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februari 2017

Stadskrant

OPENINGSUREN

Voorwoord

Stadhuis administratief centrum
(Grote Markt 1) en Techniek
en Planning (Veurnestraat 55)

Beste Poperingenaar

Maandag – zaterdag: 9 – 12 u.
Vrijdag: 14 – 16 u.
Sociaal Huis (Veurnestraat 22)
Maandag – donderdag: 9 – 12 u. en
14 – 16.30 u.
Vrijdag: 9 – 12 u. en 14 – 16 u.
Recyclagepark
(Vlaanderenlaan 16)
Maandag, woensdag, donderdag &
vrijdag: 10 – 12 u.
Maandag – vrijdag: 13 – 17.30 u.
Zaterdag: 8 – 14 u.
Opgelet! De laatste bezoekers
worden een kwartier voor
sluitingstijd toegelaten op het
recyclagepark.
De openingsuren van de vrijetijdsdiensten kun je
raadplegen in de vrijetijdskalender die bij je in de
bus viel. Heb je geen kalender ontvangen? Voor een
gratis exemplaar kan je terecht bij het onthaal, de
bibliotheek …

Ondertussen is het feestgedruis rond Oud en Nieuw verstomd en hebben we het even
gehad met uitgebreide recepties en feestmaaltijden.
Alhoewel… Eind februari vieren we de eerste verjaardag van ons Lokaal Dienstencentrum
De Bres, recht tegenover het Sociaal Huis in de Veurnestraat. Je bent er ongetwijfeld
al eens voorbij gereden of gewandeld. En ben je er al eens binnen geweest? Dagelijks
komt er heel wat volk over de vloer voor het uitgebreide aanbod: een cursus Tai Chi, een
opleiding smartphone of gewoon voor een gezellige babbel en een kop koffie. ’s Middags
kan je bovendien terecht in Resto De Bres (in de bistro van Huize Proventier) voor een
eenvoudige maar lekkere dagschotel. De activiteitenkalender staat bol van gezellige
feestjes, leerrijke cursussen en leuke uitstapjes.
En we hebben nog een jarige in ons midden: de OCMW’s bestaan dit jaar 40 jaar.
Deze Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn zijn in de voorbije jaren heel erg
geëvolueerd. OCMW-medewerkers leveren vandaag een uitgebreider aanbod aan
diensten voor een diverser publiek dan 40 jaar geleden. Dat is niet anders in Poperinge.
Je kan in het OCMW terecht voor de meest uiteenlopende vragen rond welzijn. Neem
een kijkje op de website (www.ocmw.poperinge.be) of loop even langs de balie van ons
Sociaal Huis. We helpen je graag verder!

Vriendelijke groeten
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Coverfoto: De foto is een verwijzing naar de
artikels rond OC De Bollaard (‘Watounaars
denken mee over nieuwe Bollaard’) en de Grote
Boekenverkoop (‘Ik zoek… ik zoek… een boek’).

Watounaars denken mee
over nieuwe Bollaard
Vanaf maart ruimt de oude Bollaard plaats voor een multifunctionele nieuwbouw, met extra aandacht voor duurzaamheid,
akoestiek en gebruikerscomfort. Het bewonersplatform Watou voelt zich zeer nauw bij het project dat architect Karel
Vandewynckel typeert als hedendaagse strakke architectuur, betrokken.
Patrice Bakeroot, voorzitter van het
bewonersplatform Watou: “Jaren
geleden al staken wij de koppen bij
elkaar. Ons dorp kreeg immers te
kampen met een reeks leegstaande
of verouderde overheidsgebouwen
zoals de brandweerkazerne, het
vroegere gemeentehuis, het huidige
Festivalhuis, het Douviehuis en De
Bollaard”. Die denkoefening, mee
begeleid door de stad, leidde al snel tot
de unanieme conclusie dat De Bollaard
een nieuwbouw verdient op de huidige
plaats.
Intussen is er voor elk
patrimoniumprobleem een oplossing:
brandweerkazerne en gemeentehuis
zijn verkocht, er is een Festivalhuis,
het Douviehuis wordt een woonproject,
het vroegere rusthuis is vandaag een
bloeiend Plokkersheem en volgende
maand wordt De Bollaard gesloopt.
“Samen met de stadsdiensten en
adviesorganen bezochten we diverse
ontmoetingscentra in de brede regio.
We spraken met uitbaters over wat goed
en minder goed blijkt. Die bezoekronde
leverde ons veel boeiende info op. Van bij

de start zat architect Vandewynckel op
dezelfde golflengte. Zijn eerste ontwerp
was meteen voor 90% in orde. Wij
konden volop participeren en nog een
aantal verlangens realiseren: van een
betere inrichting van de keuken tot een
betere locatie voor en meer toiletten”.
Architect Karel Vandewynckel zet zijn
visie uiteen: “Tijdens het plaatsbezoek
leerden wij de mankementen van de
huidige Bollaard kennen: betonrot, niet
duurzaam, L-vormige zaal, niet upto-date voor de vele vaste gebruikers,
een aaneenschakeling van hokjes door
een tekort aan bergruimte,... Tegelijk
bleef de linkerstrook naast het gebouw
onbenut”.
Karel Vandewynckel tekende een
ontwerp waarbij het gebouw naar
rechts opschuift, waardoor de
linkerstrook volop een functie krijgt
(o.a. als toegangszone en als overdekte
speelruimte voor de buitenschoolse
kinderopvang). Het nieuwe gebouw
is eerder op de achterzijde gericht
via een ruime, luchtige zaal met
buitenterras, speelruimte, groenzone en
schuttersfaciliteiten.
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Karel Vandewynckel, architect

Vooraan ligt de focus op de vaste
gebruikers als de academie, een
belevingsruimte voor o.a. de bibliotheek
en de buitenschoolse kinderopvang.
Via een doorlopend wandelpad met
haag en uniforme parkeerzone zijn
De Bollaard en het aanpalende KSAgebouw met elkaar verbonden. Tegelijk
wordt de leverancierstoevoer tussen
beide gebouwen verkeersarm.
“De industriële structuur is door
het lijnenspel van het schrijnwerk
toch speels. De grijze betonpanelen
contrasteren met de houten
gelamineerde spanten. Het gladde beton
staat voor een hedendaagse, strakke
architectuur: de zichtbare materialen
aan de binnenzijde ogen eerlijk en zijn
een architectonische meerwaarde”,
vertelt de architect.

