSUS

Trio Valenki

WANNEER: Vanaf

CONCERT APERO CLASSICO

Van 11 tot 13
uur WAAR: GC Forum,
Speiestraat 16, Wervik
PRIJS: 12 euro
WANNEER:

Herfstconcert

Vanaf 20 uur
WAAR: Sint-Dionysiuskerk,
Sint-Denijsplaats, Geluwe
INFO:
johangoemaere@
skynet.be PRIJS: 8 euro.
WANNEER:

28 Corpuss-Run
Dwars door Geluwe

Van 13 tot 18
uur WAT: Ter Linde, Tuinwijk 2, Geluwe (Wervik)
PRIJS: 10 euro
WANNEER:

VOEDING

WANNEER:

Zaal Oosthove, Speiestraat 32 32, Wervik.
MEER
INFO:
vrijetijd@
wervik.be, 0499 17 43 03
PRIJS: 14 euro.

ste

DO 10/10
Chocoladeproeverij

ZA 12/10
Stoofvlees met friet

ZA 12/10

DI 15/10

MANTELZORGCAFÉ ALLABADINNE

Vlotte communicatie
met zorgverleners
aan de hand van ‘Samenspraak’
WANNEER: 14 -16.30 uur
PRIJS: 3 euro

DO 17/10

WORKSHOP

Tekenworkshop met Carll Cneut

Van 10 tot 12 uur WAAR: Nationaal Tabaksmuseum, Koestraat 63, Wervik.
INFO: 056 95 24 25, tabaksmuseum@wervik.be
PRIJS: 5 euro. WIE: Voor kinderen van 7-12 jaar
INSCHRIJVEN IS VERPLICHT: via www.wervik.be/webshop (klik op de rubriek ‘activiteiten’) of aan de
balie van het museum. Wees snel want het aantal
plaatsen is beperkt!
WANNEER:

20 uur
WAAR: De Graankorrel Geluwe, Beselarestraat 33,
Wervik. PRIJS: Gratis.

Georganiseerde
wandelingen

door Geluwe in samenwerking met de wandelclub Wervik
WANNEER: Van 14.30 tot 17
uur WAAR: Triamant, Wervikstraat 41, Geluwe
PRIJS: Gratis
LDC DE KIM

Rug-, nek- en
schoudermassage:
initiatie Shiatsu

Je leert een ontspannende
massage geven van rug,
nek en schouders die je
thuis of op het werk kan
uitvoeren. Je leert hoe je
met eenvoudige handelingen spanningen kan verlichten. De massage wordt
uitgevoerd op de kledij, gezeten op een stoel of kruk.
WANNEER: 19 tot 21.30 uur
PRIJS: 10 euro

VR 18/10

Signeersessies Carll Cneut

Ben je grote fan van het werk van Carll en wil je
een uniek exemplaar van één van zijn boeken in
huis halen? Of ben je op zoek naar een bijzonder
eindejaarsgeschenkje? Laat één van zijn vele boekwerken personaliseren tijdens één van onze signeersessies. Grijp deze unieke kans!
Mocht je nog geen publicatie van hem in huis hebben, geen nood: aan de balie van het museum vind
je een mooie selectie uit zijn ruime collectie.
WANNEER? Zaterdag 12 oktober en zondag 3 november, telkens van 15-17 uur. Doorlopend vrije
toegang tot de tentoonstelling.
WAAR: Nationaal Tabaksmuseum, Koestraat 63,

Stoelyoga

FILM

Blackkklansman

Netterij
De

Netwerkmoment voor ouders met
kinderen die (binnenkort) naar de
kleuterklas gaan!

WANNEER: Vanaf

20 uur
GC Forum, Speiestraat 16, Wervik
PRIJS: 4 euro.
WAAR:

klein
iede e atten
r aa
nwez tie voor
ig g
ezin
!

Bibliotheek
Wervik

Sint-Pol 3, 8940 Wervik

Donderdag
17 oktober 2019
18u30 - 20u
Alle scholen, Kind en Gezin en andere
organisaties zijn aanwezig waarbij je
terecht kan met al jouw vragen.
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AGENDA
ZA 19/10
Tweedehandsbeurs

Van 11 tot 15
uur WAAR: Cc Ter Linde,
Tuinwijk, Geluwe
WANNEER:

Halloweentocht

Van 16 tot 23
uur WAAR: Futura Buitengewoon Onderwijs, Guido
Gezellestraat 91, Geluwe
PRIJS: 4 euro.
WANNEER:

