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KORT NIEUWS 

 

STAND VAN ZAKEN O.C. DE BOLLAARD 

Na de voorbereidingen door de stad en architect Karel 

Vandewynckel zijn de werken nu effectief gestart. De sloop duurt 

enkele weken, waarna de ruwbouw van start kan gaan. De werken 

zitten mooi op schema. Hierdoor blijft de deadline van september 

2018 gehandhaafd. 

JEUGDIG POPERINGE 

 

5 JAAR DE KOUTER PAKT UIT MET RADIO MODERN 

Vrijdag 21 april vanaf 22 uur 

Jeugdcentrum De Kouter  

Dit jaar viert het Jeugdcentrum De Kouter zijn vijfde verjaardag. 

Om dit te vieren worden er gedurende het hele verjaardagsjaar vijf 

unieke evenementen georganiseerd. Eerder was er al een 

optreden van Warhaus. Het tweede evenement op de agenda is 

een retro party van Radio Modern. Tijdens deze speciale avond 

staat er onder meer een live-optreden van "The Backseat 

Boppers", een dansworkshop en een dj-set op het programma. Er 

wordt ook randanimatie voorzien in de vorm van een retro beauty- 

en fotohoek. Tickets zijn online te koop via www.ticketgang.be en 

kosten 12 euro. Later dit jaar volgt nog een receptie voor 

genodigden, een kinderevenement en een heuse verjaardagsfuif. 

 

HOPSAKEE ZOMERT 

Maandag 8 mei om 18 uur 

In IBO Hopsakee zijn de voorbereidingen voor de zomervakantie 

reeds gestart. Wil je samen met ons op creatieve speurtocht in de 

wondere waterwereld, in de dichte jungle en hoog boven de 

wolken? 

Inschrijven voor de zomervakantie kan vanaf maandag 8 mei om 

18 uur via de website http://ibohopsakee.poperinge.be. 
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LEZING 'JE KIND VEILIG ONLINE' 

Maandag 22 mei van 20 uur tot 22 uur 

Bibliotheek Poperinge  

Kinderen zitten op steeds jongere leeftijd aan de computer, tablet 

of smartphone. Tijdens deze vormingsavond kan je zien hoe 

kinderen en jongeren omgaan met internet. Hoe kan je jouw 

kinderen begeleiden in hun internetgebruik? Een avond vol tips! 

De toegang is gratis. 

Inschrijven doe je via bib@poperinge.be of 057 33 29 02. Een 

initiatief in het kader van de Week van de Opvoeding 2017 i.s.m. 

het Huis van het Kind Poperinge-Vleteren, Gezinsbond Poperinge 

en VormingPlus. 

Meer informatie: http://bit.ly/2oMGg4O. 

WERELDOORLOG 1 

 

ONTHULLING MONUMENT STACEY JONES 

Vrijdag 5 mei om 19.30 uur 

Provenseweg 47  

Op 5 mei is het precies 75 jaar geleden dat Flight Sergeant Stacey 

Jones in Poperinge om het leven kwam. Tijdens de luchtoperatie Circus 

157 crashte hij met zijn Spitfire in de voortuin van een woning langs de 

Provenseweg 47. Het monument voor deze RAF-piloot wordt onthuld in 

aanwezigheid van de Britse ambassadeur Alison Rose.  

 

 

 

EEN SNUIFJE CULTUUR 

mailto:bib@poperinge.be
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TINY LEGS TIM 

Vrijdag 21 april om 20.15 uur 

CC Ghybe  

Na 3 succesvolle albums en met een uitstekende live reputatie 

bewijst Tiny Legs Tim dat hedendaagse blues veel meer is dan het 

herkauwen van de bestaande vormen. Hij ontwikkelde op korte tijd 

een zeer persoonlijke stijl en inhoudelijk overstijgt hij moeiteloos 

alle clichés. 

Tickets zijn nog steeds beschikbaar via 

https://webshoppoperinge.recreatex.be. 

Leden: 10 euro (vvk) of 11 euro (add). 

