PB- PP

Stadskrant

BELGIE(N) - BELGIQUE

november 2016

19

25

Rode Neuzen activiteiten

POPERINGE INFO

02-05

EVENEMENTENKALENDER

KUNSTACADEMIE

06-07

GEMEENTERAAD

OPVOEDINGSONDERSTEUNING

08

26

Geboortebos

UIT IN POPERINGE

Redders gezocht

09-11
11
12-28

www.poperinge.be • stadskrant@poperinge.be • 47ste jaargang • nr. 10 • Afgiftekantoor Ieper 8900 • P-006983

INFO NOVEMBER 2016

Algemeen strooiplan
Tot eind april 2017 staan 44 medewerkers van de Technische dienst paraat voor
de gladheidsbestrijding. Zij zijn belast met de uitvoering van het strooiplan. Momenteel beschikt de stad over een zoutvoorraad van 300 ton en een reserve van
120 ton. De stad stelt GEEN strooizout ter beschikking van particulieren. Voor
de aankoop ga je naar doe-het-zelfzaken, supermarkten of gespecialiseerde
bedrijven.

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!
Via het elektronisch of e-loket van
de stedelijke website www.poperinge.be kan je diverse documenten i.v.m. burgerlijke stand en subsidies/premies aanvragen.
Gesloten op
11 en 15 november 2016.

Werkwijze strooiplan
Poperinge heeft een abonnement bij een gespecialiseerd bedrijf waar deskundige meteorologen dag en nacht het weer opvolgen en de stad dagelijkse
weersvoorspellingen bezorgen om de gladheidsbestrijding op de wegen zo efficiënt mogelijk te laten gebeuren.
Afhankelijk van de geleverde strooi-indicatie wordt gekozen voor scenario 1 of 2.
Scenario 1:
• de wegen met openbaar vervoer
• de wegen met druk verkeer
• schoolomgevingen
Scenario 2:
• alle wegen van scenario 1
• verbindingswegen
• bedieningswegen van wijken
• matig drukke wegen maar vatbaar voor gladheid
Indien gekozen wordt voor scenario 2, dan hebben routes van het 1ste scenario
prioriteit. Pas als die volledig veilig zijn, wordt overgegaan wordt tot de bijkomende wegen in scenario 2. Wil je weten of jouw straat tot scenario 1 of 2 behoort, kijk dan op www.poperinge.be/sneeuw.
Fietspaden
Al wordt dikwijls het tegendeel gedacht, toch worden ook de fietspaden door
de eigen diensten gestrooid, maar het zout doet de sneeuw enkel smelten en
wegvloeien als er voldoende op gereden wordt. Enkel bij grote sneeuwval doet
de stad een beroep op aannemers om de fietspaden te ruimen.
Waar wordt niet gestrooid?
Het is niet haalbaar om op alle wegen te strooien. In woonwijken waar weinig verkeer is en veel jonge gezinnen wonen, is er voornamelijk bestemmingsen weinig doorgaand verkeer. In deze straten wordt niet gestrooid en gunt het
stadsbestuur de kinderen vooral veel sneeuwpret. Op wegen waar weinig doorgaand verkeer passeert, net zoals op kleine, landelijke wegen, heeft strooien
geen zin omdat het zout niet optimaal werkt. Bovendien is het niet mogelijk om
op enkele uren tijd overal te strooien in dergelijk omvangrijk gebied; ons grondgebied telt bijna 400 km wegen. De Technische dienst zorgt er wel voor dat bijna
alle weggebruikers op relatief korte afstand van hun woning een bestrooide
verbindingsweg hebben.
Indien de voorraad strooizout door de weersomstandigheden uitgeput zou dreigen te raken, wordt scenario 1 van het algemene strooiplan afgezwakt en wordt
het prioritaire van kracht.
Sneeuwvrij maken van voetpaden
Elke bewoner wordt verondersteld bij sneeuwval of ijzel een veilige doorgang op
de stoep voor zijn huis te garanderen, een verplichting die bij niet naleven ernstige gevolgen kan hebben. Hiertoe moet je op het voetpad een strook van 1 m
breed sneeuwvrij maken. Bij het ruimen let je erop dat de goot zijn functie niet
verliest om het smeltwater af te voeren naar de riolering. Veeg geen sneeuw in
de goot waar het een traag smeltende ijsklomp vormt die de afvoer blokkeert.
Je mag ze zeker ook niet op het wegdek vegen of gooien.
Beter is de sneeuw op de rand van het voetpad te vegen, zodat ze rustig kan
smelten. Voetgangers moeten ten allen tijde door kunnen.
Ter hoogte van openbare gebouwen/plaatsen worden de voetpaden door de
openbare diensten schoongemaakt. Over welke plaatsen dit gaat, vind je terug
op www.poperinge.be/sneeuw.

Bouwkavels te koop

p Verkaveling Boomgaardstraat in Poperinge
WVI realiseert, in samenwerking met de stad Poperinge,
de verkaveling Boomgaardstraat in het centrum. Ze ontsluit op de bestaande zijstraat van de Casselstraat ter
hoogte van de kerk.
De verkaveling telt 36 bouwkavels, waarvan WVI 18 sociale kavels verkoopt. De huisvestingsmaatschappij “Ons
Onderdak” zal er 6 sociale koopwoningen bouwen en “De
Mandel” zal er 12 sociale huurwoningen realiseren. Op
alle kavels kunnen de kopers zelf hun woning bouwen met
een architect en aannemer naar keuze.

p Verkaveling in Proven

u

WVI realiseert, in samenwerking met de stad Poperinge,
een nieuwe kwalitatieve en autoluwe verkaveling in Proven. Deze situeert zich in een rustige landelijke omgeving
tussen de Terenburgseweg en de Blokweg.
In deze verkaveling worden door WVI 22 kavels te koop
aangeboden, waarvan 9 bestemd voor open bebouwing en
13 voor gekoppelde bebouwing. Op alle kavels kunnen de
kopers zelf hun woning bouwen met een architect en aannemer naar keuze.
Wie geïnteresseerd is in de aankoop van een stuk bouwgrond in deze verkaveling, kan in eerste instantie telefonisch
een optie nemen op een kavel - zonder verplichting tot aankoop - voor een duur van maximaal 10 dagen, gevolgd
door een schriftelijke overeenkomst wanneer de keuze definitief is.
Voor meer informatie over deze verkaveling en de verkoopsvoorwaarden kan je terecht bij de dienst verkoop van WVI
(050 36 71 56 - e.vanengelandt@wvi.be).

www.poperinge.be
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Evenement melden?
Gebruik UiT in Vlaanderen  
Inwoners en verenigingen die hun evenement plaatselijk
willen promoten, kunnen een beroep doen op het formulier op de website van de stad. Hierdoor worden gemelde
evenementen opgenomen in de stadskrant en/of op de stedelijke website. Vanaf januari 2017 werkt de stad voor het
melden en publiceren van evenementen samen met UiT in
Vlaanderen, de cultuur- en vrijetijdsagenda bij uitstek.
Deze samenwerking zal een aantal gevolgen met zich
meebrengen. Zo zullen inwoners en verenigingen evenementen die plaatsvinden vanaf 1 januari 2017 enkel kunnen melden via de UiTdatabank van UiT in Vlaanderen.
Deze kan je terugvinden op www.uitdatabank.be.
Daarnaast zal het evenementenoverzicht van de stadskrant, vanaf begin volgend jaar, getransformeerd worden
tot een handige uitneempocket die je zal kunnen terugvinden in het midden van de stadskrant.
Info: Communicatiedienst
(057 34 66 89 - info@poperinge.be).

Inspraakvergaderingen
centrumbewoners  
Raadzaal stadhuis
Dinsdag 8 (zuidwestelijk deel, nr. 3 op de kaart) en
woensdag 16 (noordwestelijk deel, nr. 4 op de kaart)
november 2016  om 19.30 u.
Je bent nieuwsgierig naar juiste info over lopende stadsprojecten in het centrum, je zit met vragen over die onderwerpen of je wilt je mening kwijt. Dan ben je zeker welkom
op de inspraakvergaderingen van de stad.
Op de agenda staan volgende onderwerpen:
• stand van zaken van de Vroonhofsite;
• toelichting van de plannen van de Gaselwestsite;
• de nieuwe volkstuinen;
• het bijencharter en het burgemeestersconvenant;
• de digitale bouwaanvragen;
• de timing van de werken op de Grote Markt en het kruispunt met de Paardenmarkt, in de schoolomgeving van de
Bruggestraat, in de Doornstraat, in de Switch Road, op
het Burg. Bertenplein en in de Westouterstraat;
• GIPOD.
Iedereen die zich vorig jaar op de inspraakvergadering
heeft ingeschreven op de mailinglijst, ontvangt een uitnodiging.
Ben je niet ingeschreven en wil je de vergadering graag
bijwonen? Stuur een mail naar info@poperinge.be of bel
057 34 66 89.
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Belastingvermindering
dakisolatie voor 2017
verlengd via
overgangsmaatregel  
De voorbije twee jaar hebben telkens zo’n 30 000
Vlaamse gezinnen gebruik gemaakt van de fiscale
aftrek voor dakisolatie. Deze dreigde nu afgeschaft
te worden, maar dankzij een beslissing van minister van Energie Bart Tommelein zal men in 2017 toch
nog genieten van een belastingvoordeel tot 3070
euro voor het isoleren van je dak.
Normaal gezien verviel deze fiscale aftrek op 1 januari 2017, maar de minister heeft nu een overgangsmaatregel in het leven geroepen. Je krijgt nog tot het
einde van dit jaar de tijd om een bestelling te plaatsen en een voorschot te betalen. Voorwaarde voor de
korting is dat alle resterende facturen ten laatste op
31 december 2017 voldaan zijn.
Info: Habito woonwinkel
(057 34 66 02 - info@habitowoonwinkel.be) www.habitowoonwinkel.be.

Organisator: Communicatiedienst.

Wandelzoektocht
Poperinge 14-18: winnaars  
Afgelopen zomer organiseerde de WO I-cel voor het eerst
een wandelzoektocht in het centrum. Op de wandeling
werden de deelnemers meegenomen naar verschillende
WO I-locaties terwijl ze nauwlettend de omgeving konden
afspeuren op zoek naar de juiste antwoorden. Op 25 september klokte de zoektocht af op een totaal van 240 deelnemers en konden de winnaars gezocht worden.
Dit zijn de tien gelukkigen:
Rika Van Acker (De Panne) – Stien Van Tieghem (Assebroek) – Tom Vanhee (Proven) – Isabelle Vantornhout (Wevelgem) – Christine Vandekerkhove (Kuurne) – Marleen
Meulebrouck (Ieper) – Mieke Cornette (Ieper) – Camping
Beddezeiker groep Niels (Poperinge) – Filip De Wilde
(Brugge) – Christian Rosseeuw (Poperinge).
Wie deelnam en graag de antwoorden op de vragen wil
weten, kan deze opvragen aan de balie van de dienst voor
Toerisme of via toerisme@poperinge.be.

11 novemberherdenking Officiële herdenking
van de Wapenstilstand

Heraanleg Doornstraat
Na de herfstvakantie start aannemer Cardoen nv uit Zonnebeke met de heraanleg van de Doornstraat. Na het
voltooien van de voorbereidende werken door de nutsmaatschappijen zal de aannemer de volledige bovenbouw
vernieuwen. De werken zullen gestart worden ter hoogte
van het Woon- en Zorgcentrum Proventier en in fasen
afgewerkt worden tot en met het kruispunt met de Pottestraat:
• van voorbij kruispunt Veurnestraat tot en met kruispunt
Beiaardstraat
• van voorbij kruispunt Beiaardstraat tot en met kruispunt
Engelstraat
• van voorbij kruispunt Engelstraat tot en met kruispunt
Pottestraat
De werken worden geraamd op 70 werkdagen. Ermee rekening houdend dat het winterweer de planning nog wat
kan bijsturen, wordt verwacht dat de werken klaar zullen
zijn tegen eind maart 2017.

10.20 u.

Optocht van de vaderlandslievende en andere
verenigingen, samen met de stadsoverheid; samenkomst op de Grote Markt (bij het stadhuis).

10.30 u.

Plechtige dienst in de Sint-Bertinuskerk ter nagedachtenis van de slachtoffers van beide wereldoorlogen.

11.30 u.

Bloemenhulde op het kerkhof Rekhof; neerlegging van bloemen aan de calvarie en het graf
van de Engelse soldaten.

11.45 u.

Bloemenhulde aan het oorlogsmonument op de
Grote Markt.

11.50 u.

Bloemenhulde aan de Poolse gedenkplaat, pui
stadhuis.

12.00 u.

Huldezitting in de gotische zaal van het stadhuis
met toespraken, voordracht door de Kunstacademie, afdeling Muziek & Woord en receptie.

De optocht en bloemenhulde worden muzikaal opgeluisterd door de Koninklijke Poperingse Harmonie Sint-Cecilia
en de Flanders Memorial Pipe Band.