ZO 20/10
LEZING

Vroeger was alles
anders

Van 10.15 tot
12.30 uur WAAR: GC Forum,
Speiestraat 16, Wervik

WANNEER:

MA 21/10
LDC DE KIM

Zorgvolmacht

Het gebeurt dat meerderjarigen niet meer in staat
zijn om zelf beslissingen
te nemen met betrekking
tot beheer van financiële
middelen, goederen, … of
met betrekking tot hun
persoon zelf. In dat geval
wordt vaak een bewindvoerder aangesteld. Maar
het hoeft niet noodzakelijk op deze manier te gebeuren. Je kan immers het
beheer over je goederen
of over je persoon reeds
vooraf toekennen aan één
of meerdere personen via
de zogenaamde ‘zorgvolmacht’. Tijdens deze boeiende namiddag kom je er
alles over te weten.
WANNEER: van 14 tot 15.30
uur PRIJS: 3 euro (koffie
inbegrepen)
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AGENDA
WO 23/10
LDC DE KIM

Sieraden ponsen:
juweel met een
boodschap

Een sieraad met een eigen
tekstboodschap, persoonlijker kan het niet worden.
Je zet enkele letters, een
woord of een hele quote
op ponsplaatjes. Daarna
maak je een armband of
een set oorringen.
WANNEER:
19.30u
tot
21.00u PRIJS: 30 euro
MEER INFO: De Kim, Sint-Jorisstraat 3, Wervik, 056 31
14 68, info@ldcdekim.be,
www.ldcdekim.be

ZO 27/10
FAMILIEFILM

Dumbo

Vanaf 14 uur
WAAR: GC Forum, Speiestraat 16, Wervik
PRIJS: 3 euro.
WANNEER:

Rondleiding

TIJDELIJKE TENTOONSTELLING
CARLL CNEUT EN DE
VERNIEUWDE ZAAL VAN HET
NATIONAAL TABAKSMUSEUM

Van 15 tot 16
uur WAAR: Nationaal Tabaksmuseum, Koestraat
63. PRIJS: 3 euro voor inWANNEER:

ZA 26/10: FANTASTIC FOLK

20 uur
WAAR: Zaal Oosthove, Speiestraat, Wervik
PRIJS: 14 euro (12 euro in voorverkoop)
WANNEER:

In 2018 fusioneerden Harmonie Onder Ons en
De Grote Harmonie tot Stadsharmonie Wervik.
Dit is niet onopgemerkt voorbij gegaan, met
het grootse project “Keerekeeweere” in oktober
2018 rond de geschiedenis van Wervik. In december gaf onze jeugdharmonie het beste van
zichzelf tijdens het Kerstconcert. Onze Bigband
speelde in april 2019 een spetterend aperitiefconcert in ’t Kapittel. En tijdens “Dwars door
Wervik” bracht ons trommelkorps ambiance
aan de grensbrug. Wellicht zag je ons ook met
‘Wervik Kerremesse’ in onze nieuwe outfit?
Met onze nieuwe enthousiaste ploeg zitten we
dus niet stil. Op 26 oktober organiseren we in
Oosthove een concert rond het thema folkmuziek: Fantastic Folk. We brengen zowel entertainende als kwalitatieve folkmuziek in samenwerking met de muziekacademie en enkele
gastartiesten. Het wordt gezellig, want terwijl
je naar de muziek luistert, kan je genieten van
een drankje en een hapje van onze Irish pub.
Een niet te missen gevarieerde culturele avond!
Inkomkaarten zijn te bestellen via stadsharmoniewervik@gmail.com of via Kristien Stragier (0497 43 83 62). Ook bij de muzikanten en
bestuursleden, of in ’t Kapittel (Ooievaarstraat)
kan je terecht.

woners van Wervik, 5,50
euro voor niet-inwoners (=
inclusief koffie en zoetigheidje + gidsbegeleiding).
INSCHRIJVEN via www.wervik.be/webshop (rubriek
‘activiteiten’) of aan de
balie van het museum.

MA 28/10

HUMOR OP MAANDAG

David Galle

WANNEER: Vanaf

20.30 uur
WAAR: 't Kapittel, Ooievaarsstraat, Wervik
PRIJS: 10 euro.

