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7de Eindejaarsactie van VeGeHa en Unizo Wervik

Koop lokaal
en win!

AFVAL

Nieuwe restafvalzakken

ACTIES

De Warmste Week

EERSTE WOORD

Rookmelders vanaf 2020
verplicht voor alle woningen
Om wettelijk in orde te zijn moet een zelfstandige woning (eengezinswoning, appartement
of studio) of kamerwoning op elke verdieping
minstens een rookmelder hebben.

AFVAL

Mirom Menen kiest voor nieuwe
restafvalzakken … en ze zijn groen!
De 83.000 inwoners van de gemeenten Menen, Wevelgem en Wervik
krijgen vanaf 1 januari 2020 nieuwe restafvalzakken. Het worden groene zakken in plaats van de huidige witte..
Afvalintercommunale Mirom Menen staat in voor de
ophaling en verwerking van het huishoudelijk afval in
Menen, Wervik en Wevelgem. “De Vlaamse overheid
wil de restafvalcijfers de komende jaren drastisch zien
dalen”, vertelt Stan Roose, voorzitter van Mirom Menen. “We willen inwoners aanzetten om nog beter te
gaan sorteren. Sinds enkele maanden hebben we al
een uitbreiding van de sorteerregels van de blauwe zak
waardoor alle plastic verpakkingen niet langer in het
restafval thuishoren. We merken dat heel wat inwoners
daarvan al dankbaar gebruik maken, maar er is zeker
nog verbetering mogelijk. We zijn op de goede weg,
door meer en beter te sorteren kunnen we onze afvalberg kleiner laten worden.”

ROOKMELDERS
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Eindejaarsactie
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Let op met
vuurwerk

De Vlaamse Regering heeft op 10 maart 2017 een decreetwijziging
afgekondigd waarmee het plaatsen van rookmelders of een branddetectiesysteem zowel voor huurwoningen als voor woningen die
de eigenaar zelf bewoont, verplicht wordt. Uiterlijk op 1 januari
2020 zullen alle woningen in Vlaanderen over de nodige rookmelders of een rookdetectiesysteem moeten beschikken. Rookmelders
zijn te koop aan het onthaal van het stadhuis voor 16 euro per stuk.
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De Warmste
Week

Maak kennis met
de breiclub

Vlaamse
dakisolatienorm

COLOFON Verantwoordelijke uitgever: Youro Casier. Redactie: Tim Ghillemyn, Marc Stevens, Kathleen Mobouck, Renzo Demeulenaere, Akim Chouidem,
Kris Deronne, Charlot Beerlandt, Rien Maertens. Foto's: Luc Vanthuyne. Concept: www.MAUS.studio
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WIT WORDT GROEN
Vanaf 1 januari 2020
krijgen de inwoners
van Menen, Wevelgem en Wervik
nieuwe
restafvalzakken.
“We
gaan
niet
langer voor witte,
maar kiezen voor groene restafvalzakken”, gaat Stan Roose verder.
“Dankzij de groene kleur zal het verschil met
de witte restafvalzakken van MIROM Roeselare meteen duidelijk zijn. Het volume van de
zakken wordt iets kleiner.” Ook de prijs van
de restafvalzakken gaat omhoog. “Voor een
grote restafvalzak zal je vanaf volgend jaar
1,60 euro in plaats van 1,30 euro betalen. De
kleine zak gaat van 0,65 naar 0,80 euro. De
PMD-zakken – die even groot blijven – zullen
0,15 euro per zak kosten. Nu is dat nog 0,125
euro.”

DE VERVUILER BETAALT
“We moeten rekening houden met de effectieve kostprijs voor ophaling en verwerking van restafval. Het is
bijna zes jaar geleden, in 2014, dat we voor het laatst de
prijs hebben aangepast. Intussen zijn de kosten voor de
productie, inzameling, transport en verwerking sterk
gestegen. Met deze prijsverhoging spelen we ook verder in op het principe van ‘de vervuiler betaalt’. De verwachting is dat gezinnen door beter te sorteren en afval
te voorkomen minder restafval zullen hebben. Dat is
overigens ook een van de redenen waarom we kiezen
voor kleinere zakken.” Eind dit jaar zullen de nieuwe
zakken overal in de winkels liggen. “We zullen vanaf
halfweg december de oude en nieuwe zakken ook per
stuk en niet enkel per rol van tien verkopen op de recyclageparken en aan het onthaal van Mirom Menen.”
STICKERS
Nu massaal zakken aan de oude prijs aankopen, heeft
geen enkele zin. “De nieuwe zakken hebben een andere
kleur, wit wordt groen”, aldus directeur Joris Vandecasteele. “Wie echter op 1 januari nog een voorraad oude
zakken heeft, moet die niet weggooien. Die zakken kan
je nog twee jaar lang gebruiken als ze voorzien zijn van
een sticker. Die kost 0,30 euro voor de grote en 0,15
euro voor de kleine zakken. De stickers zijn verkrijgbaar
vanaf begin december in de gemeentehuizen en op de
recyclageparken van Mirom Menen. De PMD-zak wijzigt van uitzicht met een andere opdruk, maar de oude
zakken blijven geldig.”
December 2019 WAARHEEN
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DEELNEMERS WERVIK
• AdCosy, Elf Juliplein 14
• Aveve, Kruisekestraat 232
• Bakkerij Frimout, Nieuwstraat 96
• Bakkerij Klaas, Molenstraat 88
• Bel & Bo, Vlamingenstraat 12
• Bistro Vredig Gerecht, Magdalenastraat 1
• Bouwwerken Callemein, Geluwesesteenweg 22
• Carl Depuydt, Hovenierstraat 9
• Chicolat, Leiestraat 8
• De Kastaar, Menensesteenweg 67
• De Savatte, Sint-Maartensplein 3
Het bestuur van de eindejaarsactie: Van links naar rechts: Johan
Brugghe, Ignace Caulier, Patrick Hugo, Emmy Gruyaert, Kristof
De Geetere en Tom Vanlaeke.
(Mathieu Derudder ontbreekt op de foto.)
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STOEF MET JE
WINKELIER EN WIN
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Stem op jouw favoriete
winkelier en win
een arrangement!

