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Het leven zoals het is:

begraafplaatsen

EERSTE WOORD

VARIA

Leer je buren kennen met HOPLR.

Vergeet je vzw niet te
registreren in het UBOregister. Te laat = boete!

Stad Wervik zet volop in op het verbinden en samenbrengen van alle
inwoners. We geloven dat hieruit mooie initiatieven zullen groeien die
zorgen voor leukere en warmere buurten. Daarom maken we
gebruik van buurtnetwerk Hoplr. Hierop kan iedereen die in Wervik
woont zich gemakkelijk aanmelden om buren te bereiken.

UBO-REGISTER

Waarvoor kan je dit buurtplatform zoal gebruiken?
• om je buren beter te leren kennen
• om een ladder of boormachine te lenen
• om een oproep over een weggelopen huisdier te plaatsen
• om een goede loodgieter of betrouwbare babysit uit
de buurt te vinden
• om verkeersproblemen of wegenwerken in de straat
te bespreken
• om een garageverkoop of buurtfeest aan te kondigen
• om jouw suggesties voor de buurt te delen met stadsgenoten en het gemeentebestuur

Een maatregel in de strijd tegen het witwassen van
geld en de financiering van terrorisme is de invoering
van een nationaal register van uiteindelijke begunstigden (‘ultimate beneficial owners’ of UBO’s) van
vennootschappen en andere juridische entiteiten:
het UBO-register. Van elke vennootschap, (i)vzw of
juridische entiteit moet perfect duidelijk zijn wie de
touwtjes in handen heeft. De wet verplicht vennootschappen, (internationale) vzw’s en stichtingen dan
ook om toereikende, accurate en actuele informatie
over hun uiteindelijke begunstigden in te winnen en
bij te houden. Bestuurders dienen vervolgens verschillende gegevens van hun uiteindelijke begunstigden in te voeren in het UBO-register en dat tegen
eind december 2019. Gebeurt dit niet of te laat, dan
riskeert je vzw een boete.

Uiteraard heeft zo’n netwerk pas nut wanneer veel buren Hoplr gaan gebruiken. In andere buurten is
het al een succes. Hopelijk mogen we jou dus ook binnenkort online verwelkomen!

REGLEMENT ALLERHEILIGEN EN ALLERZIELEN

> Alle informatie en handleiding op
www.wervik.be/ubo
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Aanmelden is heel eenvoudig en gratis. De instructies
zal je in je brievenbus krijgen begin november en er volgen ook nog infosessies om je op weg te helpen.
De mobiele app voor iPhone is beschikbaar in de App
Store en voor Android in de Play Store.

• De stedelijke kerkhoven zijn toegankelijk
voor het publiek van 8 tot 17.30 uur.
• Vanaf 28 oktober tot 2 november is het ten
strengste verboden om werken uit te voeren aan graven en zerken of ze te reinigen.
• Vanaf 26 oktober tot de zondag na Allerzielen blijven de kerkhoven toegankelijk voor het publiek voor het plaatsen van
bloemen en bloempotten.
• Papierafval of vuilnis moeten gestort worden op de daartoe bestemde en aangeduide vuilnisputten of -bakken.
• Om de zerken te reinigen werden ten behoeve van het publiek waterkranen aangebracht. Het is ten strengste verboden
graven en zerken te reinigen met een ho-

gedrukreiniger. Het water wordt op 30 oktober 's avonds afgesloten.
• Het is streng verboden vanaf 23 oktober
t/m 3 november met voertuigen op de
kerkhoven te rijden en werken aan graftekens of monumenten uit te voeren.
• Voor wat betreft het kerkhof in de Komenstraat, dienen de bloemenverkopers stand
te nemen op de voorbehouden plaatsen
gelegen voor het kerkhof.
• De bloempotten moeten voor 1 december
door de eigenaars of familieleden verwijderd worden. Indien aan voormelde bepaling niet wordt voldaan, heeft het stadsbestuur het recht deze zelf te verwijderen en
worden ze eigendom van de stad.
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“Uit diep respect voor overledenen
en nabestaanden”
Op 1 en 2 november worden dierbare overledenen herdacht. Familie en
vrienden zorgen ervoor dat graven of gedenkstenen van een bloemetje en aandenken worden voorzien. Op de begraafplaatsen van Wervik,
Geluwe en Kruiseke zijn onze mannen van dienst begraafplaatsen al
druk in de weer om alles piekfijn in orde te brengen. Een taak waar ze
zich elke dag en elk seizoen met hart en ziel aan wijten.
Hoelang doe jullie dit werk al?
Marnik Vandamme: “Ik werk al zo’n 32 jaar voor stad
Wervik, waarvan 26 jaar voor de dienst begraafplaatsen. Het is allemaal begonnen toen ik op zaterdag
kwam helpen met collega wijlen Gino Willemijn.”
Dries Rousseau: “Zo is het bij mij ook allemaal begonnen.
Ik hielp Gino op zaterdag en ik heb dan zelf de overplaatsing naar deze dienst gevraagd. Hier voel ik me op
mijn plaats, en deze job is me op het lijf geschreven.”
Luc Vandaele: “Ik ben ondertussen 6 jaar bezig op de
begraafplaatsen. Met ons drie verdelen we de taken.
Uiteraard kunnen we ook altijd rekenen op onze coördinator Bram Leplae.”

Het is belangrijk om de
mensen ook een luisterend
oor te bieden.
Waaruit bestaat jullie takenpakket?
Luc: “In de eerste plaats staan wij in voor het onderhoud van de vier begraafplaatsen in onze stad. We zorgen dat het gras gemaaid is, de bladeren weg geharkt

worden … kortom de omgeving moet er netjes bijliggen
als nabestaanden hun dierbaren gaan begroeten.”
Marnik: “Daarnaast zijn wij er ook als er begrafenissen
zijn. Na een uitvaart vangen wij de familie op en brengen de kist, as of urne naar de laatste rustplaats. De
voorbije jaren zijn er ook heel wat diensten in onze aula
in Wervik. Dan zijn we, in tegenstelling tot bij een uitvaart in de kerk, aanwezig op de plechtigheid.”
Dries: “Je bent ook aanspreekpunt van heel wat mensen.
Zo krijg je verschillende vragen over het onderhoud van
graven, grafstukken en andere. Het is belangrijk om de
mensen ook een luisterend oor te bieden. Nabestaanden komen hun dierbare begroeten, en hebben nood
om hun hart eens te luchten. Ook daar staan we voor
hen klaar.”
Wat zijn de zware aspecten van de job?
Luc: “Een begraafplaats is een plaats waar nu eenmaal
verdriet heerst. Het is niet iedereen gegeven om onze
job uit te oefenen.”
Marnik: “Het allermoeilijkste moment voor mij was
toen we vorig jaar afscheid moesten nemen van collega
Gino. Wij hebben toen zelf zijn kist naar de laatste rustplaats moeten begeleiden. Het was ook vreemd om te
werken in de omgeving waar Gino begraven is. Het was
alsof hij nog steeds in ons midden was en meekeek.”
Dries: “Alle overlijdens zijn natuurlijk zwaar, maar het
is toch even slikken bij een begrafenis van jonge mensen of kinderen. Dat is niet de natuurlijke gang van het
leven. Ik herinner me dat ik ooit eens zo aangedaan
was van de begrafenis van een kind, dat ik nadien nog
een bloemetje ben gaan kopen om op het grafje te zetten. Een manier om met deze zware gebeurtenis om te
gaan.”
Hoe ga je om met de pijn en verdriet die je ziet
tijdens je werk?
Marnik: “Het is belangrijk om de knop om te draaien
zodra je door de poort naar buitenloopt. Dit is geen
werk dat je mee mag en kan nemen naar huis. Anders
hou je het ook helemaal niet vol.”
Dries: “Onze job is mentaal niet te onderschatten. Maar
juist door dat verdriet bij familie en naasten te zien, zijn
we extra gemotiveerd om onze job te doen. Het negatieve buigen we om in iets positiefs. Alles wat we dagdagelijks doen, doen we uit diep respect voor overledenen
en nabestaanden.”
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BEZOEK ONZE BEGRAAFPLAATSEN OP FACEBOOK
Het vele werk van Dries, Luc en Marnik
kan je volgen op de facebookpagina
van Dries. Op de openbare groep “Begraafplaatsen Wervik-Geluwe” vind
je heel wat mooie foto’s en video’s van
hun werk.
Dries: “Ik hou van mijn job, en ik ben
ook enorm trots op wat ik doe. Dat
deel ik dan ook graag met iedereen.
Een begraafplaats is in eerste instantie een plaats die meteen verdriet oproept. Maar een begraafplaats kan ook
iets rustgevends bieden, een vorm van
troost. Omdat ik weet dat niet iedereen
graag een kerkhof bezoekt, heb ik deze
pagina opgemaakt. Zo kan je begraafplaatsen bekijken, zonder dat je moet
langsgaan. Iedereen is van harte welkom om een kijkje te nemen.”