Aanpassingswerken
Grote Markt en omgeving
Vanaf maandag 7 november 2016 zal aannemer Desot nv
uit Boezinge starten met enkele aanpassingswerken aan
de Grote Markt en de onmiddellijke omgeving. Ze passen
binnen het uitgevoerde participatietraject voor het optimaliseren van de verkeerscirculatie langs de Grote Markt.
Er wordt een afzonderlijke in- en uitrit voorzien bij beide
parkeerzones op de Grote Markt om foutief in- en uitrijden
tegen te gaan. De voetgangersstroken op de Grote Markt
en in de Veurnestraat worden heraangelegd met vlakkere
materialen om de toegankelijkheid te verbeteren. Er wordt
een fietsstrook voorzien naast de rijbaan in de binnenbochten van de Grote Markt met de Guido Gezellestraat, in de
Ieperstraat met het Vroonhof en in het Vroonhof ter hoogte
van het kruispunt met het Burgemeester Bertenplein. Dit
om de verkeersveiligheid voor de fietsers in tegenrichting
te verbeteren.
De werken zullen voor beperkte plaatselijke hinder zorgen.
Indien nodig zal er tijdelijk een omleiding voorzien worden.

Opendeurdagen
residentie Witsoone
Nijverheidsstraat 2
Zaterdagen 5 en 19 november,
3 en 10 december 2016
Ben je op zoek naar een veilige thuis met zorg en diensten
op maat? Kom vrijblijvend naar de opendeurdagen van 10
tot 12 en van 14 tot 17 u. Je krijgt een rondleiding en informatie op maat.
Organisator: CM Assistentiewoningen.
Info: Filiep Decancq (0473 53 53 87 zorgmakelaar.wvl@cm.be) - www.cm.be/witsoone.

www.poperinge.be
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TE – NOCTURNE IN DE KUNSTACADEMIE

Ons moeder zei altijd: “Te is nooit goed, tenzij Te huis en Te vreden.” Dit jaar staat
onze avondlijke kunsthappening in het teken van Te. We zoeken de extremen
op in alle richtingen. Kom je weg zoeken in te donkere gangen, met te mooie
kunstwerken, te verleidelijke muziek, te schone woorden en te veel lekkers om
het op te krijgen.

Tentoonstellingen

Op de nocturne zie je het werk van de eerste maanden uit vrijwel alle ateliers Beeldende Kunst, zowel
uit de lagere graden in Poperinge en deelgemeenten als van de middelbare graad en de volwassenenateliers glaskunst, teken- en schilderkunst, vrije
grafiek, textiel en kant en animatiefilm.
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Concertjes en performances

Hoe de muzikanten zich hebben laten inspireren door
het thema “Te” blijft voorlopig een verrassing: te luid, te
stil, te atonaal, te goare? En als de leerlingen van Woord
hun duivels ontbinden en extreem gaan doen, dan kan je
maar beter op je hoede zijn. Laat je verrassen tussen de
tentoongestelde werken in hoeken en kanten door concertjes en drama performances.

vol | te groot |
i | te lelijk | te
te stil | te druk
a k k e l i j k | t e to f
ek | te prachtig |
|
te doen |
|
te knap |
m | te donker | te
o rt | t e l a n g | t e
klassiek | te goed
Gezellig tot in de maag

De nocturne, al zeggen we het zelf, is altijd het gezelligste
moment van het schooljaar aan de academie. We zorgen
van boven tot onder voor sfeervolle verlichting en als de
winter een beetje in de lucht hangt, zijn warme drankjes en
pannenkoeken altijd welkom. Net als jij! Kom een gezellige
winteravond in een gezellige, kunstminnende sfeer meemaken en zeg achteraf tegen wie er niet was: Te jammer toch!

nocturne
25 november 20|6

17 tot 20u.
oostlaan 11a | poperinge
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OPVOEDINGSONDERSTEUNING

Omgaan met verlies
Veel kinderen komen in aanraking met de dood bij het
overlijden van hun huisdier. Ook personen uit de familie
van kinderen sterven, zoals grootouders. Soms gebeurt
het dat kinderen ook iemand uit hun naaste omgeving
verliezen.
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Praat erover
Gesprekken kunnen best lastig zijn - zeker wanneer
je zelf ook verdriet ervaart - maar ze uit de weg gaan
is geen goede optie. Kinderen gaan zelf op zoek naar
(foutieve) informatie of fantaseren een werkelijkheid die
niet bestaat.
Verbloem de werkelijkheid niet
Wees duidelijk en correct in je uitleg. Kinderen hebben
recht op de waarheid, hebben recht op verdriet. Gebruik
wel steeds een taal die het kind begrijpt. Geef concrete
voorbeelden van wat niet meer kan: een bezoekje brengen of samen spelen. Beantwoord vragen maar laat
kinderen ook zelf op zoek gaan naar antwoorden. Op
sommige vragen zijn geen (goede) antwoorden, het is
ok dat ze ook dit leren.
Laat je gevoelens zien
Moedig je kind aan de eigen gevoelens te laten zien en
te verwoorden. Elk kind gaat op een andere manier om
met de dood. Sommigen zullen vooral praktische vragen stellen (‘Waar is opa nu?’), anderen zullen een poos
angstiger zijn, woedebuien krijgen of het plots wat minder goed doen op school.
Jij als steunpilaar
Geef aan dat je kind bij je terecht kan, ook nog in de
(lange) periode na het overlijden. Wees nabij. Haal fijne
herinneringen op en zorg voor een tastbaar element
(bijvoorbeeld een foto) in huis. Ga langs op het kerkhof
als het kind dit vraagt.
Niet doen!
Vergelijk doodgaan niet met slapen. Het risico bestaat
dat kinderen slaapproblemen gaan ontwikkelen uit
angst om ‘ook dood te gaan’. Hetzelfde geldt voor ‘het
maken van een lange reis’.

Meer weten?
• Voor ouders:
- Rouwzorg Vlaanderen vzw,
een organisatie rond ‘zorg om mensen in rouw’.
- Boeken:
- Keirse, M. (2002), Kinderen helpen bij verlies:
een boek voor al wie van kinderen houdt (Lannoo).
- Fiddelaers-Jaspers, R. (2005), Jong verlies:
rouwende kinderen serieus nemen (Kampen).
• Voor kinderen:
- Www.desokkenvandeolifant.be.
- Boek: Kant, E. & Hardick, M. (2014)
Iedereen zegt dat ik mag huilen:
over dood, verdriet en wat je kunt doen.
Bron: www.zitdazo.be en www.groeimee.be.

Ruilwinkel De Rupse
Nu de winter voor de deur staat, is het weer tijd voor de
winterjassen, sjaals en mutsen. In de Rupse is er een
grote voorraad winterkledij. Kom zeker een kijkje nemen!
De ruilwinkel is gesloten op dinsdag 1, vrijdag 11 en
dinsdag 15 november.
Op donderdag 17 november is er opnieuw een verpleegkundige van Kind en Gezin aanwezig. Heb je vragen voor
haar of wil je gewoon een babbeltje slaan. Iedereen is
welkom, ook als je geen kledij komt ruilen.
Info: Huis van het Kind Poperinge-Vleteren
(057 33 20 83 - huisvanhetkind@poperinge.be www.huisvanhetkindpoperinge.be).

Ouderbijeenkomst
‘Klein klein kleutertje’
Over peuters en kleuters
Ruilwinkel De Rupse
Donderdag 24 november 2016 van 14 tot 15.30 u.
Elke ouder komt in contact met de peuterpuberteit. Hoe
ga jij om met kleuters en structuur, met de gekende
driftbuien of met het woordje ‘neen’?
We komen met een groep van maximaal 15 ouders samen. Je hoort hoe anderen het doen. Je kunt vertellen
hoe jij het doet. Je kunt vragen, twijfels en successen
bespreken. Je krijgt tips en meer informatie.
Meer info en gratis inschrijven kan bij Meloika Verweirder (0492 27 71 14 of OSiO@votjeugdhulp.be).
Organisator: OSIO i.s.m.
Huis van het Kind Poperinge-Vleteren.

EVENEMENTENKALENDER
n verwijst naar een artikel

WOENSDAG 2 NOVEMBER 2016

09:00 • Naaien voor tieners • Dienstencentrum De Bres • Gezinsbond
Poperinge • Artikel: zie stadskrant
oktober
n 13:00 • Tentoonstelling: Dé tijdscapsule • Stedelijke Openbare Bibliotheek • Tot en met 30/11
n 20:00 • Duikinitiatie • Zwembad De
Kouter • Poperingse Duikersclub •
Iedere woensdag in november en
december

DONDERDAG 3 NOVEMBER 2016

13:30 • Kaarten • Café De Snoek
• Vlaamse Actieve Senioren Poperinge • Ook op 17/11
13:30 • Herfstquiz • Dienstencentrum De Bres • Artikel: zie stadskrant oktober
n 13:45 • Op bezoek in kasteel van
Beauvoorde • Samenkomst aan
OC Karel de Blauwer • Gezinsbond
Roesbrugge-Haringe-Beveren
n 14:00 • Filmmozaïek: The good dinosaur • Cultureel Centrum Ghybe
• Gezinsbond Poperinge i.s.m.
dienst Cultuur • Artikel: zie stadskrant oktober
14:00 • Diavoorstelling • Zaal De
Gilde • Okra Poperinge
19:00 • Naaisalon • Dienstencentrum De Bres • Gezinsbond Poperinge i.s.m. De Bres • ook op 10, 17
en 24/11

VRIJDAG 4 NOVEMBER 2016

n 14:30 • Spelletjesnamiddag voor

(groot)ouder en (klein)kind • Dienstencentrum De Bres i.s.m. Huis
van het Kind Poperinge-Vleteren
20:00 • Lezing: Het einde van de
Tweede Wereldoorlog in Poperinge
• Zaal Den Aria • Heemkring Aan
de Schreve • Artikel: zie stadskrant
oktober
n 20:00 • ‘Ons verhaal’ - een getuigenis door Siska Vanpeteghem •
Cultureel Centrum Ghybe • Landelijke Gilde en KVLV Poperinge
21:00 • Meug je ze nie misschie? •
Jeugdhuis Den Couter

ZATERDAG 5 NOVEMBER 2016

n 13:00 • Kippenbillenkaarting en

bloemschikken • OC Rookop •
Bloemencomité Reningelst
15:30 • Volleybal: Roepovo C Knack Roeselare E • Sporthallen
n 18:00 • Spaghetticoncert • OC De
Croone • K.H. De Volksvreugd
19:00 • Volleybal: Roepovo A - VC
Loppem • Sporthallen

19:00 • Volleybal: Roepovo B - Prefaxis Menen B • Sporthallen

ZONDAG 6 NOVEMBER 2016

n 08:00 • Tweedehandse boeken-

beurs: Volgens het boekje • Het
Pensionaat • Vzw ‘t Pensionaat
09:30 • Vergadering Poperingse
Postzegelclub • Dienstencentrum
De Bres • Koninklijke Poperingse
Postzegelclub
14:00 • Voetbal: KFC Poperinge B E. Jonkershove • Stedelijke sportzone
14:30 • Voetbal: TSC Proven - KSK
Veurne A • Sportzone Proven
15:00 • Voetbal: KFC Poperinge A
- K. Blauwvoet Otegem • Stedelijke
sportzone
15:00 • Voetbal: SK Reningelst Comines-Warneton A • Sportzone
de Makke

DINSDAG 8 NOVEMBER 2016

n 14:15 • Optreden Jan Wuytens •

WZC Huize Proventier

n 19:30 • Inspraakvergadering cen-

trumbewoners (zuidwestelijk deel)
• Raadzaal stadhuis • Communicatiedienst
n 19:30 • Speciale wenskaarten maken • OC Karel de Blauwer • Femma Roesbrugge-Haringe
20:00 • Cursus oud schrift • Stadsarchief • De Vrienden van het Poperings Archief vzw

WOENSDAG 9 NOVEMBER 2016

09:45 • Turnen voor senioren •
Sporthallen • Sportdienst i.s.m.
Gezinsbond Poperinge • Ook op
16,23 en 30/11
19:30 • Schrijfavond Amnesty International • Freinetschool De Torteltuin • Amnesty-groep Pops
n 20:00 • Hagepreek Niek Deroo •
Gotische zaal stadhuis • Dienst
Cultuur

DONDERDAG 10 NOVEMBER 2016

14:00 • Kaarten • Café Britannia •
Okra Poperinge • Ook op 24/11
n 17:15 • Sint-Maartensfeest in
Reningelst • OC Rookop • Feestcomité i.s.m. Gezinsbond Reningelst
19:30 • Digitale fotomontage
‘Ladakh en Namibië’ door Kris
Vandamme • Zaal De Gilde • Travelvriendenclub KWB Poperinge
n 20:00 • Filmmozaïek: Paths of
Glory • Cultureel Centrum Ghybe
• WO I-cel i.s.m. dienst Cultuur •
met inleiding om 19 u.