Patrice Bakeroot, voorzitter bewonersplatform Watou

KSA Watou houdt, in samenwerking met andere Watouse verenigingen,
op zaterdag 17 februari 2017 een afbraakfuif in De Bollaard.
Vanaf de start van de werken kan je de bouw volgen via
www.poperinge.be/bollaard of de facebookpagina van de dienst Cultuur.
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Bij het ontwerp ging extra aandacht
naar duurzaamheid en akoestiek: “Er
komt een energiezuinige verwarming
door middel van een warmtepomp en
gebruiksvriendelijke knoppen, een
doordacht ventilatiesysteem en een
energiezuinige verlichting met sensoren.
Tegelijk is er aandacht voor een goede
isolatie en een aangename akoestiek
dankzij een geperforeerd steeldeck,
geperforeerd gipskarton en aangepast
metselwerk”.
Patrice Bakeroot is ook blij dat er een
snelle en adequate oplossing uit de bus
kwam voor de tijdelijke huisvesting van
de vele verenigingen tijdens de werken:
“De verenigingen kunnen tegen dezelfde
huurprijzen terecht in de parochiezaal,
een duidelijke win-winsituatie voor alle
betrokken partijen”.

Stadsklap
Waar vind ik een uittreksel
uit het strafregister? (Wouter A.)
Een uittreksel uit het strafregister kan je perfect aanvragen via het E-loket. Het stadsbestuur streeft
er namelijk naar om zijn dienstverlening zo veel mogelijk naar jouw wensen te organiseren. Het
elektronisch loket of E-loket biedt het voordeel dat je als burger 7 dagen op 7 en 24 uur op 24 van thuis
uit verschillende documenten kan opvragen bij de dienst burgerzaken.
Momenteel kunnen volgende documenten via het E-loket op www.poperinge.be worden aangevraagd:
• een bewijs van nationaliteit (enkel voor Belgen);
• een bewijs van woonst;
• een bewijs van woonst met historiek;
• een bewijs van leven;
• een getuigschrift van samenstelling van het gezin;
• een uittreksel uit het strafregister;
• een afschrift of uittreksel uit de geboorteakte;
• een afschrift of uittreksel uit de huwelijksakte;
• een afschrift of uittreksel uit de overlijdensakte;
• het aangeven van een adreswijziging.
Het E-loket is heel eenvoudig in gebruik: je moet enkel het juiste
aanvraagformulier op de website volledig invullen. Vervolgens heb je de
keuze om het gevraagde document per post of e-mail te ontvangen.
Het uittreksel van het strafregister kan omwille van privacyredenen
enkel via de post verstuurd worden. Het kan ook voor je
klaargelegd worden zodat je het zelf kan komen afhalen. Indien
iemand anders het document komt afhalen, dien je een
volmacht te geven aan deze persoon.
Meteen na het versturen van de aanvraag krijg je een
elektronische bevestiging dat de aanvraag goed werd
ontvangen. De medewerkers op de dienst burgerzaken
engageren zich om deze zo snel mogelijk te
behandelen. Ten laatste twee
werkdagen na het invullen van het digitale
aanvraagformulier ontvang je
het gevraagde document in je postbus of mailbox.
Vragen?
Neem contact op met de dienst burgerzaken:
057 34 66 73 of burgerzaken@poperinge.be.
Diensthoofd burgerzaken
Sofie De Rynck
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Van kerkhof
naar bezinningspark

Poperinge

GROENE DREVEN
Openbare besturen kregen sinds 2015 een volledig
verbod op het gebruik van pesticiden opgelegd. Vooral
op begraafplaatsen is het onderhoud daardoor niet
simpel, maar tegelijk biedt dit ook een kans. Die
grijpt Poperinge bij de herinrichting van de stedelijke
begraafplaats Ter Ruste aan de Elverdingseweg.

“We halen alle overbodige verharding weg en zaaien
gazon tussen de graven waar nu grindpaadjes lopen”,
zegt Andy Malengier, ontwerper van de vernieuwde
begraafplaats. “Bovendien planten we ook heel wat inheemse
hoogstambomen, zodat je mooie groene dreven creëert. Op die
manier wordt de begraafplaats een soort park en dat hebben
we van doen in de steeds krapper wordende open ruimte”.

EEN CENTRAAL HART
Wie nu de begraafplaats betreedt, treft er een functionele
maar erg saaie inrichting, zonder enige globale visie. Dat
kan beter, vindt de ontwerper, zonder de huidige functies te
verliezen. Er komen zelfs nieuwe functies bij. “We willen een
centraal hart maken dat de mogelijkheid schept tot het waardig
binnenkomen, afscheid nemen, bezinnen, asbezorging en
herdenking. Er werd gestreefd naar optimale stille schoonheid,
wat altijd een troost en hoop biedt aan de rouwende of
herdenkende mens. Het toegangsplein van de begraafplaats
heeft op vandaag te weinig karakter opdat de afscheidnemende
bezoeker of de gewone bezoeker aan de begraafplaats even een
andere wereld zou kunnen betreden. Een andere wereld van
schoonheid en bezinning”.

Poperinge

OMMUURD TOEGANGSPLEIN
De ontwerper wil een ommuurd toegangsplein creëren, met
een soort toegangspoort. De bestaande lindebomen die nu
aan de ingang staan, worden in die poort geïntegreerd. De
nodige gebouwen zullen allen in dezelfde architecturale stijl
worden gebouwd en geïntegreerd in het centrale plein. Andy
Malengier onderscheidt drie functies: “Er is het ommuurde

Poperinge
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toegangsplein tot de begraafplaats (ceremoniële functie), het
kleine gebouw met sanitaire voorziening en een ruimte voor het
personeel (functioneel) en een sokkel voor het plaatsen van een
kunstwerk (symbolische functie). Het kunstwerk doet denken
aan een rustend figuur, symbolisch voor de begraafplaats Ter
Ruste.”

zonder ceremonie moet deze plek een mooie tuinkamer zijn
die ruimte biedt voor herdenken en bezinnen. In hoefijzervorm
zijn zitplaatsen voorzien en ook tegen de hagen die de plaats
omzomen, komen zitplaatsen. Iets hoger gelegen ligt de
strooiweide, die op deze manier integraal deel kan uitmaken
van een afscheidsritueel. Uit respect voor wie tot nog toe
werd verstrooid, zal de huidige strooiweide blijven bestaan,
maar niet meer worden gebruikt. Voor het bijzetten van urnen
worden met hagen afgesloten crematietuinen voorzien met
columbariumelementen en urnenkelders. “We moeten van onze
dierbaren afscheid kunnen nemen en hen later herdenken in
heel mooie stille tuinen”, besluit Andy Malengier.