Is er in de voorbije jaren veel veranderd op de
begraafplaatsen?
Luc: “Vroeger zag je vaker de grote grafzerken. Echte
monumenten die hoog boven de rest uittornen. Nu
stapt men veeleer af van de grotere grafzerken, en
wordt gekozen voor een kleiner gedenkteken. Ook worden meer mensen gecremeerd en zijn er urnes of strooiweides.”
Marnik: “Een grote wijziging is ook 1 november. Bezoekers zijn nu veel vroeger in de weer om de graven van
hun nabestaanden te poetsen en van een bloemstuk of
andere te voorzien. Met 1 november zelf zijn diezelfde
mensen vaak weg op weekend of uitstap. Ongetwijfeld
om op die zwaardere dag de zinnen even te kunnen verzetten. Iedereen gaat natuurlijk met verdriet om op zijn
eigen manier.”
Dries: “Klopt. Nu, voor ons is het belangrijk dat de begraafplaatsen er elke dag van het jaar piekfijn bijliggen.
Is dat nu 1 november, 1 februari of 1 juli.”
November 2019 WAARHEEN
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MILIEU

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 helpen we inwoners en bedrijven opnieuw
om op een voordelige en gemakkelijke manier over te stappen naar hernieuwbare energie. Schrijf je vrijblijvend in!
Sinds 19 augustus hebben al meer dan 2.300 huishoudens zich
ingeschreven voor de vijfde editie van de groepsaankoop zonnepanelen. Tijdens de veiling werd een korting van meer dan 30%
behaald. Ook jij kan je nog inschrijven en vrijblijvend een persoonlijk voorstel ontvangen. Inschrijven kan tot 6 december via www.
wijkiezen.be. Vragen? Kom naar een informatieavond.
Ook deze keer zorgt stad Wervik ervoor dat deelnemers terechtkunnen op een infosessie in de buurt. Tijdens zo’n sessie kan je kennis
maken met de organisatoren en de leverancier die de installatie zal
verzorgen. De informatieavond in Wervik vindt plaats op 12
november, 19.30 uur, GC ’t Forum, Speiestraat 16, Wervik.
De informatieavond is geheel vrijblijvend. Ook wanneer je nog niet
bent ingeschreven, ben je welkom met al je vragen.
De groepsaankoop in 4 stappen:
1. Inschrijven: Schrijf je in via www.wijkiezen.be.
2. Persoonlijk voorstel: Ontvang je persoonlijk voorstel per e-mail
en bekijk je kosten, besparing en terugverdientijd.
3. Jij beslist: Vind je het aanbod interessant? Dan heb je tot en met
6 december de tijd om het voorstel te accepteren. Intussen kan
je met al je vragen terecht bij de helpdesk of op de infoavond.
4. Plaatsing: Als je beslist om in te gaan op het voorstel, dan neemt
de winnende leverancier contact op voor een inspectie van je
dak, en wordt daarna de plaatsing van de zonnepanelen
ingepland.
Je kan ons steeds contacteren via
zonneenergie@wijkiezen.be of bel het
gratis nummer 0800 26 829
(elke werkdag van 9 tot
17 uur).

Een intiatief van Energiehuis Oostende en met de steun van Stad
Wervik en Provincie West-Vlaanderen.
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BIBLIOTHEEK

VRAAG EEN GRATIS
ENERGIESCAN AAN!
BESPAAR 10% OP JE
ENERGIEFACTUUR.

Wil je ook minder betalen voor energie? Tijdens een huisbezoek geven de
Energiesnoeiers je een heleboel gratis
energietips. Ze bekijken ook je energiefactuur en doen een vrijblijvende
leveranciersvergelijking. In alle woningen plaatsen ze onmiddellijk een
aantal gratis energiebesparende materialen zoals een spaardouchekop,
LED-lampen of een verdeelstekker.
Nadien krijg je een verslag met alle
tips nog op een rijtje.
Let wel: de gratis energiescan is enkel
voor bepaalde doelgroepen.
> Interesse? Neem contact op
met onze huisvestingsambtenaar
(056 95 21 81) of met de Energiesnoeiers (056 28 27 73)

KAPPEN VAN DRIE
POPULIEREN IN
OOSTHOVE

Stad Wervik heeft toestemming verleend voor het kappen van 3 populieren in Oosthove. Dit met het oog
op de veiligheid van de bezoekers
van de site die ofwel onder de bomen
zitten of eronder wandelen. Bij hevige
wind begin dit jaar en door de droogte deze zomer vielen er grote spillen
uit. Veiligheid kan niet gegarandeerd
worden en ook het verslag van een
boomchirurg adviseerde om de bomen te kappen: De bomen zullen zich
letterlijk kapotgroeien en vormen
een gevaar door ongecontroleerd breken van takken en gestelhout. Het is
niet mogelijk om ze berekenbaar te
snoeien. Ze zullen worden vervangen
door zomereiken.

VA N D E B I B L I O T H E E K

Tijdens deze grote boekenverkoop worden 'afgevoerde' boeken
(en cd’s, dvd’s en tijdschriften) verkocht die uit de collectie van de
bibliotheek verwijderd zijn. Zeker de moeite om jouw boekenkast
aan te vullen!
Stadszaal Oosthove, Speiestraat 32
vrijdag 29 november, zaterdag 30 november en zondag 1 december 2019,
telkens van 9u00 tot 18u00
Mogelijkheid tot een hapje en drankje.
PRIJS? Gratis toegang. Boeken worden verkocht vanaf 0,50 euro.
WAAR?

WANNEER?

November 2019 WAARHEEN
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SPORT

RUBRIEK

HULDIGING JOSIANE VANHUYSSE
ereburger van Wervik en

GESPREKSAVOND

met Ann Wauters, Gella Vandecaveye,
Ulrike Deforce, Melissa Debackere,
Ludwig Wynants, Jesse Vandenbulcke
en anderen
Presentatie: Karl Vannieuwkerke
Donderdag 5 december 2019 om 19 uur
(deuren 18 uur)
WAAR: Zaal Oosthove, Speiestraat 32, Wervik
MEER INFO: www.wervik.be/allezjosiane
TOEGANG: 6 euro
– Tickets in voorverkoop:
• via www.wervik.be/webshop
• aan de balie Vrije Tijd (stadhuis) – 056 95 24 60 –
sport@wervik.be
• of in De Macote, ‘t Kapittel, In den Grooten Moriaen en De Sportman (Wervik), Het Visputje (Kruiseke), ’t Smiske en ’t Zwijntje (Geluwe)
WANNEER:

Opleidingen gemachtigd opzichter
Wil je groepen voetgangers (kinderen, scholieren, bejaarden,
mindervaliden,…) veilig laten oversteken? Dan moet je in het
bezit zijn van een machtiging. Naast leerkrachten kunnen dit
ook andere personen zijn die als gemachtigde opzichter bv.
ingezet worden aan schoolomgevingen.
Je kan een machtiging krijgen
door het volgen van een korte
opleiding georganiseerd door de
politiezone PZ Arro Ieper. In het
najaar worden deze op volgende
data georganiseerd:
- Woensdag 13 november om
14 uur in het stadhuis van
Wervik
- Woensdag 13 november om
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17.30 uur te Poperinge
- Woensdag 20 november om 14
uur in de Vrije Basisschool SintJan in Ieper
De opleiding is gratis en omvat
een theoretisch gedeelte (ca. 1
uur) en een praktijkoefening op
de openbare weg (eveneens ca. 1
uur).
Het aantal cursisten is beperkt

tot 30 personen per sessie. Inschrijven via maarten.beydts@
police.belgium.eu met vermelding van locatie van de cursus en
de identiteit van de cursist (naam,
voornaam en geboortedatum).
In de mate van het mogelijke
moet je als cursist in het bezit zijn
van een driekleurige armband,
een plakkaatje met (verkleind)
bord C3 en een fluohesje. Voor
leerkrachten wordt dit door de
school ter beschikking gesteld;
andere personen kunnen hiervoor bij de stad terecht.