Rika Reynaert
Vrijdag van 18 tot 21 uur en zaterdag en zondag van 10
tot 12 en van 14 tot 18 uur
Den kaefhoeck, Kleinestraat 4, Geluwe
Fotoclub Kiknu
Vrijdag van 18 tot 21 uur en zaterdag en zondag van 10
tot 12 en van 14 tot 18 uur
Atelier, Kasteelstraat 122, Wervik
Rosette Logier
Vrijdag van 18 tot 21 uur en zaterdag en zondag van 10
tot 12 uur en van 14 tot 18 uur, Triamant, Wervikstraat
41, Geluwe
Françoise Laroye
Vrijdag van 18 tot 21 uur en zaterdag en zondag van 10
tot 12 uur en van 14 tot 18 uur, Triamant, Wervikstraat
41, Geluwe

Lego spelnamiddag

Vanaf 13 uur
WAAR:
De Knippelaar,
Hoogland, Wervik
PRIJS: 2 euro.
WANNEER:

CURSUS

Kidstraject sociale
vaardigheden met
pony’s
7 – 12 jaar

WANNEER: maandag vanaf 13.30 uur en vrijdag
vanaf 15.30 uur, Klinisch
psychologe Elisabeth Verscheure
WAAR: equitherapie, Vagevuurstraat 5, Wervik
PRIJS: 300 euro.

Beeld Werk
Vrijdag van 18 tot 21 uur en zaterdag en zondag van 10
tot 12 uur en van 14 tot 18 uur.
Sint-Janskapel, Steenakker, Wervik
BurenBijKunstenaars (fotografie)
Vrijdag, zaterdag en zondag van 10 tot 12 en van 14
tot 18 uur
GC De Gaper, Sint -Denijsplaats, Geluwe (Wervik)
Beeld Werk(t) (fotografie)
Zaterdag en zondag van van 14 tot 19 uur
Sint-Janskapel Wervik, Steenakker 30, Wervik.
Salgado Denis (fotografie))
Zaterdag en zondag van 10 tot 12 en van 14 tot 18 uur
bij Seppe Durnez, Menenstraat 25, Geluwe
Mario Nolf
Zaterdag en zondag van 10 tot 12 en van 14 tot 18 uu
bij Geert Descamps, Ten Brielenlaan 13, Wervik
Jackie Ferla
Zaterdag en zondag van 10 tot 12 en van 14 tot 18 uur
Atelier, Tuinwijk 14, Geluwe
Christine Lepoutre (schilderkunst)
Zaterdag en zondag van 10 tot 12 en van 14 tot 18 uur
Atelier, Hansbekestraat 91, Wervik
Willy Calis (beeldhouwkunst)
Zaterdag en zondag van 10 tot 12 en van 14 tot 18 uur
Atelier, Menensesteenweg 27, Wervik
Katy Vandooren (fotografie )
Zaterdag en zondag van 10 tot 12 en van 14 tot 18 uur
Atelier, Menenstraat 25, Geluwe
Karel Durnez (fotografie)
Zaterdag en zondag van 10 tot 12 en van 14 tot 18 uur

bij Seppe Durnez, Menenstraat 25, Geluwe
The7rt
Zaterdag en zondag van 10 tot 12 en van 14 tot 18 uur
Atelier, Ieperstraat 140, Geluwe
Kathleen Nuytten (letters in steen)
Zaterdag en zondag van 10 tot 12 en van 14 tot 18 uur
Stationsstraat 22, Wervik
Seppe Durnez (fotografie)
Zaterdag en zondag van 10 tot 12 en van 14 tot 18 uur
Atelier, Menenstraat 25, Geluwe
Rani Bruneel (schilderkunst)
Zaterdag en zondag van 10 tot 12 en van 14 tot 18 uur
Atelier, Kasteelstraat 61, Wervik
Hedwig Schurmans (schilderkunst)
Zaterdag en zondag van 10 tot 12 uur en van 14 tot
18 uur,
bij Geert Descamps, Ten Brielenlaan 13, Wervik
Beeldhouwkunst
Geert Descamps
Zaterdag en zondag van 10 tot 12 en van 14 tot 18 uur
Atelier, Ten Brielenlaan 13, Wervik
Ulrike Vierstraete (fotografie)
Zaterdag en zondag van 10 tot 12 en van 14 tot 18 uur
Urbex fotografie, Menenstraat 25, Geluwe
Wim Van Den Hoeck (fotografie)
Zaterdag en zondag van 10 tot 12 en van 14 tot 18 uur
Atelier, Menenstraat 25, Geluwe
Filip De Cock (schilderkunst)
Zaterdag en zondag van 10 tot 12 en van 14 tot 18 uur
Triamant, Wervikstraat 41, Geluwe
Mia Vandergucht (schilderkunst)
Zaterdag en zondag van 10 tot 12 en van 14 tot 18 uur
Atelier, Magdalenastraat 92, Wervik
Het Minnehuis
zondag van 14 tot 18 uur
dagcentrum Het Minnehuis, Kruisekestraat 92, Wervik
Frederik Cnockaert (schilderkunst)
zondag van 10 tot 12 en van 14 tot 18 uur
Kerat, Hoogweg 40/42, Wervik