AFSCHEID IN EEN STILLE TUIN
Voor het toegangsplein komt de plaats waar de
afscheidsceremonie bij een begrafenis kan plaatsvinden. Op
een vaste sokkel kan de urne worden geplaatst, een kist kan
worden voorgereden door de begrafenisondernemer. Maar ook

Watou

PARK VOOR HERDENKING
Malengier is ook de ontwerper van de nieuwe begraafplaats
in Watou. De visie is dezelfde als die voor de herinrichting
van Ter Ruste in Poperinge. Het centrale toegangsplein komt
in de Kapelaanstraat. De strooiweide krijgt een prominente
plaats in de ceremoniële afscheidsplaats. “We willen hiermee
de bevolking aanzetten tot meer crematie”, zegt Malengier.
De begraafplaats wordt een zeer open ruimte, met enkel
bomen rond de herdenkingsplaats. Zo wordt het zicht op het
open landschap gevrijwaard en krijgt het grafmonument voor
Eddy Van Vliet (dat dus terugkeert naar zijn oorspronkelijke
plaats) de verdiende aandacht. Ook de begraafplaats van
Watou moet een park voor herdenking worden.

Watou

Watou

7

Eind januari, het stadskrantje valt in de bus. Ik blader even door de vernieuwde versie om te zien wat er
allemaal te doen is in Poperinge in februari. Ik ben altijd op zoek naar wat zinvolle vrijetijdsbesteding, maar
vaak vind ik geen passende invulling voor overdag.
Mijn buurvrouw, die ook alleenstaande is, en ook de eenzaamheid probeert te doorbreken, vertelde me dat er
een ruim aanbod aan activiteiten in het nieuwe Lokaal Dienstencentrum De Bres is. Zij kent het reilen en zeilen
daar al een beetje want ze maakt er gebruik van het sociaal restaurant. “Nu ja, naar De Bres gaan … Zal dat iets
voor mij zijn?”, vraag ik me af.

Welkom in De Bres!

VOOR ELK WAT WILS
Uit nieuwsgierigheid kijk ik toch even
met bijzondere aandacht naar wat
er zoal georganiseerd wordt. Amai,
allerhande cursussen computer!
‘Publisher’, wat zou dat zijn? En
‘Photoshop Elements’ ? Ik kan nog
geen computer aanzetten. Ik blader
hoopvol even verder en merk dat
er heel wat hobbyactiviteiten zijn:
kantklossen, patchwork, breien, crea,
bloemschikken,...' Nu ja, een handige
harry ben ik niet echt!
Maar het volgende lijkt wel iets voor mij
te zijn: een fotonamiddag met taart en
koffie. Dat is misschien de uitgelezen
manier om even langs te gaan voor een
eerste kennismaking. Ik nodig mijn
buurvrouw uit om samen een stuk taart
te gaan eten. Op die dag is zij ook al
ingeschreven in Resto Proventier, weet
ze me te zeggen.

RESTO PROVENTIER
Ik zeg mijn maaltijd aan huis af en bel
naar De Bres met de vraag of ik nog
op tijd ben om de volgende dag bij
mijn buurvrouw aan te sluiten. Ik krijg
Sabien aan de lijn en na een minimum
aan formaliteiten is de zaak beklonken.

Eerlijk gezegd: de prijs valt zeer goed
mee. Aangezien ik 60-plusser ben, kan
ik een volledige dagschotel krijgen
voor 7 euro. Wellicht zal dat een stuk
aangenamer zijn dan in mijn eentje
thuis te eten. De eerste drempel is vlot
genomen.
’s Middags komen we aan in het
restaurant in de Doornstraat, ingebed in
Woon- en Zorgcentrum Huize Proventier.
Martine staat klaar met een aantal
vrijwilligers bij het buffet om ons van
dienst te zijn. We worden niet aan tafel
bediend, maar dat is geen probleem.
Zo kunnen we op eigen tempo onze
maaltijd nuttigen. De sfeer voelt zeer
gemoedelijk aan, maar we moeten de
gezellige drukte op tijd verlaten voor
onze taartafspraak: richting De Bres aan
de overkant van de straat.

BISTRO LUCIEN DE GHEUS
De Bres is gelegen in de Veurnestraat
en hoewel ik hier al enkele keren voorbij
ben geslenterd, wist ik niet dat we hier
zomaar binnen konden wandelen. Aan
de ingang zie ik op het infoscherm
onmiddellijk de verschillende activiteiten
van de maand verschijnen. Mijn
buurvrouw springt even binnen aan het
onthaal en vraagt Hélène het nieuwe
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activiteitenboekje van januari-februari.
Ze wordt met een glimlach bediend.
We lopen door naar bistro Lucien De
Gheus, de cafetaria van het centrum
en daar kom ik onmiddellijk een oude
bekende tegen.
- Mo kik wie dam ier en, wuk doei giej
ier?
- Ewe kom ik ier ol lange wi, ke te
fète ‘zelfredzaamheidstraining’
lik of dazt ier noem. Ti ier boovn it
bewegingslokoal.
- Mo how, voe wuk i dat nodig? Wuk
moej doa toe doe?
- Ewe ja, we doe doa tope wot
oefeningn. Groepgymnastik, op e
vilow zitn, dingn voe je evenwicht,
ommegoa met e rollator. Ol zukke
dingn. E kmoe zegge … de companie
is in orde! Sophie en Karlijn doe stif
nulder beste. Ze me tuus oek ol goed
geholpen!
- Zi die missches oek va De Bres?
- Ewe joas e nins. Ze huzenieren ier op
‘t ièste verdiep, mo ze zi eigelik vant
Thuiszorgkruispunt.
- Oei, wuk i dadde?
- Ewe ze goa zidder bi de mensche tuus
en helpen je om gepaste extra hulp te
krigge ajt nodig et. Ze hebben bie mie
gezorgd voe gezinshulp achter dak e
voln wos. E ze toe vwoorn e steld va
ier te kom oefen ak a bitje beter wos.

'Mo kik wie
dam ier en,
wuk doei
giej ier?'