Dominiek Druart
neemt je mee dwars
door Centraal-Amerika
“Ik wil, ik wil ik .. ik wil zo graag de wereld zien” zingt
Johan Verminnen. Een wens die Dominiek Druart (43)
al zo goed als vervuld heeft. De voorbije 25 jaar bezocht
Dominiek al meer dan 130 landen. Wie ook graag eens
een stuk van de wereld wil zien, die kan met hem mee. Op
“myworldtrips.com” reis je in de voetsporen van de wereldreiziger. In zijn nieuwste reisdocumentaire, die je in
première kan bewonderen dankzij vtbKultuur, neemt hij je
mee naar een wereld vol verrassingen in Centraal-Amerika.
Waar mogen we ons aan verwachten?
“In “Dwars door Centraal-Amerika” blik ik terug op een geweldige tocht
door een stuk van de wereld dat mij echt nooit meer zal loslaten. Aan
de hand van de schitterende beelden en meeslepende verhalen over Panama, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala en Belize reis je samen
met mij mee. De enorme diversiteit aan natuur en cultuur is nauwelijks met
woorden te beschrijven. Je proeft van regen- en nevelwouden, van indrukwekkende hooglanden, koloniale stadjes en vulkanische gebieden. Ik was
onder de indruk van de fascinerende indianenbevolking met hun mysterieuze cultuur en ontdekte schatten langs de Mayaroute. Ik denk ook graag
terug aan de tropische stranden en levendige lokale markten.”
Je enorme passie voor reizen bracht je al op heel wat plaatsen.
Welk één blijft je het meest bij?
“Ik heb onvergetelijke zaken gezien en gedaan: skydiven boven een meer in
Nieuw-Zeeland, duiken met hamerhaaien op de Galapagoseilanden, bezoek
aan Tsjernobyl, … Maar één van de meest memorabele reizen was de lange
overlandreis van België naar Indonesië. Ik heb een tussenstop van maar
liefst drie jaar gehouden in Thailand en ik kon er enkele dromen verwezenlijken: wonen en werken in een andere cultuur. Ik opende ‘Thaibasecamp’
guesthouse en restaurant en was ook actief als reisbegeleider. Ongelooflijk.”
Je houdt je passie voor reizen niet alleen voor jezelf?
“Klopt, mijn passie komt echt naar voor in woord en beeld. Ik maak reisreportages, radioprogramma’s, fototentoonstellingen, documentaires en ben
ook actief medewerker aan tal van initiatieven en activiteiten rond reizen
en cultuur. Via mijn site en blogs kan iedereen met mij meereizen, waar ik
ook heen trek.” De wereld is voor Dominiek zijn dorp geworden, maar in
Vlaanderen klopt zijn hart nog net iets sneller. In de Speiestraat bouwde hij
zijn basiskamp en doopte het als ‘Reis- & cultuurhuis Buddhas’. Zijn woning
heeft hij helemaal ingericht in functie van zijn reizen. Iedereen is er welkom.

Première:
Dwars door CentraalAmerika
WANNEER: Vrijdag

8 november
om 20 uur
WAAR: GC Forum,
Speiestraat 16, Wervik
PRIJS: 4,50 euro
(reserveren hoeft niet)
INFO: dominiekdruart@
gmail.com, 0478 220 291
www.myworldtrips.com
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AGENDA
ZA 2 EN ZO 3/11

KONINKLIJKE VERENIGDE
VOGELVRIENDEN WERVIK

64ste Vogelshow

Tweedaagse vogelbeurs
WAAR:
De Knippelaar,
Hoogland 19, Kruiseke
INFO: 056 21 12 23 (Gino
Rosseel)

ZO 3/11

GEZINSBOND

Tweedehandsbeurs

vanaf 9 uur,
WAAR: Oosthove, Speiestraat 32, Wervik.
WANNEER:

AGENDA
straat 16, Wervik
PRIJS: 4,50 euro
Reserveren hoeft niet
INFO:
dominiekdruart@
gmail.com, 0478 220 291
www.myworldtrips.com

ZA 9/11
Deur de deur deur

Zaterdag 9 en
16, woensdag 13 en vrijdag 15 november vanaf 20
uur en zondag 10 november vanaf 15 uur
WAAR: Ter Linde, Tuinwijk
2, Geluwe.
PRIJS: 8 euro.
WANNEER:

(h)Eerlijk ontbijt
TEN VOORDELE VAN 11.11.11

vanaf 8 uur, Ter
Linde, Tuinwijk 2, Geluwe.
PRIJS: 8 euro.
WANNEER:

WO 6/11
Ontmoetingsnamiddag 80+

WANNEER: Van 14 tot 16 uur

LDC De Spie, Beselarestraat 3, Geluwe.
PRIJS: 5 euro.
WAAR:

1919 – 1929
Wervik herrijst!

WANNEER: van 20 tot 22 uur

WAAR: GC Forum, Speiestraat 16, Wervik.
INFO: 056 95 24 60, cultuur@wervik.be.
PRIJS: 5 euro.

VR 8/11
PREMIÈRE

Dwars door
Centraal-Amerika

20 uur
GC Forum, Speie-

WANNEER:
WAAR:
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ZO 10/11
Hersftwandeling

Start om 10 uur
aan het Nationaal Tabaksmuseum (Koestraat 63).
DUUR: 1.30-2 uur
PRIJS: 4 euro (incl. soep)
VOORAF INSCHRIJVEN via
www.wervik.be/webshop
(klik op rubriek ‘activiteiten’) of aan de balie van
de dienst Toerisme (Koestraat 63)
WAAR?

LEIESESSIE:

The LVE

vanaf 15 uur
WANNEER: Erfgoedcentrum
De Briekenmolen, Koestraat 65, Wervik.
INFO: vrijetijd@wervik.be,
056 95 24 60
PRIJS: 8 euro.
WAAR:

DI 12/11
LEZING

America
The beautiful

VR 22/11

TUINHIER WERVIK-KRUISEKE
EN DE VRIENDEN VAN VOLKSTUINPARK SCHOONVELDE

Vanaf 14 uur
LDC De Kim,
Sint-Jorisstraat 3, Wervik.

ZA 23/11
20ste Herfsttocht

Gräns

WANNEER:

WANNEER

WAAR:

zaterdag 23 november, 19.30 uur
zondag 24 november, 17.30 uur
zaterdag 30 november, 19.30 uur
zondag 1 december, 15.30 uur
WAAR: GC Forum, Speiestraat 16 te Wervik
TICKETS: vvk: € 8 / add: € 10 / kinderen lager
onderwijs €  4, via hogeropwervik@gmail.com,
bij Dirk Lecluse, Ooststraat 52 (056 31 04 93,
0468 19 25 13) en bij Krokantje
INFO: www.hogeropwervik.be

Vanaf 20 uur
WAAR: LDC De Spie, Beselarestraat 3, Geluwe.
INFO: 0476 57 09 67.
WANNEER:

VR 15/11
Volkssportennamiddag
WANNEER:
WAAR:

WAAR: GC Forum, Speiestraat 16, Wervik.
INFO: 0473 38 81 17.
PRIJS: 4 euro.

Noten, zaden, pitten
en kruiden uit je tuin

Elza Seldeslachts
De Kier, Gosserielaan 4, Wervik
WANNEER? 19.30 uur
PRIJS: Gratis
MEEBRENGEN: pen en papier
WIE?

WAAR?

van 8 tot 15 uur
De Knippelaar
INFO: wsv.wervik@telenet.be
PRIJS: 1,5 euro.

Quiz night

WANNEER: vanaf

19 uur
OC ter linde, Tuinwijk 2, Geluwe
INFO: 0499 54 63 63
WAAR:

ZO 17/11
Willy Sommers:
Het erfgoed 1991-2001

Vanaf 20 uur
WAAR: GC Forum, Speiestraat 16, Wervik.
INFO: 056 95 24 60.
PRIJS: 14 euro.
WANNEER:

Vanaf 17 uur
GC Forum, Wervik.
INFO: 056 95 24 60
PRIJS: 22 euro.
WANNEER:
WAAR:

Spellenavond

Vanaf 19 uur
Pardoen, Akademiestraat 1, Wervik.
INFO: gezinsbondwervik@
gmail.com, 047 33 88 117.
PRIJS: 2 euro.

FAMILIEFILM

Spider-man

vanaf 14 uur
GC Forum, Speiestraat 16, Wervik.
INFO: 0473 38 81 17
PRIJS: 3 euro.
WANNEER:
WAAR:

WANNEER:
WAAR:

MA 11/11

WANDELTOCHT

"Wervik wandelt"

van 9 tot 15 uur
WANNEER: Buurthuis De
Kier, Gosserieslaan 4,
Wervik
PRIJS: 1,5 euro.
WAAR:

De zevende zonde
Een tragikomedie van Pol Anrys door Koninklijke toneelgilde ‘Hoger Op’ Wervik, in een regie
van Ignaas De Jongh.
Jos verschijnt aan de hemelpoort nadat hij tijdens
het plegen van overspel op een nogal domme manier om het leven is gekomen. In de gerechtszaal
aan de hemelpoort passeert zijn losbandig leven de
revue in een proces waarin zijn eigen schoonmoeder als openbare aanklager fungeert. Als hij op het
einde van zijn proces naar de hel wordt verbannen,
wordt hij echter badend in het zweet wakker. Het
was gelukkig maar een droom. Of toch niet?