Spaghetti à volonté tijdens 'Buren bij kunstenaars'
Zaterdag en zondag van 14 tot 19 uur
Triamant, Wervikstraat 41, Geluwe - 12 euro
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PLUSSERSAGENDA
VIEF

• Do 17/10, Vief Happening, Kursaal Oostende met
bus. Inschrijven bij het bestuur voor 25 september bij
Daniel Vens, 056 31 28 57.

VL@S WERVIK-GELUWE
•
•
•
•
•
•
•
•

Wo 2, 16 en 30/10. 13.30 uur. Bolletra
Vr 4, 11 en 25/10. 14 uur, Pionier. Curvebowls
Ma 7 en di 8/10. Jachtfestijn
Do 10 en 24/10. 14 uur, stadhuis. Fietsen
Do 17/10. 13.45 uur, Oosthove. Petanque (individueel)
Ma 21/10, 14 uur, Portaal. Kaarting
Di 22/10, 14 uur, Portaal. Darts
Ma 28/10, 14 uur, Pardoen. Wandelen

NEOS WERVIK

• Di 1 en 15/10. 14 uur, Portaal. Kaartnamiddag
• Di 8/10. Bowlen
• Di 22/10. Herfstfeest en huldiging kaartkampioen

NEOS GELUWE

•
•
•
•
•
•

Di 1 oktober. Daguitstap Cristallerie d'arques
Do 3 oktober. Voordracht Wim Distelmans
Dinsdag 8 oktober. Fietsen vertrek Ter Linde
Dinsdag 15 oktober. Wandelen vertrek Ter Linde
Donderdag 17 oktober. Kaarten Ter Linde
Dinsdag 22 oktober. Fietsen vertrek Ter Linde

OKRA WERVIK

• Di 1, 8, 15, 22 en 29/10. 13.30 uur, Oosthove. Petanque.
> CONTACT: Gilbert Vanhopplinus (0485 98 74 58) en
Diana Deput (0486 88 07 91)
• Ma 7/10. Belfiusbank, 14 uur. Rit naar Dadizele “’t
Spaans dak. > CONTACT: Eric Garrein (0473 63 65 76)

PREMIES
• Do 10 en 24/10. 13.30 uur, ’t Portaal. Puntenkaarting.
> CONTACT: Jacques Van Bun (056 31 30 55)
• Vr 11 en 25/10. 14 uur, ’t Portaal. Lijndansen.
> CONTACT: Eric Garrein (0473 63 65 76) Eliane
Bouckaert (057 40 05 02)
• Ma 14/10. 14 uur, ’t Portaal. Herfstfeest: Koffie met
boterkoeken en “The MG’s Brothers”.
> CONTACT: Freddy Delbeecke (0496 50 39 18)
• Wo 16/10. Belfiusbank, 14 uur. Laatste rit naar
Zandvoorde “De lustige boer”.
> CONTACT: Eric Garrein (0473 63 65 76)
• Ma 21/10. 14 uur, in de Moriaen. Wandelen.
> CONTACT: Eric Garrein (0473 63 65 76) en Johan
Vanrolleghem (0478 95 80 50)
• Wo 23/10. 14 uur, Oosthove. Kubbspel.
> CONTACT: Geert Verbanck (056 31 15 38) en
Frans Masschelein (056 31 29 77 ).

OKRA GELUWE

• Wo 2, 9, 16, 23 en 30/10. 14 uur, gemeentepark. Petanque
• Wo 2, 9, 16, 23 en 30/10. 14 uur, GC De Gaper. Dansen
• Ma 7 en 14/10. 14 uur, verzamelen in het Gemeentepark, kant Beselarestraat. Fietsen
• Di 8 en 22/10. 14 uur, GC De Gaper. Kaarten
• Ma 14/10. 14 uur, GC De Gaper. Creaclub-hobby

OKRA KRUISEKE

• Wo 2 en 16/10. Kaarten
• Wo 9/10. Fietsen

DE KIERKAARTERS

• Woe 2/10: laatste kaarting. (Prijsuitdeling in de
Kier op woensdag 23/10 vanaf 15 uur.)
> MEER INFO: verhaeghe.bernard@telenet.be