VRIJDAG 11 NOVEMBER 2016

n 11:30 • Ledenfeest met lekker eten

en spelletjes • Polyvalente zaal
Sint-Janscollege • Gezinsbond Poperinge
n 19:00 • Wijnproefavond • Zaal De
Gilde • Roepovo
19:30 • Kaarting • Oud Vlaenderen
• Hommelkaarters
n 19:45 • Voordracht: Klimplanten
brengen de gevel of pergola tot
leven • Zaal OLVI • Tuinhier Poperinge

ZATERDAG 12 NOVEMBER 2016

n 08:30 • Vogeltentoonstelling • Zaal

Maeke-Blyde • De Ware Vogelvriende • ook op 13/11
17:00 • Volleybal: Beaphar B - Bevo
D (ZB) • Sporthallen
n 19:00 • Blaublues • Zaal De Levaard • Werkgroep Blaublues
20:00 • ‘n Leegn pupiter • Feestzaal OLVI • Koninklijke Poperingse
Harmonie Sint-Cecilia • Artikel: zie
stadskrant oktober
n 20:15 • Vic De Wachter met ‘de
Wattman’ • Cultureel Centrum
Ghybe • Dienst Cultuur
21:00 • Fuif: Pimps & Hoeren •
Jeugdhuis Den Couter

ZONDAG 13 NOVEMBER 2016

n 07:00 • Brocante- en muntenbeurs

en tentoonstelling ‘Beeldige stripfiguren’ • Het Pensionaat • vzw
‘t Pensionaat i.s.m.PoperinganaNumismatica-Historia
11:00 • Algemene statutaire vergadering • ‘t Hommelhof • Willemsfonds Poperinge • Info: Marie-Claire Tylleman (0475 33 89 59)
14:30 • Voetbal dames: BS Westhoek - FC Marke • Stedelijke sportzone
14:30 • Voetbal dames: SK Reningelst - KFC Meulebeke • Sportzone
de Makke
n 14:30 • Lego bouwdag • Jeugdcentrum De Kouter • KWB en Jong
KWB Poperinge
15:30 • Volleybal: Beaphar A - VT
Brugge A • Sporthallen
17:00 • Volleybal: Beaphar B - Bevo
D (ZB) • Sporthallen

MAANDAG 14 NOVEMBER 2016

n 19:00 • Voordracht: Elke dag angst:

V-bommen • Zaal Den Aria • VormingPlus
Oostende-Westhoek
i.s.m. Erfgoedcel CO
20:00 • Openbare vergadering
OCMW-raad • Raadzaal OCMW

www.poperinge.be
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EVENEMENTENKALENDER
WOENSDAG 16 NOVEMBER 2016

n 14:00 • Filmmozaïek: Inside Out •

Cultureel Centrum Ghybe • KVLV
Poperinge i.s.m. dienst Cultuur
14:00 • Wandelnamiddag • Zwembad De Kouter • Okra Poperinge
n 17:45 • Met de Cultuurbuzz naar
Bear’s Den • Samenkomst aan JOC
De Kouter • Dienst Cultuur
n 19:30 • Inspraakvergadering centrumbewoners • (noordwestelijk
deel) • Raadzaal stadhuis • Communicatiedienst

DONDERDAG 17 NOVEMBER 2016

19:30 • Bloemschikken: Eindejaarsstuk • ‘t Boeketje • Info: www.
boeketje.be - 057 33 96 09 - 0474
47 65 28 - boeketjepoperinge@hotmail.com
n 19:30 • Dansen op liedjes van
Claude François • Christen Volkshuis • Femma Roesbrugge-Haringe
n 20:00 • Voordracht: Menopauze –
Wijs door de overgang • Dienstencentrum De Bres • Gezinsbond
Poperinge i.s.m. KVLV gewest Poperinge en De Bres
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VRIJDAG 18 NOVEMBER 2016

n 13:30 • Infonamiddag ‘Waardig

levenseinde’ • Jeugdcentrum De
Kouter • HuisvandeMens Ieper
n 18:00 • Spaghetti multi colore •
GO! basisschool De Ster • OUVRI
n 18:00 • Opendeur Voedselteam •
Veurnestraat 29 • Voedselteam Poperinge

ZATERDAG 19 NOVEMBER 2016

n 09:00 • Dag van de natuur • Hout-

kerkestraat 26 • Natuurpunt Poperinge-Vleteren • Vanaf 14 u.: nabij
café D’Heybeke
n 09:30 • Workshop ‘Hoe Digitaal Archiveren’ • Jeugdcentrum De Kouter • Stadsarchief Poperinge
n 10:00 • Opendeurdag Residentie
Witsoone • Residentie Witsoone •
CM Assistentiewoningen
14:00 • Sjoelbaknamiddag • Café
De Bascule Proven • VFG Poperinge
n 13:30 • Met Gezinsbond Poperinge
de boer op! • Samenkomst op Oudstrijdersplein • Start om 14 u. in
Nieuwkerke
17:00 • Volleybal: Roepovo C - VC
Wivo Wingene vzw • Sporthallen
18:30 • Kaas- en wijnavond • OC
Karel de Blauwer • Chiro HaRo •
Kaarten reserveren (14 euro volwassene - 8 euro kind) via 0492 68 05
96 (Arne) of 0479 25 27 65 (Robbe).

n 19:00 • Niemand-is-Perfect-con-

cert • Cultureel Centrum Ghybe •
CypriaNoot
n 20:00 • Toneelvoorstelling: Mille
fois mille • Made in Inox • Toneel
Watou Westhoek
20:30 • Volleybal: Roepovo A Knack Roeselare B • Sporthallen
20:30 • Volleybal: Roepovo B - Olva
Brugge B • Sporthallen
n 21:00 • Déjà Vu?! • JOC De Kouter
• KSA De Kouter

ZONDAG 20 NOVEMBER 2016

n 10:30 • Aanplanting geboortebos

• Helleketelbos • Milieudienst
i.s.m. Gezinsbond gewest Poperinge
14:00 • Voetbal: KFC Poperinge B FC Houthem • Stedelijke sportzone
14:30 • Voetbal: TSC Proven - SK
Zonnebeke • Sportzone Proven
15:00 • Voetbal: KFC Poperinge A SK Nieuwkerke • Stedelijke sportzone
15:00 • Voetbal: SK Reningelst KSK Veurne A • Sportzone de Makke
n 18:00 • Toneelvoorstelling: Mille
fois mille • Made in Inox • Toneel
Watou Westhoek

luisteren bij moeilijke momenten • Dienstencentrum De Bres •
VormingPlus Oostende-Westhoek
i.s.m. De Bres • Ook op 1/12
n 19:30 • Workshop ‘Voorlezen aan
je (klein)kind’ • Bibliotheek De Letterbeek
n 19:30 • Voorlezen aan je (klein)kind
• Stedelijke Openbare Bibliotheek
• VormingPlus Oostende-Westhoek i.s.m. LINC en De Letterbeek

VRIJDAG 25 NOVEMBER 2016

n 13:00 • Kinderrommelmarkt •

n

n

DINSDAG 22 NOVEMBER 2016

n 11:30 • Breughelmaaltijd • Dien-

stencentrum De Bres
n 14:30 • Muzieknamiddag met lp’s •
Dienstencentrum De Bres
n 20:00 • Toneelvoorstelling: Mille
fois mille • Made in Inox • Toneel
Watou Westhoek

WOENSDAG 23 NOVEMBER 2016

n 20:00 • Voordracht: Van melk tot

kaas • Dienstencentrum De Bres
• Gezinsbond Poperinge i.s.m. De
Bres

DONDERDAG 24 NOVEMBER 2016

n 14:00 • Praatcafé dementie: Vei-

n

n

n

n

ligheidsaspecten bij personen met
dementie • Dienstencentrum De
Bres • Thuiszorgcentrum
14:00 • Ouderbijeenkomst: Klein
klein kleutertje - Over peuters en
kleuters • Ruilwinkel De Rupse •
OSIO i.s.m. Huis van Het Kind Poperinge-Vleteren
14:00 • Dansfeest met The Johnny’s Band • Zaal Maeke-Blyde •
Seniorenraad Poperinge
15:00 • Filmmozaïek: Plan Bart •
Cultureel Centrum Ghybe • KWB
Poperinge i.s.m. dienst Cultuur •
Ook om 20 u.
19:00 • De kunst van het dieper

n

n

Vroonhof 6 • Basisschool De Ster
14:00 • Petanque • Oude Melkerij •
Okra Poperinge
14:00 • Film: La Grande Vadrouille
• Dienstencentrum De Bres
18:00 • Tweedehandsbeurs voor
kinderartikelen • Parochiezaal Watou • Vzw Parochiezaal • Inschrijving (8 euro per tafel) via 0476 64 94
60 of giosofie@hotmail.com
18:00 • Sfeerbeurs • OC De Croone
• Handelscomité Proven • Ook op
26/11 vanaf 14 u. en 27/11 vanaf 10
u. • Info: Nadine Denys (057 30 05
66)
19:30 • Wijnproefavond • Freinetschool De Torteltuin • De Torteltuin
20:00 • Club 26 • Jeugdhuis Den
Couter
20:00 • Langhorie Verdorie! • Gotische zaal stadhuis • Koninklijke
Rederijkerskamer Langhoirs Victorinen
20:00 • Toneelvoorstelling: Mille
fois mille • Made in Inox • Toneel
Watou Westhoek

ZATERDAG 26 NOVEMBER 2016

n 18:00 • Eetfestijn • Tauzaal OLVI •

Ouderraad basisschool SFI • ook
op 7/11 vanaf 11.30 u.
n 19:30 • Degustatie biowijnen •
Jeugdcentrum De Kouter • Natuurpunt Poperinge-Vleteren
n 20:00 • Toneelvoorstelling: Mille
fois mille • Made in Inox • Toneel
Watou Westhoek
n 20:30 • Concert: De seizoenen - Vivaldi vs Piazzolla • Gotische zaal
stadhuis • Westhoek Consort • ook
op 27/11 om 10.30 u.

ZONDAG 27 NOVEMBER 2016

n 10:00 • Dag van de Ambachten •

Piano’s Verhulst • FOD Economie
11:30 • Eetfestijn: speenvarken
met seizoensgroeten of stoofvlees
met frietjes • Zaal Witsoone • KVG
Poperinge, Vleteren en Heuvelland
• Speenvarken (17 euro, kinderen
9 euro) - Stoofvlees (14 euro, kin-

GEMEENTERAAD | 26.09.2016

n

n

n

n

deren 7 euro. Kan ook afgehaald
of thuisgebracht worden. Kaarten
tot 20/11 te bestellen bij Monique
Swaels (0472 75 54 56 - 057 33 71
21) en andere bestuursleden
11:30 • Vol-au-vent • Polyvalente
zaal Sint-Janscollege • Koninklijke
Sint-Stanislasspeelschaar
14:30 • Voetbal dames: SK Reningelst - Zwevezele KSK Voorwaarts
• Sportzone de Makke
15:00 • Intrede van Sinterklaas •
Grote Markt • Jeugddienst i.s.m.
Gezinsbond Poperinge
18:00 • Langhorie Verdorie! • Gotische zaal stadhuis • Koninklijke
Rederijkerskamer Langhoirs Victorinen
18:00 • Toneelvoorstelling: Mille
fois mille • Made in Inox • Toneel
Watou Westhoek

MAANDAG 28 NOVEMBER 2016

n 20:00 • Langhorie Verdorie! • Go-

tische zaal stadhuis • Koninklijke
Rederijkerskamer Langhoirs Victorinen
20:00 • Zitting gemeenteraad •
Raadzaal stadhuis

DINSDAG 29 NOVEMBER 2016

n 20:15 • Smoestuinshow • Cultureel

Centrum Ghybe • Velt Westland,
Natuurpunt Poperinge-Vleteren en
de Minaraad

WOENSDAG 30 NOVEMBER 2016

n 14:00 • Sinterklaasfeest • Bistro

Huize Proventier • Dienstencentrum De Bres
20:00 • Vergadering bewonersplatform Krombeke • OC De Bampoele

VRIJDAG 2 DECEMBER 2016

n 20:00 • Van soixante-quinzes tot

bollebiefdozen • Zaal Den Aria •
Heemkring Aan de Schreve
n 20:00 • Langhorie Verdorie • Gotische zaal stadhuis • Koninklijke
Rederijkerskamer Langhoirs Victorinen • Ook op 3/12 om 20 u. en
4/12 om 18 u.
Deadline stadskrant december:
9 november 2016.
Evenementen kan je
UITSLUITEND ingeven via
www.poperinge.be/stadskrant.

Intergemeentelijke
samenwerking
Om de intergemeentelijke samenwerking in de Westhoek te structureren en te versterken werd beslist
tegen eind 2017 een dienstverlenende
vereniging op te richten in functie van
de deelnemende besturen. In voorbereiding van de oprichting van deze
vereniging wordt een overlegorgaan
opgestart dat de mogelijkheden en
voorwaarden voor de samenwerking
in verschillende beleidsdomeinen
bestudeert. Burgemeester Christof
Dejaegher zal de stad vertegenwoordigen in dit overlegorgaan.
Goedgekeurd met 22 ja-stemmen en
1 neen-stem.