Wil je graag
meer informatie?
Lokaal Dienstencentrum De Bres
(www.dienstencentrumdebres.beinfo@dienstencentrumdebres.be057 34 66 24)

‘K kom ossa stif atidn dak ièst nog e
kaffietje kun drinken. Ken ier ossa we
etwie voe e bitje koetnansche te.
- Ewe bing, jed ier goed je droai e voeng.
Kpeizn dak oek mièr e ki me noofd go
bin steekn!
Het is ondertussen al behoorlijk druk
in de bistro. De vrijwilligers zijn druk in
de weer met bestellingen opnemen en
bedienen. Een aantal mensen heeft zich
in het zithoekje genesteld en is de krant
aan het lezen. Gezellig! Ondertussen
worden foto’s van voorbije activiteiten
op de tv-schermen geprojecteerd. Een
uitstap naar Rijsel en Gent zijn reeds
de revue gepasseerd. Ik zie dat er ook
bijzondere aandacht aan mensen in een
rolstoel werd besteed: de wandeling
op het domein van De Lovie zag er heel
aangenaam uit.
De optredens in de bistro van Huize
Proventier lijken ook telkens veel volk
te lokken. En kijk, er wordt blijkbaar
ook gequizd! Ik zie dat Jan Gazette de
quiz in goede banen leidt. Gemakkelijk
zal het dus wel niet zijn, maar dat is
echt iets voor mij. Ik heb even geen
oog meer voor mijn buurvrouw en trek
naar het onthaal voor meer informatie.
Charlotte vertelt me dat er in maart een

volgende editie is in samenwerking met
het Dienstencentrum van Ieper. En later
op het jaar staat de quiz weer op het
programma.

EXTRA ONDERSTEUNING
Ik verneem dat je hier verder ook terecht
kan voor de kapper en de pedicure.
En dat je in Huize Proventier zelfs een
bad of douche kan nemen. Dat is lang
geleden. Thuis durf en kan ik niet meer
alleen in bad. Collega Tine pikt hier
bereidwillig op in en suggereert dat mijn
thuisverpleegkundige misschien met
me mee kan gaan om te helpen. Ik moet
enkel een afspraak maken, maar dat
lijkt me logisch.
Ik krijg de indruk dat Charlotte en Tine
het gevoel hebben dat ze veel voor
me kunnen doen en ik moet toegeven
dat ik dat gevoel deel. Vandaar dat
we nog even verder babbelen. Die
computerlessen zijn helemaal niet
moeilijk. Je kan gewoon instappen
in een reeks voor beginners waarbij
vrijwilligers je individueel begeleiden.
Er wordt me ook nog verteld dat
er regelmatig infomomenten en
voordrachten georganiseerd worden.
Dat lijkt me wel interessant, maar nu
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moet ik even bekomen van de stortvloed
aan informatie die ik heb gekregen. Na
de leuke babbel trek ik weer richting
bistro. Daar wachten mijn buurvrouw
en een lekker stukje taart mij al op.
Ik vertel aan mijn gezelschap dat ik
zeker terugkom naar De Bres voor
een activiteit of misschien wel om er
vrijwilligerswerk te doen. Dat lijkt me
wel een ideale gelegenheid om nieuwe
mensen te leren kennen.

APPARTEMENTEN MET ZICHT
OP STADSPARK
Na een aangename namiddag keren we
terug huiswaarts. Tot mijn verbazing zie
ik aan het toegangssas dat iemand zijn
brievenbus licht. Tiens, er zijn hier meer
brievenbussen, stel ik vast. Kan je hier
wonen?
Hélène heeft mijn blik gevolgd en komt
even uit haar bureau om het uit de
doeken te doen. Er zijn hier dus ook nog
eens vier huurappartementen vlakbij
het centrum, met zicht op het stadspark
en die aanleunen bij Huize Proventier
waarbij de verpleeg– en zorgequipe de
zorgpermanentie voor de bewoners van
de flats verzekert. Hoh, da’s misschien
ook wel iets voor mij, wie weet!

KEIK

P

ACTUA

Tot voor kort kregen ouders bij de
geboorte of adoptie van een kind
een gemeentelijke geboorte- of
adoptiepremie in de vorm van een
pop.kadobon. De waarde van deze
bon was afhankelijk van het aantal
kinderen in het gezin. Vanaf 1 januari
2017 krijgen ouders bij de geboorte
van elk kind een pop.kadobon ter
waarde van 35 euro.
Voor ontvangst van deze bon worden
de ouders enkele maanden na de
geboorte persoonlijk uitgenodigd.
Meer info via
burgerzaken@poperinge.be of
057 34 66 73.
Het Burgemeester Bertenplein wordt
heraangelegd, met aandacht voor
voetgangers (verhoogd en breed
voetpad) en rolstoelgebruikers
(verlaagde boordstenen en
verhoogde busopstapplaats).
Zowel het parkeergedeelte, als
de verbindingsweg voor het SintJanscollege worden heraangelegd in
natuursteen. Meer info via
technische.dienst@poperinge.be
of 057 34 62 98.

Op de agenda van de gemeenteraad
van 30 januari 2017 stond de
goedkeuring van de weg- en
rioleringswerken in de Switch
Road. Het ontwerp van studiebureau
Cnockaert werd voorgelegd tijdens
een bewonersvergadering. Er
komen fietssuggestiestroken, een
verhoogd plateau ter hoogte van de
Binnenkouter en veilige oversteken ter
hoogte van de voetgangersdoorsteken
naar de wijken Binnenkouter en
’t Vliegend Paard. Meer info via
technische.dienst@poperinge.be of
057 34 62 98.
In de wijk De Lijster (2017) en in het
oudste deel van de Hoppelandwijk
(een deel in 2017 en een deel in 2018)
worden de voetpaden heraangelegd.
In het budget 2017-2018 is
hiervoor 875 000 euro voorzien. De
werken omvatten het opbreken en
heraanleggen van de voetpaden,
boordstenen en goten. In een tweede
fase worden de voetpaden in het
andere deel van de Hoppelandwijk
aangepakt. Meer info via technische.
dienst@poperinge.be of 057 34 62 98.

Asbest werd tot in de jaren 80 veel
gebruikt in woningen. Sinds 1998 is
het gebruik ervan verboden. In veel
gebouwen vind je wel nog asbest terug
in leien, golfplaten of asbestisolatie
rond verwarmingsbuizen. Het
inademen van asbestvezels kan
ernstige gevolgen hebben voor je
gezondheid. Gebruik daarom geen
mechanische werktuigen zoals een
boor of schuurmachine, maar laat
asbest verwijderen door een erkende
asbestverwijderaar. Wil je weten hoe
je asbest kan herkennen in je woning?
Is er asbest aanwezig in je woning
en wil je weten wat je kan doen? Surf
naar www.asbestinfo.be voor meer
info.