ZO 24/11
Altijd ergens oorlog

TONEEL

VR 22/11

MA 25/11

Sluitingsseizoenavond

Kris Van Spitael
en Hans Cools

DOE-MOMENT

WANNEER: Van 20 tot 22 uur

't Portaal, Kruisekestraat, 105, Wervik
PRIJS: 20 euro.
WAAR:

HUMOR OP MAANDAG

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

ZO 24/11

De Warmste Badminton

vanaf 9 uur
Sportcentrum Ter Linde, Tuinwijk 2, Geluwe
INFO: bestuur@badmintongeluwe.be
Om ons 35-jarig bestaan af te sluiten, richten we
een badmintondag in voor de vzw Love In Action (www.loveinactionvzw.be). Deze vzw zet zich in
voor kansarme kinderen en jeugd van onze stad.
Iedereen kan gedurende een uur een terrein afhuren, kostprijs 5 euro per persoon. De volledige
opbrengst van verhuur en bar gaan via de warmste week aan Love in Action. Iedere deelnemer
krijgt een gratis consumptie aangeboden door
onze club. Verder is iedereen verzekerd en zorgen
we voor shuttles en indien niet in jouw bezit ook
voor een racket.
Meer nieuws en reserveren kan op www.badminton
geluwe.be en op de facebookpagina van BC Geluwe.
WANNEER:
WAAR:

MA 25/11
Mindful leren
ontspannen

Thema Kleur
WANNEER: van 19.30 uur
WAAR: Psy-Garden, Wittepoortlaan 21, Geluwe
PRIJS: 33 euro.

DI 26/11
Djembé

Vanaf 20 uur,
De Graankorrel,
Beselarestraat 33, Geluwe
PRIJS: 12 euro.
WANNEER:
WAAR:

DO 12/12

Bloed geven
WANNEER: van

17
tot 20.30 uur
WAAR: zaal Oosthove
November 2019 WAARHEEN
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AGENDA

AED-TOESTEL

GRATIS OPLEIDINGEN
Op verschillende locaties investeerde onze stad in
een AED-toestel. AED staat voor “Automatische
Externe Defibrillator”.

Een moord in het museum! Maar wie is de
dader, wie legde het bijltje neer, waar vond
het misdrijf plaats & hoe en waarom kwam
betrokkene aan zijn 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.
Zaterdag 23 november om 19.30 uur
WAAR: Nationaal Tabaksmuseum (Koestraat 63)
PRIJS: 49 euro p.p. (incl. aperitief + hapjes, hoofdgerecht en dessert + wijn, water en koffie)
INSCHRIJVEN: Reserveer snel jouw tickets via
www.wervik.be/webshop of aan de balie van
het Tabaksmuseum.
WANNEER:

In België worden elk jaar
ongeveer 11.000 mensen
getroffen door een plotselinge hartstilstand, op
straat, thuis, tijdens het
sporten, op de werkplek, …
5 tot 10% van de slachtoffers overleeft dit. Middels
het gebruik van een AED
kan men de overlevingskansen met maar liefst
60% verhogen. Deze investering is dus de moeite waard… Tenminste als
we er ook voor zorgen dat
meer mensen het toestel
op een goede manier kun-

nen hanteren.
Om die reden bieden de
sportraad en de sportdienst van de stad Wervik
infosessies aan om uitgebreid kennis te maken
met de werking van het
toestel. Tijdens deze vormingsmomenten voorzien
we ook een deel opleiding
reanimatie en EHBO.
Om meer mensen de kans
te geven de opleiding te
volgen, organiseren we
drie sessies telkens
op een plaats waar een
AED-toestel hangt.

Schrijf dus vlug in voor één van de sessies:
• In Kruiseke: op dinsdag 26/11 van 18.30 tot 21.30 uur
in de kantine van Sparta Kruiseke (Tabakstraat).
• In Geluwe: op donderdag 28/11 van 18.30 tot 21.30
uur in de kantine van KSK Geluwe (Wervikstraat).
• In Wervik: op vrijdag 29/11 van 18.30 tot 21.30 uur in
de kantine van K. Eendracht Wervik (Virovioslaan).
Inschrijven vóór 22 november via Renzo Demeulenaere,
056 95 24 40 of renzo.demeulenaere@wervik.be

BUURTHUIS DE KIER

LDC DE KIM

WO 6/11
Maaltijden voor kinderen en (groot)ouders

DO 7/11
Privacy-instellingen Facebook

12 tot 13.30 uur
PRIJS: Kind 4 euro, (groot)ouders 7 euro. Sociaal tarief: 1
euro (inschrijven via sociale dienst).
INSCHRIJVEN: 1 week voor maaltijd bij callcenter OCMW
(056 300 200), sociale dienst (056 95 26 00) of brugfiguur Steffi Malfait (056 95 26 05 of 0491 56 09 58).
WANNEER:

DO 14/11
Feestmaaltijd

MENU: Glas cava of fruitsap, seldersoep, varkensgebraad,

braadjus met mosterd, broccoli, aardappelen, fruit.
PRIJS: 10 euri (UiTpas en sociaal tarief mogelijk).
INSCHRIJVEN: via de Kier

ZO 17/11
Dansnamiddag

Van 15 tot 19 uur
Mogelijkheid tot stukje taart en koffie

WANNEER:

WO 20/11
Maaltijden voor kinderen en (groot)ouders

12 tot 13.30 uur
PRIJS: Kind: 4 euro, (groot)ouders: 7 euro. Sociaal tarief:
1 euro (inschrijven via sociale dienst).
WAAR: LDC De Spie, Beselarestraat 3, Geluwe
INSCHRIJVEN: 1 week voor maaltijd bij callcenter OCMW
(056 300 200), sociale dienst (056 95 26 00) of brugfiguur Steffi Malfait (056 95 26 05 of 0491 56 09 58).
WANNEER:

DI 26/11
Taalcafé

WAT? Oefen je Nederlands in groep en op een leuke manier.

Iedereen die de Nederlandse taal wil oefenen.
WANNEER? Van 18 tot 20 uur.
WIE?

EEN CULINAIRE REIS DOOR ITALIË

WO 13/11
Info-avond over uitvaart i.s.m. Serenity
WANNEER:

19 uur

MA 18/11 (start)
Bestandsbeheer: orde op je computer

Je computer, harde schijf en geheugenkaartje zitten vol
met bestanden en mappen. Soms is er ook een ordening door middel van ‘bibliotheken’. Maar hoe werk je
hiermee? Hoe hou je orde op jouw computer? Of ordenen in de ‘Cloud’? Enige computerkennis is vereist.
WANNEER: (4 lessen) telkens van 9 tot 12 uur
PRIJS: 32 euro

DI 26/11
Trappistenbieren

België heeft een rijke biercultuur. Maar wat is nu juist
een trappist en hoe verschilt die van een abdijbier? Wat
maakt van een bier een dubbel, tripel of quadrupel. Uiteraard blijft het niet bij luisteren alleen, want je proeft
ook van verschillende bieren!
WANNEER: van 19 tot 22 uur
PRIJS: 20 euro

VR 15/11
Volkssportennamiddag

Iedere liefhebber van lekker eten kent natuurlijk de Italiaanse keuken. Pasta, risotto en pizza zijn niet meer
weg te denken uit onze keuken. Maar het land heeft nog veel meer te bieden. Wie Italië al eens bezocht heeft
wellicht genoten van een heerlijk glas spumante met antipasti of een vitello tonato met een glas Noord-Italiaanse witte wijn. Bereid je smaakpapillen al voor want we maken samen een heerlijke reis door Italië met
specialiteiten uit verschillende regio’s.

KINDERACTIVITEIT:

INSCHRIJVEN:

Ken je de flipperbak, het kegelspel, het tapspel, … al?
Stuk voor stuk origineel en handgemaakt uit gerecupereerde materialen, allemaal heel plezant en uitdagend.
Kom eens kijken en probeer ze uit, alleen of met vrienden.
WANNEER: van 14 tot 17 uur

vrijdag 22 november vanaf 19u30 WAAR: GC de Knippelaar, Hoogland 19, Wervik PRIJS: 45 euro
INFO EN INSCHRIJVING: vtbKultuur, delvoye.bernard@skynet.be, 056 31 16 34 of GC Forum, 056 95 20 02,
cultuur@wervik.be
Een organisatie van vtbKultuur in samenwerking met het gemeenschapscentrum Forum

Alle activiteiten vinden plaats in Buurthuis De
Kier, tenzij anders vermeld. Voor meer info kan je
altijd terecht bij Rosemarie Dewilde, maatschappelijk werker, 056 95 26 31 of 0491 56 09 68.

Alle activiteiten vinden plaats in het lokaal dienstencentrum De Kim, tenzij anders vermeld. Voor
meer info of wens je de programmabrochure te
ontvangen, dan kan je steeds terecht bij De Kim
(056 31 14 68 of info@ldcdekim.be).

