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Wervik, 15 oktober 2021 

 

Stad Wervik pakt uit met lichtwandeling rond ereburger Carll Cneut 

Internationaal gevierd illustrator en Werviks ereburger Carll Cneut is 25 jaar aan de slag. Naar 
aanleiding van deze feestelijke gebeurtenis bracht uitgeverij Querido in oktober het nieuwe 
boek 'Altijd wat te vieren' uit met illustraties van Carll gecombineerd met gedichten van 
verschillende auteurs. De publicatie vormde de basis voor een kleurrijke lichtwandeling 
waarmee het stadsbestuur tijdens de herfstvakantie wil uitpakken om dit jubileum in de kijker 
te zetten. 

De lichtwandeling brengt de wondere dierenwereld van Carll tot leven. 
Voor het animeren van de werken van Carll werd een beroep gedaan op 
de specialisten van Urban Mapping uit Kortrijk. Eerder werkte het bedrijf 
al mee aan publieksevenementen zoals ‘Magisch Menen’, ‘The Crystal 
Ship by Night’ (Oostende) en recent nog ‘Follow the… Feniks’ 
(Nieuwpoort). 

De wandeling (+/- 2 km) start aan het Nationaal Tabaksmuseum 
(Koestraat 63) en brengt je langs 4 locaties waar je de lichtanimaties 
kan bewonderen (achterzijde/tuin Tabaksmuseum, omgeving grensbrug, 
stadhuis en toren Sint-Medarduskerk). De wandellus kan je gratis 
afstappen of combineren met een (betalend) bezoek aan de tijdelijke 
tentoonstelling met de schilderijen voor het nieuwe boek 'Altijd wat te 
vieren' in het Tabaksmuseum. Bij een bezoek aan de tentoonstelling 
ontvang je een geïllustreerd wandelkaartje. 

Geanimeerde wandeling 

Op zaterdagavond 6 november is er extra beleving met fascinerende licht- en vuuracts op het 
traject van de wandeling.  
 
Maak er een sfeervolle avond met het gezin, familie of vrienden van en reserveer optioneel 
de culinaire toer met heerlijke streekgebonden hapjes en drankjes onderweg. Deelname kost € 
15 voor volwassenen en € 7,5 voor kinderen <12 jaar (incl. bezoek aan Cneut-expo in 
Tabaksmuseum). Hiervoor dient vooraf ingeschreven te worden (uiterlijk 3 november). 

http://www.wervik.be/
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Signeersessie 

Wil je Carll persoonlijk ontmoeten en een uniek, gepersonaliseerd exemplaar van 
zijn nieuwe bundel? Kom dan zeker naar de signeersessie op donderdagavond 4 
november! (het boek kan ter plaatse aangekocht worden) 

 

 

Creatief aan de slag! 

Kinderen die deelnemen aan de tekenwedstrijd maken kans op een gesigneerd boek van Cneut. 
Deelnemingsformulieren vind je in de bib van Wervik & Geluwe en in het Tabaksmuseum. Kinderen 
die lagere school lopen in Wervik, Geluwe en Kruiseke krijgen sowieso een exemplaar mee naar 
huis. 
In de bibliotheek van Wervik zal een themastand ingericht worden waar de bezoeker kennis kan 
maken met het inmiddels uitgebreide oeuvre van de illustrator. 
 

Aangepaste openingsuren Tabaksmuseum en dienst Toerisme tijdens herfstvakantie 

Van vrijdag 29 oktober t.e.m. zondag 7 november zijn het museum en toeristisch infokantoor 

doorlopend te bezoeken van 14 tot 22 uur (uitzonderlijk ook op maandag). De lichtanimaties zijn 

te bewonderen tussen 18-22 uur.  

 
 

Oproep aan de inwoners en lokale handelaars: 
 
Woon je langsheen het traject van de lichtwandeling? (jaagpad tussen Tabaksmuseum en 
Vrijdagmarkt, Leiestraat, Sint-Maartensplein, Ooievaarsstraat, Sint-Medardusstraat, Koestraat) 
Plaats dan elke avond van de herfstvakantie tussen 18-22 uur één of meerdere kaarsjes of lichtjes 
voor je raam of in de etalage van je zaak, en zorg zo mee voor een feeërieke sfeer.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.wervik.be/


  

 

 

    
 
                     P e r s b e r i c h t  
                     +  u i t n o d i g i n g  
 

 

Stad Wervik – Sint-Maartensplein 16, 8940 Wervik – Tel. 056 95 20 00 – www.wervik.be – info@wervik.be 

 

 
 

 

 

 
 
Voor de journalist (niet publiceren a.u.b.) 

U I T N O D I G I N G 

Het stadsbestuur nodigt je graag uit op vrijdag 29 oktober om 19 uur stipt in het Nationaal 
Tabaksmuseum voor de plechtige opening van de lichtwandeling en tijdelijke expo. Na een korte 
verwelkoming gaan we op verkenning op de route en kan je de lichtanimaties in primeur 
bewonderen. We sluiten af met een receptie in het museum. Je kan er ook kennismaken met Carll 
Cneut. 

Wil je erbij zijn? Fijn! Inschrijven kan via volgende link (uiterlijk dinsdag 27 oktober):  
www.wervik.be/webform/lichtwandeling 
 
We hopen je alvast te mogen verwelkomen. 
 

 
 
Meer info? 
 
Bart Pynket 

Schepen voor Cultuur 

T 0499 59 59 07 

E bart.pynket@wervik.be 

 

Geert Bossuyt 

Schepen voor Toerisme & Recreatie 

T 0499 58 35 48  

E geert.bossuyt@wervik.be 

 
Steven Masil 

Coördinator museum – erfgoed – toerisme  

T 0491 56 08 43 

E steven.masil@wervik.be 

 
Björn Leleu 

Coördinator Vrije Tijd  

T 0497 26 50 87 

E bjorn.leleu@wervik.be 

 

  

http://www.wervik.be/
http://www.wervik.be/webform/lichtwandeling
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Wens je digitaal beeldmateriaal? Contacteer: 

 

Kris Deronne  

Deskundige Toerisme 

T 056 95 24 28  

E kris.deronne@wervik.be 

 
 

 
Dank bij voorbaat voor een redactionele bijdrage rond dit nieuwsitem. 

http://www.wervik.be/