Lokale winkeliers geven zuurstof aan jouw stad
of gemeente. Ben jij trots op jouw winkelier, zijn
of haar kwalitatieve producten, vakkennis en persoonlijke service? Geef hem of haar jouw stem
via www.ikkooplokaal.be! Of like onze pagina,
maak leuke ‘stoef’-foto’s en post deze op de Facebook en/of Instagram-pagina van ‘Ik koop lokaal’,
TAG ‘Ikkooplokaal’ alsook de winkel en vermeld de
hashtag #ikkooplokaal! Je kan mooie prijzen winnen, zoals weekendarrangementen en cadeaucheques van de
diverse deelnemende
gemeenten.
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DEELNEMERS KRUISEKE
• Kantoor Forrest, Nachtegaalstraat 18
• Snack/tea-room ’t Erfgoed, Oude Ieperweg 2
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DEELNEMERS GELUWE
• Apotheek Leroy, Beselarestraat 28
• Bakkerij Bernard, Beselarestraat 9
• Bakkerij Beyls, Menenstraat 39
• Bodysun, Kloosterstraat 1
• Café Krispijn, Ieperstraat 29
• Café ’t Smiske, Wervikstraat 25
• Café ’t Zwijntje, Beselarestraat 29
• Crelan, Sint-Denijsplaats 26B
• De Courant, Derde Lansierstraat 2
• De Stal, Klijtstraat 20
• De Zunnewyzer, Ieperstraat 2
• Demy fruit, Kerkhofstraat 12
• Fintro, Beselarestraat 64a
• Fournier tankstation Q8, Menenstraat 154
• Goemaere & Co, Lourdesstraat 24
• Instituut Charlotte, Ieperstraat 1
• Lingerie Litchi, Kerkstraat 51
• Nova Motors, Kapellestraat 1
• Optiek Declercq, Sint-Denijsplaats 21
• Oud Stadhuis, Sint-Denijsplaats 7
• P.U.R.E., Moerput 57
• Schoenen Claeys, Ieperstraat 74
• Slagerij Potie, Ieperstraat 58
• Slagerij Q-Linair plus, Beselarestraat 34
• 't Frituurke, Ieperstraat 13
• Traiteur Pieter & Sofie, Sint-Denijsplaats 17
• Ukki, Ieperstraat 15
• Vandoorne schilderwerken, Dadizelestraat 29
• Vermo Carports, Reutelbekestraat 3
• Wijnen Ignace, Ieperstraat 46
• Zottebolle, Ieperstraat 41

.wervi
kisstra

De 7de eindejaarsactie van VeGeHa en Unizo Wervik beloont je als je je aankopen doet bij
de lokale ondernemers.
Van 1 t.e.m. 31 december kan je terecht bij 78 deelnemende handelszaken. De prijzenpot
bestaat uit 2 reischeques van 1.000 euro en vele kadobonnen met een waarde van 8.000 euro.
In je brievenbus krijg je een mooie brochure met meer info.
Hieronder vind je een lijst van alle deelnemende handelaars. Verhoog je winstkansen door je
kerst- en eindejaarsaankopen bij hen te doen. Veel succes alvast!

www

Met de kerst- en eindejaarperiode in zicht staan de handelaars van Wervik,
Geluwe en Kruiseke weer klaar om je met open armen te ontvangen.

De Waterkant, Leiestraat 26
Dierenspeciaalzaak Pauwelyn, Sint-Maartensplein 10
D-Light, Koestraat 50
D-Travel, Leiestraat 1
Eos, Barrierestraat 87
Frituur Finidi, Speldenstraat 64
Glaswerken Duval, R. Klingstraat 96
HeadsUp, Motestraat 76
Imke Goemaere, Geluwesesteenweg 162
ING Wervik, Leiestraat 30
Juwelen Simoens, Vlamingenstraat 20a
Kapittel 1755, Ooievaarsstraat 33
Kapsalon Heidi, Menensesteenweg 336
Kleding Marez, Magdalenastraat 17
Kom chez toi, Hansbekestraat 55
Laperre hoorkwaliteit, Leiestraat 35
Lingerie Marie, Steenakker 37
Marleen Salomez, Nieuwstraat 52
Meubelen Defossez, Geluwestraat 73
Moka, Leiestraat 33
Optiek Hugo, Leiestraat 35
Party Ninja, Elf Juliplein 10
Restaurant ’t Palet, Oude Beselarestraat 238
Schoonheidsinstituut Belle Hélène, Hellestraat 33
Schoonheidsinstituut Boost!, Magdalenastraat 74
Slagerij Gerdy & Joke, Menensesteenweg 112
Slagerij Mingneau, Duivenstraat 79
Toyota garage Claeys, Hoogweg 24
Trifolium, Vlamingenstraat 22
Trimsalon Of Cays Happiness, Kouterstraat 51
Viktor’s Vitrine, Kruisekestraat 92a
Voetverzorging Ilse, Loskaaistraat 20
Wamco, Vlamingenstraat 2

KADO

Koop lokaal en win!
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Kadotip voor de feestdagen
De Wervikse kadobon is een leuk geschenk voor
onder de kerstboom.

€ 10
GelU

STRAFFE

WE

R DAN TA

€ 25

BAK

Er zijn bonnen van 10 en 25 euro. Je krijgt er een mooie
geschenkverpakking bij. De bons zijn te koop in het stadhuis en bij Carrefour Express, De Courant en Wijnen Ignace. Je kan de kadobon inwisselen bij meer dan 100 handels- en horecazaken in Wervik, Geluwe en Kruiseke.
> INFO:

www.wervikisstraffer.be
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Start sneeuw- en
strooidienst
Onze dienst Openbaar Domein is weer
in wintermodus en houdt constant de
weersomstandigheden in de gaten. Stellen we gevaarlijke situaties vast? Dan grijpen we in!

© Alexander Kagan (Unsplash.com)

WINTERTIPS

PREVENTIE

De medewerkers zorgen ervoor dat je niet uitglijdt op de voetpaden voor de openbare gebouwen en ruimen er
sneeuw. Voor het trottoir voor jouw deur ben je zelf verantwoordelijk. Haal dus je bezem en strooizout boven.
65-plussers en minder mobiele inwoners kunnen een beroep doen op de sneeuwtelefoon: medewerkers van
Buurthuis De Kier maken de toegang tot je voordeur vrij en zorgen voor een doorgangsweg over jouw stoep.
> Sneeuwtelefoon: 056 95 26 30

Geen glijpartij dankzij Mirom-strooizout
De winter is in aantocht en dan zijn gladde wegen en onaangename glijpartijen niet veraf. Wie een bezoek
plant aan het recyclagepark, krijgt alvast de kans om een voorraad strooizout in te slaan. Voor een zak van
25 kg betaal je bij Mirom Menen 5 euro.
> Meer info bij je parkwachter of op 056 52 81 30.

BESCHERM JE WATERLEIDING
EN WATERMETER

Winterse temperaturen kunnen ervoor zorgen dat je waterleiding en -meter
bevriezen. Dit is niet alleen onaangenaam, het kan je ook heel wat geld kosten.
Om dit te vermijden, geeft De Watergroep graag enkele tips.
• Zorg ervoor dat de temperatuur in alle lokalen met waterleidingbuizen steeds boven het vriespunt blijft.
• Is het niet mogelijk een vorstgevoelig lokaal te verwarmen? Plaats dan een elektrisch verwarmingslint parallel met de leiding en de watermeter. Let wel
op voor kunststofbuizen en voor het binnenwerk van
de watermeter: deze kunnen smelten door de warmte
(wikkel dus nooit een verwarmingslint rond de leiding,
maar leg het verwarmingslint parallel). Knutsel niet
zelf iets in elkaar, maar doe beroep op een vakman.
• Geef de nodige aandacht aan buitenkraantjes en
leidingen in of tegen koude buitenmuren, vooral als die zijn blootgesteld aan koude wind.
• Is de woning in de winter onbewoond? Speel dan op
> Meer tips op www.dewatergroep.be.
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veilig en sluit het water af. Vergeet niet vooraf alle
leidingen leeg te laten lopen. Draai daarom alle kranen open nadat je de hoofdkraan hebt dichtgedraaid.
• Aangezien niet alle lekken (onmiddellijk) zichtbaar
zijn, controleert je best regelmatig de stand van
jouw watermeter. Stel je plots een hoog verbruik
vast? Ga dan op zoek naar de oorzaak.
Je controleert best vóór de winter of de hoofdkraan
goed sluit en de leegloopkraantjes in de buurt van de
hoofdkraan goed werken. Zo kom je in de koude wintermaanden niet voor
verrassingen te staan.

