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Poperinge voortaan
‘Kindvriendelijke stad’
Openingsuren van
de stadsdiensten en
documenten via
het e-loket
02

Stadhuis
administratief centrum
Grote Markt 1
Ma. - za.: 09 – 12 u.
Vrij.:
14 – 16 u.
Techniek en Planning
Veurnestraat 55
Ma. - za.: 09 – 12 u.
Vrij.:
14 – 16 u.
Containerpark
Vlaanderenlaan 16
Ma., woe., do. & vrij.: 10 - 12 u.
Ma. - vrij.:
13 - 17.30 u.
Za.:		
08 - 14 u.
Opgelet! De laatste bezoekers worden een kwartier voor sluitingstijd
toegelaten op het containerpark.
Hou hiermee rekening!
Openingsuren
tijdens de eindejaarperiode
Op zaterdagmorgen 24 en 31 december zijn alle stadsdiensten
open. In de namiddag zijn ze gesloten voor het publiek.

Net als in 2014 werd ook dit jaar het label ‘Kindvriendelijke steden en gemeenten’ in Vlaanderen uitgereikt. Het bekroont steden en gemeenten die de rechten
van kinderen tussen 0 en 18 jaar meenemen in hun beleidsvorming.
Het stadsbestuur van Poperinge besliste in april 2015 om een dossier voor te
bereiden en in te dienen. Dit traject richting ‘Kindvriendelijk Poperinge’ startte
met een ruime enquête, gevolgd door denktafels en een concreet belevingsonderzoek bij kinderen en jongeren. In juni 2016 gaf de gemeenteraad unaniem
goedkeuring aan het opgestelde portfolio en bijhorend actieplan.
Tien juryleden, die onder meer UNICEF België, het Kinderrechtencommissariaat, de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG), Demos, Vereniging Vlaamse Jeugddiensten (VVJ), Hogeschool Gent, het Europees Netwerk
Kindvriendelijke Steden en de afdeling Jeugd van de Vlaamse overheid vertegenwoordigden, beoordeelden elk dossier.
Op 6 november kreeg schepen van Jeugd Ben Desmyter het label ‘Poperinge
- Kindvriendelijke stad’ uit handen van Vlaams minister van Jeugd Sven Gatz.
Info: Jeugddienst Poperinge (057 33 26 29  - jeugddienst@poperinge.be).

Speciale vrijdagmarkten
tijdens de eindejaarsperiode
Op vrijdagen 16, 23, 30 december en 6 januari vindt de markt plaats op het Oudstrijdersplein. Van 9 tot 12 u. is er telkens extra animatie.
• 16 december: muzikaal vertier met Komjoesay.
• 23 december: The Singing Puppets.
• 30 december: de Kerstman deelt snoepjes uit.
• 6 januari: Clown Tijn en zijn ballonnencreaties.
Daarnaast wordt voor het eerst een eindejaarsactie georganiseerd op de vrijdagmarkt. Van 16 december tot en met 6 januari kun je bij de Poperingse
marktkramers stempels verzamelen. Met een volle spaarkaart maak je kans
op waardebonnen van de marktkramers, fietstassen, streekproducten, zwembadtickets ...
Verzamel zes stempels van minstens drie marktkramers en maak kans op een
van de vele aantrekkelijke prijzen. Volle spaarkaarten kunnen, tot en met donderdag 12 januari, ingediend worden op de vrijdagmarkt en in de dienst Toerisme. Op vrijdag 13 januari worden de winnaars bekendgemaakt.
Info: Bénédicte Persyn (057 34 66 28 - benedicte.persyn@poperinge.be).

Winter in Poperinge
POPERINGE ON ICE
van 16 december tot en met 8 januari 2017.
Op de overdekte schaatspiste van 320 m² schaats je voor
slechts 6,5 euro (schaatsen inbegrepen). Iedere dag open
van 14 tot 22 u. Op vrijdag, zaterdag en zondag open tot 23
u. Gesloten om 18 u. op 24 en 31 december. Op 25 december en 1 januari pas open vanaf 16 u.
NIEUW DIT JAAR
Mega slide van 16 december tot en met 8 januari 2017
Durf jij glijden van 16 meter hoog? De mega slide is elke
dag open van 14 tot 22 u. Je betaalt 2 euro voor tweemaal
glijplezier.
KERSTDORP OP DE GROTE MARKT
van 16 december tot en met 8 januari 2017.
Je kunt gezellig rondhangen op de kerstmarkt. Kom proeven van streekbieren, jenevers, hoeveproducten, wafels ...
De chalets zijn tijdens de week open van 14 tot 22 u. Op
vrijdag en zaterdag van 14 tot 1 u. en op zondag van 14 tot
23 u. Gesloten op 24 december en 31 december om 18 u.
Op 25 december en 1 januari pas open vanaf 16 u.
EINDEJAARSACTIE
Spaar mee voor een fantastische prijs uit de originele prijzenpot van meer dan 10 000 euro. Dit jaar zijn er meer dan
100 waardebonnen te winnen. Van 1 tot en met 31 december 2016 kan je sparen voor allerhande interessante prijzen geschonken door de Poperingse handelaars. Vraag je
stempelkaart bij een van de deelnemende handelszaken.
SHOPPINGWEEKEND
van 16 tot en met 18 december
Kom op zaterdag 17 en zondag 18 december shoppen in
Poperinge en snuif de kerstsfeer op in de sfeervol versierde centrumstraten.
• Vrijdag 16 december: officiële opening schaatspiste,
mega slide en kerstmarkt met Topradio live.
• Zaterdag 17 december: bij elke aankoop in een van de
deelnemende handelszaken aan de eindejaarsactie krijg
je een ticket voor de mega slide ter waarde van 1 euro
(zolang de voorraad strekt). Op de kerstmarkt kan je
genieten van optredens van de Flanders Memorial Pipe
Band en een gratis ritje met de koets.
• Zondag 18 december: de winkels in het verkeersvrije
centrum zetten hun deuren voor je open vanaf 14 u.
Kerstmannen lopen rond in de centrumstraten en delen
snoep uit, straatartiesten tonen het beste van zichzelf ...
Bij elke aankoop in een van de deelnemende handelszaken aan de eindejaarsactie krijg je een bonnetje om een
glühwein te drinken in een van de chalets in de centrumstraten (zolang de voorraad strekt).
CLAREBOUT CHRISTMASRUN
op zondag 18 december
De Poperingse fietsers Mathieu Maes, Bart Coutigny,
Dirk Lambrecht, Luc Van Asch en Wim Dumelie willen
volgend jaar tijdens het Hemelvaartweekend opnieuw

deelnemen aan de 1000 kilometer van Kom op tegen Kanker. Daarvoor moeten ze minstens 5000 euro inzamelen.
Om dat te doen organiseren ze in samenwerking met de
Sportdienst en het stadsbestuur de Clarebout Christmasrun in de binnenstad. De opbrengst gaat integraal naar
Kom op tegen Kanker. Loop mee voor de 1000 km en steun
het wetenschappelijke kankeronderzoek!
De eerste wedstrijd (4 km) start om 17 u., de tweede (8 km)
om 17.45 u. Inschrijven kan via www.christmasrun-poperinge.be en op de dag zelf. In voorverkoop kost deelname
8 euro, inclusief sporthanddoek. De dag zelf betaal je 10
euro. Voor alle lopers is er een mooi gevulde ‘goodiebag’.
Deelnemers mogen kiezen wat ze aantrekken. Het loopparcours vind je op de website. Er is tijdsregistratie voorzien, en zowel recreatieve als competitieve lopers mogen
deelnemen. Omkleden kan in Jeugdcentrum De Kouter.
ANIMATIEWEEKENDS
van 23 tot en met 25 december en
van 30 december tot en met 1 januari 2017
• Vrijdag 23 december: optredens en Topradio Live.
• Vrijdag 30 december: optreden Ort&Zwiegt en Topradio
Live.
NIEUWJAARSWEEKEND van 6 tot en met 8 januari 2017.
• Vrijdag 6 januari: optreden L&A Band en Topradio Live.
• Zondag 8 januari: professioneel kunstschaatsoptreden
om 15.30 u. en nieuwjaarsreceptie voor alle inwoners
tussen 16 en 17.30 u. op de Grote Markt.
KLEURWEDSTRIJD
Kleur de tekening die je ontvangt in je school of bij de
deelnemende handelaars in en ruil die om voor een zakje
snoep op zondag 20 december.

Organisator: vzw Centrummanagement.
Info: Kelly Geldof
(057 34 66 93 - kelly.geldof@poperinge.be).

www.poperinge.be
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Wees
er snel bij om je gespaarde Pop.punten in te ruilen voor voordelen* bij de meer
INFO DECEMBER 2016
dan 100 handelaars in Poperinge! Surf naar www.shopinpops.be om de nieuwste voordelen te weten komen.
10 pop.punten
BOLIGNA

10 pop.punten
DE FRUITHOEK

10% korting op
onderhoudsproducten

1 kropsla gratis bij aankoop vanaf
10 euro

15 pop.punten
HET WOONHUIS

20 pop.punten
AU PETIT JARDIN

1 gratis Up-to-Day hoofdkussen bij
een aankoop vanaf 100 euro

20 pop.punten
JUWELEN BUSEYNE

20 pop.punten
‘T BOEKETJE

10 euro korting op 1 radiogestuurde LOGO klok

10 euro korting op inox
gelbranders

25 pop.punten
JUWELEN BUSEYNE

25 pop.punten
WHITE HOUSE VASTGOED

10% directe korting op jouw
aankoop

+10 euro mag 1 dag gebruik gemaakt
worden van de verhuiswagen

30 pop.punten
BELFLOR

30 pop.punten
BELLE A MIE

10% directe korting op jouw
aankoop

10% directe korting op jouw
aankoop vanaf 25 euro

30 pop.punten
BOETIEK ARKIZ
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gratis zak potgrond voor Buxus t.w.v.
6 euro, bij een aankoop vanaf 25 euro

30 pop.punten
BOLIGNA

5% directe korting op jouw
aankoop

20% directe korting op Tempur
hoofdkussens

30 pop.punten
BRUTUS MANNENMODE

30 pop.punten
CAFE L’ESPERANCE

5% directe korting op jouw
aankoop

gratis cocktail t.w.v. 6-7 euro bij
aankoop van een cocktail

30 pop.punten
DE BALANS@HOME

30 pop.punten
INSTITUUT HÉLÈNE

5% directe korting op jouw
aankoop

10% korting op
geschenkverpakking van BCL SPA

30 pop.punten
SCHOENEN VALENCIA

30 pop.punten
TEXTIEL DEJAEGHER

30% korting op onderhoudsproducten bij aankoop van schoenen

10% directe korting op jouw
aankoop

30 pop.punten
TENDE BY INHUIS

30 pop.punten
VANDENBERGHE VERF

gratis passende lijm bij aankoop
van jouw behang

gratis schilderstarterskit bij
aankoop van min. 75 euro

50 pop.punten
JUWELEN BUSEYNE

50 pop.punten
MÉDOC BEAUTY

20 euro korting op een zilveren
startersarmband van PANDORA

10% korting op de volledige
juwelen- en kledingcollectie

TIP!
Het ideale eindejaarsgeschenk voor onder
de kerstboom? De Pop.kado! Het perfecte
cadeau om te geven en te krijgen. Geldig
bij meer dan 100 handelaars!