Niet-leden: 13 euro (vvk) of 14 euro (add). 

 

'T ROMMELT OP DE MARKT 

Maandag 1 mei vanaf 5.30 uur 

Grote Markt  

Het stadscentrum wordt op deze speciale dag omgedoopt tot een grote 

antiek- en brocantemarkt. Bij de 400 standen vind je zeker een koopje 

naar jouw smaak. Kinderen kunnen terecht op de kinderrommelmarkt 

op de parking van Basisschool De Ster. Er is muzikale animatie in het 

centrum en op de terrasjes kan je de dorst lessen. 

Meer informatie: www.toerismepoperinge.be. 

 

WOORD OOGST 

Zaterdag 13 mei van 16 uur tot 21 uur 

Stek VZW - Helleketelweg 15  

Het eerste woordfestival van de Kunstacademie Poperinge. Leerlingen 

van de klassen voordracht, toneel en welsprekendheid brengen korte 

voorstellingen, er is een improvisatiewedstrijd met het publiek, er zijn 

verrassende performances en een talkshow (“Zomeruur”) waarin 

streekgenoten hun mooiste tekstfragment delen met het publiek. Op de 

Woordkunstmarkt is er kalligrafie, uit steen gekapte woorden, een stand 

met alleen maar mooie boeken ... te vinden. 

http://email.poperinge.be/c/eJxdjcsKwyAQAL9Gj8HdNT4OHnrpf2i6rZaQiBFS-vVNToHCXGfmEYyLoLUsARVYpcHDCE7ZAZDAkQEvtKpr5VaWFw-JZQ5syR-WTWQsoIneTRr9MyUgN6JiOYfce90E3QTeD3ZOW17rlWk8NY6dP2ewhZ3nb3kvf6cfKHUviw
http://email.poperinge.be/c/eJxdjTkOwyAQAF8DJWJh7V0KijT5hzkSEzk2spGQ8vrQJtKUo5nkZ14AURZvNJBGcDABa1JgLLCdwQnU9aj5LPszq5DlOszgGIgcJqLEE8QY00MvyBYsmyA3v7ZWhb0Jcx_03lU7RuF655_U6XvePuW1_z2-FIotWA


“Woord Oogst” wordt een woordfeest op de prachtige locatie van Stek 

VZW: een authentieke, werkende boerderij. De voorstellingen vinden 

plaats in de stal, de schuur, de hooizolder, de serre en in de wei. Met 

een gezellig cafeetje en een hartig hapje tegen de avond. 

“Woord Oogst” is een gratis festival voor jong en oud, voor wie houdt 

van klinkende woorden en schone letteren. 

 

LANTERFANTERTOCHT MET YGOR 

Zaterdag 20 mei om 14 uur 

Start aan Dienst Toerisme  

Ygor (aka Filip Haeyaert) nodigt alle luie slenteraars ofwel 

lanterfanters uit voor een stadswandeling. Als persoonlijke 

stadsgids neemt hij je mee langs tal van opmerkelijke 

bezienswaardigheden in de Poperingse binnenstad. Deelnemen is 

gratis. 

Meer informatie: www.toerismepoperinge.be. 

 

SMOEFELEN EN ROEFELEN 

Zondag 21 mei tussen 10 uur en 14 uur 

Start aan Hopmuseum  

Kom Smoefelen en Roefelen in Poperinge, Vleteren en 

Alveringem. De fietstocht van 40 km brengt je langs de 

oorlogsbarakken van De Lovie, De Brouckmolen in Alveringem 

(beide bezienswaardigheden zijn speciaal opengesteld voor 

individuele bezoekers op deze dag) en museum ’t Jagershof. Bij 

de horecazaken onderweg geniet je van al het lekkers dat de 

streek je te bieden heeft. Fietsen, ontdekken en genieten in onze 

mooie streek! Deelnemen is gratis. Bij de start aan het 

Hopmuseum ontvang je het parcours met de knooppunten. 

Meer informatie: www.toerismepoperinge.be. 
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