Lokaal verblijfsregister
Wanneer ouders niet langer samenwonen, stelt zich de vraag bij welke
ouder de minderjarige kinderen worden ingeschreven. Als de minderjarige altijd of grotendeels verblijft bij
een van de ouders, wordt het kind
daar ingeschreven. Voortaan is het
mogelijk om in het dossier van het
minderjarige kind en/of de huisvesting verlenende ouder te vermelden
dat het minderjarige kind ook af en
toe verblijft bij de ouder bij wie hij/
zij niet ingeschreven is op zijn/haar
hoofdverblijfplaats (registratie van
‘gedeeld verblijf’). Deze vermelding
is nuttig voor het verstrekken van
bepaalde kortingen of faciliteiten (bv.
voorrang bij inschrijving kinderopvang), maar ook omwille van veiligheidsredenen (bv. hulpdiensten weten
dat op een bepaald adres eventueel
een kind verblijft). De gemeenteraad
besliste om aan kinderen, opgenomen in het lokaal verblijfsregister,
dezelfde voordelen te geven als aan
de in Poperinge gedomicilieerde kinderen. (*)

Verkaveling Eekhoute
De firma Hyboma NV wenst het binnengebied van de wijk Eekhoute in
Proven te verkavelen. Deze gronden
kunnen ontsloten worden door de
aansluiting op de bestaande wegen
van de wijk. De gemeenteraad keurde het tracé van de wegen- en rioleringswerken goed.
Goedgekeurd met 13 ja-stemmen en
10 neen-stemmen.

Aankoop zoutstrooier
De gemeenteraad keurde het bestek
en de gunningswijze goed voor de
aankoop van een zoutstrooier die op
een pick-upbestelwagen gemonteerd
zal worden. De zoutstrooier is ter vervanging van een ander toestel dat volledig doorgeroest is. Het betreft een
compacte strooier met een laag eigen
gewicht en toch een behoorlijke vulcapaciteit. De bediening gebeurt vanuit de voertuigcabine. (*)

Belasting
winkelvloeroppervlakte
Het reglement voor het heffen van een
belasting op de winkelvloeroppervlakte van commerciële vestigingen
in Poperinge wordt gewijzigd op basis
van enkele bezwaren van handelaars
en ondernemers. Deze belasting is
eigenlijk een promotiebijdrage, waarbij de opbrengst niet in de stadskas
vloeit maar integraal wordt doorgestort naar vzw Centrummanagement
en de overkoepelende handelsvereniging Popshop vzw en gebruikt wordt
voor de promotie van de handelskern.
Het reglement hanteert verschillende tarieven die afhangen van de
ligging (waarbij de stad in drie zones
wordt ingedeeld) en de grootte van
de zaak. De zones worden herschikt,
waarbij verschillende handelszaken
buiten het handelscentrum worden
vrijgesteld van deze belasting. Ook
kapsalons zijn vrijgesteld omdat de
manuele arbeid er de verkoop van
producten duidelijk overtreft. Voor de
kleinere handelszaken zijn er lagere
tarieven en tot slot worden ook toonzalen vrijgesteld van de belasting.
Het gewijzigde belastingsreglement
is evenwichtiger en komt tegemoet
aan de bezwaren van de Poperingse
ondernemers.
Goedgekeurd met 13 ja-stemmen en
9 neen-stemmen en 1 onthouding.
(*) Goedgekeurd met eenparigheid
van stemmen.

www.poperinge.be
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ONTSPANNING
Kippenbillenkaarting en
bloemschikken

Filmmozaïek najaar 2016
Cultureel Centrum Ghybe

OC Rookop
Zaterdag 5 november 2016
vanaf 13 u.

12

Vanaf 13 u. is er kaarting (1,50 euro
per kaart). Kaarten te verkrijgen bij
de bestuursleden. Om 15 u. start een
workshop bloemschikken (20 euro per
bloemstuk). Alle materialen worden
door de lesgever meegebracht. Zelf
mee te brengen: mes, snoeischaar,
vod, plastic om tafel te beschermen.
Info + vooraf inschrijven hiervoor via
ninette.verschoore@gmail.com of 057
33 74 43.
Deelnemers aan de bloemenkeuring
2016 kunnen persoonlijk hun waardebon komen afhalen tijdens de kaarting. De laureaat 2016 wordt gelauwerd tijdens de grote prijsuitreiking
in Poperinge (voorjaar 2017).
Organisator:
Bloemencomité Reningelst.
Info: hans.de.backer1@telenet.be.

Volgens
het boekje
Het Pensionaat
Zondag 6 november 2016
van 8 tot 16 u.
Ben je een boekenfan? Lees je veel?
Heb je niet voldoende met een bibliotheekbezoek? Verzamel je boeken van een bepaalde auteur of over
een bepaald onderwerp? Dan is deze
tweedehandse boekenbeurs iets voor
jou. Je vindt er een gevarieerd aanbod
voor een democratische prijs dat je
zeker zal interesseren.
Toegang gratis. Standhouders (gratis
deelname) kunnen zich nog melden.
Organisator: vzw ‘t Pensionaat.
Info: Annick Clabau (057 33 22 08 vzw.pensionaat@skynet.b) www.abele.be/pensionaat.

Paths of Glory

Donderdag 10 november 2016
om 20 u. (met inleiding om 19 u.)
De film speelt zich af in 1916, tijdens de Eerste Wereldoorlog, in
een Franse setting. Na de slag
bij de Marne (1914) is er een patstelling ontstaan aan het westelijke front tussen het Franse en het
Duitse leger. Kolonel Dax is commandant van een regiment. Met
zijn troepen schuilt hij in de loopgraven tegen een Duitse aanval.
De soldaten krijgen de opdracht
om een zoveelste nutteloze tegenaanval uit te voeren. De missie
faalt, waarna de Franse generaals
als voorbeeld drie soldaten voor
de krijgsraad slepen. Ondanks de
zware verliezen is terugtrekking
van de troepen geen optie.
De film wordt vertoond in het kader van de expo ‘Dood met de Kogel’ in de Gasthuiskapel (nog tot en
met 15 november).
Toegang: 5 euro.
Inschrijven kan via lijssenthoek@
poperinge.be.
Organisator: WO I-cel
i.s.m. dienst Cultuur.

Inside Out

Woensdag 16 november 2016
om 14 u.
Zit jij wel eens naar iemand te kijken en je af te vragen wat er allemaal in zijn of haar hoofd speelt?

‘Inside Out’ neemt je mee op dolle
reis door de geest om het antwoord op die vraag te vinden.
In het controlecentrum in de geest
van de 11-jarige Riley zijn vijf emoties hard aan het werk onder leiding van de opgewekte optimist
Plezier. Terwijl ze samenwerkt
met haar collega-emoties Angst,
Woede, Afkeer en Verdriet, wil zij
ervoor zorgen dat Riley vooral gelukkig blijft.
Deze familiefilm duurt anderhalf
uur. Achteraf wordt een drankje of
hapje aangeboden.
Organisator: KVLV Poperinge
i.s.m. dienst Cultuur.

Plan Bart

Donderdag 24 november 2016
om 15 en 20 u.
Sarah is 34 en wil een kind. Alex,
haar grote liefde, wil alles... behalve een kind. En Sarahs ex, de
eeuwige vrijgezel, Bart, heeft geld
nodig voor het WK luchtgitaar in
Osaka. Dus zet Sarah Alex aan de
kant en overtuigt Bart om haar
zwanger te maken in ruil voor een
som geld. Ze plannen zeven keer
met elkaar naar bed te gaan en
spreken af om elkaar daarna nooit
meer te zien.
Toegang: 5 euro.
Organisator: KWB Poperinge
i.s.m. dienst Cultuur.

Nieuw: de inleverbus!

De hoofdbibliotheek heeft er een extra dienstverlening
bij. Vanaf nu kan je ook buiten de openingsuren materialen terugbrengen. Naast de fietsenrekken bevindt zich
de intelligente inleverbus.
Hoe werkt het? Leg een eerste object op de zwarte balk.
Wacht tot de klep opengaat en leg het op de band. Het
schuift naar binnen, de klep gaat toe en de gegevens
worden verwerkt. Als het licht op groen springt en de
klep weer opent, kun je het volgende object leggen. Zo
kun je een voor een alles inleveren. De bibliotheekpas
heb je niet nodig. Tijdens de openingsuren kan je alles
in de bibliotheek inleveren.

borgen wordt in ‘Dé tijdscapsule’. Op zondagmorgen 4
december wordt ‘Dé tijdscapsule’ officieel gesloten en
de gedenkplaat onthuld.
Info: 057 33 29 02 - bib@poperinge.be www.poperinge.be/bibliotheek.
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Hoofdbibliotheek en uitleenposten
gesloten op zaterdag 12 november

Het Provinciale Bibliotheeksysteem krijgt een upgrade
en is tijdelijk niet toegankelijk. Vanaf maandag 13 november zijn alle locaties opnieuw open volgens de gewone uurregeling.

Tentoonstelling: Dé tijdscapsule
Dinsdag 1 - woensdag 30 november 2016
De bibliotheek en het archief sluiten het feestjaar af
met een unieke actie: ‘Dé tijdscapsule’, een verzameling objecten die een weerspiegeling zijn van het leven in Poperinge in 2016. De
capsule wordt pas opnieuw
geopend in 2087, het jaar
waarin Poperinge 900 jaar
vrijdagmarkt viert.
Alle objecten worden tentoongesteld in de bibliotheek
tot eind november. Iedereen
kan tot dan stemmen op zijn
of haar favoriet. De meest
favoriete objecten krijgen
fysiek een plaatsje in ‘Dé
tijdscapsule’. Alle (andere)
objecten worden gefotografeerd, beschreven en
opgenomen in een unieke
publicatie, die ook opge-

Voorlezen aan je (klein)kind
Donderdag 24 november 2016
van 19.30 tot 21.30 u.
Voorlezen is zoveel meer dan hardop lezen wat er zich
tussen de voor- en achterflap van een boek bevindt. Het
is samen met je (klein)kind een nieuwe wereld vol wonderen binnenstappen en ook als het boek uitgelezen is
nog verder genieten van deze prachtige ontdekkingen.
Weg met excuses zoals: ik weet niet welk boek te kiezen, ik weet niet welk boek aansluit bij de leeftijd van
mijn (klein)kind en vooral: Ik kan niet goed voorlezen,
zijn na deze vorming niet meer aan de orde!
O.l.v. Mia Kluysse.
Toegang: 5 euro. Vooraf inschrijven op www.vormingplusow.be (058 31 14 94 – westhoek@vormingplus.be).
Organisator: VormingPlus Oostende-Westhoek
i.s.m. Centrum voor lezen en informatie (LINC) en
De Letterbeek.

www.poperinge.be
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Sint-Maartensfeest  
OC Rookop
Donderdag 10 november 2016 vanaf 17.15 u.
Vanaf 17.15 u. organiseert de Gezinsbond, met hulp van
Femma, een creamoment in OC Rookop. Onder begeleiding wordt er geknutseld voor de Sint.
Om 17.45 u. verwachten het Feestcomité en de Gezinsbond alle Reningelstse kinderen op de parking. Verkleed
in Sint of Piet trekken ze in stoet de straten in, op zoek
naar de Sint. Dan worden Sint en Piet met paard en koets
naar OC Rookop gebracht, gevolgd door de stoet. Na enkele liederen rond de sint-maartensvuren deelt de grote
kindervriend snoep uit aan alle kinderen tot en met het
zesde leerjaar.
Daarna nodigt de Gezinsbond je uit in zijn minibar op de
parking voor een warme chocolademelk of een jenever. De
opbrengst is voor de Sint.
Organisator: Feestcomité i.s.m. Gezinsbond Reningelst.
Info: Bert Lemahieu (057 33 67 16 feestcomite.reningelst@telenet.be) - www.reningelst.be.

Wijnproefavond Roepovo
Zaal De Gilde
Vrijdag 11 november 2016 om 19 u.
Volleybalclub Roepovo vzw presenteert een veertiental wijnen. Bestuurslid Rik Notredame zorgt weer voor vier aangepaste degustatiebordjes. Bij ieder bordje worden drie
verschillende aangepaste wijnen gepresenteerd. Zo krijg
je de kans om kennis te maken met diverse smaken en
dit in verschillende prijsklassen. Mensen van het wijnhuis
zullen doorlopend informatie geven.
Reserveren is noodzakelijk (voor 5 november) via info@
roepovo.be en overschrijving van 15 euro op rekening BE42
2850 3375 8554 van Roepovo vzw met vermelding “wijnavond + aantal”.
Info: secretaris@roepovo.be - www.roepovo.be.
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Ledenfeest
met lekker eten,
circustechnieken
en spelletjes   
Polyvalente zaal Sint-Janscollege
Vrijdag 11 november 2016 vanaf 11.30 u.
Je hoeft die middag niet te koken, want we hebben
voor jullie alvast het aperitief voorzien en de frietmobiel besteld. Die zorgt voor frietjes met frikandel voor
de kinderen of friet met stoofvlees en groenten voor
de volwassenen. Er is koffie en taart en de winnaars
van de ballonwedstrijd ontvangen hun prijs. Daarna
is het tijd voor creatieve activiteiten en spelletjes. Een
schminkster maakt de kindergezichtjes nog mooier
en er worden circustechnieken aangeleerd. Voor de
anderen zijn er heel wat volksspelen en met de toffe
bingo kan je prijzen winnen. Kortom, een namiddag
vol belevenissen. Kom erop af!.
Inschrijven bij Sandrine Hallosserie (057 36 45 22 of
sandrine.hal@hotmail.com). Prijs : 7 euro voor -12
jaar - 12 euro voor volwassenen; niet-leden betalen 10
(kind) en 15 euro (volwassene). Gelieve over te schrijven op rekening BE14 9796 2767 5483 van Gezinsbond
Poperinge.
Organisator: Gezinsbond Poperinge.