10 pop.punten
SPAR ELSLANDER
1 gratis groot brood bij aankoop
van 15 euro kaas in bediening

20 pop.punten
HOORCENTRUM ‘T OORHUIS
1 pakje hoortoestelbatterijen gratis

25 pop.punten
DRAFAB GREEN
1 gratis plaid bij aankoop vanaf 25
euro

30 pop.punten
AU PETIT JARDIN
10 euro korting bij aankoop van een
boeket snijbloemen t.w.v. 25 euro

30 pop.punten
BOEKHANDEL MERLEVEDE
5% directe korting op wenskaarten

30 pop.punten
BOOKS & THINGS
5% directe korting op wenskaarten

30 pop.punten
D’ABEELSTATIE
5% directe korting op jouw
aankoop

30 pop.punten
L’ESSENTIELLE
5% directe korting op make-up
van RVB SKIN LAB

30 pop.punten
TOP THUISZORG
5 euro korting op een behandeling
bij de osteopaat

50 pop.punten
AU PETIT JARDIN
gratis LED-tuinverlichting van Solar
bij een aankoop vanaf 50 euro

50 pop.punten
NATUURCENTRUM V&L
3 euro korting bij een aankoop
vanaf 50 euro

60 pop.punten
JUWELEN NEVEJAN
XJewellery armbandje gratis t.w.v. 67
euro bij aankoop vanaf 40 euro
* Bovenstaande voordelen zijn onder voorbehoud
van wijzigingen. Ga naar www.shopinpops.be voor
een actueel overzicht.

Als je iemands leven
zou kunnen redden,
zou je dit dan doen?
Sinds 13 juni 1986 heeft België een wet over het wegnemen
en transplanteren van organen. Deze is van toepassing op
het wegnemen van organen of weefsels bij een persoon,
de donor, voor de transplantatie van deze organen of weefsels voor therapeutische doeleinden in het lichaam van
een andere persoon, de ontvanger.
Orgaandonatie is de eerste stap in de transplantatie. Het
is een van de mooiste gebaren van solidariteit, omdat het
de dood overstijgt. Het gebrek aan organen is momenteel
de belangrijkste hinderpaal voor transplantaties. Er zijn
onvoldoende donors om aan de vraag in België te voldoen.
Gevolg: steeds langere wachtlijsten en helaas patiënten
die overlijden.
Wat zegt de wet?
Iedereen is donor, tenzij officieel verzet aangetekend
werd. In de praktijk gaan de artsen na of iemand geregistreerd is als donor. Is dat niet het geval, dan zullen ze aan
de nabestaanden vragen hoe de overledene tegenover orgaandonatie stond. Een moeilijk gesprek op een moeilijk
moment, dat er meestal toe leidt dat orgaandonatie wordt
geweigerd. Daarom is het belangrijk dat je praat met je
familie over donatie, zodat ze jouw mening kennen. En dat
je je laat registreren.
Welke organen kunnen worden getransplanteerd?
De lever, de longen, het hart, de nieren, de alvleesklier
(pancreas) en de dunne darm. Daarnaast kunnen ook
weefsels getransplanteerd worden, zoals het hoornvlies,
de huid, de hartkleppen, bot ...
Goed om weten!
• Eén donor kan acht levens redden.
• 10 jaar na de transplantatie is nog 75 tot 80 % van de
mensen in leven.
• In ons land wachten meer dan 1000 mensen op een
nieuw leven via orgaantransplantatie.
• Orgaandonatie is steeds anoniem (bij wet verplicht).
• Niet alleen organen van jonge mensen komen in aanmerking.
• Voor de overledene maakt het niet uit dat hij/zij met of
zonder nieren wordt begraven.
• Er bestaat een groot misverstand over de schenking van
organen of weefsels: het lichaam wordt helemaal niet
verminkt. De chirurg dient het lichaam met het grootste
respect te behandelen.
• De onderzoekskosten en de operatieve ingreep zelf worden aangerekend aan de ziekteverzekering van de patiënt die de organen ontvangt.
Wat moet je doen om je te registreren als orgaandonor?
Uitdrukkelijke toestemming geven doe je bij de dienst
Burgerzaken in het stadhuis of bij de dienst Welzijn in het
Sociaal Huis. De verklaring wordt geregistreerd op voorlegging van de identiteitskaart. Je ontvangt hiervan een
ontvangstbewijs.
Info:  (057 34 66 73 - burgerzaken@poperinge.be) www.beldonor.be.

Vuurwerk,
hou het vooral veilig!
Indien je niet wenst dat de eindejaarsfeesten een nachtmerrie worden, neem je best een paar voorzorgs- en veiligheidsmaatregelen.
• Ontsteek vuurwerk op een open veilige plaats en met een
lont. Gebruik geen open vlam.
• Houd toeschouwers op een veilige afstand.
• Let op de windrichting.
• Steek vuurwerk dat niet afgaat, nooit een tweede keer
aan.
• Zet een emmer water of zand klaar om vuurwerk dat niet
wil afgaan, onschadelijk te maken.
• Laat BOB het vuurwerk aansteken.
Het is verboden om, zonder voorafgaandelijke schriftelijke
toestemming van de burgemeester, op de openbare weg,
op openbare plaatsen of op privaat domein vuurwerk af te
steken of te gebruiken, tenzij op 31 december vanaf 23.30
tot 1 januari om 1 u.
De laatste jaren gebeurden steeds meer ongelukken met
wensballonnen Het gebruik hiervan is verboden in Poperinge. Wees voorzichtig en zorg ervoor dat het feest geen
drama wordt!
Info: dienst Integrale Veiligheid
(057 34 66 95 - veiligheid@poperinge.be).

Vergeet niet
om je parkeerkaart
om te ruilen!
Bij recente controles door de lokale politie werd
vastgesteld dat heel wat bewoners van de betalende
parkeerzones en zones met beperkte parkeertijd in
het stadscentrum gebruikmaken van een verouderde
parkeerkaart. Deze kaarten voor bewoners hebben
steeds een geldigheidsduur van één jaar en dienen
voor het verstrijken hiervan te worden omgeruild bij
de dienst Burgerzaken. Vergeet dus niet om je parkeerkaart tijdig om te ruilen en vermijd zo een retributiebon.
Info: dienst Mobiliteit
(057 34 66 06 - kenny.geuens@poperinge.be).

www.poperinge.be
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70 km/u wordt
snelheidsnorm
buiten de bebouwde kom
Vanaf 1 januari 2017 wordt 70 km/u de algemene snelheidsnorm op wegen buiten de bebouwde kom in Vlaanderen, een beslissing van de Vlaamse Regering. Het doel
van deze wijziging is om meer uniformiteit te creëren in de
snelheidsregimes en de verkeersveiligheid te verbeteren.
Hierdoor hoopt men een daling van het aantal verkeersslachtoffers op de Vlaamse wegen te verwezenlijken.
Snelheidsregimes van 90 km/u kunnen volgens deze
nieuwe regelgeving enkel nog worden behouden in uitzonderlijke gevallen waarbij de verkeersveiligheid niet in het
gedrang komt, rekening houdend met onder andere de bebouwingsdichtheid, de fietsvoorzieningen en de obstakels
langs de desbetreffende weg.
In Poperinge zal vanaf 1 januari 2017 op nagenoeg alle
wegen buiten de bebouwde kom een snelheidsregime van
70 km/u gelden, zowel op landbouwwegen, op de stadsring als op de verbindingswegen. Enkel op de volgende
wegen wordt door het Agentschap Wegen en Verkeer van
de Vlaamse overheid nog een uitzondering van 90 km/u
voorzien: Elverdingseweg, Frans-Vlaanderenweg, Reningelstseweg en Westhoekweg.
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Info: dienst Mobiliteit
(057 34 66 06 - mobiliteit@poperinge.be).

Word vrijwilliger
Elke dag helpen wij mensen. Het Sociaal Huis is
steeds op zoek naar enthousiaste vrijwilligers om de
werking te versterken. Wil je helpen als vrijwilliger?
Jouw talenten en enthousiasme kunnen we absoluut
gebruiken. Voorkennis of een diploma is niet nodig,
je krijgt een goede opleiding en ondersteuning.
Helpen kan op verschillende manieren: helpen in het
woonzorgcentrum of dienstencentrum - huiswerkbegeleiding - helpen in de ruilwinkel of het buurthuis - klusjes opknappen - vervoer - gezelschap bij
senioren - administratieve taken - helpen bij boodschappen - een bezoekje brengen aan alleenstaande
senioren - ondersteuning bij allerhande activiteiten
- … Je bepaalt zelf hoeveel tijd je besteedt en welke
concrete taken je opneemt.
Je krijgt een verzekering en onkostenvergoeding,
je hebt een zinvolle vrijetijdsbesteding, er zijn vormingsmomenten en je krijgt ondersteuning.
Interesse? Kom langs of geef een seintje via info@
sociaalhuispoperinge.be of 057 33 33 00.
Organisator: Sociaal Huis.

Verplichte inschrijving
van bromfiets!
Sinds 11 december 2015 is het verplicht om je bromfiets
bij de DIV (Dienst voor Inschrijving van de Voertuigen) in te
schrijven als je deze in het verkeer wilt brengen. Bovendien moet je je bromfiets ook uitrusten met de nummerplaat die bij deze inschrijving wordt toegekend.
Op deze regel werd er een overgangsperiode voorzien van
één jaar. Dit wil zeggen dat, vanaf 11 december 2016, elke
bromfiets ingeschreven moet zijn en een kentekenplaat
moet dragen. Wie na 11 december gecontroleerd wordt en
niet ingeschreven is, zal geverbaliseerd worden.
Hoe ga je te werk?
1) Kijk na of je een gelijkvormigheidsattest hebt. Heb je
dat niet? Dan heb je twee opties:
- Je gaat naar de politie voor een attest van verlies.
- Je gaat naar de invoerder of constructeur voor een
duplicaat van dit attest.
2) Ga naar een kantoor van Bpost met dit attest, een attest
van verlies of een duplicaat.
3) Je ontvangt een formulier ‘Aanvraag om inschrijving’.
4) Ga met deze aanvraag naar je verzekeringsagent. Hij
zal de inschrijving online invoeren bij de DIV.
5) Enkele dagen later ontvang je je nummerplaat en je inschrijvingscertificaat via Bpost. Het certificaat bestaat
uit twee delen: een deel dat bij het voertuig moet blijven
en een dat je thuis moet bewaren.
Let op! Voor bromfietsen of lichte vierwielers zonder documenten of goedkeuring, met een oldtimerplaat of die dateren van voor 1975, moet je een aparte procedure volgen.
Deze kun je online raadplegen.
Info: dienst Mobiliteit
(057 34 66 06 - mobiliteit@poperinge.be).

Centrumraad
Dienstencentrum De Bres, Veurnestraat 15
Dinsdag 13 december 2016 van 14 tot 15.30 u.
Om de drie maanden organiseert De Bres een centrumraad. Iedereen kan hiervan deel uitmaken. Tijdens de vergaderingen worden onder andere de voorbije activiteiten
geëvalueerd, nieuwe ideeën aangereikt … Je kunt ook
steeds helpen meedenken over nieuwe initiatieven en over
de verdere uitbouw van het dienstencentrum.
Organisator: Dienstencentrum De Bres.
Info: Charlotte Devrekere
(charlotte.devrekere@dienstencentrumdebres.be).

Bijeenkomst
focusgroep mensen met
een beperking
Zitdagen Huis van de Mens
Sociaal Huis
Donderdagen 1 en 15 december 2016
Bij het Huis van de Mens is iedereen welkom. De vrijzinnig humanistische consulenten helpen je graag verder. Je
kunt er terecht voor informatie, een luisterend oor (vrijzinnig humanistische begeleiding), de viering van belangrijke
momenten in je leven (plechtigheden) en activiteiten (gemeenschapsvorming).
Organisator: HuisvandeMens Ieper.
Info: Catherine Lahaye (057 23 06 30  ieper@demens.nu) - www.vrijzinnigwestvlaanderen.be).