Verknal je feest niet.

GEBRUIK VUURWERK VEILIG!
Sinds mei 2019 geldt in Vlaanderen een algemeen verbod op het
afsteken van feestvuurwerk. In
uitzonderlijke gevallen zoals bijvoorbeeld de overgang van oud
naar nieuw kan de burgemeester
toch toestemming verlenen om
het afsteken van feestvuurwerk
te laten doorgaan. Wensballonnen oplaten blijft altijd verboden! De eindejaarsfeesten staan
nu voor de deur. Misschien denk
je eraan om de overgang van oud
naar nieuw te vieren met spetterend vuurwerk.
Let ook goed op: vuurwerk dat
van slechte kwaliteit is of verkeerd wordt gebruikt, kan van
een gezellige avond een drama
maken.

Enkele tips uit de sensibiliseringscampagne van de FOD Economie:
• koop enkel (diervriendelijk) vuurwerk met CE-markering.
• kies een geschikte afsteekplaats: een open en droge plek
zonder wind.
• kies een vuurwerk-BOB die nuchter blijft. Lees eerst de gebruiksaanwijzingen zodat u goed weet hoe het vuurwerk
werkt.
• zorg dat toeschouwers op voldoende afstand blijven.
• steek nooit een niet-werkende lont opnieuw aan.
• breng dieren naar een veilige plaats.
• doof de gloeiende resten en ruim de afsteekplaats op.
• bel bij een ongeval meteen het noodnummer 112.
In Wervik heb je toelating nodig van de burgemeester. Vraag
deze aan via www.wervik.be/vuurwerk
> MEER INFO:

www.knallerbeste.be

Vorig jaar vielen er 24 (!) zwaargewonden door vuurwerk dat tijdens
oudejaarsnacht werd afgestoken!
December 2019 WAARHEEN
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ZWEMBAD TER LEIE

JEUGD

Ook deze kerstvakantie valt weer heel
wat te beleven in ons zwembad!
Maandag 23 december
14 -16 uur:
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
de stoere jongens en meiden zijn er
ook zwarte haaienstaarten om aan
te trekken. Iedereen die kan zwemmen en duiken, kan deelnemen aan
de mermaiding.
Dinsdag 24 december
14-16 uur:
ZWEMMEN OP SFEERVOLLE
MUZIEK
(Het zwembad sluit om 16.30 uur)
Vrijdag 27 december
14 -16 uur:
STOEI- EN PLONSZWEMMEN
Het zwembad wordt een echt
zwemspeelterrein met waterloopmat en klimtouw

Zaterdag 28 december
14 -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.
Zondag 29 december
9-11.45 uur:
SPEELPARADIJS
Het zwembad is een speelparadijs
voor kleuters en peuters. Ze kunnen naar hartenlust spelen en ravotten of hun angstjes overwinnen.
10.30-12.30 uur:
GRIME
Na de zwembeurt kan je je laten
grimeren in de cafetaria van het
zwembad
Maandag 30 december
14-16 uur:
ZEEMEERMINNENFEEST

Dinsdag 31 december
14-16 uur:
ZWEMMEN OP SFEERVOLLE
MUZIEK
(Het zwembad sluit om 16.30 uur)
Vrijdag 3 januari
14-16 uur:
STOEI- EN PLONSZWEMMEN
Zaterdag 4 januari
14-16 uur:
OPBLAASBAAR SPELMATERIAAL
Zondag 5 januari
9-11.45 uur:
GEZINSZWEMMEN
Het klein bad ligt vol speelgoed
voor onze kleinste zwemmertjes
10.30-12.30 uur:
NIEUWJAARSDRINK
Iedere zwemmer krijgt een glaasje
cava of fruitsap. Gezondheid!

Zwembad Ter Leie is gesloten
op woensdag 25 december,
donderdag 26 december, woensdag 1 januari en donderdag 2
januari.

KNUTSELWEDSTRIJD
Een tijdje terug deden wij
een oproep voor een knutselwedstrijd voor leerlingen van het derde tot en
met het zesde leerjaar.
Alle leerlingen van de
klas maken samen een
kunstwerk met als thema:
zwemmen en recyclage.
Welke klassen doen
mee aan de knutselwedstrijd?
1. VBS De Kleine Ster Mesen, derde leerjaar, Ines
King
2. Futura Speldenstraat,
L3-4S, Lore Degrande
3. Futura Speldenstraat,
L5-6S, Fran Gantois
4. Futura Hellestraat, L5H,
Benny Libert
5. Futura Hellestraat, L3H,
An-Sofie Defever
6. Futura Hellestraat, 6e
leerjaar, Emma Desmet

TECHNIEKACADEMIE
Zit je in het vijfde of zesde leerjaar en ben je graag creatief bezig ? Kriebelt het om van alles te maken, maar ontbreekt het je
aan basiskennis ? Dan is de Tiener Techniekacademie beslist iets
voor jou.
Op woensdag 2 januari start een nieuwe opleiding van de Tiener Techniekacademie. Deze erkende STEM-academie is een initiatief van Hogeschool VIVES en het stadsbestuur van Wervik, met de steun van de provincie West-Vlaanderen.
Tijdens 12 concrete workshops maken deelnemers kennis met: voeding, hout, programmeren, metaal/ kunststof, elektriciteit en elektronica.
Er is ook een bedrijfsbezoek voorzien.
Inschrijven kan vanaf zaterdag 7 december op www.techniekacademie-wervik.be . Er kan ingeschreven worden voor een tijdsblok van 13.30
tot 15.30 uur of voor een tijdsblok van 16 tot 18 uur. Er zijn twee keer
twintig plaatsen voorzien.
De eerste zes lessen vinden plaats in de middenschool Sint-Joris (Kloosterstraat 15, Geluwe) , de laatste zes lessen vinden plaats in de Futuraschool
(Hellestraat 15, Wervik).
De deelnameprijs bedraagt 70 euro, materiaal, verzekering en fiscaal attest
inbegrepen. Voor het 2de kind van het zelfde gezin is er 10 euro korting.
> INSCHRIJVEN? www.techniekacademie-wervik.be
Voor meer info contacteer Renzo Demeulenaere,
056 95 24 40 of renzo.demeulenaere@wervik.be