Jeugdcentrum De Kouter
Zondag 13 november 2016 van 14.30 tot 17 u.
Krijg je ook de kriebels bij het zien van een hele hoop legoblokjes? Goed zo, want wij hebben er heel veel, wel meer
dan 20 000! We nodigen alle kinderen en hun familie uit
voor een half dagje legoplezier.
Wie kan het beste met lego bouwen? Mama, papa, oma,
opa of de kinderen? Neem jij de uitdaging aan?
De toegang bedraagt 1 euro, drankje inbegrepen.
Organisator: KWB en Jong KWB Poperinge.
Info: Dirk Lambrecht (057 30 00 63 lambrecht.maes@skynet.be) Bart Lips (lipsbart@fulladsl.be).

Dansen op liedjes
van Claude François
Christen Volkshuis
Donderdag 17 november 2016 vanaf 19.30 u.
Dansen met John Debock op liedjes van Claude François (1939 – 1978), zoals ‘Alexandrie Alexandra’, ‘Comme
d’habitude’, ‘Le téléphone pleure’, ‘Il fait beau’, ‘Il fait bon’
... Clo-Clo was een Franse artiest, componist, muzikant,
uitgever en zanger.
Prijs: 8 euro voor leden en 12 euro voor niet-leden (drankje
inbegrepen).
Inschrijven voor 15 november bij Monique Neut (monique.
neut@telenet.be - 057 30 15 13 - 0486 10 25 79) of Noëlla
Gruwez (noellagruwez@hotmail.com - 057 30 10 54 - 0477
25 83 02).

Wijnproefavond
Freinetschool De Torteltuin
Vrijdag 25 november 2016 om 19.30 u.
De Torteltuin reist deze keer richting Zuid-Afrika. Doorheen zeven degustaties verken je dit mooie land. Iedere
wijn wordt vergezeld door een klein hapje. Ronny Debaere
verzorgt de begeleiding en leert je meer over de verschillende regio’s en de belangrijkste druivenrassen. Ooit al
gehoord van de ‘steen’? Dit en nog zoveel meer interessante weetjes over Zuid-Afrikaanse wijnen verneem je. Na
de degustatie kan je de wijnen bestellen.
De toegang bedraagt 7 euro.
Info: Philippe Gryson (057 33 30 85 - info@detorteltuin.be).

Organisator: Femma Roesbrugge-Haringe.

Eetfestijn  
Spaghetti multi colore
GO! basisschool De Ster
Vrijdag 18 november 2016 vanaf 18 u.
Terwijl je geniet van lekkere spaghetti à volonté, kunnen de
kinderen deelnemen aan een kleurwedstrijd. Prijs: spaghetti / veggie spaghetti: 8 euro - kinderspaghetti / veggie
kinderspaghetti: 4 euro.
Inschrijven tot 14 november 2016 via bs.poperinge@g-o.be
of 057 33 41 32. Reserveer tijdig want de maximale capaciteit is 140 personen. Er is ook altijd de mogelijkheid om
spaghetti af te halen.
Organisator: OUVRI.
Info: www.bsdester.be.

Met Gezinsbond Poperinge
de boer op!
Samenkomst op Oudstrijdersplein om 13.30 u.
Zaterdag 19 november 2016 om 14 u.
Tijdens de Week van de Smaak worden we met zijn allen
verwacht bij Freddy en Marleen van ‘t Kapelhof in Nieuwkerke voor een rondleiding op hun boerderij en een uitgebreide uiteenzetting over de oesterzwammen die ze er
kweken. De rondleiding duurt ongeveer anderhalf uur en is
geschikt voor jong en minder jong. Het bezoek is rolstoelen buggytoegankelijk.
Kostprijs: leden 5 euro per persoon. Kinderen tot 12 jaar
gratis. Niet-leden betalen 7 euro. Iedere betalende bezoeker krijgt 500 gram oesterzwammen.
Inschrijven tot 15 november bij Christa Vancayseele (057
33 74 33 of christa.vancayseele@telenet.be). Bedrag overschrijven op rekening BE14 9796 2767 5483 van Gezinsbond Poperinge met vermelding ‘bezoek ‘t Kapelhof’.

Tauzaal, Komstraat
Zaterdag 26 vanaf 18 u. en
zondag 27 november 2016 vanaf 11.30 u.
De ouderraad nodigt jullie uit voor een lekker en gezellig
uitje met familie en vrienden.
Voor de volwassenen is er beenham met uitgebreid groenteassortiment en frietjes (16 euro). De kinderen kunnen
kiezen tussen worst met appelmoes of beenham met frietjes (8 euro). Daarna mag iedereen aanschuiven aan het
dessertbuffet.
Inschrijven kan (tot maandag 14 november) met het inschrijvingsformulier, te verkrijgen via de leerlingen of op
het secretariaat van de school, via 057 33 65 96 of ouderraadsfipoperinge@gmail.com.
Organisator: Ouderraad SFI.
Info: Vanessa Vanrenterghem (0486 12 91 18 vanessa.vanrenterghem@telenet.be) sfi.kbrp.be/ouderraad.

Degustatie biowijnen  
Jeugdcentrum De Kouter
Zaterdag 26 november 2016 om 19.30 u.
Wijnavond met degustatie en verkoop. Fairwine selecteert
in elke regio van Europa wijnen van lokale producenten uit
ecologisch verantwoorde teelt. Gezonde wijnen, afkomstig
van biologische en biodynamische druiventeelt.
Deelname: 10 euro (minstens 10 wijnen worden geproefd).
Inschrijven verplicht bij Guido Quaghebeur (057 33 79 78 of
info@natuurpunt-poperinge-vleteren.be).

Organisator: Natuurpunt Poperinge-Vleteren.
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Spelletjesnamiddag voor
(groot)ouder en (klein)kind

Vrijdag 4 november 2016 van 14.30 tot 17 u.
I.s.m. Huis van het Kind.

Optreden Jan Wuytens

Dinsdag 8 november 2016 van 14.15 tot 17 u.

Een synthesizer en een prachtige stem, meer heeft Jan
Wuytens niet nodig om een topoptreden te verzorgen. Ambiance verzekerd!
In bistro Huize Proventier (Doornstraat 4). Prijs: 3 euro.

Wafelbak

Dinsdag 15 november 2016 van 14.30 tot 16.30 u.
2 euro voor twee verse wafels met slagroom.

Wandeling

Maandag 21 november 2016 van 14 tot 16.30 u.
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Onder begeleiding van Ludo Huyghe wordt ongeveer 8 à
9 km gewandeld. Indien het de eerste keer is dat je deelneemt, gelieve een tiental minuten vroeger te komen voor
registratie. Gratis.

Koffie met Franse melk en taart

Maandag 21 en woensdag 23 november 2016
vanaf 13 tot 17 u.

Tijdens de seniorenweek keert De Bres terug naar de jaren
50 - 60. Denk maar aan de rock-’n-roll met Elvis Presley
en Jerry Lee Lewis, platenspelers, jurken met bolletjes,
hoge kuif of krullend haar, de boogiewoogie en de twist, La
Grande Vadrouille ...
Je kunt in de bistro terecht voor een koffie met Franse
melk en een stukje petit-beurretaart.

Breughelmaaltijd

Dinsdag 22 november 2016 van 11.30 tot 14 u.

Inschrijven vóór 11 november. Prijs: 9 euro.
Als je in de stijl van de jaren 50 - 60 gekleed bent, krijg je
een koffie.

Muzieknamiddag met lp’s

Dinsdag 22 november 2016 van 14.30 tot 17 u.

De platenspeler wordt van onder het stof gehaald en je geniet van de muziek van de tijd van toen. Ben je gekleed in de
stijl van de jaren 50 – 60, dan krijg je een koffie.

Workshop: De kunst van het dieper
luisteren bij moeilijke momenten
Donderdagen 24 november en
1 december 2016 om 19 u.

Deep Listening (dieper horen) is een luistertechniek ontwikkeld door Rosamund Oliver, een Ierse boeddhiste en
psychotherapeute. De techniek maakt gebruik van verschillende methoden uit de hedendaagse psychologie, gecombineerd met de boeddhistische meditatie- en compas-

sietraining.
Carina Debruyne start de workshop met de basisbeginselen van actief luisteren. Daarna leer je over echtheid, empathie en aanvaarding als zuurstof in een relatie. Je maakt
kennis met het begrip ‘luisterenergie’ en jouw persoonlijk
‘luisteraar preferentieprofiel’ wordt vastgesteld. Via concrete oefeningen ervaar je zelf wat echt beluisterd worden
bij jou teweegbrengt. Deze ervaring sterkt je om deze kunst
van het luisteren daarna fijngevoelig bij anderen toe te passen.
Breng een schriftje mee.
Prijs: 10 euro - 7,50 euro voordeeltarief.
I.s.m. VormingPlus Oostende-Westhoek.
Inschrijven kan in De Bres of via VormingPlus (www.vormingplusow.be of 058 31 14 94).

Film: La Grande Vadrouille

Vrijdag 25 november 2016 om 14 u.

In deze knotsgekke komedie bundelen de legendarische
komieken Bourvil en De Funès hun krachten.
Tijdens WO II wordt een Engelse bommenwerper boven
Parijs door de nazi’s neergeschoten. De drie bemanningsleden ontsnappen met hun parachutes aan de dood
en belanden in het hartje van Parijs. Twee van hen komen
terecht bij respectievelijk de naïeve, maar uiterst sympathieke Augustin (Bourvil) en de pretentieuze, voortdurend
opgewonden dirigent Stanislas (Louis De Funès). Zij helpen de soldaten in contact te komen met hun overste (Terry
Thomas). Vanaf dan komt het olijke, kibbelende duo in een
spiraal van uiterst hachelijke situaties terecht.
De toegang is gratis.

Sinterklaasfeest

Woensdag 30 november 2016 van 14 tot 17 u.

Iedereen van harte welkom in de bistro van Huize Proventier vanaf 13 u.
De namiddag start met een show van Ballonnino. Dan is er
nonkel Maurice ...
Het is vijf jaar geleden dat nonkel Maurice nog gelachen
heeft ... Net nu de Sint komt, staat hij nog steeds triestig op
het podium. Zijn assistente gelooft niet dat hij nog ooit zal
kunnen lachen. Stijn denkt dat dit toch kan lukken als hij
genoeg hulp krijgt van het publiek.
Om 15 u. komt dan de Sint aan met paard en kar. Alle
kinderen mogen bij hem langs gaan en krijgen een zakje
snoep. Er is ook mogelijkheid om een ritje te maken met
de koets. Tussen 14 en 16.30 u. kunnen de kinderen zich
laten schminken.
Prijs: 3 euro voor de kinderen (zakje snoep inbegrepen).
Vooraf inschrijven (tot 23 november) via info@dienstencentrumdebres.be of 057 34 66 24 en 25. Gelieve de naam van
het kind door te geven.
Info: Charlotte Devrekere (057 34 66 25 charlotte.devrekere@dienstencentrumdebres.be) www.dienstencentrumdebres.be.

Dag van
de Ambachten  
Piano’s Verhulst,
Europalaan 1B-1
Zondag 27 november 2016
van 10 tot 17 u.
Piano’s Verhulst is gespecialiseerd in
het restaureren van (vleugel)piano’s
met oog voor de specifieke kwaliteiten van het originele instrument. In
de toonzaal vind je nieuwe en tweedehandse koop- of huurinstrumenten
en ook digitale Yamaha piano’s.
Je kunt meekijken bij de restauratie van diverse piano’s en vleugels.
Daarnaast kom je wat te weten over
de verschillen tussen de piano’s onderling en kan je de imposante binnenkant van een (vleugel)piano van
dichtbij ontdekken.
Ook gezinnen met kinderen zijn van
harte welkom.
Organisator: FOD (Federale
Overheidsdienst Economie).
Info: Dries Verhulst (057 33 41 89 dries@pianosverhulst.be) www.pianosverhulst.be info@dagvandeambachten.be.

Vol-au-vent   
Polyvalente zaal Sint-Janscollege
Zondag 27 november 2016 vanaf 11.30 u.
Je bent van harte welkom bij een heerlijk bord vol-au-vent met frietjes. Indien
gewenst, komt er voor de kinderen een frikandel op tafel, uiteraard ook met
frietjes. In beide gevallen is een aperitief inbegrepen!
Wie graag wat langer wil blijven zitten, kan nog een kopje koffie drinken met
een stukje gebak. Het is de ideale gelegenheid om met familie en vrienden ongedwongen wat bij te praten.
Kaarten bij alle muzikanten van de speelschaar en in het secretariaat van het
Sint-Janscollege. Prijs: vol-au-vent 14 euro, frikandel 7 euro (aperitief inbegrepen).
Aan de vooravond van dit gemoedelijke etentje, op zaterdag 26 november om 17
u., brengt de speelschaar enkele concertstukken tijdens de Sint-Ceciliaviering
in de Onze-Lieve-Vrouwekerk. Voor deze mis is er vanaf 15.45 u. een kort wandeloptreden door de centrumstraten.
Organisator: Koninklijke Sint-Stanislasspeelschaar.
Info: Renaat Devos (057 33 87 02 renaatdevos@gmail.com) www.sint-stanislasspeelschaar.be.