JOC De Kouter
Dinsdag 6 december 2016 om 19.30 u.
Tijdens de bijeenkomst krijg je een toelichting van het
Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap
(VAPH). De missie van het VAPH is het bevorderen van participatie, integratie en gelijkheid van kansen voor personen
met een handicap, in alle domeinen van het maatschappelijke leven, om hun autonomie en kwaliteit van leven te
optimaliseren.
Daarna is er tijd voor het evalueren van de kermisnamiddag en is er info over de toegankelijkheid van het stadspark en de centrumstraten.
Voor vragen of suggesties, neem contact op met de dienst
Welzijn - Alexander Tydtgat (057 30 98 79 of welzijn@poperinge.be).

Samen op weg naar goedkopere groene energie  
Wil jij snel en eenvoudig geld uitsparen? Doe dan mee met de groepsaankoop van 100% groene elektriciteit en
aardgas van de provincie. Zo bespaar je een mooi bedrag op je energiefactuur en draag je je steentje bij voor een
beter milieu. Een win-winsituatie, toch?
Door een groot aantal deelnemers samen te brengen kan je een contract afsluiten met een energieleverancier dat
goedkoper is dan de meeste standaardcontracten. Hiervoor organiseert de provincie een veiling tussen energieleveranciers. De leverancier die het scherpste tarief kan voorleggen, is de winnaar. Hoe meer deelnemers, hoe groter
de korting zal zijn. Sluit je dus zeker aan!
Ben je overtuigd? Schrijf dan vanaf 1 december in via www.samengaanwegroener.be. Inschrijven kan tot en met 8
februari 2017. Op 9 februari is er een veiling en kunnen de leveranciers hun beste bod doen. Daarna krijg je een
voorstel op maat met een duidelijk zicht op je mogelijke besparing. Je beslist daarna pas of je het aanbod aantrekkelijk genoeg vindt. Ga je in op het voorstel? Dan brengen wij de overstap voor jou in orde. Bedrijven en zelfstandigen met een beperkt verbruik tot 100 000 kWh gas en 50 000 kWh elektriciteit kunnen dit jaar ook weer gratis
deelnemen.
Ook wie vorig jaar heeft deelgenomen aan de groepsaankoop moet zich opnieuw inschrijven. Jaarlijks je energiecontract vergelijken loont de moeite. Na 1 jaar groepsaankooptarief bij je leverancier ontvang je van hem nieuwe
tarieven. Deze zijn meestal minder gunstig. Om opnieuw te kunnen profiteren van lagere tarieven schrijf je je dus
nu opnieuw in. Dit gebeurt niet automatisch.
Geen toegang tot het internet of heb je wat hulp nodig?
De stad Poperinge ondersteunt dit initiatief. Vanaf 1 december 2016 kan je hiervoor langskomen tijdens de zitdagen
van de Habito Woonwinkel in het Sociaal Huis (Veurnestraat 22) op maandag van 15 tot 18.15 u. en op vrijdag van 9
tot 12 u.
Breng je laatste eindafrekening mee. Daarop staan immers alle gegevens om jouw inschrijving te kunnen doen.
Info: Habito Woonwinkel (057 34 66 02 - info@habitowoonwinkel.be) - www.habitowoonwinkel.be.

www.poperinge.be
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gala
van de
Poperingse
Cultuurprijzen
Voorjaar 2017
Gotische zaal Poperinge

3

categorieën
• De Stille Kracht
• De Ambassadeur van Poperinge
• De Meest Verdienstelijke Poperingenaar

Zend jouw kandidaten in via www.poperinge.be/cultuurprijzen
waar je alle info en formulieren kunt terugvinden.

Stedelijke sportonderscheidingen 2016
Traditiegetrouw reikt de Sportraad, in samenwerking met
het stadsbestuur, sporttrofeeën uit. Individuele prestaties
of prestaties in ploegverband komen in aanmerking voor
een van de volgende trofeeën: Sportverdienste - Sportman
of Sportvrouw 2016 - Sportploeg 2016 - Eervolle vermeldingen. Ook de jeugd komt aan bod onder de vorm van de
jongerentrofee.
Sporters die wonen in Poperinge of een deelgemeente,
maar aangesloten zijn bij niet-Poperingse sportclubs,
maken kans op een onderscheiding. Bestuursleden met
25 jaar inzet voor hun ploeg hebben recht op de stedelijke
prijs voor sportverdienste.
Kandidaturen kunnen ten laatste op 31 december 2016
ingediend worden bij Paul Verstraete, voorzitter van de
sportraad (Deken De Bolaan 37 Poperinge - verstraetepaul@skynet.be).

Proef van de hopscheuten
in maart 2017!
Schrijf je nu in!
Zowel tijdens de Hopscheutenhappening als tijdens de culinaire doe-het-zelfateliers ontdek je de weg die de jonge
uitlopers van de hopplant afleggen om tot op je bord in het
restaurant te komen.

Aanvraagformulier
bij gebruik rasterborden
In Poperinge staan er 17 rasterborden waarop plaatselijke
evenementen gepromoot kunnen worden a.d.h.v. kleine
en/of grote infoborden.
Voorheen was het de gewoonte van heel wat verenigingen
om hun infoborden onmiddellijk binnen te brengen bij de
Technische dienst.
Sinds vorige maand willen de Communicatiedienst en de
Technische dienst het overzicht op en de planning van de
rasterborden beter bijhouden. Daarom kunnen de borden niet meer onmiddellijk binnengebracht worden bij de
Technische dienst.
Elke vereniging zal, vanaf nu, eerst het aanvraagformulier
‘Rasterborden’ moeten invullen. Dit document is te verkrijgen via www.poperinge.be/organiseren/communicatie.
Vervolgens dient dit ingevulde document, op papier of via
mail (info@poperinge.be) terugbezorgd te worden aan de
Communicatiedienst.

Op 18, 19, 23 en 25 maart 2017 organiseert vzw Keurbroederschap De Witte Ranke voor de 19e keer de Hopscheutenhappening. ‘s Morgens krijg je uitleg over de hop
en hopscheuten op de hopboerderij. Daarna kan je in een
Poperings restaurant proeven van een degustatiemenu
met hopscheuten en aangepaste Poperingse bieren. Om
tot slot nog in Brouwerij De Plukker een kijkje achter de
schermen te nemen en te proeven van hun biobier. Deelnemen aan dit dagarrangement kost 70 euro.
Op zaterdagen 4, 11 en 18 maart 2017 steek je zelf de
handen uit de mouwen op de hopboerderij. Je oogst zelf
je hopscheuten en ontdekt waarom deze groente zo duur
is. ‘s Middags wacht de chef je op in de keuken voor het
aperitief. Hij bereidt de hopscheuten op vier manieren.
Help gerust een handje mee. Als kers op de taart serveert
hij hapjes, een voorgerecht, hoofdgerecht en dessert, met
aangepaste bieren. Tot slot neemt de begeleidende gids de
deelnemers mee naar het Hopmuseum. Deelnemen kost
72 euro.
Inschrijven kan via www.hopscheuten.be. Wacht niet te
lang want het aantal plaatsen is beperkt. Groepen kunnen
een arrangement op maat aanvragen bij Toerisme Poperinge.

Na ontvangst kijkt de Communicatiedienst waar er plaats
is voor de infoborden en wordt een aanvraag gedaan bij
Technische dienst om de borden op te hangen en weer te
verwijderen.

Je kunt ook op eigen tempo proeven van het Poperingse
witte goud. Van half februari tot eind maart, tijdens de
Maand van de Hopscheuten, serveren diverse Poperingse
chefs hopscheuten. Over deze restaurants ontdek je meer
op www.hopscheuten.be.

Info: Communicatiedienst
(057 34 66 89 - info@poperinge.be).

Organisator: Toerisme Poperinge
(057 34 66 76 - toerisme@poperinge.be).
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Huis van het Kind Poperinge-Vleteren

Gamen

Ken jij de website van Huis van het Kind al? Op www.
huisvanhetkindpoperinge.be vind je alle info. Wat is
het? Waar kan je terecht met je vragen? Wat wordt er
georganiseerd?
Ook de opvoedkalender is de moeite waard om te bekijken. Je vindt er heel wat activiteiten, vormingen, workshops in verband met opvoeden, ontmoeten, gezondheidszorg die in de omgeving worden georganiseerd.
En vergeet niet om op de Facebookpagina te kijken: leuke tips en activiteiten worden ook daar aangekondigd.

Het spelen van videospelletjes
is gegroeid van iets wat enkel voor ‘nerds’ bestemd was
naar een populaire vrijetijdsbesteding bij kinderen en
jongeren. Tegenwoordig spelen naar schatting 8 op de
10 jongeren videospelletjes. Het aanbod is uitgebreid
met verschillende soorten, zoals sportspelletjes, racespelletjes, vechtspelletjes ...

Ruilwinkel De Rupse

10

In de kerstvakantie is de ruilwinkel gesloten op zaterdagen 24 en 31 december en op vrijdagen 30 december
en 6 januari 2017.
Zag jij al het mooie logo dat de leerlingen van het 7de
jaar Mode en Verkoop van het OLVI op het rolluik schilderden? Kom gerust eens binnen. Er is speelgoed en
kledij te ruilen voor kinderen tot en met 12 jaar.

Rittenschema Mobiele Stokpop
Maandag
5 dec.
15 - 17 u.
Woensdag
7 dec.
13 - 14 u.
		
15 - 17 u.
Maandag
12 dec. 15 - 17 u.
Maandag
19 dec. 15 - 17 u.
Woensdag
21 dec. 13 - 14 u.
		
15 - 17 u.
Kerstvakantie: geen ritten.

Roesbrugge 		
Bellewijk
Busseniershof
Roesbrugge
Roesbrugge
Bellewijk
Sint-Andrieshof

Op de Facebookpagina vind je actuele info over de ritten, nieuw aangekocht speelgoed en leuke weetjes.

Er zijn verschillende onderzoeken gebeurd om na te
gaan of het spelen van gewelddadige spelletjes leidt tot
agressie. Het is geruststellend dat tot nu toe geen enkel
verband is aangetoond. Hoewel het niet altijd zo lijkt,
heeft gamen vaak een sociaal aspect voor jongeren. Ze
spreken af met vrienden om tegen elkaar te spelen of ze
spreken online af in een gamegemeenschap met soms
mensen van over de hele wereld. Wees als ouder wel
aandachtig bij deze laatste situatie.
• Gamen kan kinderen en jongeren stimuleren op verschillende vlakken. Ze hebben een goede oog-hand
coördinatie nodig, probleemoplossende vaardigheden, strategisch inzicht ...
• Als ouder bepaal jij zelf welke spelletjes in jouw huis
gespeeld worden en welke niet. Ze zullen de afgekeurde spelletjes dan misschien nog wel spelen bij
vrienden, maar je kunt wel een duidelijk signaal geven
en afspraken maken over wat thuis wel en niet kan.
• Hou wel toezicht bij jonge kinderen en volg de leeftijdsspecificaties die op de spelletjes staan.
• Kinderen en jongeren kunnen helemaal opgaan in gamen. Zorg voor een evenwicht tussen vrije tijd om te
gamen en een hobby los van computer of spelconsole.
Bron: www.zitdazo.be.
Info: Nele Theunynck
(057 33 20 83 - huisvanhetkind@poperinge.be) www.huisvanhetkindpoperinge.be.