Ga de uitdaging aan en drink in
februari geen alcohol. Zo ervaar je
wat een maand zonder alcohol met
je doet. Schrijf jezelf, je sportclub, je
vereniging, je vriendengroep,... in via
www.tourneeminerale.be.
In Vlaanderen is er een sterke
toename vastgesteld van het aantal
metaaldiefstallen op kerkhoven. De
stad heeft reeds een aantal actieve
preventiemaatregelen genomen om
dit tegen te gaan. Als burger kun je
zelf ook een bijdrage leveren in de
bestrijding van dit soort diefstallen:
• Maak foto’s van waardevolle
voorwerpen op en rond graven. Dit
vergemakkelijkt de identificatie van
gestolen voorwerpen.
• Neem contact op met de politie
wanneer je een verdachte situatie
opmerkt op de kerkhoven.
• Markeer bronzen en koperen
voorwerpen.
• Geef elke diefstal aan bij de politie.

e
‘In 2017 willen w
st
nieuwe toekom
samen aan een
te
beginnen door
trouwen.’
Ilse en Diego

WAT BRENGT 2017?
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De heer Lieven Ryckbosch nam
ontslag als gemeenteraadslid
en wordt opgevolgd door de
heer Jan Van Bruwaene. Jan Van
Bruwaene wordt hierdoor vast lid
in de gemeenteraadscommissies
RMNO en Techniek en Planning en
plaatsvervangend lid in de stedelijke
adviesraad voor mobiliteit en verkeer.
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Ook in 2017 kunnen bouwers en
verbouwers op heel wat premies
en steunmaatregelen van de
verschillende overheden rekenen.
Heb je bouw- of verbouwplannen?
Kom dan langs bij de HABITO
woonwinkel voor gedetailleerde
informatie en begeleiding bij de
aanvraag van deze premies.
Het overzicht hieronder is een
beknopte samenvatting en bevat
geen premies uitgereikt door Eandis
en Wonen Vlaanderen. De volledige
reglementen en de bijhorende
aanvraagformulieren zijn terug te
vinden via www.habitowoonwinkel.be.
Premies stad Poperinge
• Premie voor het functioneel renoveren
van woongelegenheden
- Ter verbetering van oude
woningen die minstens 30 jaar
bewoond zijn en een kadastraal
inkomen hebben van max. 500 euro.
- Installeren van eerste binnentoilet,
installeren van eerste badkamer,
vochtbestrijding, grondige
elektriciteitswerken.
- Aanvraag voor aanvang van de
werken bij HABITO woonwinkel.
• Premie voor investeringen in
duurzame maatregelen
- Energiebesparende maatregelen
bij verbouwingen van bestaande
woningen.
- Bij nieuwbouwwoningen kan voor
BEN-woning of passiefwoning
een premie worden aangevraagd
wanneer voldaan is aan de
E-peilnorm.
• Impulssubsidie private huurmarkt
- Voor renovatie van private
huurwoningen.
- Renovatiewerken moeten
noodzakelijk zijn om de
woning te laten voldoen aan de
kwaliteitsnormen uit de Vlaamse
Wooncode of de huurwoning
energiezuiniger te maken.
- Vochtbestrijdingswerken,
elektriciteitswerken, dakwerken,
isoleren van de woning, plaatsen
van hoogrendementsbeglazing,
condensatieketel, ventilatiesysteem.
- Specifieke voorwaarden zijn terug
te vinden op de website van HABITO
woonwinkel.

Regine

WAT BRENGT 2017?
Vlaamse Energielening
(maximaal 10 000 euro over een
maximale looptijd van 5 jaar)

•

Iedereen kan een energielening
aanvragen tegen een vaste
intrestvoet van 2%. Voor bepaalde
doelgroepen is de lening
renteloos.

•

Voor werken waardoor je
energie zal besparen in je
woning, zoals dakisolatie,
muurisolatie, vloerisolatie,
hoogrendementsbeglazing, deuren
en isolerende garagepoorten, een
zuinige verwarmingsinstallatie,…

Warmtefoto van residentieel Poperinge
Bekijk de warmtefoto van je woning op www.warmtefotowest.be/residentieel of kom langs bij de HABITO
woonwinkel voor een juiste interpretatie van de foto en persoonlijk advies.
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De boekenverkoop op vrijdag 3 en zaterdag 4 februari 2017 in de gotische zaal van het
stadhuis is dé gelegenheid om even te mijmeren over en te grasduinen in de boeken
van toen, zo’n veertig - vijftig jaar geleden. Heel wat van deze exemplaren zijn door
het vele lezen en vastnemen beduimeld, met gescheurde kaft of met sporen van vuile
vingers, maar toch roepen een aantal van deze pareltjes een stuk herinneringen op.

Ik zoek …
ik zoek …
een boek
VAN JAKLIEN TOT JUFFROUW
PRUIMBERG
De jaren 70 waren onlosmakelijk
verbonden met de dromerige tekeningen
en ongerepte fantasiewereld van
Jaklien in de kinderboeken van Mariette
Vanhalewijn. Beeld je je een Vlaamse
kinderkamer toen in en bemerk hun
verhalenbundels ‘Een koffertje vol
dromen’ naast ‘Een schaap met witte
voetjes’ of ‘Gaatjes in de hemel’ op het
boekenrek.
En welke boeken van Annie M.G.
Schmidt ken je nog? ‘Minoes’, ‘Pluk
van de Petteflet’, ’Otje’ en vele andere
zijn echte klassiekers geworden.
Ook nu nog immens populair: de
Engelse meesterverteller Roald
Dahl. Lig je nog altijd wakker van de
Grote Vriendelijke Reus en juffrouw
Pruimberg in ’De GVR’ of van Sjakie in
‘Sjakie en de Chocoladefabriek’ of ‘De
reuzenkrokodil’?