SENIORENFEESTEN
Daar komen de jaarlijkse seniorenfeesten weer aan: vrijdag 18 oktober 2019 in zaal Oosthove in Wervik
en maandag 21 oktober 2019 in zaal Ter Linde in Geluwe, telkens om 14 uur. Dit jaar verwelkomen we
zanger Marco Rossi. Kom genieten van een ontspannen gezelligheid, fantastische nummers, leuke meezingers en de gepaste humoristische kwinkslag. Kaarten zijn verkrijgbaar op het
stadhuis van Wervik bij dienst Feestelijkheden en in het lokaal Dienstencentrum De Spie in Geluwe. Of informeer bij jouw seniorenvereniging.
Inkomkaarten kosten 4 euro voor toegang tot de show en de koffietafel.
> MEER INFO: dienst feestelijkheden: Sint-Maartensplein 16, 8940 Wervik,
056 95 24 45, feestelijkheden@wervik.be
De seniorenfeesten zijn een gezamenlijk initiatief van de seniorenverenigingen en het stadsbestuur van Wervik.
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HUURPREMIE? HUURSUBSIDIE?
Wat is nu precies het verschil tussen een huurpremie en een huursubsidie?
Een huurpremie helpt private huurders die al meerdere
jaren op de wachtlijst staan voor een sociale huurwoning.
Je hoeft hiervoor niets te doen. Je krijgt automatisch een
aanvraagformulier toegestuurd van zodra je 4 jaar op de
wachtlijst staat en voldoet aan de inkomensvoorwaarde.
Als je een laag inkomen hebt en je verhuist van een woning naar een sociaal verhuurkantoor, OF je verhuist van
een slechte of onaangepaste woningen naar een goede
aangepaste huurwoningen OF je was dakloos en betrekt
nu een woning, dan kan je mogelijk een huursubsidie
krijgen van de Vlaamse overheid.
De Vlaamse Regering hervormde de huursubsidie- en
huurpremiestelsels. Op 1 mei 2019 traden deze in werking voor alle nieuwe aanvragen. Voor de al bestaande
huursubsidies en -premies is er een overgangsregeling.
De aanpassingen zorgen voor een verhoging van de
maximale tegemoetkomingen. Daarnaast zijn de inkomensgrenzen fors verhoogd en worden de huursubsidie
en -premie beter op elkaar afgestemd.
www.wonenvlaanderen.be/premies/de-vlaamse-huursubsidie-voor-wie-verhuist-naar-een-geschikte-huurwoning-aanvragen-2019-vanaf
www.wonenvlaanderen.be/premies/de-vlaamse-huurpremie-voor-wie-op-een-wachtlijststaat-voor-een-sociale-huurwoning
> VOOR MEER INFO:

Neem contact op met de dienst huisvesting/premies of de sociale dienst

Neem ook deel aan de
groepsaankoop zonnepanelen
Wil je een lagere energierekening en tegelijk een bijdrage leveren aan het klimaat? Zonnepanelen zijn dan een
slimme investering. Met de vijfde editie van de groepsaankoop zonnepanelen, een initiatief van Energiehuis
Oostende en met de steun van provincie West-Vlaanderen stad Wervik helpen we inwoners en bedrijven
opnieuw om op een voordelige en gemakkelijke manier
over te stappen naar hernieuwbare energie. Schrijf je
vóór 9 oktober gratis en vrijblijvend in op http://wijkiezen.be/west-vlaanderen.

PREMIE VOOR DE
VERVANGING VAN
KACHEL (HOUT, KOLEN)
EN OPEN HAARD
Je kan de premie aanvragen als je je houtof steenkoolkachel of open haard vervangt
door een inzet- of vrijstaande gaskachel of
een ingebouwde gashaard met energielabel
‘A’ en dit voor lokale ruimteverwarming.
De premie vraag je aan binnen de drie maanden
na installatie van de nieuwe kachel.
De premie kan enkel aangevraagd worden door de
bewoner of verhuurder van een woning met een
open haard of kachel op steenkool of hout. De
oude kachel of open haard moet vervangen worden door een nieuw individueel verwarmingssysteem dat geïnstalleerd wordt in dezelfde ruimte.
De vervangingswerken moeten uitgevoerd worden
door een installateur die garant staat voor een
correcte uitvoering ervan. De installateur bezorgt
het vereiste attest aan de aanvrager van de premie
die dit samen met de factuur indient bij de overheid. De installateur zorgt er ook voor dat de verwijderde kachel wordt afgevoerd voor vernietiging.
De premie bedraagt 25 % van de aankoopprijs
en installatie van het nieuwe toestel, met een
maximum van 250 € (incl. btw). De premie wordt
verhoogd tot 50%, met een maximum van 1000
€ (inclusief btw) voor kwetsbare personen en
personen met lage inkomens.
> MEER INFO: https://www.lne.be/premie-voorde-vervanging-van-individuele-verwarmingssystemen-op-vaste-brandstoffen
Of bij het loket premies, dienst leefomgeving:
leefomgeving@wervik.be of 056 95 21 80
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LOKALE HANDEL