GEMEENTERAAD | 24.10.2016
Renovatie Witsonestraat
In de Witsonestraat zijn er al geruime tijd
problemen van wateroverlast. Studiebureau Cnockaert maakte een ontwerp op
voor het oplossen van deze problemen en
de renovatie van het wegdek. De gemeenteraad keurde het bestek en de gunningswijze voor de uitvoering goed. (*)
Openbare verlichting
Woestenseweg
Eandis maakte een studie over de aanleg
van een openbaar verlichtingsnet langs
het geplande fietspad tussen Poperinge
en Woesten. Momenteel bestaat de verlichting er uit 20 verouderde armaturen.
Er worden 43 nieuwe voorzien. De gemeenteraad keurde het bestek en de gunningswijze goed. (*)
EFRO-project ‘Bedrijvige kern’
De gemeenteraad keurde een samenwerkingsovereenkomst met Unizo goed voor
de realisatie van het project ‘Bedrijvige
kern’, met steun van het Europees Fonds
voor Regionale Ontwikkeling. Dit project
wil lokale beleidsmensen en ondernemers
aanzetten om samen werk te maken van
een levendige en bloeiende kern in steden
en gemeenten. Het wordt in drie steden en
gemeenten in België getest, waaronder
Poperinge. Het is de bedoeling een visie
te ontwikkelen inzake kernversterking op
maat van de verschillende Vlaamse kernen. Vervolgens wordt deze visie afgetoetst in de projectgemeenten en wordt
een handleiding uitgewerkt inzake kernversterking op basis van interactie met

stakeholders in de projectgemeenten. Dit
project past volledig in het commercieel
strategische plan van de stad waarin veel
aandacht wordt besteed aan de versterking van de handelskern in het stadscentrum. (*)
Masterplan Bellewijk
Sociale huisvestingsmaatschappij De
Mandel voorziet in haar herbouw- en renovatieplanning de vernieuwing van een
deel van de Bellewijk in het blok tussen
de Plantenstraat, Bellestraat en Bomenstraat. Beide partijen willen van deze vernieuwing gebruikmaken om na te denken
over een nieuw, innovatief en duurzaam
stedenbouwkundig concept. Er werd
hiervoor een projectdossier ingediend via
‘WinVorm’, een procedure van de provincie waarbij op zoek wordt gegaan naar een
geschikte ontwerper voor de uitvoering
van een haalbaarheidsstudie. De gemeenteraad keurde hiertoe een overeenkomst
met De Mandel goed. De stad treedt op als
opdrachtgevend bestuur en gaat in wederzijds overleg met De Mandel de verschillende stappen in de procedure opvolgen.
Ook de kostenverdeling tussen de stad
en De Mandel wordt in de overeenkomst
vastgelegd.
Goedgekeurd met 19 ja-stemmen en 5
onthoudingen.
Actieplan
bij-vriendelijke gemeente
In januari 2015 besliste de gemeenteraad
het charter ‘Bij-vriendelijke gemeente’
van de Koninklijke Vlaamse Imkerbond te

ondertekenen. In navolging hiervan stelde
een lokale bijenwerkgroep, samengesteld
uit leden van imkervereniging De Westerbie, Velt Westland, Natuurpunt PoperingeVleteren, Tuinhier Poperinge, de landbouwraad en de milieuraad, een concreet
lokaal actieplan op. De acties zijn gericht
op het creëren van een stuifmeelrijke, bijvriendelijke en pesticidenvrije omgeving
en op de sensibilisering van onder meer
landbouwers en ondernemers. Bij indiening van het actieplan krijgt de gemeente
de titel ‘Bij-vriendelijke gemeente’. (*)
Statutenwijziging CO7
Sinds 16 maart 2016 is projectvereniging
CO7 erkend als intergemeentelijke onroerend erfgoeddienst met een uitbreiding
van het takenpakket als gevolg. De nieuwe
missie van CO7 is het voorwerp van een
statutenwijziging die door de gemeenteraad werd goedgekeurd. CO7 wil door
overleg en samenwerking tussen diverse
actoren in de regio meerwaarde creëren
op het vlak van cultuur en erfgoed. Om dit
te realiseren wordt samengewerkt voor de
afstemming van het cultuuraanbod en de
cultuurcommunicatie, voor de uitvoering
van een geïntegreerd onroerend erfgoedbeleid dat gericht is op het behouden,
beschermen en beheren van onroerend
erfgoed en voor de uitvoering van een geïntegreerd en integraal lokaal cultureel
erfgoedbeleid dat gericht is op een betere
zorg voor en ontsluiting van het cultureel
erfgoed. (*)
(*) Goedgekeurd met eenparigheid van
stemmen.

Evenement melden? Gebruik de UiTdatabank  
Het melden van evenementen in de
stadskrant verloopt vanaf 1 januari 2017
niet langer via de module op de stadswebsite, maar via de UiTdatabank (www.
uitdatabank.be) van UiT in Vlaanderen.
Om een evenement in te voeren log je in
met je UiTiD, een persoonlijke account
waarmee je je aanmeldt. Als je nog geen
UiTiD hebt, kan je gratis één aanmaken.
Daarna doorloop je volgende stappen.
Stap 1: basisgegevens
• Evenement of locatie?
Nadat je aangemeld bent, klik je op
‘Invoeren’. Daarna kies je voor evenement of locatie. Je kiest één type dat
het best bij je evenement of locatie
past. Een evenement is een tijdelijke
activiteit, zoals een theatervoorstelling, een tentoonstelling … Je kunt ook
apart een locatie invoeren, zoals een
monument of een museum.
• Wanneer?
Je kunt kiezen tussen ‘één of meer
tijdstippen’, ‘periode’ of ‘permanent
aanbod’. Als je gekozen hebt voor een

locatie, dan kan je alleen openingsuren invoeren.
• Waar?
Zoek je locatie op door de postcode
of gemeente in te voeren. Daarna typ
je in het volgende veld de eerste letters van de plaats waar je evenement
plaatsvindt. Selecteer de juiste locatie
in de lijst. Vind je jouw locatie niet terug? Klik op ‘Locatie toevoegen’ en vul
de adresgegevens aan.
• Titel van je evenement?
Hier vul je de naam van je evenement
in.
Stap 2:
laat je evenement extra opvallen
• Beschrijving?
Beschrijf je evenement. Praktische informatie neem je hier best niet op; die
kan je in andere velden kwijt.
• Geschikt voor?
Hier duid je de leeftijdscategorie aan.
• Organisatie?
Vul minstens de eerste drie letters
ervan in. Klik op de juiste naam als je
organisatie in de lijst verschijnt. Ver-

•

•
•
•

schijnt deze niet? Dan klik je op ‘Nieuwe organisator toevoegen’.
Afbeelding?
Voeg een of meer afbeeldingen toe.
Klik op ‘Kies een foto’ en zoek de foto
op je computer. De afbeelding mag
maximaal 5 MB groot zijn en is een
.jpeg, .gif of .png-bestand. Vermeld
steeds het copyright van je foto.
Prijs?
Vul het basistarief van je evenement
in.
Reservatie?
Voeg hier toe hoe geïnteresseerden
een plaats kunnen reserveren.
Meer info en contact?
Voeg hier de contactgegevens toe van
je organisatie.

Klik op ‘Publiceren’. Na enkele minuten
verschijnt je activiteit in de UiTdatabank
en in de mailbox voor de stadskrant. Na
het invoeren kan je, op ieder moment, je
evenement of locatie aanpassen.
Info: Communicatiedienst
(057 34 66 89 - info@poperinge.be).
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EVENEMENTENKALENDER
Evenementen kan je voortaan UITSLUITEND ingeven via de UiTdatabank (www.uitdatabank.be).
n verwijst naar een artikel

DONDERDAG 1 DECEMBER 2016

19:00 • Naaisalon • Dienstencentrum De Bres • Gezinsbond Poperinge i.s.m.De Bres • Ook op 8,15,
22 en 29/12

VRIJDAG 2 DECEMBER 2016

12

9:30 • Gespreksgroep Frans •
Dienstencentrum De Bres • Wekelijks op vrijdag
14:30 • Spelletjesnamiddag voor
(groot)ouder en (klein)kind • Dienstencentrum De Bres • Ook op
30/12 • I.s.m. Huis van het Kind
19:30 • Yoga-avond • Dienstencentrum De Bres • Het Kemmelse
Padd • Ook op 16/12 - Info: Christel
Barbez (0484 14 06 61 - kemmelsepadd@gmail.com) • Deelname:
10 euro
20:00 • Van soixante-quinzes tot
bollebiefdozen • Zaal Den Aria •
Heemkring Aan de Schreve • Artikel: zie stadskrant november
20:00 • Langhorie Verdorie • Gotische zaal stadhuis • Koninklijke
Rederijkerskamer Langhoirs Victorinen • Artikel: zie stadskrant
november
n 20:00 • Toneel: De Moeiol • Zaal De
Levaard • Toneelgroep Haringe

ZATERDAG 3 DECEMBER 2016

10:00 • Opendeurdag Residentie
Witsoone • Nijverheidsstraat 2 •
CM Assistentiewoningen • Ook op
10/12 • Artikel: zie stadskrant november
14:00 • Sjoelbaknamiddag • Café
De Bascule Proven • VFG Poperinge
15:00 • Laika en NTJong met kleutervoorstelling ‘Peer’ • OC Rookop • Dienst Cultuur • Artikel: zie
stadskrant november
17:00 • Volleybal: Roepovo C Rembert Torhout C (ZB) • Sporthallen
n 17:30 • Touché wintert • Binnenkoer Hopmuseum • Kinder -en
jongerenkoor Touché
18:00 • Pinterklaas • Jeugdhuis
Den Couter
20:00 • Langhorie Verdorie • Gotische zaal stadhuis • Koninklijke
Rederijkerskamer Langhoirs Victorinen • Artikel: zie stadskrant
november
n 20:00 • Toneel: De Moeiol • Zaal De
Levaard • Toneelgroep Haringe

20:30 • Volleybal: Roepovo A Beobank Citivo Gits • Sporthallen
20:30 • Roepovo B - Volleybalteam
Optima Lendelede B • Sporthallen

ZONDAG 4 DECEMBER 2016

11:30 • Hutsepot • Parochiezaal •
Feestcomité Watou • Volwassenen
15 euro / kinderen -12 jaar 8 euro
• Reservatie: Jean-Marie Geiregat
(057 38 83 50) of Peter Borteel (0475
60 88 06 – peterborteel@telenet.be)
n 12:00 • Eetfestijn • Polyvalente zaal
Sint-Janscollege • Roepovo vzw
14:00 • Voetbal: KFC Poperinge B
- Rood-Wit Hollebeke • Stedelijke
sportzone
15:00 • Voetbal: KFC Poperinge A
- FC Sparta Heestert • Stedelijke
sportzone
15:00 • Voetbal: SK Reningelst - SK
Zonnebeke • Sportzone de Makke
18:00 • Langhorie Verdorie! • Gotische zaal stadhuis • Koninklijke
Rederijkerskamer Langhoirs Victorinen • Artikel: zie stadskrant
november
20:15 • Guido Belcanto met ‘Zo
goed als alleen’ • UITVERKOCHT! •
CC Ghybe • Dienst Cultuur

MAANDAG 5 DECEMBER 2016

n 9:00 • Tai chi • Dienstencentrum

De Bres • Wekelijks op maandag
13:30 • Schilderen • Dienstencentrum De Bres • Wekelijks op maandag