WANNEER:

12

Facebook is een sociale netwerksite en per definitie bedoeld om allerhande info te delen en gedeelde info van
anderen terug te vinden. In deze demosessie overlopen
we de privacy-instellingen en krijg je allerlei tips. Dit is
een demo en er wordt dus niet met ieders toestel gewerkt.
WANNEER: van 14 tot 16.30 uur
WAAR: LDC De Kim
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WO 27/11

Kerstkaartjes maken
WANNEER: 14

uur
rosemarie.dewilde@ocmw-wervik.be
PRIJS: 0,20 euro per stuk
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PLUSSERSAGENDA
VL@S WERVIK-GELUWE

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Vr 8/11. 13.45 uur, ’t Portaal. Feest bolletra
Vr 8 en 22/11. 14 uur, Pionier. Curvebowls
Ma 11/11. 14 uur, ’t Portaal. Spreekbeurt
Wo 13 en 27/11. 13.30 uur. Bolletra
Vr 15/11. 14 uur, LDC De Kim. Volksspelen VL@S
Za 16/11. 16 uur, Sint-Jozefskerk. Mis voor overleden
leden
Ma 18/11. 14 uur, ’t Portaal. Kaarting en inhaalkaarting
Di 19/11. 14 uur, ’t Portaal. Darts
Zo 24/11. 11.30 uur, ’t Portaal. Eindejaarsfeest
Ma 25/11. 14 uur, Pardoen. Wandelen

NEOS WERVIK

• Di 5 en 19/11. 14 uur, ’t Portaal. Kaartnamiddag
• Di 12/11. Bowlen
• Di 26/11. 14.30 uur, ’t Portaal. Voordracht door Dirk
Schyvinck "Wat als we straks 100 worden?"

NEOS GELUWE

•
•
•
•
•

Do 7/11.14 uur. Mis voor de overleden
Di 12/11. Start 13.30 uur, Ter Linde. Bezoek Milcobel
Di 19/11. 13.30 uur. Wandelen
Do 21/11. 14 uur. Kaartnamiddag
Di 26/11. 13.30 uur, verzamelen aan Ter Linde. Bowlen

OKRA KRUISEKE

• Wo 6 en 20/11. Kaarten
• Wo 13/11. Bolletra

OKRA WERVIK

• Di 5, 12, 19 en 26/11. 13.30 uur, Oosthove. Petanque
> CONTACT: Gilbert Vanhopplinus (0485 98 74 58) en Diana
Deput (0486 88 07 91).

• Do 14 en 28/11. 13.30 uur, ’t Portaal. Puntenkaarting
> CONTACT: Jacques Van Bun (056 31 30 55)

• Ma 18/11. 14 uur, Moriaen. Wandelen
> contact: Eric Garrein (0473 63 65 76) en Johan Vanrolleghem (0478 95 80 50)

• Wo 20 en vr 29/11. 14 uur, ’t Portaal. Lijndansen
> CONTACT: Eric Garrein (0473 63 65 76) en Eliane Bouckaert
(057 40 05 02)

• Wo 27/11. 14 uur, Oosthove. Kubbspel
> CONTACT: Geert Verbanck (056 31 15 38) en Frans Massche-

lein (056 31 29 77)
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ECONOMIE
• Ma 25/11. 13.30 uur, Sint-Jozefskerk. Halve daguitstap met de bus naar Famiflora Moeskroen –
> CONTACT: Hewige Vanden Broeke (056 31 29 15)

OKRA GELUWE
•
•
•
•

Ma 4/11. 14 uur, GC De Gaper. Creaclub-hobby
Di 12 en 26/11. 14 uur, GC De Gaper. Kaarten
Wo 6, 13, 20 en 27/11. 14 uur, Gemeentepark. Petanque
Wo 6, 13, 20 en 27 november. 14 uur, GC De Gaper.
Dansen

KIERKAARTERS

• Wo 6/11. 15 uur, De Kier. Kaarten
• Ook op 4/12/2019, 8/1/2020 (+ inhaal), 5/2, 4/3, 1/4
(+ inhaal), 6/5, 3/6, 1/7 (+ inhaal), 5/8, 2/9 (+ inhaal),
7/10/2020. De prijsdeling vindt plaats op woensdag 21
oktober 2020 om 15 uur in de Kier.
> INFO:

verhaeghe.bernard@telenet.be

WINNAARS
STRAFFEN TOEBAK

Op 21 en 22 juni
was het Straffen
Toebak in Wervik, een organisatie van Unizo
Wervik.
Naast
opendeuren
koopjesda gen
maakte je ook kans op waardebonnen bij de deelnemende handelaars.
Dit zijn de winnaars.
Bon 50 euro: Carine Demeyere,
Jutta Poferl
Bon 25 euro: Christiaen - Demuynck,
Nicole Peancque
Bon 10 euro: Rita Dehem, Myriam
Vanhouwaert, Christiaene Samyn,
Didier Hoornaert, Gillete Braem,
Annie Horrein, familie Pectoor,
Kathleen Vandamme, Magali Verone,
Ginette Deprez.
Bons kunnen afgehaald worden bij
schoenen Els, Steenakker 36, Wervik.

Kantoren en ateliers voor
startende ondernemers
POM West-Vlaanderen reikt via ’t Werkpand bedrijfshuisvesting
aan op maat van startende én groeiende ondernemers.
In West-Vlaanderen kunnen nieuwe ondernemers (tot vijf jaar opgestart)
terecht bij 17 vestigingen verspreid over de provincie. ’t Werkpand biedt
ze een plek waar ze zich volledig kunnen focussen op de professionele uitbouw van hun eigen zaak.
’t Werkpand heeft een ruim aanbod voor start-ups met ateliers van 80 tot
500 m² en kantoren met één tot zes werkplekken. Met flexplekken en een
inspirerende coworkingspace biedt ’t Werkpand ook een oplossing voor ondernemers (niet enkel starters) die geen vaste werkplek zoeken. Naast een
werkplek op maat en een haalbare huurprijs kunnen de bewoners ook rekenen op een goed vangnet, een breed netwerk en persoonlijke begeleiding
van Start&GO, het startersinitiatief van POM West-Vlaanderen en OC West.
- 3 ateliers (131 tot 195 m²) ’t Werkpand Wervik, Bootweg 4, Wervik
- Individuele kantoren
www.twerkpand.be, www.startandgo.be
- Werkplekken in gedeeld kantoor
- Goede ligging
- Ondersteuning en persoonlijke
begeleiding via Start&GO
over prijzen en beschikbaarheid? 050 140 185,
startandgo@pomwvl.be

> MEER INFO

EINDEJAARSACTIE PRUP Regionaal bedrijven-

VeGeHa (vereniging
Geluwse
Handelaars) en
Unizo
Wervik
organiseren opnieuw
samen
een eindejaarsactie. Het is maar
liefst de 7e editie in Geluwe, Wervik
en Kruiseke! In de Waarheen van
december lees je hierover meer, we
willen alvast meegeven dat de actie
loopt van 1 tot 31 december 2019!
En natuurlijk ook in de mooie brochure die je in je brievenbus zal
ontvangen. Daarin vind je meer info
over de actie en alle deelnemende
handelaars!

terrein Menen-Wervik
Infomarkt op 21 november 2019
De provincie West-Vlaanderen en de steden Menen en Wervik werken aan
een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) voor een regionaal bedrijventerrein op de site Menen-West. Er wordt hierover op donderdag 21
november 2019 een infomarkt georganiseerd. Op deze infomarkt kan iedereen langs komen om het resultaat van een workshop, die georganiseerd
wordt op maandag 18 november 2019, te bekijken. Tijdens de workshop
zoeken de deelnemers naar oplossingen voor de ontwikkeling van de site
Menen-West. Aan de workshop nemen vertegenwoordigers uit lokale bedrijven, experten, en vertegenwoordigers van het buurtcomité deel, maar
er zijn ook 12 plaatsen vrij voor buurtbewoners. Let wel, de plaatsen zijn
beperkt. Stel je voor 4 november 2019 kandidaat voor de workshop via het
formulier op de website.
MEER INFORMATIE: www.west-vlaanderen.be/BedrijventerreinMenenWervik.
WANNEER: Donderdag 21 november 2019, doorlopend van 18.30 tot 21.30 uur.
Iedereen is welkom. Inschrijven voor de infomarkt is niet nodig.
November 2019 WAARHEEN
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SENIORENADVIESRAAD WERVIK