ECONOMIE

Oproep aan
ambachtsmannen
en -vrouwen

Sinds 2017 organiseren UNIZO, Comeos en UCM
samen Weekend van de Klant, en brachten zo
Dag van de Klant en Sunday Shopday samen
tot een feestelijk shopweekend in heel België.
Tienduizenden winkeliers verwennen jou met
een cadeautje of leuke actie, zowel de (kleine)
zelfstandigen als de (grote) ketens.
Weekend van de Klant draait om jou, de klant.

UNIZO, Comeos en UCM willen als ondernemersorganisaties met deze campagne uiteraard
ook de winkels zelf bedanken. Het Weekend is
immers de ideale gelegenheid om de fysieke
winkels, groot of klein, op Belgische bodem in
de bloemetjes te zetten.
Ga dus op 5 en 6 oktober langs bij jouw favoriete
zaken, ze hebben wat voor je in petto!

> Op de site ontdek je welke winkels allemaal deelnemen in Wervik, Geluwe en Kruiseke:
www.weekendvandeklant.be
Kom in het Weekend van de Klant proeven van het lekkere vakmanschap van de zes Bakmeesters van Wervik en Geluwe. Bij aankoop ontvang je een hippe en herbruikbare tas én een smakelijke verrassing. De Bakmeesters geven niet enkel om jouw dagelijks brood, ze hebben ook
een ♥ voor het milieu!
> De deelnemende meesterbakkers zijn Beyls-Colpaert, Guy Collie-Meersseman, Frimout,
Hessel, Hugues en Klaas.

GELUWSE HANDELAARS ZETTEN DEUREN OPEN!
Wie op zaterdag 12 oktober 2019 een aankoop doet bij
een van de deelnemende handelaars kan waardebonnen winnen. Op een spaarkaart krijg je bij elke aankoop
een stempel. Met 3 stempels van verschillende handelaars
is jouw spaarkaart vol en kan ze in de urne gepost worden die opgesteld staat aan het fietsoplaadpunt op de
Sint-Denijsplaats.
Op maandag 14 oktober om 19 uur is er dan de trekking
van de waardebonnen, geschonken door de deelnemende
handelaars. Kun je 5 stempels verzamelen, dan maak je
extra kans op een aankoopbon van 25 euro. Ook de Wervik.pas wordt in de kijker geplaatst. Bij elke registratie/
scan met jouw Wervik.pas maak je kans op 1 van de 4
cadeaubonnen van 25 euro.

16

WAARHEEN Oktober 2019

Op 17 november vindt de Dag
van de Ambachten plaats.
Hierbij een warme oproep aan alle
ambachtslui uit Wervik om deel te
nemen aan deze actie! Inschrijven
kan op www.dagvandeambachten.
be vóór zondag 6 oktober.

Om in te schrijven moet je wel een
erkenning van ‘Erkend Ambacht’
hebben. Nog geen erkenning? Alle
inlichtingen over de procedure om
het label “Erkend Ambacht” te ontvangen, vind je op de website van
de FOD Economie.
> INFO: 0800 120 33 of info@
dagvandeambachten.be

Word het gezicht
van de “Ik koop
lokaal”-campagne
Mensen stimuleren om te winkelen bij lokale ondernemers, dat is
de bedoeling van de campagne “Ik
koop lokaal bij een winkelier van
hier”. Om lokale handelaars een gezicht te geven bij het grote publiek,
lanceren we in 50 West-Vlaamse
steden en gemeenten een grote
communicatiecampagne.
Ben jij trots op je kwalitatieve producten, je vakkennis en je persoonlijke service?
Heb je zin om ambassadeur
te worden van de campagne?
Schrijf je dan snel in op www.
ikkooplokaal.be