LEKKER SPANNENDE
JEUGDBOEKEN
De Nederlandse uitgeverij Lemniscaat
beleefde toen topjaren. Met stip op
nummer één stond Thea Beckman met
de naar de twintigste eeuw teruggeflitste
middeleeuwer Dolf Wega in ‘Kruistocht
in Spijkerbroek’ of de trilogie ‘Geef me
de ruimte’, ‘Triomf van de verschroeide
aarde’ en ‘Het rad van fortuin’ over de

Honderdjarige Oorlog tussen Engeland
en Frankrijk. Jan Terlouw publiceerde
het onvergetelijke ‘Koning van Katoren’
en zijn ‘Oosterschelde Windkracht
Tien’ roept zeker herinneringen op bij
het bekijken van de serie ‘Als de dijken
breken’ op één. Guus Kuijer koos met
zijn reeks over Madelief voor ludieke
verhalen als ‘Grote mensen, daar kan je
beter soep van maken’, ‘Op je kop in de
prullenbak’ en ‘Een hoofd vol macaroni’.
In Vlaanderen kende iedereen de ‘gele’
boekjes van Lannoo, de zogenaamde
probleemboeken. Denk maar aan ‘Ik
ben Harry van de Achterbuurt’ van
Gaston van Camp, ‘Leven overleven’
van Gie Laenen, ‘Freek’ van Henri van
Daele of ‘Anti-lovestory’ van Julien
Van Remoortere. Daarnaast had je
Altiora Averbode met de toen al zo
populaire Vlaamse Filmpjes en het
jongerenmagazine Top.

AANBOD VOOR
ADOLESCENTEN
EN VOLWASSENEN
Een halve eeuw geleden telde
Vlaanderen heel wat populaire
auteurs. Wie herinnert zich niet de
Gangreenboeken, ‘Kodiak 58’ of ‘De
coltmoorden’ van Jef Geeraerts?
Ook Jos Vandeloo stond hoog op de
leeslijstjes met de novelles ‘Het gevaar’,
‘De vijand’ en ‘Het huis der onbekenden’.
Ward Ruyslinck was nog zo’n veel
gelezen schrijver. Wat weet je nog over
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kijk
‘In dit nieuwe jaar
de babyborrel
ik vooral uit naar
in onze
van de jongste telg
hoop ik,
familie. Daarnaast
n goede
zoals iedereen, op ee
gezondheid.’
Christine

WAT BRENGT 2017?

‘De heksenkring’ (dat zich afspeelde in
Argentinië), over ‘De verliefde Akela’
of over ‘In naam van de beesten’ (over
dierenmishandeling)? Hugo Claus was
toen vooral bekend als toneelschrijver
met ‘Vrijdag’, ‘De vossejacht’,… voordat
in 1983 zijn bekendste roman ‘Het
Verdriet van België’ verscheen. In
Nederland en ook bij ons deed het
autobiografische ‘Turks fruit’ van Jan
Wolkers - een paar jaar na publicatie al
verfilmd - nogal wat stof opwaaien.
Enkele auteurs vonden ook hun
inspiratie in onze streek. Clem
Schouwenaars ruilde het Antwerpse
Mortsel voor een verblijf in de Westhoek.

Ongetwijfeld ken je nog ‘De Seizoenen’,
dat zich afspeelt in Lampernisse en
omgeving en zijn verhuis naar Lo vormde
het decor voor ‘Bougainvillea’. Heel
populair was ook ‘Westhoekse poëzie’ of
gedichten, proza en spreuken in de taal
van de Westhoek van Djoos Utendoale,
alias pater Joris Declercq,

GENOEG HERINNERINGEN?
Wellicht krijg je nu zin om een of meer
van deze ‘oude’ verhalen opnieuw te
lezen. Geen nood: leen ze in de bib of
misschien kan je een exemplaar op de
kop tikken tijdens de boekenverkoop.
Een goed boek is de beste vriend!

GROTE
BOEKENVERKOOP
In de gotische zaal van het stadhuis (Grote Markt 1)
Op vrijdag 3 en zaterdag 4 februari 2017
Vrijdag van 9 tot 12 en van 14 tot 19 uur
Zaterdag van 9 tot 12 uur

MEER INFORMATIE:
poperinge.bibliotheek.be bib@poperinge.be - 057 33 29 02.
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Zwembad De Kouter,
het leven zoals het is
Hoofdredder David Arnaert vat het gevat samen: “Een zwembad run je zoals een hotel in het zuiden. ’t Is er warm tot zéér warm, er
zijn cabines (kamers), een inkom (receptie), een machinekamer (technisch) en de zwemhal (de zwembaden van een hotel).
Elke afdeling heeft eigen personeel dat elk op zijn manier zijn uiterste best doet voor een vlotte service”.

De onderhoudsmensen zijn dagelijks
aanwezig om alles zo netjes mogelijk
te maken. Hun dag begint steeds om 6
u. Om 14 u. verandert de shift. Zowel
de individuele, als de groepscabines,
de lockers, de inkom, de bureaus en
de sanitaire ruimtes worden zeer goed
gereinigd. Daarnaast tekenen ze ook
voor de was van het personeel. Elke
dag opnieuw pakken ze verscheidene
keren dezelfde ruimtes aan, telkens
met de glimlach. Een anekdote? Telkens
proberen baders toch nog om met
schoenen tot in de cabines te geraken.
Wellicht heb je zelf al meegemaakt dat
dan een stem weerklinkt: “Schoentjes
af, alsjeblieft”. De onderhoudsploeg
vindt de contacten met de klanten zeer
aangenaam. Zo zijn er de contacten
met de leerkrachten en de leerlingen,
maar ook met de vele sport- en/of
recreatieve zwemmers, die regelmatig
langs komen, en die de werkvreugde van
het onderhoudsteam en ook de netheid