In de januari-editie van
Waarheen zal je alvast
kunnen stemmen op
jouw favoriete ontwerp.
8
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Wat valt er te beleven?
Je kan het altijd ontdekken
op www.wervik.be/uit

AGENDA
VR 06/12
Sint Ontbijt

GEZINSBOND WERVIK

Van 8 tot 11 uur
WAAR: Pardoen, Koestraat, Wervik.
PRIJS: 4 euro
WANNEER:

Kerstmarkt

Vanaf 14 uur
WAAR: Dienstencentrum
De Spie, Beselarestraat 3,
Wervik.
WANNEER:

ZO 01/12

TONEELGILDE HOGER OP

De zevende zonde

Vanaf 15.30 uur
GC Forum, Speiestraat 16, Wervik.
MEER INFO: hogeropwervik@gmail.com, 0468 19
25 13.
WANNEER:
WAAR:

DI 03/12
Kerstster

Vanaf 14 uur
Dienstencentrum
De Spie, Beselarestraat 3,
Wervik.
PRIJS: 15 euro
WANNEER:
WAAR:

WO 04/12
Sinterklaasfeest

Vanaf 15 uur
Triamant Geluwe,
Wervikstraat 41 Wervik.
MEER INFO: geluwe@
triamant.be
WANNEER:
WAAR:

INFOSESSIE

Hoplr

Ondertussen werd het
buurtparticipatieplatform
Hoplr uitgerold in onze
stad. Wil je graag meer
weten? Kom dan langs.
WAAR: Raadszaal stadhuis,
Sint-Maartensplein 16,
WANNEER: Van 19.30 uur
10
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WO 11/12
PARDOEN

Kerstmarkt
WANNEER: van

14 tot 18 uur
Iedereen is van harte welkom. De inkom is gratis.
Meer info via het nummer 056/95 28 00.

WO 18/12
Bloemschikken

Vanaf 12 uur
WAAR: LDC De Spie, Beselarestraat 3, Wervik
MEER INFO: 056 95 29 50.
PRIJS: 8,5 euro
WANNEER:

DO 19/12
Kerstontmoeting

Vanaf 14 uur
Dienstencentrum
De Spie, Beselarestraat 3,
Geluwe (Wervik).
MEER INFO: 056 95 29 50.
PRIJS: 6 euro
WANNEER:
WAAR:

MA 30/12

TRIAMANT GELUWE

Massagespecialiste

Vanaf 08.30 uur
WAAR: Triamant Geluwe,
Wervikstraat 41, Wervik.
WANNEER:

VR 13/12

MULTIMEDIAREPORTAGE

De Baltische Staten
De zingende revolutie, een mensenketting, 600
km lang, van Tallinn over Riga tot Vilnius. Zo
konden Estland, Letland en Litouwen hun vrijheid terugwinnen in 1991. De historische centra
van de drie hoofdsteden zijn UNESCO werelderfgoed. We reisden meerdere malen door de drie
Baltische Staten. We reden langs uitgestrekte
velden en bossen en we bezochten de Nationale Parken. We gingen op zoek naar cultureel
erfgoed uit de verschillende periodes van de rijke
geschiedenis. Zelfs de zwarte bladzijden van de
Sovjettijd gaan we niet uit de weg. We belichten
eveneens de tradities van etnische minderheden.
De Baltische Staten, het ontdekken overwaard.
Vanaf 20 uur
GC 't Forum, Speiestraat 16, Wervik.
MEER INFO: delvoye.bernard@skynet.be,
PRIJS: 4,5 euro
WAAR:

WANNEER:

ZA 21/12

Beethoven voor kinderen
In 2020 is het 250 jaar geleden dat de beroemde
componist Ludwig von Beethoven werd geboren.
Meer dan twee eeuwen later maakt zijn muziek
nog steeds oud en jong gelukkig. Op een eigentijdse, jeugdige en spetterende wijze brengen wij
Beethoven weer tot leven, en proberen we kinderen te enthousiasmeren voor klassieke muziek.
Bibliotheek Wervik, Duivenstraat 70
Wervik
WANNEER: Van 10.15 tot 11.45 uur
WIE: voor alle jongeren tussen de 10 en 15 jaar.
TOEGANG: Gratis
ORGANISATIE: Davidsfonds Wervik i.s.m. Bibliotheek Wervik
INSCHRIJVEN: Gelieve om praktische redenen in te
schrijven bij Pol Verstraete via polverstraete1@
telenet.be of via bibliotheek@wervik.be

AGENDA
DO 26/12

STADSHARMONIE WERVIK

Kerstconcert 'Magisch verrassend'
Nicholas Arnst is dag en nacht met goochelen bezig en schoof hier
onlangs zijn studies psychologie voor aan de kant. Wat is het doel van
Nicholas? Simpel! Mensen verbazen, verwonderen en een reactie uitlokken. Goochelen live in het theater wordt zeer interessant. Een goocheltruc kan je nooit op je eentje doen, er is dynamiek nodig met het
publiek … Je weet nooit hoe mensen gaan reageren op de act. Het is
onmogelijk om omstandigheden te controleren, spannend!
Dit jaar heeft de jeugdharmonie deze rasartiest weten te strikken voor
een uniek dubbel optreden. Nicholas Arnst heeft zojuist de opnames
achter de rug van een nieuw programma dat op VTM zal worden uitgezonden waarmee zijn populariteit opnieuw zienderogen zal stijgen.
Het televisiesprookje van Nicholas begon in ‘Belgium’s Got Talent’. Keer
op keer verwonderde hij de jury en het publiek. Nadat hij een eigen
programma kreeg op VTM trekt Nicholas nu op tournee, live op het
podium, onder het oog van uzelf!
18 uur
WAAR: Zaal Oosthove
KAARTEN: € 14 add / € 12 vvk
(-12 jaar: € 5) bij Joke Delva:
0479 40 39 78
WANNEER:

Jouw activiteit in de
Waarheen?
Volg deze twee
stappen:

1

Voer je activiteit in de UiTdatabank in (www.
uitdatabank.be)

2

Surf naar www.
wervik.be/gratispromotie en vul
het formulier in
Hou de deadline
in de gaten: Activiteiten voor de Waarheen januari tegen 1
december, Waarheen
februari tegen 1 januari, enz.
PROBLEMEN?

Je vindt een handleiding op www.wervik.be/waarheen of
geef een seintje aan
de communicatiedienst (communicatie@wervik.be).