DINSDAG 6 DECEMBER 2016

13:30 • Patchwork • Dienstencentrum De Bres • Elke 1ste, 3de en
(5de) dinsdag van de maand
n 15:00 • Filmmozaïek: Brooklyn •
CC Ghybe • Liberale Vrouwen i.s.m.
dienst Cultuur • Ook om 20 u.
19:00 • Vegetarische feesthapjes
en (dip)sausjes • Dienstencentrum
De Bres • Vormingplus OostendeWesthoek i.s.m. De Bres • Artikel:
zie stadskrant november
n 19:30 • Bijeenkomst focusgroep
mensen met een beperking • JOC
De Kouter
20:00 • Cursus oud schrift • Stadsarchief • De Vrienden van het Poperings Archief vzw

WOENSDAG 7 DECEMBER 2016

08:30 • Vibro swing • Gevechtssportenzaal • Sportdienst • Ook op
14, 21 en 28/12 • Artikel: zie stadskrant november
09:45 • Yoga voor 55-plussers •
Gevechtssportenzaal • Sportdienst
i.s.m. Gezinsbond Poperinge • Ook

op 14, 21 en 28/12 - Artikel: zie
stadskrant november
13:30 • Breien • Dienstencentrum
De Bres • Wekelijks op woensdag
14:00 • Wandelnamiddag • Zwembad De Kouter • Okra Poperinge •
Ook op 21/12
14:00 • Petanque • Animatieteam
WZC Huize Proventier • Wekelijks
op woensdag
14:00 • Scrabble • Dienstencentrum De Bres • Wekelijks op
woensdag
19:30 • Feestelijk koken • OC Karel
de Blauwer • Femma RoesbruggeHaringe • Inschrijven: Lieve Pyfferoen (0474 21 58 22 of lieve.pyfferoen@gmail.com) - Annie Porreye
(0488 40 16 54 of annieporreye@
gmail.com)
20:00 • Vergadering bewonersplatform Haringe • Café ‘St.-Joseph’

DONDERDAG 8 DECEMBER 2016

14:00 • Dansnamiddag met Johnny
Clarysse • La Poupée • Gratis toegang
14:00 • Kaarten • Cafe Britannia •
Okra Poperinge • Ook op 22/12
20:00 • Openbare vergadering
OCMW-raad • Raadzaal OCMW

VRIJDAG 9 DECEMBER 2016

n 14:00 • Voordracht: Diefstal met

list • CC Ghybe • Seniorenraad
19:30 • Kaarting • Oud Vlaenderen
• Hommelkaarters
19:30 • Woorden fluisteren: De
klaarheid van de sneeuw • Dienstencentrum De Bres • Het Kemmelse Padd • Info: Christel Barbez
(0484 14 06 61 - kemmelsepadd@
gmail.com) - Deelname: 10 euro
n 20:00 • Optreden Nijghse Vrouwen
• Jeugdcentrum De Kouter • Landelijke Gilde Poperinge • Artikel:
zie stadskrant november
n 20:00 • Toneel: De Moeiol • Zaal De
Levaard • Toneelgroep Haringe

ZATERDAG 10 DECEMBER 2016

n 14:00 • ‘t Wintert in ‘t Gasthus •

Woon- en zorgcentrum Onze-Lieve-Vrouw Gasthuis
14:00 • Volleybal: Beaphar C Moorsele B • Sporthallen
14:30 • Voetbal: TSC Proven - SV
Diksmuide • Sportzone Proven
17:00 • Volleybal: Beaphar B Diksmuide B • Sporthallen
18:30 • Volleybal: Beaphar A - Ruiselede A • Sporthallen
19:00 • Voetbal dames: BS Westhoek - SK Staden C • Stedelijke
sportzone			

n 20:00 • Slotfeest Poperinge Games

• JOC De Kouter • Bolwerk vzw
i.s.m. stad Poperinge		
n 20:00 • Hagepreek Johan Braeckman • Gotische zaal stadhuis •
Cultuurdienst

ZONDAG 11 DECEMBER 2016

7:00 • Brocante- en muntenbeurs
• Het Pensionaat • PoperinganaNumismatica-Historia i.s.m. vzw
‘t Pensionaat		
n 10:30 • ‘Dé tijdscapsule’ gaat op slot
• Stedelijke openbare bibliotheek
14:30 • Wandeling: Flerispad •
Verzamelen aan Home Pierre Julien in Middelkerke • Willemsfonds
Poperinge
14:30 • Voetbal dames: SK Reningelst - Ladies Oudenburg • Sportzone De Makke
14:30 • Feestvergadering met
kookworkshop (pompoenen), prijsuitreiking tuinkeuring en feestmaal
• Zaal OLVI • Tuinhier Poperinge
n 19:00 • Toneel: De Moeiol • Zaal De
Levaard • Toneelgroep Haringe

MAANDAG 12 DECEMBER 2016

n 18:30 • Workshop spinnen • Kunst-

academie

DINSDAG 13 DECEMBER 2016

13:00 • Kantklossen • Dienstencentrum De Bres • Elke 2de en 4de
dinsdag
n 14:00 • Centrumraad • Dienstencentrum De Bres
20:00 • Vergadering bewonersplatform Reningelst • OC Rookop

WOENSDAG 14 DECEMBER 2016

n 13:30 • Pannenkoekenbak • Dien-

stencentrum De Bres
19:30 • Schrijfavond Amnesty International • Freinetschool De Torteltuin • Amnesty-groep Pops
19:30 • Volle maanviering • Dienstencentrum De Bres • Het Kemmelse Padd • Info: Christel Barbez
(0484 14 06 61 - kemmelsepadd@
gmail.com) • Deelname: 10 euro
20:00 • Vergadering bewonersplatform Proven • OC de Croone
20:15 • Try-out Henk Rijckaert:
Technostress • UITVERKOCHT! •
CC Ghybe • Dienst Cultuur

DONDERDAG 15 DECEMBER 2016
n 10:00 • Oxfam cadeaudagen • We-

reldwinkel • Oxfam Wereldwinkel
Poperinge • Tot en met 31/12
n 14:00 • Crea • Dienstencentrum
De Bres • Elke 2de donderdag
n 18:00 • Kerstvensters kijken • Het

Pensionaat • Vzw ‘t Pensionaat •
Tot en met 6/1/2017
19:30 • Bloemschikken: Fonkelende kerst • ’t Boeketje • Info: www.
boeketje.be - 057 33 96 09 - 0474
47 65 28 - boeketjepoperinge@hotmail.com
20:00 • Vergadering bewonersplatform Abele • OC d’Hoge Schole
n 20:00 • Lezing: De achtergrond van
het kerstverhaal • Stedelijk Openbare Bibliotheek • Onzen Heertje,
erfgoedvereniging vzw

VRIJDAG 16 DECEMBER 2016

n 7:30 • Warmste Soep for Life •

Grote Markt • Thuisverpleging Onze-Lieve-Vrouw Gasthuis • Ook op
23/12
n 11:30 • Winterbarbecue • Dienstencentrum De Bres • Ook op
23/12
n 17:00 • Jeugdduikinitiatie • Zwembad De Kouter • Poperingse duikersclub
n 17:00 • Kerst op De Lovie • De Lovie
19:00 • Optreden: de Locko’s • Het
Mysterie • Info: Lut Pelgrims (057
36 35 80 - lut.pelgrims@telenet.be)

ZATERDAG 17 DECEMBER 2016

n 14:00 • Bloemschikken: Kerst •

Stedelijk Dienstencentrum • VIVASVV
n 17:00 • Dwaallichtjestocht • OC
Rookop • Oudercomité VBS De
Zonnewijzer i.s.m. Landelijke Gilde
Reningelst
n 20:15 • Pieter De Buysser met
‘Book Burning’ • CC Ghybe • Dienst
Cultuur
20:30 • Volleybal: Roepovo A - BMV
Beveren Melsele Volleybal • Sporthallen
20:30 • Volleybal: Roepovo B - VC
Pack Zedelgem B • Sporthallen

ZONDAG 18 DECEMBER 2016

n 11:00 • Xmas@Volksvreugd met

smulmarkt • OC De Croone • K.H.
De Volksvreugd Proven
14:00 • Voetbal: KFC Poperinge B
- WS Bulskamp • Stedelijke sportzone
14:30 • Voetbal: TSC Proven - SK
Reningelst • Sportzone Proven
14:30 • Voetbal dames: SK Reningelst - Coxyde KVV • Sportzone De
Makke
15:00 • Voetbal: KFC Poperinge A SV Anzegem • Stedelijke sportzone
n 16:00 • Clarebout Christmasrun •
Grote Markt • Sportdienst

MAANDAG 19 DECEMBER 2016

13:30 • Hobby en gezelschapspelen • Zaal De Gilde • Okra Poperinge
n 14:00 • Wandeling • Dienstencentrum De Bres
20:00 • Zitting gemeenteraad •
Raadzaal stadhuis

DINSDAG 20 DECEMBER 2016

n 15:50 • Kerstmarkt • VBS De Kas-

tanje Proven • Ouderraad De Kastanje
19:30 • Geleide meditatie • Dienstencentrum De Bres • Het Kemmelse Padd • Info: Christel Barbez
(0484 14 06 61 - kemmelsepadd@
gmail.com) • Deelname: 10 euro

WOENSDAG 21 DECEMBER 2016

n 13:00 • Start tentoonstelling: Ro-

ger Vansevenant, een veelzijdig
kunstenaar • Bibliotheek De Letterbeek • Dienst Cultuur en Archief
• Tot en met 7/1/2017

VRIJDAG 23 DECEMBER 2016

n 19:30 • Van oud naar nieuw • Dien-

stencentrum De Bres • Het Kemmelse Padd • Info: Christel Barbez
(0484 14 06 61 - kemmelsepadd@
gmail.com) • Deelname: 10 euro

MAANDAG 26 DECEMBER 2016

14:00 • Met een warm hart de boer
op! • Onthaalboerderij De Biezenhoeve • De Biezenhoeve i.s.m. de
Wervel en Dorpsdienst Nestor
18:00 • Kerstdrink • Stationsplein
• De Statievrienden

DINSDAG 27 DECEMBER 2016

n 10:00 • Start fototentoonstelling •

Hopmuseum • Fotoclub Poperinge
• Tot en met 8/1/2017

WOENSDAG 28 DECEMBER 2016
n 14:00

• Filmmozaïek: Finding
Nemo • OC Karel de Blauwer •
Gezinsbond Roesbrugge-HaringeBeveren i.s.m. dienst Cultuur

DONDERDAG 29 DECEMBER 2016
n 19:00 • Winterse avondwandelin-

gen in Poperinge • Dienst Toerisme • Toerisme Poperinge • Ook op
5/1/2017

Deadline stadskrant januari:
10 december 2016.
Evenementen kan je voortaan
UITSLUITEND ingeven via de
UiTdatabank (www.uitdatabank.be).

www.poperinge.be
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Van pluizige wol tot
stevige gesponnen draad

Praktisch:
Maandag 12 december 2016
18:00 tot 21:00
Kunstacademie Poperinge, Oostlaan 11a
De les gaat door in de textiellokalen
op de vierde verdieping.
Deze workshop is gratis.
Iedereen welkom!

De Kunstacademie heeft een
textielafdeling waar traditie en
moderniteit hand in hand gaan. Zo
houden wij het oude Poperingse
ambacht van het kantwerk in ere.
We zoeken wel steeds nieuwe
wegen en manieren om met kant
hedendaagse beeldende kunst te
maken of het kantwerk te integreren in andere textielcreaties.
Ook in andere textieltechniek
zoeken we naar nieuwe werkvomen met eeuwenoud materiaal.
Ben je nieuwsgierig hoe je eigen
draden kunt maken voor een
breiwerk of kantstuk? Heb je een
spinnenwiel of heb je altijd al willen leren spinnen? Voor mensen
die met die vragen zitten, zetten
wij graag ons textielatelier open.