Intrede van Sinterklaas  
Grote Markt
Zondag 27 november 2016 om 15 u.
Sinterklaas is weer in het land en nodigt alle kinderen, ouders en grootouders uit om met hem en de pieten zijn aankomst te vieren. Om 15 u. komt de Sint aan op de Grote Markt, maar hoe zal hij dit jaar komen uit het verre Spanje?
Na de intrede vertrekt de stoet naar zaal Maeke-Blyde voor een spetterende show van de Proefkonijnen met ‘De
kleermaker van de Sint’. De kleermaker is de rode mantel van de Sint zo beu en gaat op zoek naar een nieuwe outfit,
samen met het publiek. Hij vertelt over het reilen en zeilen in Spanje en hij is de enige die de Sint al in zijn blootje
heeft gezien!
Na de show delen Sinterklaas en zijn pieten lekkers uit. Om enig idee te hebben hoeveel pakketjes zij moeten klaarmaken, vragen zij om het aantal kinderen dat komt door te geven. Je moet dus wel ingeschreven zijn om een zakje
lekkers te krijgen.
Inschrijven doe je door een mailtje te sturen naar sinterklaas@poperinge.be of 057 33 26 29 met vermelding namen
van de kinderen die je wenst in te schrijven.
Na ontvangst van inschrijvingsbevestiging is de inschrijving compleet. Inschrijven kan tot 27 november.
Wie niet inschrijft, kan wel nog de show bijwonen, maar krijgt geen zakje.
Organisator: Jeugddienst i.s.m. Gezinsbond Poperinge.
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OPTREDENS
Spaghetticoncert
OC De Croone
Zaterdag 5 november 2016 vanaf 18 u.
Kinderorkest Jakkedoe en het Provens Jeugdensemble organiseren voor de
tweede keer een spaghetticoncert. Na het aperitief kan je vanaf 19 u. spaghetti
smullen op de tonen van de jeugdige muzikanten.
Het kinderorkest is ondertussen een jaar aan het samenspelen o.l.v. Liesa
Coulleit. Het Provens Jeugdensemble brengt met dirigent Pieter Meersseman
iets moeilijker stukken.
Op het menu staat spaghetti, eventueel vegetarisch of glutenvrij, à volonté. Zowel de aperitieven als de dranken zijn aangepast.
Reserveren (vóór 3 november) via jeugd@volksvreugd.be met opgave aantal
(volwassenen/kinderen) en specifieke voorkeuren. Overschrijven kan op rekening BE96 9793 7952 2205. Kinderen betalen 7 euro en volwassenen 12 euro.
Organisator: K.H. De Volksvreugd.
Info: Stef Denecker (057 30 11 48 - stef.denecker@telenet.be) www.volksvreugd.be.
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Vic De Wachter
met ‘De Wattman’
Cultureel Centrum Ghybe
Zaterdag 12 november 2016
om 20.15 u.

Blaublues
Zaal De Levaard
Zaterdag 12 november 2016 om 19 u.
Mondharmonicavirtuoos Giles Robson uit Jersey is een van de nieuwe bluestoppers en de Slam Allen Band pronkt in de USA met een ‘Blues Music Award’
en de ‘Blues soul Award 2016’. De Britse Queen of Blues, Conny Lush, 10 jaar
geleden al goed voor een onvergetelijk optreden in De Levaard, is er op vraag
van velen en met volle goesting ook opnieuw bij. De Franse bluesrevelatie Philippe Ménard komt verrassen, maar het wordt vooral uitkijken naar Mr Sipp,
die ooit als studiomuzikant de allergrootsten begeleidde en momenteel op de
bluespodia in de VS erg hot is. Hij doet het in Haringe samen met de stilaan
legendarische blueszangeres Terrie Odabi, en dat moet voor de ondertussen
gerenommeerde Blaubluesapotheose zorgen. Wie erbij wil zijn, koopt best een
ticket (20 euro) in voorverkoop. De blues-and-bedservice biedt voor amper 10
euro een slaapplaats en met 5 euro extra een stevig ontbijt op de morgen na
het concert.
Organisator: werkgroep Blaublues.
Info: Geert Barbry (057 30 00 44 - geert.barbry@telenet.be) www.blaublues.be.

Op 10 mei 1940 om 7 u. krijgt trambestuurder Leon Vermast opdracht om
zijn tramrit naar Hoboken te onderbreken. Hij moet onmiddellijk terugsporen naar Mortsel om daar de psychiatrische patiënten op te halen die
een bombardement op hun gesticht
overleefden.
‘De Wattman’ is een verhaal over hoe
één gebeurtenis een krater kan slaan
in iemands bestaan. De tramreis van
Leon is een metafoor voor de kleine
mens in een wereld die alsmaar
krankzinniger lijk te worden.
Tickets: leden 13 euro (vvk) en 15 euro
(add); niet-leden 16 euro (vvk) en 18
euro (add).
Organisator: dienst Cultuur.
Info: 057 34 66 86 cultuur@poperinge.be.

Niemand
is-perfectconcert
Cultureel Centrum Ghybe
Zaterdag 19 november 2016 om 19 u.

Met de Cultuurbuzz
naar Bear’s Den
Ancien Belgique
Woensdag 16 november 2016 om 17.45 u.
Bear’s Den is een van de nieuwste fenomenen uit de WestLondense folkscene, die eerder al bands als Mumford
& Sons en Noah and the Whale voortbracht. Met enkele
ep’s, talloze optredens en het debuutalbum ‘Islands’ heeft
Bear’s Den de afgelopen paar jaar een heel snelle opmars
gemaakt.
Bandleden Andrew Davie en Kevin Jones zaten eerder al
samen in de band ‘Cherbourg’. Toen deze stopte, kwamen
de heren gitarist en banjospeler Joey Haynes op het spoor
en Bear’s Den was een feit. De band gaat recht tegen het
vluchtige, oppervlakkige karakter van de hedendaagse
maatschappij in en maakt prachtige, verstilde folkliedjes.
Rust en introspectie zijn hierbij de toverwoorden.
Het concert is volledig uitverkocht, maar de BUZZ heeft de
laatste 30 tickets!
De bus vertrekt STIPT om 17.45 u. aan JOC De Kouter. De
kostprijs bedraagt 40 euro all-in (bus en optreden). Inschrijven via buzz@radiosanseveria.be.
Organisator: dienst Cultuur.
Info: 057 34 66 86 - cultuur@poperinge.be.

De bedoeling van dit concert is om de inwoners van
Poperinge en deelgemeenten te sensibiliseren en de
psychologische noden van kinderen en jongeren te
ondersteunen.
Dit gevarieerde en kindvriendelijke concert (met een
gratis aperitief) combineert dit jaar met de Rode
Neuzen Actie. De vooraankoop van een rode neus (5
euro) geldt als toegangsbewijs. Rode neuzen zijn te
verkrijgen bij Lieve Hutsebaut (Switch Road 8).
Organisator: CypriaNoot.
Info: leercompetentie@telenet.be.

Kinderrommelmarkt
GO! basisschool De Ster
Vrijdag 25 november 2016 van 13 tot 16 u.
Heb je nog speelgoed, kinderkledij ... die opgeruimd
mag worden? Geef alles dan af op school. Er is een
kinderrommelmarkt in de turnzaal en de opbrengst
gaat naar de organisatie van de Rode Neuzen Dag.
Je mag nu reeds materiaal binnenbrengen in het secretariaat, Vroonhof 6. Kom zeker ook langs op de
rommelmarkt.
Info: Martine Viaene (057 33 41 32 bs.poperinge@g-o.be) - www.bsdester.be.

Toneelvoorstelling: Mille fois mille
Made in Inox, Steenvoordestraat 124
Zaterdag 19, dinsdag 22, vrijdag 25 en zaterdag 26 november om 20 u. en
zondagen 20 en 27 november 2016 om 18 u.
Toneel Watou Westhoek speelt het tragikomische ‘Mille fois mille’ op een bijzondere locatie. De scènes ontstonden
vanuit improvisatie en met veel inbreng van de acteurs zelf. Het volkse verhaal wordt gespeeld door vijf mannen
en een groep figuranten. De mannen zetten personages van vlees en bloed neer, elk met hun eigen verlangens en
strubbelingen in en met het leven: herkenbaarheid troef!
En toch, schijnbaar ‘gewone mensen’ lijken toch niet zo gewoon te zijn. Een gemeenschappelijk geheim dat wordt
ontrafeld is de rode draad in het verhaal. En er mag al eens gelachen worden, is de boodschap.
Concept en regie: Mieke Ronsmans.
Kaarten kosten 8 euro en zijn te verkrijgen op www.toneelwatouwesthoek.be, via toneelwatouwesthoek@gmail.com
of 057 38 86 33.
Organisator: Toneel Watou Westhoek.
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Dansfeest met
The Johnny’s Band
Zaal Maeke-Blyde
Donderdag 24 november 2016 om 14 u.
Zorg dat je op de afspraak bent voor heel wat Vlaamse
topsongs, liedjes uit de jaren 60, de mooiste liedjes op accordeon ... Meer is er niet nodig voor een swingende dansnamiddag met veel ambiance.
Het toegangsticket kost 5 euro in voorverkoop en 7 euro
aan de deur (drankje inbegrepen).
Kaartjes: Sociaal Huis – stadhuis - iedere seniorenvereniging Poperinge en deelgemeenten.
Organisator: Seniorenraad Poperinge.
Info: Alexander Tydtgat (057 30 98 79 welzijn@poperinge.be)- www.seniorenraadpoperinge.be.

Langhorie Verdorie!
Gotische zaal stadhuis
Vrijdag 25 en maandag 28 november,
vrijdag 2 en zaterdag 3 december om 20 u. en
zondagen 27 november en 4 december 2016
om 18 u.
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De seizoenen Vivaldi vs Piazzolla
Gotische zaal stadhuis
Zaterdag 26 om 20.30 u. en
zondag 27 november 2016 om 10.30 u.
Westhoek Consort strijkorkest presenteert tweemaal ‘de
Vier Seizoenen’ op zijn Italiaans en op zijn Argentijns. Voor
de Italiaanse Le Quattro Stagioni sprak het orkest topviolist Tim Breckpot aan. Hij zal het beste uit zijn viool toveren
en jullie meenemen doorheen het wereldberoemde werk
van Antonio Vivaldi.
Uit eigen rangen zal Elise Debeer haar beste beentje, of
strijkstok, voorzetten in Las Cuatro Estaciones Porteñas
van Astor Piazzolla. Dit werk is minder gekend dan de versie van Vivaldi, maar hoeft zeker niet onder te doen. Piazzolla componeerde de Vier Seizoenen eigenlijk apart,
maar voerde ze toch van tijd tot tijd samen uit.
Kaarten bij de leden of via info@westhoekconosrt.be.
Toegang: 12 euro (-12-jarigen: 6 euro), drankje en hapje
inbegrepen.
Info: Jan Verstraete (0476 36 41 22 janverstr@gmail.com) - www.westhoekconsort.be.

De Koninklijke Rederijkerskamer Langhoirs Victorinen
bestaat dit jaar 525 jaar. Naar aanleiding van dit jubileum
presenteren wij ‘Langhorie Verdorie!’.
We zochten naar fragmenten die de ziel van de Langhoirs
Victorinen weergeven: een zoektocht naar evenwicht tussen de rijke geschiedenis en een bloeiend heden, een
traan en een lach. Huisregisseurs Ward Agneessens en
Wim Denoulet schrapten, schreven en smolten deze fragmenten om tot een avondvolle totaalbeleving.
Net als in de middeleeuwse Canterbury Tales volg je een
groep pelgrims die elkaar tijdens hun tocht entertainen
met verhalen allerhande. De verhalen nemen het publiek
mee doorheen verschillende periodes in de jaartelling en
leren je waarom er zoveel volk op de Palestijnse markt
stond en wie daar zo opgewekt bij liep. Waarom was er in
Ieper serieus stront aan de knikker? Wat doen die blote
konten en een oude tante op haar sterfbed hierbij? En
waar is die kei nu eigenlijk gebleven?
Deze hilarische pelgrimstocht rond een aantal verrassende locaties in het centrum van Poperinge wordt een unieke
ervaring die je zeker niet mag missen.
Kaarten kosten 9 euro inclusief een drankje (studenten en
Opendoekleden: 8 euro) en kun je bekomen via langhoirs@
telenet.be of 0497 45 10 97.
Organisator: Koninklijke Rederijkerskamer
Langhoirs Victorinen.

CURSUSSEN

Speciale wenskaarten maken
OC Karel de Blauwer
Dinsdag 8 november 2016 om 19.30 u.