WAAR:

KERSTBOOMVERBRANDING
Op zaterdag 11 januari bedanken we onze kerstbomen voor hun bewezen diensten. Afspraak om 18u aan Oosthove voor de jaarlijkse kerstboomverbranding. Een veertiental lokale verenigingen baten een kraampje uit en verwennen de bezoekers met heel wat lekkers. Het hoogtepunt
van de avond is het moment waarop de brandweer de kerstbomen in
brand steekt. Hét moment om elkaar een gelukkig nieuwjaar te wensen.
De jeugdverenigingen KSA & Chiro komen op zaterdagmorgen 11 januari
vanaf 10 uur jullie kerstboom ophalen. Vergeet dus zeker je kerstboom
niet buiten te zetten (enkel in Wervik).
December 2019 WAARHEEN
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Wat valt er te beleven?
Je kan het altijd ontdekken
op www.wervik.be/uit

AGENDA

LDC DE KIM
WO 04/12
CREATIVITEIT

Bulletjournal

Vanaf 19 uur
WAAR: LDC De Kim,
St-Jorisstraat 3, Wervik.
INFO: 059 50 39 52.
PRIJS: 40 euro
WANNEER:

DI 17/12

ALLABADINNE

Vervoersmogelijkheden
Vanaf 14 uur
LDC De Kim
MEER INFO: 056 31 14 68
PRIJS: 3 euro
WANNEER:
WAAR:

ZO 1/12
MA 30/12
Kerstontmoeting

Vanaf 14 uur
LDC De Kim,
MEER INFO: 056 31 14 68.
PRIJS: 6 euro
WANNEER:
WAAR:

Bloemschikken
Kerst
WANNEER:

uur

Vanaf 19.30

WAAR: LDC

De Kim,
056 31 14 68
PRIJS: 30 euro
MEER INFO:

PRIJS: (Groot)ouders 7
euro, kinderen 4 euro en
sociaal tarief 1 euro
INSCHRIJVEN: kan uiterlijk
1 week voor de maaltijd

Budgetvriendelijk
koken

Budgetkoken wordt in
een nieuw jasje gestopt.
Er worden basisrecepten gemaakt samen met
mensen die de stap willen
zetten om te leren koken.
WANNEER: 9 tot 11.30 uur
PRIJS: 2,50 euro
INSCHRIJVEN OF MEER

rosemarie.dewilde@
ocmw-wervik.be, 056 95
26 31 of 0491 56 09 68
INFO:
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BONJOUR EDDY &
KOEN DE CAUTER
Drie gitaren en één contrabas vormen het kloppend hart van Bonjour Eddy. Ze brengen op deze
Leiesessie als special guest Koen De Cauter mee
(gekend van het Waso Quartet). Met hun vrolijke
gipsy jazz en aanstekelijke improvisaties nemen
ze je mee naar de swingende jaren 20 en 30.
WAAR: Erfgoedcentrum De Briekenmolen, Koestraat 65, Wervik
PRIJS: 8 euro

WO 11/12
Bloemschikken

Maken van kerststukjes
t.v.v. kerstmarkt De Kier
WANNEER: 14 uur
MEEBRENGEN: Materiaal
voor bloemschikken
PRIJS: Gratis

DO 12/12
Feestmaaltijd

met special guest
Marco Rossi
WANNEER: vanaf
11.30 uur tot 14.30 uur
PRIJS: 10 euro

In Wervik, Kruiseke en Geluwe
slaan heel wat mensen de
handen in elkaar en tonen ze
alvast hun hart in het kader
van De Warmste Week.
Alle acties vind je ook op
www.wervik.be/
warmste-week

ZA 21/12
Slotshow in winterse
sfeer met tal van activitei-

ten en optredens.
t.v.v. "Love in Action", een
organisatie die veel doet voor
kinderen van ouders die het
financieel moeilijk hebben.
WAAR? Sint-Denijsplaats

Stort alvast
een vrije donatie op BE49
7310 4647 2671.

WIL JIJ STEUNEN?

VR 6/12

AVONDVOORSTELLING

BUURTHUIS DE KIER
WO 4/12
Maaltijden voor
kinderen en (groot)
ouders

LEIESESSIES

DE WARMSTE WEEK

DE SERVICEFLAT
Mariette Vandecasteele wordt na lang aandringen door haar zoon in een serviceflat geplaatst.
Wanneer ze kennis maakt met een flamboyante dokter verandert haar hele leven plots… Ook
deze keer zijn de vaste “Prethuis” ingrediënten
aanwezig: sappig West-Vlaams, van de hand van
Jeroen Maes en gebracht door enthousiaste cast
gekend van televisie.
WAAR: GC Forum
PRIJS: 20 euro

VR 13/12
Kerstmarkt

WANNEER: Vanaf

17 uur

MA 23/12
Taalcafé

Oefen je Nederlands op
een leuke manier
WANNEER: van 18 tot 20 uur

WO 18/12
Kookworkshop

Kook je graag, maar liever niet alleen? Kom
samen in groep ko-

ken! Dit is een workshop
voor reeds gevorderden.
Om de 3 maanden kan
je genieten van gezellig
samenzijn en samen
koken. Onder leiding van
Christine en Lucie!
PRIJS: 10 euro

WO 04/12
De Warmste Soep

t.v.v. Het Minnehuis
Wij maken pompoen-, tomatenen preisoep. € 4/liter + € 0,5
voor plastic pot. (of eigen
soepkom meebrengen). Afhalen op 4/12 van 10-17 uur in
Viktor’s Vitrine. We leveren
grote hoeveelheden aan huis.
Bestellen via info@vondels.be
of 057 21 20 62.

ZA 14/12
Kerstfotoshoot

t.v.v. Vondels vzw
WANNEER: Vanaf 10 uur
WAAR: Het Minnehuis, Kruisekestraat 92, Wervik.
PRIJS: 10 euro

MA 18/12
Warmste winterhappening Futura

Zet je eigen warme activiteit
in de kijker op onze warmste winterhappening: Iedereen kan zijn of haar warmste-week-actie komen voeren
of promoten: koekjes verkopen, aerobicsessies geven, kinderen grimeren,... Wij zorgen
zelf voor een aangepaste sfeer,
een gezellige bar en enkele
eetstandjes. Onze winst gaat
voor de helft naar de sociale kas van de school en voor
de helft naar de voedselbank
Tastoe. Wie (gratis) zijn eigen
warme actie wil komen voeren
laat dit weten tegen ten laatste
13/12. Dit kan via bjorn@futurascholen.be of 056 31 18 59.

INSCHRIJVEN OF MEER
INFO: rosemarie.dewilde@
ocmw-wervik.be, 056 95
26 31 of 0491 56 09 68

ZA 21/12
Camping Balokken t.v.v. De Zonnebloemblaadjes

Doorlopend kampeersfeer, optredens, DJ, kampvuur, braadworst,
frietjes, rekshishis, partysnacks, warme soep, gluhwein, gezellig
samenzijn, droog weer, kerstballentombola, ...
WANNEER: van 17u tot ...