appreciëren. Nog een anekdote? Het
gebeurt al eens dat mensen zich plots
niet goed voelen. Met alle gevolgen van
dien voor het poetspersoneel. Veelal
zijn die zieke bezoekers dan gegeneerd
en danken ze het personeel uitgebreid
voor hun hulp, maar er is al eens een
onverlaat die niets zegt en dat is dan
weer minder aangenaam. Tijdens de
week voor de kerstvakantie zagen de
onderhoudsmensen zeer veel blije
gezichten: de schoolkinderen mochten
immers gratis in het recreatieve
gedeelte. Bovendien waren de meeste
kinderen ook best tevreden met hun
rapport en de nakende vakantie.
De redders (zonder zonnecrème, maar
wel in de warmte) houden steeds een
oogje in het zeil tijdens de openingsuren
van het bad. Daarnaast poetsen ze ook
de ramen, onderhouden de sauna en de
stoomhut, spuiten dagelijks de kades
af en werken met de poetsmachine.
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In en rond het water worden de
vetranden aangepakt. Dagelijks wordt de
onderwaterstofzuiger te water gelaten,
aangevuld met manuele stofzuigbeurten.
Driemaal per dag worden chloor, pH
en temperatuur gemeten. De redders
werken in warme omstandigheden in
een hal met veel lawaai. Toch mag hun
aandacht nooit verslappen. Ze beginnen
‘s morgens om 6.30 u. terwijl de laatste
redder rond 21.15 u. het gebouw verlaat.
De eerste sportzwemmers zijn er vanaf
zeven uur. Daarna volgen de scholen
en later het publiek in het groot bad
en recreatief gedeelte. Elke week
voor de start van een vakantie wordt
het recreatief gedeelte opengesteld
voor de scholen. Het was daardoor
natuurlijk superdruk en dat zorgde
voor enkele akkefietjes in de glijbaan.
Gevolg: enkele builen en blutsen,
die de redders vakkundig aanpakten
met windsels en accurate middeltjes.
Telkens opnieuw wijzen de redders
erop niet in groep door de glijbaan te
vlammen. Toch hield recent een groepje
jongeren midden in de glijbaan halt;
de redders traden meteen op. Toen de
groep na verscheidene berispingen
verder moeilijk bleef doen en de andere
bezoekers bleef hinderen, vroegen de
redders hun vriendelijk maar kordaat
om de hal te verlaten. Wat de jongeren
ook zonder morren deden. De redders
houden niet alleen de zwemmers in het
oog. Ze checken ook of de kleur van de
polsbandjes overeenkomt met de juiste
zwemzone. Daarnaast ijveren ze ook
voor voldoende zwembanen voor de
sportzwemmers of zwemclub en maken
ze soms een deel van het bad vrij voor
de duikersclub. Redders melden ook
meteen mankementen in de zwemhal.
Zo was er een korte stroompanne
waardoor de instrumenten in het bad
alsook de verlichting niet meer werkten.
Meteen werd de hoofdredder ingelicht
en werd het probleem snel aangepakt.
Leuk was de voorbije weken om zoveel
gelukkige gezichtjes te zien en zoveel
nieuwjaarswensen in ontvangst te
mogen nemen van terugkerende
klanten.

Laatste maar zeker geen onbelangrijke
afdeling is het team van de kassa. De
medewerkers geven zoveel mogelijk
uitleg bij de aankoop van tickets en
leveren de polsbandjes om door de
poortjes te geraken. Die bandjes
tonen ook welke locker beschikbaar
is en duiden de juiste zwemzone
aan. Het kassapersoneel behandelt
ook alle mogelijke telefoontjes i.v.m.
zwemlessen, aquagym en andere
opleidingen. In de backoffice zijn er een
pak administratieve en computertaken
en zijn zij bereikbaar per telefoon of via
het hotelbelletje aan de receptie. Zit er
een zakje snoep in de automaat vast of
dient deze bijgevuld, dan zijn ze paraat.
Zij zijn ook het aanspreekpunt voor alle
problemen of leuke ervaringen van de
zwemmers. De week voor kerst en nieuw
was ook voor hen een toffe periode met
de aankoop van veel cadeaubonnen
en hulp bij de aankoop van ‘goede
voornemens’-abonnementen.
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Memoires
van een meeloper
Sven Verhaeghe in het spoor
van Philip Gosse
EEN MEELOPER
“Ik voel mezelf ook soms een meeloper”, zegt kunstenaar Sven
Verhaeghe. Ik kijk hem een beetje verbaasd aan. “Nee, ik voel
me ook niet geroepen om de grote vernieuwer in de kunst te
worden. Ik voel me zelfs meer aangesproken door bepaalde
kunststromingen die al eeuwen oud zijn”.

verspreidden in de loopgraven en legerhospitalen. Het grootste
deel van zijn tijd bracht hij door in het Britse legerziekenhuis
bij Lijssenthoek.

‘Meeloper’ is dan ook niet misprijzend bedoeld. Sven
Verhaeghe en auteur Roderik Six dachten lang na over hoe
ze het Engelse begrip ‘camp follower’ moesten vertalen.
Philippe Gosse gaf als ondertitel aan zijn boekje ‘A naturalist
goes to war: Memoirs of a camp follower’. Het is een Engelse
term die gebruikt wordt om burgers aan te duiden die, om
zeer uiteenlopende redenen, een bepaalde legereenheid
volgen: koks, kappers, smeden, maar even goed prostituees.
Philip Gosse was een wetenschapper, die tijdens de Eerste
Wereldoorlog door het Britse leger werd verzocht om
te onderzoeken hoe ongedierte (vooral ratten) ziektes

In zijn boek weerklinkt een unieke stem over de Eerste
Wereldoorlog, want hoewel de oorlogsellende nooit veraf is,
heeft Gosse vooral aandacht voor de natuur. Niet alleen voor
ratten of muizen, maar ook voor vogels, bloemen en bomen.
Ook John McCrae schreef in zijn gedicht ‘In Flanders Fields’ al
over de leeuwerik en de Ierse soldaat-dichter Francis Ledwidge
schreef in café ’t Neerloopje in de Werf over een roodborstje
dat een lied zong op een kapotgeschoten boom. Maar zoals
Gosse haast de oorlog negeert en zich volop op de bloemetjes
en de bijtjes stort, is uitzonderlijk. Wil hij de oorlog daarmee
verbloemen? Absoluut niet. In de inleiding op de roman schrijft

ALTIJD MAAR WEER DIE VOGELS
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hij: “De titel had ook kunnen zijn ‘Troost
van vogels’, want zonder de vogels durf
ik er niet aan denken hoe ik de oorlog
was doorgekomen. Een vriend, die het
manuscript las, vroeg me of ik niet wat
meer wreedheden kon opnemen. Ik zei
hem dat ik me niet meer wreedheden
kon herinneren, de vogels daarentegen!
Het verwrongen lijk is vergeten, maar
de tjiftjaf in zijn nest herinner ik me
nog. De reden daarvoor is dat, toen de
wreedheden zo beestachtig waren, je de
gewoonte aankweekte je te concentreren
op de vogels, zodat nu, vele jaren later,
het geheugen de vogels heeft onthouden
en de rest heeft weggedrukt”.

maar verzonnen natuurdecors voor
een verloren Arcadia. In de bibliotheek
zal er een kleine tentoonstelling
opgesteld staan met aandacht voor het
leven en het werk van Philip Gosse als
wetenschapper en als schrijver. Roderik
Six vertaalde enkele passages uit zijn
boekje en weefde er een nieuw verhaal
rond. Bij Lijssenthoek, tot slot, zal Svens
indrukwekkende veelluik dat hij tekende
voor het project ‘Menin Road/Ypern
Strasse’, te zien zijn.
Op zaterdag 4 maart 2017 is er ook een
bijzondere tocht langs drie locaties waar

films worden getoond.
ven toont ons zijn masterproject ‘A
naturalist goes to war’ in D'n Aria (de
voormalige stadsschouwburg).
In de Gasthuiskapel zal je een film
kunnen zien waarin figuren die hem
geholpen hebben bij zijn onderzoek,
aan het woord komen: vogelspotters,
rattenpakkers en mollenvangers. In
Talbot House tenslotte worden 25
minuten uit het filmdagboek van Sven
live van een soundtrack voorzien door
geluidskunstenaar Peter Paelinck.
Inschrijven vooraf is noodzakelijk.