Optreden
Nijghse Vrouwen
Jeugdcentrum De Kouter
Vrijdag 9 december 2016 om 20 u.
Een adembenemende en eigenzinnige ode aan Lennaert Nijgh, die in
2015 precies 70 jaar zou zijn geworden. De beroemde tekstschrijver van
o.a. Boudewijn De Groot, Astrid Nijgh,
Jasperina de Jong, Ramses Shaffy,
Liesbeth List en Rob de Nijs laat dan
ook bij zowel het kunstminnende als
het grote publiek een grote indruk na.
Onder impuls van Astrid Nijgh, Lennaerts eerste vrouw, zullen vier dames dit heerlijke repertoire alle eer
aandoen. De Nijghse vrouwen, in
een formatie met Astrid Nijgh, Riet
Muylaert (JackoBond), Sabien Tiels
en Amaryllis Temmerman, nemen je
mee op een herkenbare maar verrassende ontdekkingsreis doorheen
liedjes als ‘Meneer de President’,
‘Testament’, ‘Meisje van 16’, ‘Ik doe
wat ik doe’, ‘Malle Babbe’ , ‘Pastorale’, en zoveel andere pareltjes.
Nijghse vrouwen zal je ontroeren,
meeslepen, doen dromen en laten
lachen, misschien doen huilen zelfs,
en dat alles is precies wat Lennaert
Nijgh met zijn teksten voor ogen had.
Kaarten in voorverkoop (12 euro - aan
de deur 14 euro) via klaas.fonteyne@
verz.kbc.be of door overschrijving op
rekening BE87 7480 0829 2694 van
Landelijke Gilde Poperinge met vermelding naam en aantal. De kaarten
zullen dan voor je klaarliggen aan de
ingang.
Organisator: Landelijke Gilde
Poperinge.
Info: Klaas Fonteyne (057 36 50 07 klaas.fonteyne@verz.kbc.be).

Maak zelf speciale wenskaarten voor alle gelegenheden. Meebrengen:
fijn schaartje, snijmat, snijmes, potlood, potloodslijper, liniaal, vod, fijn
penseel, gom, stiften, kleurpotloden, lijm.
Deelname: 6 euro voor leden en 12 euro voor niet-leden (inclusief drankje
en materiaal voor drie kaarten). Heb je interesse, schrijf je dan zo vlug
mogelijk in bij Alice Tant (057 30 01 41) of via aime.neyrinck@telenet.be.
Organisator: Femma Roesbrugge-Haringe.
Info: Monique Neut (057 30 15 13 - monique.neut@telenet.be).
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Vegetarische feesthapjes en
(dip)sausjes
Dienstencentrum De Bres
Dinsdag 6 december 2016 om 19 u.
Ga zelf aan de slag met kleine feestelijke vegetarische aperitiefhapjes, samen
met enkele bijpassende sausjes. Dipsausjes, plantaardige mayonaises, kruidenstrooisels en pesto’s brengen smaak en kleur op je bord. De hapjes maak je
met noten, pitten, zaden, groenten, bonen, yoghurt en kruiden. Je feesthapjes
zijn daardoor niet alleen gezonder, maar ook een feest voor het oog.
Breng bewaardoosjes, een schort en een keukenhanddoek mee.
O.l.v. Peter Vandermeersch.
Deelname: 27,5 euro.
Vooraf inschrijven op www.vormingplusow.be.
Organisator: VormingPlus Oostende-Westhoek.
Info: 058 31 14 94 - westhoek@vormingplus.be www.vormingplusoostendewesthoek.be.
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TENTOONSTELLINGEN

VOORDRACHTEN
‘Ons verhaal’ een getuigenis
door Siska Vanpeteghem
Cultureel Centrum Ghybe
Vrijdag 4 november 2016 om 20 u.

Vogeltentoonstelling
Zaal Maeke-Blyde
Zaterdag 12 en zondag 13 november 2016
van 8.30 tot 12 en van 13.30 tot 18 u.
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Er zullen allerlei kanaries, exoten, parkieten, kwartels,
duiven en nog talrijke andere soorten te bewonderen zijn.
Vogelliefhebbers uit de streek en ruimere omgeving strijden tegen mekaar voor de titel van club- of gewestkampioen en voor de Poperingse stadsschaal. Op zondagmorgen
vindt de ruilbeurs plaats waar je vogels kunt ruilen, kopen
en verkopen. De toegangsprijs bedraagt 2 euro.
Organisator: De Ware Vogelvrienden.
Info: Bertin Dejaegher (057 33 47 20 dejaegher.bertin@skynet.be) www.dewarevogelvriendenpoperinge.be.

Beeldige stripfiguren
Het Pensionaat
Zondag 13 november 2016 van 8 tot 12 u.
Naar aanleiding van de maandelijkse verzamelbeurs exposeert een verzamelaar
deze maand graag zijn collectie beeldjes en andere voorwerpen gebaseerd op
stripfiguren. Er is veel materiaal uit de
jaren 1960 - 1970, maar ook recentere
voorwerpen zijn te zien. Ben je fan van
Jommeke, Kuifje, Suske en Wiske, The
Flintstones, Guust Flater, Tom & Jerry
... ? Dan is deze leuke expo de moeite
waard om te bezoeken. Toegang is gratis.
Organisator: vzw ‘t Pensionaat.
Info: Annick Clabau (057 33 22 08 vzw.pensionaat@skynet.be) www.abele.be/pensionaat.

Siska Morlion-Vanpeteghem, mama van Irene, verloor in
augustus 2014 haar man Mathias. Ze brengt een verhaal
van samen, over de liefde, bewust leven in het hier en nu
en afscheid.
Siska vertelt minstens evenveel over het leven als over
‘sterven en hoe daarmee omgaan’. Belangrijker dan te
vertellen over haar verdriet vindt ze dat ze kan delen met
mensen wat ze geleerd heeft uit Mathias’ leven.
Toegang: 2 euro voor leden en partner; niet-leden betalen
4 euro.
Organisator: Landelijke Gilde en KVLV Poperinge.

Hagepreek Niek Deroo
Gotische zaal stadhuis
Woensdag 9 november 2016 om 20 u.
450 jaar na de Beeldenstorm stormt het soms nog in en
rond kerken. Zo is het thema rond de herbestemming van
kerken een gevoelig iets. Niek Deroo komt zijn visie hieromtrent verkondigen in zijn hagepreek.
Je kunt via de webshop van de dienst Cultuur een ticket
kopen voor deze lezing (5 euro).
Organisator: dienst Cultuur.
Info: 057 34 66 86 - cultuur@poperinge.be.

Klimplanten brengen
de gevel of pergola tot leven
Zaal OLVI
Vrijdag 11 november 2016 om 19.45 u.
Klimplanten kleuren en camoufleren gemakkelijk muren,
schuttingen of pergola’s. Ze creëren gezelligheid en brengen je gevel tot leven. Maar welke klimplant is nu het best
geschikt voor je gevel? Kies je voor een zelf hechtende
klimmer of moet die gesteund worden? Een bloeiende,
groenblijvende of een bladverliezende plant? Is er veel zon
of enkel schaduw? Als je niet weet niet welke klimplant het
best bij jouw tuin past, mag je de voordracht van Christine
Tougjas niet missen.
Leden (gratis) en niet-leden (2 euro) zijn van harte welkom.
Organisator: Tuinhier Poperinge.
Info: Eddy Lobeau (057 33 30 72 eddy.lobeau@telenet.be - tuinhier-poperinge.be).

Elke dag angst: V-bommen
Zaal den Aria
Maandag 14 november 2016 van 19 tot 22 u.
Tussen juni 1944 en maart 1945 lanceerde Duitsland duizenden Vergeltungswaffen op Engeland, Frankrijk en het
pas bevrijde België, als wraak voor de geallieerde bombardementen op Duitse steden. De V1, een onbemand vliegtuig vol explosieven dat een typisch snorrend geluid voortbracht, kreeg al snel de bijnaam ‘vliegende bom’. De nog
dodelijkere V2 was de eerste raket die zonder enige waarschuwing uit de lucht kwam vallen. De V-bommenterreur
kostte het leven aan ongeveer 9000 Belgen. In Poperinge
en de Zuidelijke Westhoek zijn nog verschillende restanten
van lanceerbasissen te vinden. Pieter Serrien, historicus
met een oor voor verhalen, brengt het verhaal van de bommen, de terreur en de mensen die in deze omstandigheden
(over)leefden.
Toegang: 3 euro.
Vooraf inschrijven op www.vormingplusow.be.
Organisator: VormingPlus Oostende-Westhoek
i.s.m. Erfgoedcel CO7.
Info: 058 31 14 94 - westhoek@vormingplus.be –
www.vormingplusoostendewesthoek.be.

Infonamiddag:
Waardig levenseinde  
Jeugdcentrum De Kouter
Vrijdag 18 november 2016 om 13.30 u.
Meer en meer mensen willen ‘met hun papieren’ omtrent
het levenseinde in orde zijn. Dat is een goede zaak, want
op deze manier kunnen artsen en zorgverleners met de
wil van de patiënt rekening houden, wanneer deze zich niet
langer zelf kan uitdrukken.
Programma:
• 13.30 u.: Onthaal met koffie en versnapering.
• 14.45 u.: Voordracht ‘Voorafgaande zorgplanning’ door
Lore Alleman, consulent huisvandeMens Ieper.
• 15 u.: Voordracht: ‘Levenseinde, verhalen uit de praktijk’
door dr. Kathleen van Boeckel, huisdokter en LEIFarts.
• 16 - 17 u.: Infostanden.
Stel jouw persoonlijke vragen aan: HuisvandeMens Ieper
(wilsverklaringen, aanvraag LEIFkaart, rouw- en verliesbegeleiding), burgerlijke stand Poperinge (registratie van
wilsverklaringen, informatie over teraardebestelling) of dr.
Van Boeckel (LEIFarts).
Deze infonamiddag is gratis. Graag een seintje via 057 23
06 30 of ieper@demens.nu.
Organisator: HuisvandeMens Ieper
i.s.m. Willemsfonds Poperinge.
Info: Catherine Lahaye (057 23 06 30  - ieper@demens.nu)
- www.vrijzinnigwestvlaanderen.be.

Van melk tot kaas  
Menopauze Wijs door de overgang

Dienstencentrum De Bres
Woensdag 23 november 2016 om 20 u.

Vapeurs, slecht slapen, huilbuien, spierpijn en nog veel
meer ... Veel vrouwen in de overgang weten niet wat hen
overkomt. De menopauze is een belangrijk keerpunt in
het leven van een vrouw waarbij heel wat verandert op lichamelijk, psychisch en sociaal vlak. Het is mogelijk dat
er in deze periode gezondheidsklachten opduiken die de
levenskwaliteit doen dalen. Dit verdient zeker de nodige
aandacht maar komt veel te weinig ter sprake.
Menopauzeconsulente Regine Cornelus vertelt er jullie alles over.
Toegang: 2 euro voor leden, 4 euro voor niet-leden. Mannen zeker ook welkom.

Op deze activiteit vertelt Franky Malbrancke jullie alles
over kaas. Hij is technisch adviseur aan de hotelschool Ter
Duinen in Koksijde, kaasmeester, sommelier van Franse
wijnen, cocktailkenner en zoveel meer.
Je verneemt hoe kaas gemaakt wordt. Hij geeft info over
de verschillende soorten: zacht, halfhard, hard - van vers
tot oud - blauwgeaderde kaas - geit, koe, schaap, buffel
... - light- dieet- en kruidenkazen. Ook het berekenen van
het vetgehalte, gaten in de kaas, het aankopen en bewaren
komen aan bod. Daarna meer over het samenstellen en de
presentatie van een kaasplank, over wat je erbij drinkt ...
Je proeft ook een achttal soorten rauwmelkse en/of biokazen.
Deelname: 9 euro voor leden; 15 euro voor niet-leden
(proeven inbegrepen) Vooraf inschrijven (tot 16 november)
bij Herman Bertier (057 33 41 15 of hermanbertier@skynet.be) en het bedrag overschrijven op rekening BE14 9796
2767 5483 van Gezinsbond Poperinge.

Organisator: Gezinsbond Poperinge i.s.m.
KVLV gewest Poperinge en Dienstencentrum De Bres.

Organisator: Gezinsbond Poperinge
i.s.m. Dienstencentrum De Bres.

Dienstencentrum De Bres
Donderdag 17 november 2016 om 20 u.

www.poperinge.be
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NATUUR EN MILIEU
Praatcafé dementie:
Veiligheidsaspecten bij
personen met dementie
Dienstencentrum De Bres
Donderdag 24 november 2016 van 14 tot 16 u.
Als mantelzorger is veiligheid bijzonder belangrijk in de
dagelijkse omgang met een persoon die lijdt aan dementie. In dit praatcafé dementie staan we stil bij de technische mogelijkheden. Ergotherapeuten Els Naessens
(Thuis Blijven Wonen) en Sarah Roobrouck (CM Thuiszorgwinkel) brengen een praktisch en bruikbaar kader met
tips en suggesties. Verder bekijken we ook het aanbod aan
‘persoonalarmsystemen’ van het Wit-Gele Kruis (Marleen
Hennin) en CM Thuiszorgwinkel.
Er is ruimte voor vraagstelling en je kunt ervaringen delen
met lotgenoten.
Organisator: Thuiszorgcentrum.
Info: Jan Vanneste (056 52 63 39 thuiszorgcentrum.zwvl@cm.be) www.praatcafedementiewvl.be.
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Van soixante-quinzes
tot  bollebiefdozen

Opendeur Voedselteam
Veurnestraat 29
Vrijdag 18 november 2016 van 18 tot 19 u.
Voedselteam Poperinge telt een 25-tal gezinnen die via
een webwinkel rechtstreeks (h)eerlijke producten van de
lokale boeren kopen. Niet alleen groenten en fruit, maar
ook zuivel, vlees, vis, granen, drank ... Deze producten
worden ecologisch verantwoord geproduceerd en rechtstreeks bij de lokale producent gekocht. Dat steunt niet alleen de lokale economie, maar vermindert ook het aantal
voedselkilometers.
Je krijgt meer uitleg en je mag proeven. Spreekt het je
aan, dan kan je aansluiten bij ons team of een van de vele
andere Voedselteams in de streek. Geef een seintje als je
komt via poperinge@voedselteams.be.
Meer info over Voedselteams vind je op www.voedselteams.be of www.voedselteam-poperinge.be.
Info: Gilles Vandervorst (0496 50 52 89).