Eeuwig jong

Wervik kent een actieve oudere bevolking. Heel wat senioren maken
deel uit van verschillende verenigingen zoals Okra, Vl@s, Vief, Neos en
andere. Bepaalde senioren helpen met plezier meedenken over het
ouderenbeleid in hun stad. In de seniorenadviesraad komen maandelijks vertegenwoordigers samen van verschillende verenigingen, om
zich te buigen over verschillende thema’s. De afgevaardigden van de
twee lokale dienstencentra zijn daarbij ook aanwezig.
“Niet alleen vertegenwoordigers
van verenigingen, maar ook niet-georganiseerde senioren maken deel
uit van onze raad.”, vertellen voorzitter Gilbert Vanmarcke, penningmeester Nicole Lampole en secretaris May Vanneste, “Tijdens onze
bijeenkomsten doen wij voorstellen
inzake seniorenaangelegenheden.
De seniorenadviesraad heeft als
doel een integraal ouderenbeleid te
bevorderen voor alle ouderen van
de stad. We geven daarbij ook advies aan het schepencollege: in het
voorjaar hebben wij een nota over
mobiliteit opgemaakt en gestuurd
naar het stadsbestuur. We hebben
een afgevaardigde in de
Mobiliteits-

commissie. Maar ook in thema’s als
cultuur heeft de SAR een hand. Er
is een SAR-lid afgevaardigd in de
programmacommissie van GC Forum. Wij vinden het belangrijk dat
ook hier rekening wordt gehouden
met senioren.
De SAR zorgt ook voor opleidingen. Zo organiseerden wij samen
met het stadsbestuur een opleiding
rond AED-toestellen voor leden
van de verschillende verenigingen.”
Wordt de seniorenadviesraad
ook ondersteund vanuit Stad
Wervik?
“Ja. De schepenen en burgemees-

ter nemen af en toe deel aan onze
bijeenkomsten. We worden daarbij
ook administratief en inhoudelijk
ondersteund door de pensioendienst.”
De adviezen en activiteiten van
de SAR worden voorbereid in verschillende werkgroepen, zoals de
werkgroep voor: het Memorandum
voor de gemeenteraadsverkiezingen, de adviesnota mobiliteit,
de sportinstuif, de ouderenweek
(bv. Koffie met Koekenanche), het
Nieuwjaarsoptreden, armoede en
sociale uitsluiting, meerdaagse reizen en ’VLOT’
De Algemene Vergadering van de
SAR komt maandelijks bijeen, behalve

in juli. De agenda wordt bepaald
door het dagelijks bestuur. Voor
de organisatie van activiteiten en
infomomenten werken we nauw
samen met de lokale dienstencentra De Kim en De Spie. We
denken hierbij aan activiteiten
als ‘Art Senior’; de sportinstuif
(volgend jaar 10 de editie), Art
Senior; ‘Soep met babbeltjes’, het
mantelzorgcafé ‘Allabadinne’; de
zorgvolmacht; gedragscode voor
vrijwilligers…
Er zitten afgevaardigden van de
SAR in de centrumraden van
deze dienstencentra.”

Allabadinne
Voordracht:
Klein geluk voor
de mantelzorger

dinsdag 19 november om 19 uur
WAAR: LDC De Spie, Beselarestraat 3, Geluwe
PRIJS: 4 euro
WANNEER:

MINDER MOBIELENCENTRALE
Ouderen die niet meer zo mobiel zijn hoeven zich niet op te
sluiten in eigen huis, dankzij de vrijwilligers van de Minder
Mobielencentrale. Tegen een voordelig tarief kunnen minder
mobiele personen toch op bezoek bij vrienden, inkopen doen,
aanwezig zijn op een familiefeest. De Minder Mobielencentrale betekent niet alleen vervoer maar haalt ook mensen uit
hun sociaal isolement.
Aan welke voorwaarden moet je voldoen om gebruik te maken van de Minder Mobielencentrale?

- Personen die door ouderdom of ziekte geen gebruik kunnen maken
van het openbaar vervoer
- Personen met een beperkt inkomen
- Personen in een sociale noodsituatie
Wat kost het gebruik van de Minder Mobielencentrale?

Het jaarlijks lidgeld voor één persoon bedraagt 10 euro. Een koppel
betaalt 15 euro. Vanaf 1 juli wordt de helft van het lidgeld aangerekend. Voor de woonzorgbus (rolstoelgebonden personen) wordt geen
lidgeld betaald. Per kilometer betaal je 0,35 euro (met de auto) of 0,50
euro (woonzorgbus). Het aantal kilometer wordt berekend vanaf het
thuisadres van de chauffeur en terug. Voor een stadsrit tot en met 6
kilometer betaal je een vast bedrag van 4 euro. Per rit wordt ook een
administratieve kost van 1 euro aangerekend.
Meer informatie, inschrijven of een aanvraag?

Contacteer Stijn Decoene in het loket wonen en zorg of in het callcenter. Een aanvraag moet minstens 2 dagen op voorhand aangevraagd worden (bij voorkeur in de voormiddag). De chauffeurs zijn
vrijwilligers, daardoor kunnen zij om persoonlijke redenen niet vrij
zijn om een rit uit te voeren.

In het kader van 'Koffie met koekenanche' nodigen
we de bewoners van vier verschillende buurten uit voor
een kop koffie met koekenanche. Alle bewoners zijn welkom om een
kop koffie te komen drinken, een praatje te maken met de buren, kennis te maken met de lokale dienstencentra De Kim en De Spie, ... Maar
ook alle vragen en suggesties voor de eigen buurt zullen worden bevraagd: wat loopt er goed, wat kan beter, wat is nog gewenst, ...
WANNEER EN WAAR?

- 19 november: Steenakker 21, Wervik
- 22 november: Wittepoort, Geluwe
- 26 november: GC De Knippelaar, Kruiseke
- 28 november: GC 't Schooltje, Ter Hand.

Telkens van 14 tot 16 uur.
PRIJS: gratis

De bewoners van de 4 buurten krijgen een uitnodiging in de brievenbus.
16
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© Westtoer

TOERISME

Inventarisatie
trage wegen
Het Wervikse stadsbestuur wil in de komende beleidsperiode werk
maken van de opwaardering van het netwerk van trage wegen op
haar grondgebied. Een inspanning die vele gebruikers ten goede zal
komen, niet alleen voor functionele maar zeker ook voor recreatieve verplaatsingen (vb. wandelen, mountainbiken, paardrijden, …).
Het nieuwe Gemeentewegendecreet biedt bovendien bijkomende
kansen om het netwerk beter te beschermen en zelfs uit te breiden.
Ter voorbereiding van een aantal gerichte projecten die in de komende jaren gepland staan, is het belangrijk om een goed zicht
te krijgen op het netwerk vandaag. Daarvoor rekenen we op de
kennis en ervaring van onze inwoners. Daarom nodigen we graag
iedereen uit die vertrouwd is met de trage wegen in onze stad voor
een overlegmoment. Zowel individuen als (bestuursleden van)
recreatieve verenigingen zijn welkom.
Donderdag 28 november om 18.30 uur
WAAR? Raadzaal stadhuis (Sint-Maartensplein 16)
GRAAG VOORAF INSCHRIJVEN: toerisme@wervik.be of 056 95 24 25
WANNEER?

Het Lekkere Westen
Westtoer lanceerde de zesde editie van ‘Het Lekkere Westen’ (2019-2021):
na een oproep werden 151 chefs geselecteerd die de gastronomische troeven van West-Vlaanderen presenteren. Stuk voor stuk vaklui die, elk op
hun manier, gepassioneerd werken met wat de streek hen schenkt. Onder
hen restaurant Oud Stadhuis (Geluwe) en bistro De Waterkant (Wervik): ze zijn 2 jaar lang culinair-toeristisch ambassadeur van onze provincie. Proficiat Yves & Katrien en Bart & Anne!
Ontdek alle geselecteerde adresjes op www.hetlekkerewesten.be of in het
magazine, gratis te verkrijgen in ons toeristisch infokantoor (Koestraat 63).