ZA 21 EN ZO 22/12
Swim Walk for Life
t.v.v. 'Donate a Dog'

Zaterdag 21 december
8-9 uur: Breakfast for life
7-19 uur: Zwemmarathon
Zondag 22 december
8-9 uur: Breakfast for life
9 uur: Walk for life
Gezamenlijke wandeling naar
Kortrijk met overhandiging
van de cheque
Zwembad Ter Leie,
Speiestraat Wervik.
ORGANISATIE: Go4tri Coaching
LOCATIE:

December 2019 WAARHEEN
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PLUSSERSAGENDA

VERKEER

Werken Futura-school in Geluwe

Voorstelling SAR-reis 2020

14
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• Woe 4, 11, en 18/12, 14 uur, GC De Gaper. Dansen
• Woe 4, 11, en 18/12, 14 uur, het Gemeentepark. Petanque
• Ma 9/12, 14 uur, GC De Gaper. Creaclub-hobby
• Di 10 en 17/12, 14 uur, GC De Gaper. Kaarten
• Vr 20/12. Kerstviering

KIERKAARTERS

• Wo 4/12. 14 uur, De Kier. Kaarten
• 8/1 (+ 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

SCHOOLVERKEER:
• De parking voor leerkrachten is niet meer ter beschikking gedurende de werkzaamheden. Leerkrachten
zullen op openbare parkeerplaatsen stationeren in de
buurt.
• Schoolkinderen komen voornamelijk met de schoolbussen en worden zoals voorheen afgezet en opgehaald aan de toegangspoort in de Guido Gezellestraat.
Van zodra de werf is afgerond en de nieuwbouw in gebruik wordt genomen, is voldoende parkeerplaats voorzien op de site voor de leerkrachten. Eveneens wordt
het ophalen en afzetten van de leerlingen met de bussen geregeld op de site. Dit zal een grote verbetering
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Diana Deput (0486 88 07 91)

• Za 7/12, 11 uur, ’t Portaal. Adventfeest, feest-

OKRA GELUWE

traa

> CONTACT: Gilbert Vanhopplinus (0485 98 74 58) en

> CONTACT: Jacques Van Bun (056 31 30 55)

s
kuit
Koe

• Di 3, 10 en 17/12, 13.30 uur, Oosthove Wervik. Petanque

• Do 12-19/12, 13.30 uur, ’t Portaal. Puntenkaarting
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OKRA WERVIK

> CONTACT: Eric Garrein 0473 63 65 76) en

Eliane Bouckaert (057 40 05 02)

o
rh

• Wo 4 en 11/12, De Knippelaar. Kaarten
• Do 19/12. Jaarlijks kerstfeest

• Wo 13-27 en di 29/12, 14 uur, ’t Portaal. Lijndansen

o
Vo

OKRA KRUISEKE

> CONTACT: Geert Verbanck (056 31 15 38) en

Frans Masschelein (056 31 29 77)

WERFVERKEER
• Het inkomende werfverkeer zal de N8 inslaan
ter hoogte van power tankstation, Koekuitstraat, Lindehofstraat, Voorhoek, Guido Gezellestraat.
Om het kruisen van werfverkeer zoveel mogelijk te
vermijden, zal het uitgaande werfverkeer langs
de Lage Meers rijden.
• Werfvoertuigen zullen op de werf parkeren en manoeuvreren.

t

Wilgestraa

t

• Do 5/12, 14 uur, Ter Linde. Kaarten
• Di 10/12, verzamelen om 13.30 uur, Ter Linde. Bowlen
• Wo 11/12, 14 uur, Ter Linde. Kerstviering, Mr. Lepouter komt daarna kaarten
• Di 17/12, vertrek om 13.30 uur aan Ter Linde. Wandelen

• Wo 18/12, 14 uur, Oosthove. Kubbspel

at

raa

NEOS GELUWE

> CONTACT: Eric Garrein (0473/63 65 76) en

Johan Vanrolleghem (0478 95 80 50)

tra

fst

• Di 3 en 17/12, 14 uur, ’t Portaal. Kaartnamiddag
• Di 10/12. 14.30 ’t Portaal. Kerstfeest

• Ma 16/12, 14 uur, Moriaen. Wandelen

Om de hinder van het werf- en schoolverkeer in de
omgeving te beperken werden volgende maatregelen
voorzien:

G. Gezelle
straat

ns

ho

NEOS WERVIK

> CONTACT: Eric Garrein (0473 63 65 76)

ne

de

Vr 6 en 20/12, 14 uur, Pionier. Curvebowls
Wo 11 en 18/12, 13.30 uur. Bolletra
Ma 16/12, 14 uur, ’t Portaal. Prijskaarting
Di 17/12, 14 uur, ’t Portaal. Darts
Vr 20/12, 14 uur, ’t Portaal. Bloemschikken
Ma 30/12, 14 uur, ’t Pardoen. Wandelen

programma met muzikale animatie met “Gino Dee”

Op 18 november 2019 startte de aannemer, firma
Denys uit Gent, met de bouwwerken. De bouwperiode
zal ongeveer 16 maanden duren. In november is gestart
met de afbraakwerken om nadien over te gaan tot de
grondwerken en de rioleringswerken.
Vanaf januari 2020 verwacht men te starten met de
funderingen en de ruwbouwwerken van het nieuwe
schoolgebouw.

Me

Lin

•
•
•
•
•
•

Zaal Oosthove, Speiestraat te Wervik
WANNEER? Vrijdag 3 januari 2020 om 13 uur (deuren open vanaf 12.30 uur)
PRIJS? 5 euro
KAARTEN? Bij alle seniorenverenigingen of bij
dienst Feestelijkheden, Sint-Maartensplein 16 te
Wervik
WAAR?

De eerste voorbereidingen zijn ondertussen achter de
rug zoals het leegmaken van enkele klaslokalen, het
verplaatsen van leidingen op het terrein en het archeologisch onderzoek op de site.

at
stra

VL@S WERVIK-GELUWE

Het aftellen is begonnen! Binnenkort wordt een nieuw gebouw opgetrokken
op het terrein van de Futura-school, Guido Gezellestraat 91 te Geluwe.

d
Zui

Voor alle senioren van Wervik, Kruiseke en
Geluwe
WANNEER: Vrijdag 13 december om 14 uur
WAAR: cafetaria van WZC Mater Amabilis, St.-Jorisstraat 3 te Wervik.
Eerst worden de beelden en avonturen bekeken
van de geslaagde reis naar de Cotswolds in Engeland. Na de koffie en de pauze wordt de nieuwe
SAR-reis 2020 voorgesteld en van uitleg voorzien.
Deze keer is onze bestemming, de mooie en rustige
Pfalz, bijgenaamd: het Toscane van Duitsland!
De reis is gepland van maandag 7 tot en met vrijdag 11 september 2020. Indien er meer inschrijvingen zijn, dan voorzien wij een 2de autocar van
maandag 24 tot en met vrijdag 28 augustus 2020.
WIE:

betekenen voor de mobiliteit in de buurt!
De bouwwerf zal heel wat bedrijvigheid met zich meebrengen. De school, de bouwheer Scholen van Morgen en
de aannemer doen het nodige om de overlast te beperken.

BOUWEN MET SCHOLEN VAN MORGEN
De school doet voor haar bouwproject een beroep op de publiek-private vennootschap ‘Scholen van Morgen’. Dit bouwprogramma werd door
de Vlaamse regering opgezet om de achterstand
in scholenbouw gedeeltelijk weg te werken. Momenteel worden, verspreid over heel Vlaanderen, nieuwbouw- en renovatieprojecten voor 165
scholen gerealiseerd.