We nodigen Mieke Harinck uit,
een gepassioneerd wolspinster
van spingroep De Wullekobbe. Ze
toont ons de verschillende aspecten van het spinnen met een
spinnewiel: de voorbereiding, hoe
werkt een spinnewiel, de soorten
spinnewielen, hoe herkennen we
goede spinwol, en hoe gebruik
je andere spinvezels zoals zijde,
katoen, vlas, alpaca en mohair.
Op de kunstacademie praten we uiteraard ook al over
de mogelijke artistieke wegen die je kunt bewandelen
met handgesponnen draad.

UIT IN POPERINGE

ONTSPANNING

Filmmozaïek najaar 2016

Eetfestijn Roepovo vzw
Polyvalente zaal Sint-Janscollege
Zondag 4 december 2016 vanaf 12 u.
Op het menu staat filetgebraad van kalkoen ‘archiduc’ met
groenteassortiment en kroketjes (volwassenen 16 euro kinderen 8 euro). Wie graag wat langer wil blijven zitten,
kan nog een kopje koffie drinken met een stukje gebak.
De opbrengst gaat naar de drie seniores- en acht jeugdploegen. Kaarten zijn, tot 2 december, te verkrijgen bij alle
spelers of via voorzitter@roepovo.be.
Info: secretaris@roepovo.be - www.roepovo.be.

‘t Wintert in ‘t Gasthus
Woon- en zorgcentrum Onze-Lieve-Vrouw Gasthuis
Zaterdag 10 december 2016 van 14 tot 20 u.
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Naast een assortiment hartverwarmende dranken, kerstbieren, jenevers en een winterbarbecue zorgt het gasthuis
voor sfeervolle muziek en een gezellige kerstmarkt. Voor
de allerkleinsten is er een leuke kinderhoek met ballonplooien en glittertattoos. Het volledige programma vind je
op www.gasthuis.be of op de Facebookpagina. De toegang
is gratis.

Brooklyn

CC Ghybe
Dinsdag 6 december 2016 om 15 en 20 u.
Brooklyn vertelt het meeslepende verhaal van Eilis
Lacey (Saoirse Ronan), een jonge Ierse immigrante
die rond 1950 in Brooklyn haar weg probeert te vinden. Aangetrokken door het veelbelovende Amerika,
ruilt Eilis het comfort van het huis van haar moeder
in Ierland voor de oevers van New York. De heimwee
verdwijnt snel wanneer Eilis wordt bedwelmd door
de liefde. Maar haar nieuw gevonden geluk wordt al
snel verstoord door haar verleden en Eilis zal een
keuze moeten maken tussen twee landen en twee
verschillende levens.
Toegang: 5 euro (met drankje).
Organisator: Liberale Vrouwen i.s.m. dienst Cultuur.

Info: Mieke Vandeputte (057 34 69 10 mieke.vandeputte@gasthuis.be) - www.gasthuis.be.

Finding Nemo

Slotfeest Poperinge Games
JOC De Kouter
Zaterdag 10 december 2016 om 20 u.
Je verbroedert en viert feest. Om 21 u. zie je, in primeur,
de film over de finale. Zo kan je de heroïsche strijd herbeleven. Iedereen is welkom, ook wie niet deelnam.
Organisator: Bolwerk vzw.
Info: Ruben Benoit (0495 78 35 99 - info@bolwerk.be) www.poperingegames.be.

OC Karel de Blauwer
Woensdag 28 december 2016 om 14 u.
Duik mee in een hilarisch tekenfilmavontuur vol
kleurrijke figuren die je meenemen naar de adembenemende onderwaterwereld van het Groot Barrièrerif voor de kust van Australië. Als de avontuurlijke,
jonge clownvis Nemo plots ver van huis raakt, gaat
zijn vader Marlin samen met Dory op een grote zoektocht om Nemo weer thuis te brengen. Tijdens hun
avonturen komt het drietal oog in oog te staan met
heel wat gekke zeebewoners: vegetarische haaien,
enorme schildpadden, hypnotiserende kwallen, hongerige zeeleeuwen en nog veel meer. Hoe het afloopt, moet je zelf komen ontdekken.
Toegang: 1,5 euro voor kinderen leden, 2,5 euro voor
kinderen niet-leden, 5 euro voor volwassenen. Gratis
drankje inclusief.
Organisator: Gezinsbond Roesbrugge-HaringeBeveren i.s.m. dienst Cultuur.
Info: Ann Deturck (anndeturck@telenet.be).

Tai Chi
‘Dé tijdscapsule’ gaat op slot

Zondag 11 december 2016 om 10.30 u.
Op 11 december is het zover: Poperinge 2016 wordt
bewaard voor de toekomst! ‘Dé tijdscapsule’ gaat
op slot en wordt begraven in het stadspark. Binnen
ongeveer 70 jaar maken de Poperingenaars van de
toekomst kennis met het leven in Poperinge van het
jaar 2016. Benieuwd welke voorwerpen definitief een
plaats krijgen in de capsule? Ontdek en beleef het
tijdens het slotevenement. Na afloop kan je genieten
van een hapje en een drankje aangeboden door het
stadsbestuur.
Iedereen is welkom. Graag een seintje als je erbij
zult zijn.

Boekenverkoop in de uitleenposten
Maandag 5 tot en met
zaterdag 17 december 2016

Twee weken lang kun je terecht in de uitleenposten
van Krombeke, Watou, Roesbrugge en Proven om
er te snuisteren in afgevoerde boeken. In elke uitleenpost kun je boeken aankopen die niet langer tot
de collectie behoren. Eén boek kost 1 euro, voor vijf
boeken betaal je 4 euro. De lokale boekenverkoop
vindt enkel plaats tijdens de openingsuren van de
uitleenpost.
De openingsuren vind je terug op poperinge.bibliotheek.be.
Smaakt het naar meer? Noteer nu al de data voor de
boekenverkoop in het centrum: vrijdag 3 en zaterdag
4 februari 2017.

Lerarenkaart 2017

Vanaf dinsdag 27 december kunnen leraren hun lerarenkaart voor 2017 komen afhalen in de hoofdbibliotheek. Surf naar klasse.be/waarismijnlerarenkaart en ontdek waar jij je kaart kunt afhalen. Jouw
lerarenkaart ligt klaar in de bibliotheek van je officiële woonplaats.

Sluitingsdagen kerstvakantie

De uitleenposten in Poperinge en Vleteren sluiten de
deuren tijdens de eerste week van de kerstvakantie
(27 tot 31 december). De hoofdbibliotheek in Poperinge blijft open volgens de normale uurregeling,
met uitzondering van maandagen 26 december en 2
januari 2017.
Info: Stedelijk Openbare Bibliotheek
(057 33 29 02 - bib@poperinge.be).

Elke maandag van 9 tot 11 u. (geen les tijdens de kerstvakantie).
Prijs: 35 euro voor een tienbeurtenkaart. Mogelijkheid
om eerste les gratis te proberen.

Pannenkoekenbak
Woensdag 14 december 2016
van 13.30 tot 16.30 u.
Prijs: 2 euro voor twee pannenkoeken met slagroom.

Crea
Donderdag 15 december 2016
van 14 tot 16.30 u.
Je maakt een pocketboekje egeltje of kerstboom. Meebrengen: pocketboekje, lijm, schaar, grijze en witte vilt,
wiebeloogjes.
Prijs: 5 euro voor een vijfbeurtenkaart.

Winterbarbecue
Vrijdagen 16 en 23 december 2016
van 11.30 tot 14.30 u.
Menu: pisang orange (ook alcoholvrij) met hapjes - drie
stukken vlees met groenten, pasta en aardappelen met
sausjes - koffie - water en wijnen.
Prijs : 16 euro. Tijdig reserveren! (beperkt aantal plaatsen)

Wandeling
Maandag 19 december 2016 van 14 tot 16.30 u.
Afspraak voor een wandeling van een 9-tal km.

Cursus smartphone
Elke woensdag vanaf 11 januari tot en met
22 maart 2017 van 8.30 tot 11.45 u.
Tijdens deze opleiding, i.s.m. CVO, wordt de werking van
het besturingssysteem Android haarfijn uitgelegd, zodat
je dit systeem zowel thuis als op de werkvloer optimaal
kunt gebruiken. Instellingen, apps, connectiviteit en
synchronisatie komen uitgebreid aan bod.
In deze opleiding maak je gebruik van je eigen Android
smartphone.
Inhoud: algemene informatie en praktisch gebruik - verbinding met internet - de tablet/smartphone beveiligen
- apps en widgets beheren - surfen en mailen - werken
met veelgebruikte apps - foto en video - sociale media ...
Prijs: 60 euro (exclusief handboek).
Vooraf inschrijven is noodzakelijk, bij voorkeur via www.
cvoww.be.
Info: Charlotte Devrekere (057 34 66 25 charlotte.devrekere@dienstencentrumdebres.be) www.dienstencentrumdebres.be.

www.poperinge.be
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Kerst op De Lovie  
Vrijdag 16 december 2016 van 17 tot 21 u.

Oxfam cadeaudagen:
‘Eerlijke handel:
een cadeau voor iedereen’  
Wereldwinkel
Donderdag 15 tot en met
zaterdag 31 december 2016
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Kom kiezen uit het ruime aanbod aan geschenken van
eerlijke kwaliteit, zoals ingrediënten en recepten voor je
feestmenu’s en wijnen voor elke smaak.
Enkele betere wijnen (5 + 1 gratis) zijn in promotie van 1
november tot 31 december (zolang de voorraad strekt):
Raza Malbec Reserva (Argentinië), Bio Lautaro Cabernet
Sauvignon Gran Reserva (Chili), Koopmanskloof Chenin
Blanc (Zuid-Afrika), Raza Brut Torrontés Schuimwijn (Argentinië) en Sensus Brut Rosé Schuimwijn (Chili).
Gelieve jouw bestelling ten laatste op dinsdag 13 december door te geven in de Wereldwinkel of via nicole.vanholme@telenet.be of annie.cappoen@skynet.be, zodat je deze
vanaf 19 december kunt afhalen.
De Wereldwinkel is telkens open van 10 tot 12 en van 14.30
tot 18 u.; op 18 en 19 december enkel in de namiddag en op
24 en 31 december tot 17.30 u.
Info: Frans Merveillie (057 33 52 86 - poperinge@oww.be)
- oxfamwereldwinkels.be/poperinge.

Winterse gezelligheid: de dagen worden korter, de temperatuur begint te zakken, de verwarming gaat voorzichtig
weer wat aan, de eindejaarsperiode is in zicht en dat wil
zeggen: opnieuw Kerst op De Lovie.
Je bent welkom in het kasteelpark dat voor de gelegenheid ondergedompeld is in een sfeervolle locatie met feeërieke verlichting en nostalgische kerstmuziek. Inspirerende decoratie-ideeën of leuke kerstcadeaus vind je in de
kerstshop in het kasteel. Zing mee met Angelo Degraeve
of met het Sint-Ceciliakoor uit Stavele. Pareltjes van kerstliederen worden gebracht door het koor van engelen. Kom
kunst ontdekken in het kunstatelier Artîlerie. In trefhuis
staan de vergeten groenten in de kijker en kan je smullen van winterse lekkernijen en genieten van hartverwarmende dranken.
Toegang is gratis.
Organisator: De Lovie.
Info: Angie Verbrigghe (057 33 49 65 angie.verbrigghe@delovie.be) - www.delovie.be.