TOERISME

CAHIER 4
“1914-1918 IN
WERVIK EN
GELUWE”
Onze laatste cahier “1914-1918
in Wervik en Geluwe” dateert
reeds van 2012. We hadden ons
toen tot doel gesteld om enkele
belangrijke thema’s over de Eerste Wereldoorlog te duiden, ter
ondersteuning van de initiatieven die ontwikkeld zouden worden voor de herdenkingsperiode
1914-1918. Ondertussen zijn we
2019. We werden de voorbije jaren
overspoeld met initiatieven, wee
tjes en verhalen over de Eerste
Wereldoorlog, ook in Geluwe en
Wervik. De lokale werkgroep WO I
oordeelde in 2018 dat het jammer zou zijn dat we de gegevens
van de voorbije jaren niet zouden
bundelen in een laatste cahier.
Zo gezegd, zo gedaan. Meerdere
auteurs toonden zich opnieuw
bereid om enkele boeiende verhalen neer te pennen voor het
nieuwe cahier.
Het recept is hetzelfde als bij de
drie vorige cahiers: vlotte teksten, veel foto’s en kaartmateriaal uit verschillende openbare en
private archieven.
De cahiers zullen voor 15 euro
te verkrijgen zijn vanaf halfweg
november 2019 aan de balie vrije
tijd in het stadhuis, in de bibliotheek of in het museum.
Org. Erfgoeddienst Wervik, Koestraat 65, Wervik
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OPROEP
VERBROEDERINGSCOMITÉ
FLOSSENBÜRG
In 2018 verbroederden we met de Duitse stad Flossenbürg. Het idee bestond en bestaat erin om een
sterke band te smeden tussen de twee gemeenten,
zowel op cultureel als op sociaal vlak. De Vriendenkring Flossenbürg van Geluwe organiseert nu al
geregeld activiteiten die zich voornamelijk richten
op de herdenking van gebeurtenissen uit de Tweede Wereldoorlog maar de stad Wervik wil graag
daarnaast, en natuurlijk in samenwerking met de
Vriendenkring, een verbroederingscomité oprichten
waaruit allerlei culturele en sociale initiatieven kunnen ontwikkeld worden.
Alle suggesties en ideeën zijn welkom. Daarom willen we een oproep lanceren met de vraag wie graag
zou aansluiten bij het nieuwe Verbroederinscomité
Wervik - Flossenbürg.
Je kan je inschrijven op cultuur@wervik.be of via het
nummer 056 95 20 02.
Onze eerste vergadering vindt plaats op donderdag
28 november 2019

Vers van de pers!
Cecilia Vansteenhuyse (° 1950) bracht haar jeugdjaren
in Wervik door. Haar toenmalige liefde bracht haar naar
buurgemeente Zonnebeke, waar ze op heden nog steeds
woont. Hoewel het schrijftalent al van jong af aan in haar
vingers zat, is Cecilia een laatbloeier. Na een druk leven als
meewerkende echtgenote van een zelfstandige, nam ze pas
op pensioenleeftijd de pen ter hand. Met het autobiografische ‘Costa Tabacco’ brengt ze haar tweede boek uit, na haar
debuut met de fictieroman ‘En Ze Kwamen Terug’ (2016).
‘Costa Tabacco’ vertelt haar woelige levensverhaal met
als rode draad haar belevenissen tijdens haar jeugdjaren op het tabaksveld in Wervik. Meteen één van de
eerste boeken die het labeur op ‘t ‘stik’ in geuren en
kleuren beschrijft. Hard werk, in weer en
wind, maar bij momenten gekruid met plagerijen en fratsen. Het boek registreert een
(hoofd)stuk agrarische en sociale geschiedenis van Wervik op mensenmaat, op een
moment dat de tabaksteelt in onze stad en
regio stilaan maar zeker folklore wordt…
> Het boek is te koop aan de balie van
het Tabaksmuseum voor 20,99 euro.

WINNAARS FIETSFOTOZOEKTOCHT

TUSSEN LEIEKANTJES EN WESTHOEKJES
Afgelopen zomer kon je met onze fotozoektocht i.s.m. Toerisme Zonnebeke en Grensleie de ruime regio
rond Wervik verkennen. Liefst 606 formulieren werden ingestuurd voor deze 4de editie!
Intussen werden alle ingestuurde formulieren doorgenomen en konden we de winnaars bepalen. De schiftingsvraag – een inschatting van de speeltijd van 16 singleplaten van Jacques (130 min. en 57 sec. om precies te zijn) – gaf de doorslag. Volgende deelnemers zaten er héél kort bij en vallen in de prijzen:
1. Dorothea Deceuninck (Rumbeke): € 100
2. Lucas Messelis (Geluwe): € 75
3. Johan Bouckaert (Beselare): € 75
4. Ghislain & Esther Blancke-Pype (Beselare): € 75
5. Suzan Bouckaert (Heule): € 60
6. Jasper Bouckaert (Geluveld): € 60
7. Noël Berghe (Ieper): € 60
8. Frank De Craene (Rekkem): € 50
9. Ellen Masschelein (Westvleteren): € 50
10. Maxime Dedecker (Kortemark): € 50
11. Geert Vanallemeersch (Poperinge): € 40
12. Illona Vandenbulcke (Ieper): € 40
13. Rosemie Durnez (Zonnebeke): € 40
14. Simone Dehem (Houthem): € 30
15. Wilfried Geldhof (Moorsele): € 30
16. Isabelle Vantornhout (Wevelgem): € 30
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VARIA

MINIMALE
LEVERING
AARDGAS IN
DE WINTER
Verwarmwoning met aardgas?
Heb je sinds kort een budgetmeter voor aardgas? Kon
je onvoldoende gas opladen
tijdens de zomermaanden en
dreig je zonder verwarming te
vallen?
Via het OCMW bestaat de mogelijkheid om beroep te doen
op de minimale levering voor
aardgas tijdens de winterperiode van 01/11/2019 tot en met
31/03/2020.
Voor meer informatie hierover
kan je steeds contact opnemen met het OCMW, via het
nummer 056 95 26 00 of tijdens de vrije spreekuren van
8.30 – 11.30 uur in de Molenstraat 19 in Wervik.

DIENST HUISVESTING EN
ENERGIE
OCMW WERVIK
Heb je plots geen verblijfplaats
meer of dreig je je huidige
huurwoning te verliezen? Heb
je andere huurproblemen of
slaag je er niet in om je energiefacturen te betalen? Dreigt je
watertoevoer, gas of elektriciteit plots afgesloten te worden?
Neem gerust contact op met
Lieza Olievier, maatschappelijk werkster van de dienst
huisvesting en energie OCMW
Wervik. Zij is bereikbaar op
056/95.26.25 of via lieza.olievier@wervik.be.
20
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LEEFOMGEVING

Hoe pakt onze stad
de zwerfkattenproblematiek aan?

COMITÉ VAN DE
GASTVRIJHEID

zoekt steun!

Een groep van 7 Wervikanen richtte deze
zomer een nieuwe vereniging op met
de naam ‘Comité van de Gastvrijheid’.
Zij willen alle inwoners, en specifiek personen in eenzaamheid en/of armoede,
ongeacht hun ideologische, filosofische
of religieuze overtuiging op sociaal, cultureel en sportief vlak, met initiatieven
van verschillende aard ondersteunen en
stimuleren.
Op vrijdag 27 december 2019 organiseren zij over de middag een
feest voor mensen die alleen zijn
en/of niet over de middelen beschikken om aan een
feestmaal deel te
nemen of zelf een
feestmaal te maken. Het comité
richt zich dus
aan alle MEA’s
(Minderbedeelden,
Eenzamen
en Alleenstaanden)
om hen in deze periode een moment te geven
van warmte, genegenheid en lekker eten! Ze hopen dat ruim 100
mensen een prettige dag kunnen
beleven.

Waarvoor zoekt het comité van de gastvrijheid nog
steun?
In dit geval kost ‘koken letterlijk
geld’. Ze streven ernaar om een degelijk
feestmenu
samen
te stellen zoals dit
in vele huiskamers
wordt geserveerd tijdens de kerstperiode. Daarom zoekt het
comité van de gastvrijheid nog mensen
die ons financieel of
logistiek willen steunen.
Iedereen die dat wil kan contact
opnemen met één van de organisatoren op het nummer 0471 78
32 20 of via comitévandegastvrijheid@outlook.com.
Stortingen kunnen gebeuren op
het nummer BE13 0689 0475
9039.

Onze stad lanceerde een tijdje terug een oproep
naar vrijwilligers die wilden helpen om zwerfpoezen te pakken. Femke Verfaillie en Evelyne
Naessens voelden zich geroepen.

Win een potje

HONING

van eigen bijtjes
Sinds dit jaar vind je een bijenkast in de
tuin van Home Gryson en de tuin van het
Nationaal Tabaksmuseum. Hiervoor ging
onze stad in zee met imkerij Honeybeez.
Na een het vele zoemen hebben onze bijen nu ook voor eigen honing gezorgd. En
jij kan alvast een potje winnen?
Hoeveel keer zie jij Boris de Bij op de
foto hierboven? Stuur het juiste antwoord
uiterlijk tegen zaterdag 30 november 2019
om 12 uur naar communicatie@wervik.be
en vermeld duidelijk je naam en adres.
Geef ook zeker antwoord op volgende
schiftingsvraag: hoeveel correcte antwoorden zullen ons op zaterdag 30 november 2019 om 12 uur bereikt hebben?