HANDELAARS, VERENIGT U!
De opmars van online verkoop en meer veeleisende consumenten
dwingen handelaars om creatief uit de hoek te komen. OC West een project van de Provincie - stimuleert handelaars om samen te
werken en deze uitdagingen aan te gaan. Vanaf 3 september kunnen
ze inventieve concepten voorstellen die meer sfeer en beleving brengen in hun handelskern: innovatieve late night shopping events, kruisbestuiving tussen verschillende types handelaars,
het aantrekkelijker maken van de winkelstraat, ... Handelaars kunnen
hun ideeën registeren op een website (www.ikkooplokaal.be) en bovendien een toelage in de wacht slepen.
Concreet wil OC West met deze toelage handelaars stimuleren om de
handen in elkaar te slaan en zélf een aantal vernieuwende ideeën uit
te werken, al dan niet in samenwerking met het stadsbestuur. Voor
goedgekeurde initiatieven wordt een maximum van 50 % van de effectief gemaakte kosten terugbetaald, met een maximum van 5.000 euro.
De 1ste oproep loopt vanaf 3 september tot en met 16 oktober 2019.
Een 2de en 3de oproep zijn voorzien
op respectievelijk 3 februari 2020
en 4 mei 2020.

Ben je handelaar,
sla de handen in elkaar
en creëer samen meer sfeer
en beleving in je kern

> Het volledige reglement en het aanvraagformulier kan je
aanvragen bij de dienst economie – mevr. Liesbeth Hollebeke
– 056 95 21 50 – economie@wervik.be. Ook wie ideeën heeft
voor een samenwerking kan steeds de dienst economie contacteren.
Oktober 2019 WAARHEEN
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GEZONDHEID

OPEN / GESLOTEN

Op 10 oktober wordt geestelijke gezondheid wereldwijd in de kijker
gezet. In Vlaanderen gaan we echter een stapje verder en houden
we een 10-daagse van de Geestelijke Gezondheid. Onder het motto
‘Samen veerkrachtig’ zetten wij van 1 tot 10 oktober in op dit levensbelangrijke thema. Want veerkracht is meer dan ooit overal nodig.

VERSTERK JE VEERKRACHT

tijdens de 10-daagse van de Geestelijke Gezondheid

Eén op de drie Vlamingen kampt
met psychische problemen. En dat
aantal neemt alleen maar toe. De
zelfmoordcijfers in Vlaanderen liggen hoog, zeker in vergelijking met
andere Europese landen. Helaas zijn
de cijfers in West-Vlaanderen nog
slechter.
WAT IS ‘VEER-KRACHT’?
Het leven zit vol uitdagingen, kleine
en grote. Er komt dagelijks heel wat
emoties op ons af. En dat kan veel
van je vragen. Daarnaast hebben
we de neiging om bij onszelf eerder de negatieve dan de positieve
eigenschappen te zien. Om onszelf
teveel druk op te leggen. Hoe komt
het dat sommigen met die uitdagingen en druk beter omgaan dan
anderen? Dat ligt aan je veerkracht.
Jouw veerkracht bepaalt in hoeverre jij je kan aanpassen aan stress en
tegenslag. Maar goed nieuws want

zoals je een spier traint, kan je ook
je veerkracht trainen.
De rode draad voor de 10-daagse
– Samen veerkrachtig – werd niet
zomaar gekozen. Veerkracht hebben we nodig om na een mentale
tik er opnieuw tegenaan te kunnen.
De steun van vrienden, familie, collega’s, buren… helpen ons er vaak
weer bovenop. Zorg dragen voor elkaar zit dus ook in de kleine dingen:
een helpende hand, een schouderklopje of een luisterend oor.
HOE VEERKRACHTIG BEN JIJ?
Je mate van veerkracht wordt voor
een groot deel bepaald door jouw
vaardigheden om met problemen en
stress om te gaan. En dat kan je leren. Wil jij vaardigheden voor meer
veerkracht leren, dan is de eerste
stap testen hoe je veerkracht nu is.
Surf naar www.fitinjehoofd.be en ga
naar mijn veerkracht. Op basis van
jouw score krijg je info en advies op
maat. Nadien krijg je toegang tot
oefeningen en tips die je helpen om
positief in het leven te staan. Op de
website van Fit in je Hoofd kan je
overigens de 10 verschillende tips
terug vinden. Of neem een kijkje op

Deel een foto van je favoriete spreuk
met de #samenveerkrachtigwervik!
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de website van de 10-daagse geestelijke gezondheid Wervik: www.
wervik.be/samenveerkrachtig
Overtuigd? Surf dan eens naar
w w w.samenveerkrachtig.be
en ontdek nog meer activiteiten
om aan je veerkracht te werken.