SVEN & PHILIP
Het was die unieke stem in de
overvloed aan literatuur over de Eerste
Wereldoorlog die Sven Verhaeghe
intrigeerde. Hij maakte er een film over,
waarmee hij bovendien zijn master
in de beeldende kunst behaalde aan
Sint-Lucas Gent. Hij ging daarvoor op
stap met hedendaagse ‘naturalists’:
rattenpakkers, mollenvangers,
vogelspotters,... Door in hun spoor, en
dat van Philip Gosse te lopen, ontdekte
hij een karaktertrek die eigenlijk al van
kindsbeen af in hem zat. “Toen ik mee
ging op kamp met de Chiro, was ik dat
jongetje dat liever niet meedeed met
die actieve bosspelletjes. Ik voelde me
perfect als ik gewoon tegen een boom
kon zitten en me één voelen met de
natuur. Van toen al weet ik dat alleen
zijn niet hetzelfde is als eenzaam zijn”.
Ook de vlucht voor de wreedheid is
Sven niet onbekend. In het jaar waarin
hij werkte rond Gosse, werd zijn vrouw
Cindy ernstig ziek. In de uren die hij
in zijn atelier of in de natuur met
de vogelspotters of rattenvangers
doorbracht, leek hij wel als Gosse
de wreedheid van het leven uit zijn
hoofd weg te drukken. “De natuur kan
troostend zijn”, zegt hij.

VEELZIJDIG PROGRAMMA
In het grote Gosseproject van Poperinge,
Stad achter het Front en Cultuur
Poperinge, dat loopt van zaterdag 25
februari tot en met zondag 12 maart
2017, zal beeldend werk te zien zijn in de
Gasthuiskapel. Sven toont er zijn grote
schilderijen met natuurtaferelen. Het
zijn geen herkenbare landschappen,

MEMOIRES VAN EEN MEELOPER
Tentoonstelling in de Gasthuiskapel
Van zaterdag 25 februari t.e.m. zondag 12 maart 2017
Dagelijks open van 13 tot 18 uur (gesloten op maandag).
‘A NATURALIST GOES TO WAR’
Ontdekkingsparcours met film en muziek
Op zaterdag 4 maart 2017 vanaf 19 uur
Vooraf inschrijven verplicht: tickets via www.poperinge14-18.be.
WANDELEN LANGS DE VLETERBEEK
Ontdek waarom Philip Gosse zo graag wandelde langs deze beek
Met natuurgidsen Guido Quaghebeur en Dirk Cuvelier (i.s.m. Natuurpunt en
Regionaal Landschap)
Op zondag 5 maart 2017 om 14 uur
Afspraak aan de parking van restaurant De Leene (Boescheepseweg 2a).
Gratis
Inschrijven is niet verplicht
Meer informatie:
WO I-cel (info@lijssenthoek.be of 057 34 66 76).
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Filmkoorts bij
Filmmozaïek
Ciné Palace, ciné Oud-Vlaenderen, ciné Normandie, ciné De Gouden Arend. Vervlogen tijden, vervlogen cinema’s.
Maar geen vervlogen interesse!

Claudine Beauprez (Willemsfonds), Carine Lobelle (Liberale Vrouwen), Francine Beauprez (Markant) en Renaat Devos (Vakgroep Frans en Sint-Stanislasspeelschaar)

FILM LEEFT IN POPERINGE

DAT IS LEUK MEEGENOMEN!

Na het verdwijnen van de cinema’s bleef de film in Poperinge
leven via losse initiatieven zoals de kinderfilms van de
Gezinsbond. Maar er was vraag naar meer. En dat aanbod
kwam er. Op diverse plaatsen (zoals OudVlaenderen, De Gilde,
CC Ghybe en de binnenkoer van het Hopmuseum) werd de
eerste Filmmozaïek in het najaar van 2003 georganiseerd.
Sindsdien is dit initiatief nooit meer stilgevallen. Gestart met
zes films, nu verdubbeld tot een gemiddelde van twaalf films
per halfjaar.

Tweemaal per jaar worden alle films samengebracht in een
aantrekkelijke flyer en affiche, en kan er voor een democratische prijs gekeken worden naar topfilms. Kinderen en kansengroepen krijgen een fikse korting, en iedereen geniet achteraf
van een drankje. De films worden volledig onafhankelijk gekozen door de deelnemende verenigingen en het spijst hun kas,
wat altijd leuk is meegenomen.

DIVERS AANBOD

Hoe de toekomst er uitziet, is koffiedik kijken, maar dat de
film in Poperinge met Filmmozaïek een uniek plaatsje heeft
verworven is meer dan duidelijk. Van ‘FC De Kampioenen’
tot ‘De zaak Alzheimer’, van ‘The Wolf of Wall Street’ tot
‘Les Intouchables’, van ‘Alladin’ tot de ‘Minions’. Voor de
meerwaardezoeker, de kinderen en de pleziermakers.
Filmmozaïek is er voor Poperinge, door Poperingenaars.
Wees welkom in Ghybe, laat je wegzakken in de rode zeteltjes
en geniet van een fijne filmavond.

VOOR EN DOOR POPERINGENAARS

Filmmozaïek, dat mag je letterlijk nemen. Door de grote
diversiteit aan verenigingen, is er ook een gevarieerd aanbod
aan films. Zo is er elk jaar een Franse film dankzij de vakgroep
Frans van het Sint-Janscollege, zijn er kinderfilms dankzij de
Gezinsbond en films met een vleugje romantiek dankzij de
Liberale Vrouwen, om er maar enkele te noemen.

Meer informatie:
dienst cultuur (cultuur@poperinge.be
of 057 34 66 88).
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