Hoe gaan zijn zij te werk? In eerste instantie ontvangt onze stad een mail of telefoon over een probleem
met zwerfkatten. Ook dierenasiel Komen kan meldingen ontvangen, en stuurt die door naar info@wervik.
be. Van hieruit wordt alles gecoördineerd.
Vanuit stad Wervik wordt in tweede instantie een mail
gestuurd naar ofwel Femke voor grondgebied Geluwe of
Evelyne grondgebied Wervik. Afhankelijk van de locatie gaan zij ook langs in Kruiseke.
De vrijwilligers plaatsen een vangkooi. Als er zwerfkatten gevangen worden, dan wordt dit doorgegeven aan
dierenasiel Komen. Het asiel pikt de katten op, steriliseert ze en brengt ze terug naar de plaats waar ze werden
gevonden. Zwerfkatten met een halsbandje worden niet
gevangen, omdat deze als huiskatten worden beschouwd.
Heb je dus een melding over zwerfkatten? Stuur
die naar info@wervik.be. Hetzelfde geldt voor dode katten. Stad Wervik haalt die op, en aan de hand van
de chiplezer worden de eigenaars geïdentificeerd
en gecontacteerd.

Hou ook onze facebookpagina in de gaten
want binnenkort kan je daar ook enkele
honingpotjes winnen.

Wil jij ook meewerken als
vrijwilliger? Neem dan contact op met dienst leefomgeving via leefomgeving@wervik.be
November 2019 WAARHEEN
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Het stadhuis is gesloten
op vrijdag 1, maandag 11
en vrijdag 15 november.

VARIA

Doe als vereniging mee met OPERATIE
PROPER en ontvang een mooie beloning
Met Operatie Proper willen de Mooimakers en Stad Wervik verenigingen een duwtje in de rug geven om in actie te komen voor
meer openbare netheid. Een namiddag zwerfvuil ruimen op jullie
eigen terrein of ervoor zorgen dat je vereniging zo weinig mogelijk afval produceert… Er zijn actieplannen genoeg om meteen
van start te gaan!
Dankzij jullie engagement kunnen we Vlaanderen mooier maken.
Daarom willen we jullie op het einde van de rit bedanken. Zo eindig je
niet alleen met een propere vereniging of club, maar ook met mooie
beloning: een cheque van drie euro
per lid, met een minimum van 150
euro en een maximum beloning per
vereniging van 1.500 euro.
Een aantal verenigingen gingen
reeds aan de slag. Zo schreef het
Sint-Jozefscollege uit Wervik en de
atletiekclub Athleoo zich in voor
het jaar 2018-2019. Beiden werden hiervoor beloond en ontvingen
op 16 oktober een cheque van de
Mooimakers uit handen van schepen van groen en propere Stad,
Ann Degroote. Het Sint-Jozefscol-

lege kreeg 525 euro en atletiekclub
Athleoo 600 euro.
Atletiekclub Athleoo en de Futura
School uit de Hellestraat schreven
zich alvast in voor het jaar 20192020. We hopen dat nog vele scholen en verenigingen zullen volgen
om bij te dragen aan een mooie en
nette buurt. Graag nodigen we je
daarom uit op een infomoment.
Infomoment operatie proper

Wervikse verenigingen
maandag 2 december, van 19 tot 20 uur
WAAR? Raadzaal stadhuis Wervik
VOOR WIE?

WANNEER?

> Graag inschrijven via valerie.vanhoutte@mirom-menen.be

GEZOCHT: SNEEUWRUIMERS
Vorige winter kreeg onze stad een aantal keer te maken met
hevige sneeuwval. Onze diensten stelden alles in de weer om de
banen sneeuwvrij te houden. Maar alle hulp is natuurlijk. Daarom zijn we op zoek naar landbouwers die bij extreem winterweer kunnen meehelpen om de sneeuw te ruimen.
> Interesse? Neem contact op met openbaardomein@
wervik.be of 056 952 003
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HEB JIJ FOTO’S
VAN NIEUWSTRAAT 39 ?

In de Nieuwstraat 39 Wervik
ligt een modernistische pand
naar ontwerp van Huib Hoste, architect, stedenbouwkundige. De Brugse architect
Huib Hoste was nauw betrokken bij de wederopbouw
van Wervik. Hij stelde het
algemeen rooilijnplan op en
ontwierp een vijftal panden,
waarvan de ijzerwinkel aan
de Nieuwstraat wellicht het
belangrijkste is. Dit symmetrisch opgevatte en sterk
geometrisch uitgewerkte gebouw dateert uit 1920 en is
representatief voor het oeuvre van Hoste.
Later kwam er een feestzaal, ’t
Isermael. Nu is het pand terug
verkocht aan Els Mertens en
Keizo Yakusiji. Zij willen er een
creatieve, inspirerende werkplaats van maken. Ambachtslieden, designers, bedrijven
en klanten zullen er kunnen
co-creëren en het plezier doorgeven van het creëren.
Ze willen er een culturele
uitwisseling doen tussen Japan-België, ambachten, voeding, … De 1ste tentoonstelling
die ze er plannen is er een
over het verleden, het heden
en de toekomst van de site.
Daarom roepen ze iedereen op
die herinneringen, foto’s, verhalen, anekdotes, … heeft over
de plaats om die hen te bezorgen. Dit kan over de ijzerwinkel, de feestzaal, … zijn.
Je kan deze info bezorgen aan
info.office.ke@gmail.com.

ZWEMBAD TER LEIE

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 9 november)

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

STADHUIS - DIENSTEN
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag*

OPEN / GESLOTEN

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 9 november, alleen dienst
Burgerzaken)

SOCIALE DIENST OCMW

Schooljaar
Maandag

Herfstvakantie*

gesloten

14 - 16.30 uur
16.30 - 17.45 uur (excl.
55-plussers)
Dinsdag
17 - 19.45 uur
12 - 13.30 uur (baantjeszwemmen)
14 - 16.30 / 17 - 19.45 uur
Woensdag 14 - 16.30 uur
14 - 16.30 uur
17 - 20.45 uur
17 - 20.45 uur
Donderdag 12 - 13.30 uur (baantjeszwemmen)
16 - 17 uur (excl. 14 - 16.30 uur
55-plussers
17 - 19.45 uur
17 - 19.45 uur
Vrijdag
17 - 20.45 uur
gesloten
Zaterdag
14 - 17.45 uur
gesloten
Zondag
9 - 11.45 uur
9 - 11.45 uur
* Tijdens de herfstvakantie is de glijbaan elke
namiddag open.

056 95 26 00
Vanaf november voorziet de sociale dienst permanentie op
dinsdagavond. Dit tot 18.30 uur.

Het zwembad Ter Leie is gesloten op vrijdag 1,
zaterdag 2, maandag 11 en vrijdag 15 november.

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

DIENST TOERISME
NATIONAAL TABAKSMUSEUM

8.30 - 11.30 uur
8.30 - 11.30 uur
8.30 - 11.30 uur
8.30 - 11.30 uur
8 - 11.30 uur

13 - 16.30 uur*
13 - 18.30 uur*
13 - 16.30 uur*
13 - 16.30 uur*
13 - 15 uur*

* Namiddag op afspraak

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

Tijdens de herfst- en wintermaanden schakelen het Tabaksmuseum en de infobalie van Toerisme Wervik traditiegetrouw over naar de laagseizoensuurregeling. Vanaf
16/11 t.e.m. 31/03/2020 (*) gelden volgende openingsuren:
Dinsdag t.e.m. vrijdag: 10 - 12 uur en 14 - 18 uur
Zaterdag, zondag en maandag: gesloten
Kerstvakantie: gesloten
( )
* Opgelet: het museum sluit zijn deuren tussen 1/12 en
31/01/2020 om zich voor te bereiden op het nieuwe museumseizoen en voor de opbouw van de nieuwe tijdelijke
tentoonstelling. Groepen blijven in die periode evenwel
welkom (op afspraak).

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

De bibliotheken zijn gesloten op vrijdag 1, zaterdag 2,
maandag 11, vrijdag 15 en zaterdag 16 november

Geen openbare markt op vrijdag 1 november, Allerheiligen.
November 2019 WAARHEEN
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IN BEELD

Gallo-Romeins Weekend
Het Gallo-Romeins Weekend verhuisde voor deze editie
naar De Balokken. Een schot in de roos.

© Luc Vanthuyne

Kom op tegen kanker
OCMW en Stad Wervik en verenigingen werken al 25 jaar
mee aan het plantjesweekend. De werkgroep wil iedereen
bedanken die een plantje kocht en wil zich ook excuseren
omdat ze niet konden langsgaan in alle straten in Wervik.

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.

© Luc Vanthuyne

'Corpuss-run' in Geluwe

Winnaars bebloemingswedstrijd
Proficiat aan de laureaten van onze jaarlijkse bebloemingswedstrijd.

Voorgevelbebloeming particulier: 1. Nathalie Deleu 2. Katrien Bostyn 3. Nancy Knockaert.
Voortuinbebloeming particulier: 1. Ghislain Delbeecke 2. Annie Sarrazin 3. Liliaene Engels.
Voorgevel en voortuin handelszaken: 1. Carl Depuydt 2. Johan Goemaere 3. Yves Vaneeckhout.
Erfverfraaiing: 1. Frans Vanaerde 2. Bernard Reynaert 3. Nick Verhaeghe.
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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.