VEERKRACHTIG WERVIK!
SPREUKEN IN HET
STRAATBEELD
Wist je dat 72 handelaars/
organisaties meedoen met
de actie spreuken in het
straatbeeld in Wervik? Hou
je ogen in de stad goed
open. Laat je verrassen in
Wervik door deugddoende
boodschappen en quotes
om even bij stil te staan!
Speciaal voor jou. Omdat je
het waard bent.

STADHUIS - ONTHAAL
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag*

8.30 - 12.00 uur
13.30 - 16.30 uur
8.30 - 12.00 uur
13.30 - 18.30 uur
8.30 - 12.00 uur
13.30 - 16.30 uur
8.30 - 12.00 uur
13.30 - 16.30 uur
8.30 - 12.00 uur
9 - 12 uur (* enkel 5 oktober)

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

STADHUIS - DIENSTEN
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag*

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

SOCIALE DIENST OCMW
056 95 26 00
Maandag t.e.m. vrijdag: 8.15 - 12 uur en 13 - 16.30 uur
Opgelet: de uren van de sociale dienst veranderen vanaf
1 november 2019

DIENST PENSIOENEN EN TEGEMOETKOMINGEN
Françoise Bonduelle: 056 95 26 11
Annelies Leroy: 056 95 26 01
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

9.00 – 11.30 uur
op afspraak: 13.30 - 16.30 uur
8.30 – 11.30 uur
8.30 – 11.30 uur
op afspraak te Geluwe: 16.30 - 17.45 uur
8.30 – 11.30 uur

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

ZWEMBAD TER LEIE
Schooljaar
Maandag
gesloten
Dinsdag
17 - 19.45 uur
Woensdag 14 - 16.30 uur
17 - 20.45 uur
Donderdag 17 - 19.45 uur
Vrijdag
17 - 20.45 uur
Zaterdag
14 - 17.45 uur
Zondag
9 - 11.45 uur

Herfstvakantie*
14 - 16.30 uur
14 - 16.30 / 17 - 19.45 uur
14 - 16.30 uur
17 - 20.45 uur
14 - 16.30 / 17 - 19.45 uur
gesloten
gesloten
9 - 11.45 uur

* Tijdens de herfstvakantie is de glijbaan elke
namiddag open.
Ook baantjeszwemmen tijdens de paasvakantie
(enkel het groot bad is open voor het baantjeszwemmen) op dinsdag en donderdag tussen
12.00 en 13.30 uur.

DIENST TOERISME
NATIONAAL TABAKSMUSEUM
Hoogseizoen uurregeling (1 april t.e.m. 15 november)
Bezoek aan het museum en de tijdelijke tentoonstelling
is mogelijk op volgende tijdstippen (tijdens deze uren is
ook de toeristische infobalie open):
Dinsdag t.e.m. vrijdag: 10 - 12 uur en 14 - 18 uur
Zaterdag, zondag + officiële feestdagen: 14 - 18 uur
Maandag: gesloten
Inwoners van onze stad betalen slechts 1 euro (kinderen
< 6 jaar = gratis). Elke 1ste zondag van de maand mogen
zij gratis binnen.

BIBLIOTHEKEN
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

Wervik
15 - 19 uur
14 - 17 uur
14 - 19 uur
15 - 19 uur
9 - 12 en 15 - 19 uur
10 - 12 uur

Geluwe
15 - 19 uur
gesloten
14 - 19 uur
15 - 19 uur
15 - 19 uur
10 - 12 uur

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
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IN BEELD

Kunst aan Home Gryson
met Carll Cneut
De nieuwe Tabaksfee, Tamica Labarque, geflankeerd
door eredames Rhune Schuermans en Emmy Nolf.

Een krijttekening van Sonja Mazereel
aan het Nationaal Tabaksmuseum

Breng jij onze
stad in beeld?
Met Instagram creëer je herinneringen in de vorm van foto’s
of korte filmpjes. Een feestje,
een stukje natuur, een monument om nooit te vergeten?
Met één klik deel je je moment
met anderen.

'Dag van de Landbouw': bezoekers krijgen uitleg over de melkinstallatie
op hoeve Bernekouter van Dirk en Griet Vandecandelaere-Cornelis.

Neem jij af en toe foto’s van,
over of in Wervik, Geluwe of
Kruiseke? Gebruik dan zeker
de hashtag #igwervik en wie
weet komt jouw foto wel op de
achterkant van Waarheen.
Genieten van de zon op de 'Dag van de Landbouw'
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