Zaal Den Aria
Vrijdag 2 december 2016 om 20 u.
Hoe kwamen tijdens de Eerste Wereldoorlog de juiste dingen, in de juiste hoeveelheden, op het gepaste moment op
de juiste plaats? De vraag of de logistieke mogelijkheden
van de legers te velde van invloed zijn geweest op de militaire bevelvoering en besluitvorming, heeft de heemkring
tijdens de honderdjarige herdenking van de Eerste Wereldoorlog nog niemand horen stellen.
Bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog moest het
Britse leger zich bekommeren om 120 000 man en 53 000
lastdieren. Tegen de Wapenstilstand waren deze cijfers
opgelopen tot 3 000 000 personen en 500 000 dieren die
dagelijks gevoed moesten worden. Sommigen vragen zich
af of de stevige logistieke organisatie niet de hoofdreden
was waarom een echte doorbraak door de loopgravenstelling nooit een succes is geworden. Bestuurslid Patrick
Boone zal zich beperken tot een onderzoek naar de rol van
de operationele logistiek aan het westelijk front.
Toegang: niet-leden 5 euro, gewone leden 3 euro steunende leden 1 persoon gratis per gezin, ereleden 2 personen
gratis per gezin.
Organisator: Heemkring Aan de Schreve.
Info: Willy Tillie (057 33 44 74 - willy.tillie@pandora.be)  users.telenet.be/aandeschreve.

Dag van de natuur
Perceel nabij Heidebeek,
Houtkerkestraat 26 Watou
Zaterdag 19 november 2016 van 9 tot 17 u.
Samenkomst aan café ‘Chez le Voisin’; toegangsweg
naast het café en de Heidebeek. Op het terrein van
het recent aangekochte weiland maak je de haag vrij
en plant je fruitbomen. Wie de hele dag wenst deel te
nemen, brengt picknick mee.
In de namiddag: vrijzetten van struiken en opruimen
op het perceeltje langs de Heidebeek in Haringe.
Afspraak om 14 uur aan café D’Heybeke, Heybrugstraat. Aangepaste werkkledij dragen.
Organisator: Natuurpunt Poperinge-Vleteren.
Info Guido Quaghebeur (057 33 79 78) www.natuurpunt-poperinge-vleteren.be.

Aanplanting geboortebos
Helleketelbos
Zondag 20 november 2016 om 10.30 u.
Deze boomplantactie vindt plaats in het kader van de ‘Dag
van de Natuur’. Alle ouders uit Poperinge en deelgemeenten die in de periode van 1 september 2015 tot 31 augustus
2016 een kindje verwelkomden, mogen een geboorteboom
in het geboortebos planten. Zij hebben ondertussen al een
uitnodiging ontvangen.
De aanleg gebeurt in de Helleketelweg, op de hoek met
de Stoppelweg. Bij slecht weer zijn laarzen en aangepaste
regenkledij aangewezen. Ter afsluiting krijgt iedereen nog
een drankje aangeboden.
Inlichtingen en afspraken: Milieudienst (057 34 62 95 of
96).
Organisator: Milieudienst i.s.m.
Gezinsbond gewest Poperinge.

JEUGD
Op bezoek in kasteel
van Beauvoorde  
Donderdag 3 november 2016 van 13.45 tot 17 u.
Kinderen tussen 5 en 12 jaar kunnen zich uitleven als prinses of ridder in huize Merghelinck. Samenkomst om 13.45
u. in Roesbrugge of om 14 u. in Beveren-aan-de-IJzer.
Kostprijs per kind bedraagt 5 euro. Ouders zijn uiteraard
ook welkom.
Inschrijven via plovie.stefanie@telenet.be of sofie_maes@
hotmail.com of 0485 50 28 73.
Organisator: Gezinsbond Roesbrugge-Haringe-Beveren.
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Smoestuinshow
Cultureel Centrum Ghybe
Dinsdag 29 november 2016 om 20.15 u.
De Smoestuinshow met ‘Low Impact Man’ Steven Vromman. Hij waagt zich aan een comedy met een ecologische
boodschap.
Pesticiden, Roundup, glyfosaat ... lijken niet meteen begrippen die je tegenkomt in een comedyshow. Toch vormen
pesticiden de rode draad in zijn nieuwe show. Hij maakte
deze speciaal voor de Veltcampagne 2020 ‘Pesticidenvrij’.
In de Smoestuinshow gaat Steven met het publiek op zoek
naar smoezen die mensen gebruiken om hun pesticidengebruik goed te praten. Tegelijk geeft hij er op zijn eigen
komische manier een draai aan, zodat je niet anders kunt
dan ‘groen’ lachen.
Train alvast je lachspieren en meezingen met het Monsantoprotestlied is toegelaten.
Toegang: 5 euro, drankje inbegrepen.
Organisator: Velt Westland,
Natuurpunt Poperinge Vleteren en Minaraad Poperinge.
Info: Marleen Rubben (057 30 12 37 marleen.rubben@telenet.be).

Déjà Vu?!  
JOC De Kouter
Zaterdag 19 november 2016 vanaf 21 u.
Het is eindelijk weer zover: de 16de editie van Déjà Vu, en
dat in een heuse Hollywoodstijl. Billboards, clapperboards
en de legendarische walk of fame. Kortom, De Kouter
wordt omgetoverd tot een echte filmset. Met aan de draaitafel dj’s Nang, Vertigo, Redking en Marie & Jeanne.
Heb je zin gekregen om eens helemaal los te gaan, te genieten van een drankje uit het rijkelijke assortiment, te
dansen op de fantastische dj’s en dat allemaal in je vertrouwde fuifzaal? Kom er dan op af!
Cocktailbar + partyfood – 16+.
Toegang: 5 euro.
Organisator: KSA De Kouter.
Info: Zoë Leroy  (0497 02 83 27 - zoe_leroy@hotmail.com)
- www.ksadekouter.be.
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Laika en NTJong met ‘Peer’
OC Rookop
Zaterdag 3 december 2016 om 15 u.
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Peer is een man alleen. Zijn leven is op orde en loopt op
tijd. Tot een indringster stiekem in zijn kast komt wonen.
Rosa komt uit een ander land en zoekt een nieuwe thuis.
Vanaf nu zal alles anders zijn.
‘Peer’ is een spannende kleutervoorstelling. Het huisje op
een draaitoneel in combinatie met het fysieke acteren en
de wervelende muziek creëren pure slapstick, maar ‘Peer’
is ook een ontroerende vertelling over vreemd en anders
zijn.
Tickets: volwassenen 6 euro (vvk) – 7 euro (add); -18 jaar
2,50 euro (vvk) – 3 euro (add).
Organisator: dienst Cultuur.
Info: 057 34 66 86 - cultuur@poperinge.be.

Duikinitiaties  
Zwembad De Kouter
Is duiken iets voor jou of wil je op vakantie genieten van de
wondere onderwaterwereld ?
In november en december zijn er op woensdag initiatielessen. Schrijf je nu in om drie initiatielessen te volgen via
info@poperingseduikersclub.be.
Er is training van 20 tot 21 u. Afspraak om 19.30 u. in de
inkomhal van het zwembad.
Kostprijs: toegangsprijs zwembad.
Organisator: Poperingse Duikersclub.
Info: Hans Platteau (0499 71 42 02 info@poperingseduikersclub.be) www.poperingseduikersclub.be.

Opleiding
hoger redder  
Zwembad De Kouter

Popsjot
tijdens de kerstvakantie
Maandag 26 december 2016 vrijdag 6 januari 2017
Is het nu herfst of winter, Popsjot weet je elk seizoen
te animeren.
December loert om de hoek en zo ook de kerstkriebels. In de kerstvakantie hoeft niemand zich te vervelen. Bij Popsjot is gezelligheid troef en wordt er
gezorgd voor instant vrolijkheid. Om de kerstdagen
feestelijk in te zetten is er weer een lawine aan supercoole activiteiten en spetterende spelletjes voor
de jeugd van 4 tot 14 jaar. Meer kerstsfeer kun je
vinden op www.popsjot.be. Neem snel een kijkje en
schrijf je als de bliksem in! Het programma staat online op 7 november vanaf 17 uur.

Er zijn heel wat vacatures voor vaste of tijdelijke redders alsook voor jobstudenten (tijdens de zomermaanden maar ook tijdens de weekends van september en juni).
Om aan deze behoefte te voorzien organiseert sporten recreatiebad de Kouter i.s.m. de Reddersfederatie een cursus hoger redder.
Het cursusgeld bedraagt 230 euro (leraar, praktijkoefeningen en zwemuren). Door het volgen van deze
opleiding leert de cursist vakkundig ingrijpen bij
verdrinkingsrisico’s in overdekte en niet-overdekte
zwembaden en in openluchtzwemgelegenheden,
overeenkomstig de bepalingen zoals vermeld in
Vlarem II bis, en de reddings- en reanimatietechnieken snel en vlot toepassen.
Interesse? Neem contact op via 057 34 66 26 of
zwembad@poperinge.be.
Organisator: Sport- en recreatiebad De Kouter.

Volleybalclub
Beaphar verkoopt
pannenkoeken
en wafels
Afhalen in sporthal
Damesvolleybalclub Beaphar verkoopt weer lekkere Beauvoordse
pannenkoeken en boterwafeltjes om
de kas te spijzen en de speelsters een
mooi volleybalseizoen te bezorgen.
Prijs: 6 euro per doos.
Alle bestellingen kunnen tot 11 november doorgegeven worden via hendrik.leys@belgacom.net of 057 33 52
68 of aan de speelsters, trainsters,
ploegverantwoordelijken of het bestuur. Op vrijdag 18 tussen 16.30 en
21 u. en zaterdag 19 november tussen
10 en 12 u. kan je je bestelling afhalen
aan de ingang van de sporthal.
Steun je onze groeiende club mee?

Yoga voor 55-plussers
Gevechtssportenzaal
Woensdagen 7, 14, 21 en 28 december 2016
en 4 januari 2017 van 9.45 tot 10.45 u.
Yoga helpt om, ook op oudere leeftijd, lichaam en geest in balans te brengen. De
houdingen kunnen prima aangepast worden aan ieders capaciteiten. Yoga omvat een ‘totale levensfilosofie’. Tijdens het beoefenen leer je bewuster omgaan
met lichaam, geest, gedachten, emoties, gevoelens en het is sterk bepalend
voor jouw levensenergie, voor jouw geluksniveau.
Er zijn verschillende redenen om aan yoga te doen. Als antistressmiddel om
zich te ontspannen, om soepel te worden of te blijven, maar vooral omdat yoga
heel leuk is. Het is een weg die kan helpen om lichter in het leven te staan.
En laat je vooral niet afschrikken. Om te starten met yoga hoef je helemaal niet
soepel te zijn, maar door het regelmatig toe te passen komt die soepelheid als
vanzelf en dit zonder forceren of presteren.
Prijs: 2 euro per les, ter plaatse te vereffenen (graag pasmunt).
Organisator: Sportdienst i.s.m. Gezinsbond Poperinge.

Vibro swing
Gevechtssportenzaal
Woensdagen 7, 14, 21 en 28 december 2016 en
4 januari 2017 van 8.30 tot 9.30 u.
Armzwaaigym is een bewegingsleer met heel veel gezondheidsvoordeel en is er juist om veel plezier aan te beleven
en toch invloed te hebben op spieren en gewrichten. Hier koppel je werkelijk het aangename aan het functionele.
Armzwaaigym op muziek is een lichaamsdiscipline die eigenlijk al vrij lang bestaat.
Het lichaam op een ontspannen manier zodanig trainen dat lichaam en geest er veel baat bij hebben. Ook bij diverse
bewegings- en vechtkunsten speelt het armzwaaien een belangrijke rol (aikido, bagua, cheng shin en sommige
Tai Chi stijlen). Het armzwaaien dat in deze cursus wordt toegepast, is namelijk van Oostenrijkse origine, ook wel
vibroswing of vibrogym genoemd. Hier maakt men gebruik van speciaal ontwikkelde zwaairingen waarin zich vier
stalen kogels bevinden en een oscillerend effect veroorzaken.
Reeks van 5 lessen = 12,50 euro; overschrijven op rekening BE91 0013 6736 8176 van Sportpromotie met vermelding
naam deelnemer. De inschrijving is pas definitief na betaling.
Organisator: Sportdienst.
Info: 057 34 66 22 - sportdienst@poperinge.be.
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