December 2019 WAARHEEN
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ALLERLEI

VROUWENCENTRUM

Wil jij ook komen breien?

Gezocht: feestkledij

Kom langs bij de Breiclub. In 2020 zullen we maandelijks de 3de maandag
van de maand samen komen. Dus eerste keer is 20 januari.

De periode van warmte en gezelligheid komt er terug aan! Meestal
hoort hier ook nieuwe outfit bij om aan te schuiven bij familie en vrienden aan tafel. In het Vrouwencentrum proberen we ook om dit thema in
de kijker te zetten. Mensen met een centje minder, willen er minstens
even mooi uit zien. Daarvoor willen we graag beroep doen op JOU!
Heb je kledij in de kast hangen dat je niet meer draagt en feestelijk getint is? Schenk deze graag aan het Vrouwencentrum. Dit kan telkens tijdens de openingsuren van de winkel (dinsdag t.e.m. vrijdag vanaf 09.00
tot 17.00 uur – gesloten over de middag).
Wij en onze klanten zullen je dankbaar zijn!

Vrij breien: De breiclub is vrij voor
iedereen en de breiwerken zijn ook
voor zichzelf.
Breien op bestelling: Dit gebeurt
in het kader van de pamperbank.
Vraag en aanbod zijn niet in evenwicht, waardoor we soms door onze
voorraad heen zijn. Wij willen met
de opbrengst van verkoop pampers aankopen om de gezinnen te

kunnen bedienen.
1 pakket = 25 pampers en kost € 1.
Wat kan je zoal bestellen
bij onze breiclub?
- Kerstman: € 20
- Knuffeldoekje en babysokjes: € 10
- Muts en snood (is een sjaal om
over je hoofd te trekken): € 15
- Deken: 70-90 cm: € 10
		
100-150 cm: € 15

Gezocht: wol!
Heb jij een bol wol liggen die je niet
meer zal gebruiken? Dan kan je er
ons alvast een groot plezier mee doen.
Waar? Cafetaria buurthuis De Kier,
Gosserieslaan 4, Wervik

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

Woensdag vanaf 12 uur

MAALTIJDEN
VOOR KINDEREN EN (GROOT)OUDERS

Inschrijven
Kan tot uiterlijk 1 week voor de maaltijd.
Callcenter OCMW: 056/300 200
Sociale dienst: 056 95 26 00
Rosemarie Dewilde: 056 952 631, Jamie Ponseelse: 056 952 950
Brugfiguur Steffi: 056 952 605, schoolkansen@wervik.be
Vegetarische maaltijd mogelijk.

Data 2020: De Kier
Woensdag: 8 januari, 5 februari, 4 maart, 1 april, 6 mei en 3 juni
Data 2020: De Spie
15 januari, 19 februari, 18 maart, 15 april, 20 mei, 17 juni
Voorwaarden
Minstens één kind jonger dan 12 jaar.
Maximum 2 volwassenen per gezin.
Voor inwoners van Wervik, Geluwe en Kruiseke
Prijs
(Groot)ouders: 7 euro,
Kind: 4 euro,
Sociaal tarief: 1 euro
Info
Buurthuis De Kier
Rosemarie Dewilde
Gosserieslaan 4
Wervik
LDC De Spie
Jamie Ponseele
Beselarestraat 3
Geluwe
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Wat valt er in december
allemaal te beleven in het
Vrouwencentrum?
Naaihoek
op 5, 12 en 19 december
> INSCHRIJVEN: t.e.m. donderdag
5 december en donderdag 12 december 2019
Groep van 7 personen maximum
(7 naaimachines)
> MEEBRENGEN: schaar (om stof te
knippen), lat van 50 cm, potlood,
lintmeter, kopspelden, naainaalden en stof.
> AANBOD: tekenen van patronen,
herstelwerk, maken van kinderkledij of volwassenenkledij (uit
nieuwe stof of recyclage).
> PRIJS: 2 euro (+ eventuele materiaalkosten)

Kerstetentje op 6 december
Feestbuffet met vlees en vis vanaf
19 uur. Prijs bedraagt 20 euro.
Breng een kerstpakje mee ter
waarde van 6 euro.
Verwennamiddag met koffie
en taart
Vanaf 13.30 uur. - Prijs: 4 euro
Inschrijven kan tot 6 december.
Koopzaterdagen
Sla je slag op zaterdag 14 en 21 december. De winkel is doorlopend
open vanaf 9 tot 17 uur.
Prijskaarting op 20 december
Neem gratis deel en win een doos
pralines. - Om 13.30 uur.

Wat vind je bij ons?
• betaalbare kledij voor mannen, vrouwen en kinderen
• huishoudartikelen
• vrij toegankelijk
Kan ik kledij bezorgen?
Jazeker, onze kledijdienst is
steeds op zoek naar bruikbaar materiaal:
• kledij
• kledij van lokale sport- en
jeugdverenigingen (nieuw
en gebruikt),
• speelgoed, huishoudartikelen, ... (geen meubelen en
elektronische toestellen).
Waar kan ik kledij bezorgen?
• Wervik: De Kier, Gosserieslaan 4
• Geluwe: De Spie, Beselarestraat 3
• Kruiseke: kinderopvang
Sloeber, Hoogland 20,
(telkens tussen 17 uur en
18 uur).
Openingsuren
Winkel, Duivenstraat 38 in
Wervik
di-wo-do: 9-12 en 13-17 uur
(zomer: tot 17.30 uur)
vr: 9-12 en 13-17 uur
Retouchedienst
di-vrij: 9-12 uur en 13-17 uur
> INFO: Lucie Verbeke,
056 95 26 38
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Het stadhuis is gesloten op dinsdagnamiddag 24, woensdag 25, donderdag 26, vrijdag
27 en dinsdagnamiddag 31 december

VARIA

Landschapsplannen
Kleine landschapselementen zoals hagen, houtkanten, poelen, bomenrijen
en boomgaarden geven kleur en structuur aan ons landschap. Bovendien zijn
het belangrijke schuil- en voedselplekken voor heel wat dieren. Samen met
jouw gemeente proberen we het netwerk van deze kleine landschapselementen te versterken door het opmaken en realiseren van ‘landschapsplannen’.

GROENE
STROOM
EN GAS

Tijdens een bezoek krijg je advies en nuttige tips, maar wie weet kom je als
particulier of landbouwer ook in aanmerking voor ondersteuning van je
beplantingsplan. De omgevings- en terreinkenmerken (bodem, waterpeil,
type landschap) en je toekomstige ambities als eigenaar bepalen mee hoe
het landschapsplan er uiteindelijk kan uitzien. Droom je zelf van een bloeiende fruitboomgaard, een knotbomenrij of een poel op jouw terrein? Neem
dan zeker contact op met de landschapsconsulent.