DIABETES LIGA

WARMSTE SOEP
FOR LIFE
VRIJDAGMARKT
POPERINGE
Een warme actie van

Kerstvensters kijken  

THUISVERPLEGING OLV GASTHUIS POPERINGE

VRI 16 DEC - VRI 23 DEC

Diverse locaties in Abele
Donderdag 15 december 2016 tot en met
vrijdag 6 januari 2017 van 18 tot 20 u.
Na twee succesvolle edities kan je ook dit jaar op diverse
locaties een kersttafereel bewonderen. Achter ramen, in
etalages of in voortuintjes prijken winterse tafereeltjes die
tot ’s avonds te bezichtigen zijn. Je kunt een plannetje bekomen in Het Pensionaat. Er is een kleine zoektocht aan
verbonden. Op vrijdag 23 december is er om 18 u. een gezamenlijke wandeling met start aan het Pensionaat. Vergeet hiervoor zeker niet een fluojasje aan te trekken en
een zaklamp mee te nemen.
Organisator: vzw ‘t Pensionaat.
Info: Annick Clabau (057 33 22 08 vzw.pensionaat@skynet.be) - www.abele.be/pensionaat.

VU: Thuisverpleging OLV Gasthuis Poperinge

Vrijdagmarkt Poperinge / Oudstrijdersplein 8970 Poperinge

Warmste Soep for Life
Grote Markt
Vrijdag 16 en 23 december 2016 van 7.30 tot 12.30 u.
Thuisverpleging Onze-Lieve-Vrouw Gasthuis Poperinge
toont haar warme hart voor Music For Life en verkoopt
soep en chocomelk ten voordele van de Diabetes Liga. Er
zijn ook lekkernijen waarbij de mensen met diabetes niet
uit het oog verloren worden.
Info: Sofie Vieren (0475 70 24 83 thuisverpleging@gasthuis.be).

6de Dwaallichtjestocht  
OC Rookop
Zaterdag 17 december 2016 vanaf 17 u.
Op een parcours van 5 km, toegankelijk voor buggy’s en
rolstoelen, zullen duizenden kaarsjes langs de weg een
sprankel licht in de duisternis brengen. Op de stopplaatsen geniet je van voorstellingen door een mix van artiesten: kinderen uit de gitaar- en woordklas brengen samen
een verrassend optreden, een Limburgse zandkunstenaar
zal je verwonderen met een nieuwe kunstvorm die niet om
het resultaat draait, maar om het proces, namelijk het omvormen van de ene tekening in de andere, een dansworkshop zorgt voor de nodige opwarming en een prachtige
videoprojectie op de gevel van het brouwershuis sluit de
wandeling af.
Na aankomst bestaat de mogelijkheid om nog na te genieten met een kerstdrank of streekbier, een pannenkoek of
frietje.
Vertrek per groep tussen 17 en 20 u. Inschrijven (vóór
7 december) door 12 euro per volwassene of 6 euro per
kind jonger dan 12 jaar (kinderen < 3 jaar gratis) over te
schrijven op rekening BE67 7383 1402 4687 van Landelijke
Gilde Reningelst met vermelding van aantal. Na 7 december betaal je respectievelijk 14 en 8 euro. Inschrijven via
lg.reningelst@hotmail.be.

Met een warm hart
de boer op!
Onthaalboerderij De Biezenhoeve, Stoppelweg 1
Maandag 26 december 2016 van 14 tot 17 u.
Nog op zoek naar een gezellig winters uitstapje vol sfeer
en gezelligheid? De onthaalboerderij nodigt jullie uit voor
een ‘meet en greet’ met de boerderijdieren. De staldeuren
staan voor jullie open en je maakt kennis met de wereld
van kalfjes en koeien. Jullie kunnen er de melkrobot in
werking zien en vernemen hoe de boerderij met zorg voedselveiligheid, dierenwelzijn, techniek, milieu en natuur ter
harte neemt.
Daarna word je - in een aangenaam kerstdecor – verrast
met hartverwarmende drankjes en zoetigheden, gemaakt
met verse hoevemelk. De kinderen kunnen verder op ontdekkingstocht op de verrassende speelzolder.
De opbrengst gaat naar de Wervel, een organisatie die zich
richt tot kwetsbare gezinnen met kinderen. Deelname: 7
euro per volwassene en 5 euro per kind (tot 12 jaar). Inschrijven noodzakelijk (voor 22 december) via 0476 61 06
57 of biezenhoeve@telenet.be).
Organisator: Onthaalboerderij De Biezenhoeve
i.s.m. de Wervel en dorpsdienst Nestor.

Organisator: oudercomité VBS De Zonnewijzer
i.s.m. Landelijke Gilde Reningelst.
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Kerstmarkt  
VBS De Kastanje Proven
Dinsdag 20 december 2016 om 15.50 u.
De ouderraad nodigt jullie uit op de tweede editie van hun
kerstmarkt. Tijdens en na de rapportbesprekingen kunnen
kinderen, ouders, familieleden, vrienden en sympathisanten genieten van gezelligheid en warmte en van vele lekkere drankjes en hapjes. Met de opbrengst wil de school
met de aankoop van een nieuwe glijbaan en schommel de
speelplaats opfleuren.
Info: Hilde Ghillebert
(0476 20 26 55 - hilde_ghillebert@hotmail.com).

Wijnverkoop
VBS De Krekel Roesbrugge  
De koude winter komt er weer aan. Hoe gezellig kan het
dan zijn bij de warme kachel met een lekker glaasje wijn,
of een flesje wijn onder de kerstboom als geschenk. Daarom deze wijnverkoop ten voordele van de school..
Je kunt kiezen tussen witte, rode of rosé Fier Comte VDP
du Mont Baudile Rouge (8 euro of 45 euro per 6 flessen)
of cava Castell del Real Teroso (9,5 euro of 52 euro per 6).
Bestellen kan door het strookje in te vullen en met de nodige centjes op school te bezorgen of via 057 30 06 26 of
vbsdekrekel@vbop.be.

Winterse avondwandelingen
in Poperinge
Start aan dienst Toerisme
Donderdagen 29 december 2016 en
5 januari 2017 van 19 tot 20.30 u.
Ontdek Poperinge tijdens de gezelligste tijd van het jaar.
De kerstlichtjes verlichten de binnenstad en de houten
tuinhuisjes sieren de markt. Gezelligheid troef!
Een gids neemt je mee op stap tijdens een sfeervolle
avondwandeling doorheen het centrum. Onderweg word je
verwend met tal van verhalen over de Hoppestad en krijg je
een glühbiertje aangeboden in het Hopmuseum. Daar heb
je de kans om de Belgische Biercollectie en de Expo van de
Poperingse fotoclub te bewonderen. We sluiten omstreeks
20.30 u. af met een bezoek aan de gezellige Kerstmarkt,
waar je nog een drankje aangeboden krijgt.
Prijs: 5 euro.
Inschrijven is noodzakelijk via toerisme@poperinge.be of
057 34 66 76.
Organisator: Toerisme Poperinge.

www.poperinge.be
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OPTREDENS
Voorstellingen
cultuurseizoen 2016 - 2017
CC Ghybe

Toneelvoorstelling:
De Moeiol
Zaal De Levaard
Vrijdag 2, zaterdag 3 en vrijdag 9 om 20 u. en
zondag 11 december 2016 om 19 u.
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Als in het kantoor van Richard Marechal een lijk verdwijnt
en daarna plots weer opduikt, dreigt een lugubere crisis.
Commissaris Debakker zit met een pak vraagtekens en
tijdens zijn onderzoek wordt het alleen maar erger. Het
personeel wijst elkaar met de vinger, de moordenaar blijft
op de loer en de vreemde theorieën van poetsvrouw Rita
maken het nog ingewikkelder. Maar als de nood het hoogst
is, is de ‘moeiol’ dichtbij.
Jack Popplewell brouwde met deze ingrediënten een succesvolle komische thriller. De combinatie van spanning en
heerlijke humor maken van ‘De Bemoeial’ een stuk dat
iedereen bekoort, en Toneelgroep Haringe hertaalde het
met veel plezier naar de Westhoek.
Kaarten kosten 7 euro; reserveren via toneelharinge@
gmail.com, bij de spelers of op 057 30 03 09 (klooster Haringe).
Organisator: Toneelgroep Haringe.
Info: Stef Ryon (057 30 06 07 - stef.ryon@telenet.be) www.haringe.be.

Pieter De Buysser met
‘Book Burning’
Zaterdag 17 december 2016 om 20.15 u.
‘Book Burning’ is een vertelling van een kat over een
man die licht geeft terwijl zijn dochter de koffer induikt. Misschien is het een fabel. Waarschijnlijk is
het politiek, zelfs utopisch theater. Niet omdat het
doorweekt is van de bedoelingen en de programma’s,
maar omdat het inzet op de magische middelen van
de taal en de radicale verbeelding. ‘Book Burning’ is
niet wat het is, maar wat het kan worden: een voorstel voor het begin van een nieuwe wereld.
Leden: 10 euro (vvk), 11 euro (add), niet-leden: 13
euro (vvk), 14 euro (add).
Organisator: dienst Cultuur.
Info: Matthias Breyne
(057 34 66 88 - cultuur@poperinge.be).

Touché wintert
Binnenkoer Hopmuseum
Zaterdag 3 december 2016 vanaf 17.30 u.
Sinds januari neemt Marieke Spenninck heel wat meisjes en jongens mee
op haar tocht langs leuke melodietjes, interessante zangstemmen en uitdagende muzieknoten. Een dik half jaar later wil het kinder- en jongerenkoor
met een eerste editie van ‘Touché wintert’ laten horen wat het tot dusver
bereikt heeft.
De toegang is gratis. Natuurlijk mogen een hapje en een lekker drankje niet
ontbreken. Aan verschillende standjes kan je je maag vullen en je dorst lessen, dit ten voordele van het kinder- en jongerenkoor.
Organisator: Kinder -en jongerenkoor Touché.
Info: Marieke Spenninck
(0498 10 80 97 - jongerenkoortouche@hotmail.com).

TENTOONSTELLINGEN

Xmas@Volksvreugd
met smulmarkt  
OC De Croone
Zondag 18 december 2016 om 11 u.
Stevige ritmes, jong talent, harmonieuze melodieën, warme gezelligheid ... dat zijn de troeven die K.H. De Volksvreugd Proven uitspeelt op haar derde ‘Xmas@Volksvreugd’ met smulmarkt.
Het trommelkorps o.l.v. Matthias Peperstraete roffelt verrassende ritmes om het concert te openen. Daarna treedt
het Provens Jeugdensemble met dirigent Pieter Meersseman aan met titels als ‘Invicta’, ‘Holiday Celebration’
en het aanstekelijke ‘All I want for Christmas is You’ van
Mariah Carey. De harmonie bekoort je met ‘Carnegie Anthem’,’The Legend of the Amber Room’, ‘Lord Tullamore’
,’Atlantic Avenue’, ‘A Tribute to Nino Rota’, en natuurlijk
‘Crazy for Christmas’.
Buiten staat een smulmarktje opgesteld en ook aangepaste dranken zijn te verkrijgen. Je kunt er gezellig kletsen en
genieten van al het lekkers.
Kaarten in voorverkoop - bij alle muzikanten of via info@
volksvreugd.be - kosten 6 euro, aan de deur 8 euro. Kinderen jonger dan 12 genieten gratis.
Info: Inge Dehaene (0476 93 68 21 info@volksvreugd.be) - www.volksvreugd.be.