Tot en met 11 februari 2020
kan je je opnieuw vrijblijvend
inschrijven voor de groepsaankoop groene stroom en gas
van de provincie West-Vlaanderen. Hoe meer mensen zich
inschrijven, hoe interessanter het aanbod! Al meer dan
250.000 gezinnen en bedrijven gingen jou voor.

foeke.vanweverberg@west-vlaanderen.be, 056 23 49 54.
www.stadlandschapleieschelde.be/landschapsplannen

> INFO

Schrijf
nu in!

> Inschrijven meer informatie? Surf naar www.westvlaanderen.be/groepsaankoop of bel naar 0800 18 711.

Vlaamse dakisolatienorm voor
woningen en huurwoningen
Tegen 2020 moeten alle daken van zowel woningen als huurwoningen, die
vóór 1 januari 2006 aangesloten zijn op het elektriciteitsnet, voldoen aan
de dakisolatienorm. Nieuwbouwwoningen (aangesloten op het elektriciteitsnet vanaf 1 januari 2006) die in orde zijn met de energieprestatieregelgeving, voldoen al aan de dakisolatienorm.
Wat is de minimumnorm?
Als minimumnorm voor dakisolatie wordt een R-waarde van 0,75 m²K/W
(vierkante meter kelvin per watt) genomen.
• Een geïsoleerde zoldervloer bij onverwarmde en onbewoonde zolder, geldt
als een geïsoleerd dak.
• Plafondisolatie komt enkel in aanmerking op voorwaarde dat de isolatie
doorloopt over het volledige plafond en een R-waarde van minimum 0,75
m²K/W heeft. Plafondisolatie (het zogenaamde 'koude dak') houdt mogelijk wel een risico in voor condensatieproblemen.
Vanaf 1 januari 2020 kan men ook aan de dakisolatienorm voldoen als de
energiescore van de woning, vastgesteld in een energieprestatiecertificaat
(EPC), lager ligt dan de grenswaarde die de Vlaamse regering heeft vastgesteld. Deze grenswaarden zijn:
• 600 kWh/m²: open bebouwing
• 500 kWh/m²: gesloten bebouwing
• 550 kWh/m²: halfopen bebouwing • 400 kWh/m²: appartement
18
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ZWEMBAD TER LEIE

STADHUIS - ONTHAAL

9de groepsaankoop
provincie

Infomoment
Burgercoöperaties
De 6 lokale besturen van
Deerlijk, Harelbeke, Menen,
Waregem (o.v.), Wervik en
Zwevegem kiezen ervoor om
zonnepanelen op hun openbare gebouwen te plaatsen via de
burgercoöperaties voor energie BeauVent en Vlaskracht.
Nog voor het eind van het jaar
zullen de zonnepanelen gelegd
worden. Op die manier kunnen inwoners mee investeren
in lokaal geproduceerde
hernieuwbare energie die
hen ook nog eens een dividend kan opleveren.
WAAR: Raadszaal stadhuis
WANNEER: donderdag 12 december om 19.30 uur
INFO: philippe.awouters@
vlaskracht.be - 0471 02 10 21

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 7 december)

> 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 7 december, alleen dienst
Burgerzaken)

SOCIALE DIENST OCMW
056 95 26 00
Vanaf november voorziet de sociale dienst permanentie op
dinsdagavond. Dit tot 18.30 uur.
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

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
Tijdelijk andere spreekuren van de

PENSIOENDIENST
056 95 26 11 - francoise.bonduelle@wervik.be
Vanaf 18/11 is er de maandag tijdelijk geen zitdag (Molenstraat 19, Wervik) en dit vermoedelijk tot eind februari 2020.
Vrije spreekuren op:
Woensdag
9.00 - 11.30 uur
Donderdag
9.00 - 11.30 uur
Vrijdag
9.00 - 11.30 uur

OPEN / GESLOTEN

Afspraken op:
Dinsdag: 14 - 16.30 uur
in Wervik
Donderdag: 16.30 - 17.45 uur
LDC De Spie in Geluwe

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
De recyclageparken van Mirom Menen zijn gesloten op
dinsdag 24, woensdag 25, donderdag 26 en dinsdag 31/12.

Maandag

Schooljaar

Kerstvakantie*

gesloten

14 - 16.30 uur
16.30 - 17.45 uur

		
Dinsdag
12 - 13.30 uur

(baantjeszwemmen)

17 - 19.45 uur
Woensdag 14 - 16.30 uur
17 - 20.45 uur
Donderdag 12 - 13.30 uur

(baantjeszwemmen)

(excl. voor 55-plussers)

12 - 13.30 uur

(baantjeszwemmen)

14 - 16.30 uur
gesloten
gesloten

16 - 17 uur

(excl. voor 55-plussers)

Vrijdag

17 - 19.45 uur
17 - 20.45 uur

Zaterdag
Zondag

14 - 17.45 uur
9 - 11.45 uur

14 - 16.30 uur
17 - 20.45 uur
14 - 17.45 uur
9 - 11.45 uur

* Tijdens de kerstvakantie is de glijbaan elke namiddag open.
Sluiting groot onderhoud: van 6 t.e.m.
26 januari 2020 (terug open op 28 januari)

DIENST TOERISME
NATIONAAL TABAKSMUSEUM
Laagseizoensuurregeling (16/11/2019 t.e.m. 31/03/2020) :
Dinsdag t.e.m. vrijdag: 10 - 12 uur en 14 - 17 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. 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 van 24 tot 28/12 en op 31/12.

Wachtdiensten
- Huisarts : bel 1733, van vrijdag 19 uur tot maandag 8 uur
- Apotheker: bel 0903 99 00 (€ 1,5/min) of www.apotheek.be
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IN BEELD

Breng jij onze
stad in beeld?

Verwelkoming nieuwe inwoners
Zondag 17 november werden de nieuwe inwoners in Wervik, Geluwe en
Kruiseke ontvangen voor een receptie en bezoek aan het Tabaksmuseum.

© Luc Vanthuyne

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

Herfstbeeld
Herfsttafereel langs de Leie.

© Luc Vanthuyne

Operatie Proper
Met Operatie Proper willen de Mooimakers en onze stad verenigingen een
duwtje in de rug geven om in actie te komen voor meer openbare netheid.
Een aantal verenigingen gingen reeds aan de slag. Het Sint-Jozefscollege
uit Wervik en de atletiekclub Athleoo werden hiervoor beloond en
ontvingen op 16 oktober een cheque van de Mooimakers uit handen van
schepen van Groen en Propere Stad Ann Degroote.

Winnaars teken- & kleurwedstrijd Carll Cneut

- Frie Vandepitte uit Dadizele (categorie < 6 jaar)
- Sjarel Boven uit Merksem (categorie 6-9 jaar)
- Leander Berghe uit Geluwe (categorie 10-14 jaar) - Hilde Woussen uit Ieper (categorie 15+)

Proficiat aan de winnaars!
Bedankt ook aan de talrijke deelnemers voor hun artistieke bijdrage.
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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.