CURSUSSEN
Bloemschikken kerst  
Stedelijk Dienstencentrum
Zaterdag 17 december 2016 om 14 u.
December is dan wel de donkerste en kortste maand van
het jaar, voor de meesten onder ons is het ook de gezelligste: sfeer en gezelligheid, kaarsjes, Kerstmis ... Tijdens
deze periode mag een kerststukje zeker niet ontbreken. Je
maakt een sfeervolle kerstcreatie.
Wil je het ook eens proberen? Schrijf je dan vliegensvlug
in, beperkt aantal deelnemers! Na inschrijving krijg je een
lijstje met de nodige materialen.
Organisator: VIVA-SVV.
Info: Sylvia Kesteman (057 33 47 92 aampen@gmail.com) - www.viva-svvpoperinge.be.

Roger Vansevenant,
een veelzijdig kunstenaar  
Bibliotheek De Letterbeek
Woensdag 21 december 2016 tot en met
zaterdag 7 januari 2017
Roger Vansevenant heeft zijn stempel op het straatbeeld
in de Westhoek meer dan gedrukt. Letterlijk en figuurlijk.
Hij heeft zijn eigen verhaal de wereld ingestuurd, vooral
als graficus en kunstschilder. Deze overzichtstentoonstelling belicht dan ook de drie belangrijkste onderdelen van
zijn oeuvre: logo’s/drukwerk, fotografie en kunstschilder.
In het vormenspel, de kleur, het ritme, de emotie, is de
filosoof Vansevenant - groots in zijn bescheidenheid - nooit
ver weg.
Gratis toegang tijdens de openingsuren.
Organisator: dienst Cultuur en het Archief.

Fototentoonstelling  
Hopmuseum
Dinsdag 27 t.e.m. vrijdag 30 december 2016 en
dinsdag 3 t.e.m. zondag 8 januari 2017
De fotoclub bestaat reeds een zestal jaren. Na hun tentoonstelling ‘100 Keikoppen’ in 2012 willen 16 fotografen
dit jaar hun beste werk tentoonstellen, elk vanuit een eigen centraal thema.
Inwoners van Poperinge mogen gratis binnen. Alle geëxposeerde foto’s kunnen worden aangekocht. Voor de jongsten is er een fotozoektocht met mooie prijzen.
Organisator: Fotoclub Poperinge.
Info: Devid Camerlynck (0475 81 38 99  devid@fotoclubpoperinge.be) www.fotoclubpoperinge.be
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VOORDRACHTEN
Diefstal met list  

Hagepreek
Johan Braeckman  

CC Ghybe
Vrijdag 9 december 2016 om 14 u.
Stel je voor: een bediende van de watermaatschappij belt
bij je aan om de meterstand op te nemen. Je laat hem binnen zodat hij zijn werk kan doen. Even later ben je bestolen. Het ging om een valse meteropnemer. Je werd het
slachtoffer van een diefstal met list.
Bij deze vorm van diefstal geeft een persoon zich valselijk
uit voor politieagent, bediende van een water- of elektriciteitsmaatschappij ... Op die manier slagen de daders erin
de woning binnen te dringen en slaan ze hun slag.
Meestal zijn senioren het slachtoffer van deze listige dieven. De daders handelen vaak in groepen van 2 à 3. Dergelijke inbraken doen zich overdag voor, en er wordt geen
geweld bij gebruikt. De buit bestaat hoofdzakelijk uit geld.
Wil je ook weten hoe je een echte politieagent en meterstandcontroleur van een valse kunt onderscheiden? Wens
je graag wat extra tips? Schrijf je dan vlug in!
Gratis toegang, mits vooraf inschrijven via 057 33 33 00 of
welzijn@poperinge.be.
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Organisator: Seniorenraad.
Info: Alexander Tydtgat (057 30 98 79) www.seniorenraadpoperinge.be.

Gotische zaal stadhuis
Zaterdag 10 december 2016 om 20 u.
Na Jean-Paul van Bendegem en Niek De Roo is het nu de
beurt aan professor Johan Braeckman (UGent) om zijn
hagepreek te komen voordragen in Poperinge. Een uiterst
interessante lezing met als titel: ‘Kritisch denken is een
morele plicht’.
Je kun via de webshop van de dienst Cultuur een ticket
kopen voor deze lezing (5 euro).
Organisator: dienst Cultuur.
Info: Matthias Breyne (057 34 66 88 cultuur@poperinge.be).

Lezing: De achtergrond
van het kerstverhaal  
Stedelijke Openbare Bibliotheek
Donderdag 15 december 2016 om 20 u.
Onzen Heertje erfgoedvereniging vzw neemt het woord en
loodst het publiek door de vele achtergrondverhalen die
met het kerstfeest te maken hebben. Verschillende elementen komen aan bod, zoals bijv. de oudere culturen, de
joodse midrasjim, het Franciscaanse kerststalletje en de
kerstboom. Misschien zijn er ook vragen over de herberg
waar geen plaats was?
Info: Henri Vandenberghe (057 33 56 10 mvchvdb@skynet.be) - onzenheertje.be.

SPORT
Jeugdduikinitiatie  
Zwembad De Kouter
Vrijdag 16 december 2016 om 17 u.
Ben je tussen 10 en 15 jaar en wil je graag leren duiken? Dan ben je welkom
voor een initiatieles. Afspraak in het lokaal in de kelder van het zwembad, te
bereiken via de helling startend vanaf de parking. De initiatie in het zwembad
vindt plaats van 18 tot 19 uur.
Deelname kan enkel na inschrijving via jeugdduiken@poperingseduikersclub.be.
Organisator: Poperingse duikersclub.
Info: Hans Platteau (0499 71 42 02 jeugdduiken@poperingseduikersclub.be) - poperingseduikersclub.be.

Het recre
atief deel
van
het sporten recrea
tiebad
De Kouter
zal uitzon
derlijk
EXTRA op
en zijn
van maan
dag 19 de
cember
t.e.m. vrij
dag 23 de
cember
telkens va
n
13.30 tot 2
1 u.

Nieuwe cursussen Sportdienst
Tai chi
Gevechtssportenzaal
Wekelijks op maandag vanaf 9
januari tot en met 10 april 2017
van 19.15 tot 20.30 u.
Tai chi is bewegen met sierlijke en
zachte bewegingen die moeiteloos
in elkaar overvloeien. Door deze opeenvolging van bewegingen kan je je
ontspannen, kom je tot rust en voel
je bewust de innerlijke kracht: Tai chi
chuan, de vorm die wij beoefenen,
verbetert bovendien de lichaamshouding en brengt eveneens lichaam en
geest in harmonie.
Inschrijving: 12,50 euro bij aankoop
van een vijfbeurtenkaart.

Rugschool Core stability training
Gevechtssportenzaal
Wekelijks op dinsdag vanaf 10
januari tot en met 21 maart
2017 van 9 tot 10 u.
De groepsles bestaat deels uit mobiliteits-, coördinatie-, spierversterkende en stretchoefeningen en deels
uit info en tips omtrent houdingscorrecties, heffen en tillen, zitten, staan
... en het vermijden van rugbelasting.
Door de aandacht voor individuele noden kan ieder werken volgens eigen
mogelijkheden. Met diverse materialen o.a. een fitbal, een smallball ...
train je je core spieren (buik en rug)
zodat je ze verstevigt tot een sterk en
stabiel corset. Een eigen matje meebrengen is aanbevolen.
Inschrijving: 25 euro.

Fit-mix
Gevechtssportenzaal
Wekelijks op woensdag van
11 januari tot en met 29 maart
2017 van 19 tot 20 u.
Een creatieve mix aan bewegingstechnieken waarin kracht, lenigheid,
uithouding, snelheid, coördinatie en
evenwicht ruimschoots aan bod komen. Er is voldoende aandacht en
afwisseling tussen statische en dynamische oefeningen en intervaltraining. We maken gebruik van hulpmiddelen zoals ballen, Flexi-Bar, korte
stok/drumsticks, lange stok, Smovey-

ringen, Togu Brasils ... hulpmiddelen
om de bewegingsdiscipline extra te
accentueren.
Inschrijving: 30 euro.

Yoga
Gevechtssportenzaal
Wekelijks op woensdag van
11 januari tot en met 29 maart
2017 van 20 tot 21 u.
De vitaliteit en flexibiliteit van het lichaam verbeteren en de geestelijke
kwaliteit verruimen en verbeteren
op een harmonieuze manier door
het uitvoeren van lichaams-, ademhalings-, concentratie- en ontspanningsoefeningen. Er zijn verschillende redenen om aan yoga te doen:
als antistressmiddel om je te ontspannen, om soepel te worden/blijven
maar vooral omdat yoga heel leuk is.
Het brengt energie, rust, ontspanning
en harmonie. Om te starten met yoga
hoef je helemaal niet soepel te zijn,
maar door het regelmatig toe te passen, komt de soepelheid vanzelf en dit
zonder forceren of presteren. Matje/
handdoek meebrengen en flesje water voorzien.
Inschrijving: 30 euro.

Ochtendgymnastiek
Gevechtssportenzaal
Wekelijks op woensdag van
11 januari tot en met 29 maart
2017 van 8.30 tot 9.30 u.
Pilates is op een zachte manier werken aan een soepele wervelkolom en
sterke buik- en rugspieren. Pilates
heeft een ontspannende uitwerking
en verhoogt je energiepeil. Eigen
matje meebrengen.
Deelnameprijs: 25 euro.

Wandelvoetbal
Sporthal
Vanaf dinsdag 10 januari 2017
van 13.30 tot 15.30 u.
Dit is een lichtere variant van voetbal
waarbij de spelregels aangepast zijn
aan de doelgroep van 55-plussers.
De opvallendste regel is het verbod
om te lopen. Voor iedereen die graag
in groep wil bewegen. Wandelvoetbal
wordt gecombineerd met omnisport
als opwarming.

Gratis kennismakingsles op 10 januari. Volgende data: 17, 24, 31 januari
en 14, 21 februari .
Deelname: 2 euro per les, ter plaatse
te vereffenen (graag gepast geld).

Seniorengym
Gevechtssportenzaal
Elke woensdag vanaf 11 januari
tot met 22 maart 2017 van 9.45
tot 10.45 u.
Door je lichaam in goede conditie te
houden met regelmatige lichaamsbeweging kun je je gewrichten, spieren, pezen en gewrichtsbanden tot op
hoge leeftijd goed laten functioneren.
Deze turnlessen richten zich zowel
tot jonge als oudere senioren die hun
fysieke conditie op peil willen houden
of verbeteren. Matje/handdoek meebrengen.
In samenwerking met Gezinsbond
Poperinge.
Deelname: 2 euro per les, ter plaatse
te vereffenen (graag gepast geld).

BBB
Sportzaal OLVI,
Heilig-Hartstraat
Elke dinsdag vanaf 10 januari
tot en met 21 maart 2017 van
18.45 tot 19.45 u.
Gevechtssportenzaal
Elke donderdag vanaf 12 januari tot en met 23 maart 2017 van
18.30 tot 19.30 u.
De kern van de les bestaat vooral uit
spierversterkende oefeningen voor
de buik, de benen en de billen. Op
een gezonde manier afrekenen met
ontsierende vetrolletjes en ongezond
buikvet. Vanuit je lichaamscentrum
werk je naar strakke buik- en rugspieren. Afwisselend gebruik je verschillende materialen zoals een fitbal,
een smallball, elastic, stokken ... Een
matje en flesje water meebrengen
zijn aanbevolen.
Inschrijvingsgeld: 25 euro.

Info: Sportdienst (057 34 66 22 sportdienst@poperinge.be).
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