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Inhoudstabel

Openingsuren bistro: 

Maandag:   
9.30-11.30 u. en 14-17 u.
Dinsdag: 
9.30-11.30 u. en 14-17 u.
Woensdag: 
9.30-11.30 u. en 14-17 u. 
Donderdag: 
9.30-11.30 u. en 14-17 u. 
Vrijdag:  
9.30-11.30 u. en 14-17 u.

 

Openingsuren Resto Proventier: elke weekdag van 11.30 tot 13 u.
Het restaurant is gesloten op maandag 1 mei, donderdag 18 mei 
en maandag 29 mei.

Beste lezer

Lokale dienstencentra zijn al 50 jaar lang een warme thuis voor 
tienduizenden mensen. Dankzij de tomeloze inzet van personeel 
en vrijwilligers kregen die mensen de kans om beter hun weg in 
de samenleving te vinden en makkelijker voor zichzelf te zorgen. 
Mensen die op zoek zijn naar een gezellige babbel of een fijne job 
als vrijwilliger, kansarme personen, mensen die fysieke onder-
steuning nodig hebben of het mentaal moeilijk hebben, iedereen 
is welkom. Elk lokaal dienstencentrum is verschillend, maar ze 
hebben 1 zaak gemeen: ze zijn voor iedereen een warme thuis. 
50 jaar lokale dienstencentra is alleszins reden genoeg om de 
lokale dienstencentra van Poperinge eens in de kijker te zetten!

Onze activiteiten zijn laagdrempelig en betaalbaar. Ze creëren 
sociaal contact tussen heel diverse mensen die elkaar anders 
misschien niet zouden ontmoeten. Wist je dat mensen dankzij hun 
lokaal dienstencentrum vaak zelfs langer thuis kunnen wonen? 
Het lokaal dienstencentrum zet je op weg. Je stapt gewoon bin-
nen met je vraag, je zorgen, maar ook met je talent, je inzet of je 
interesse. 

De initiatieven van de lokale dienstencentra komen niet zomaar 
uit de lucht gevallen: ze zijn gebaseerd op een buurtanalyse. Elk 
centrum heeft eigen accenten, een eigen invulling van de acti-
viteiten, met vrijwilligers uit de buurt... Hier kennen en helpen 
mensen elkaar. Wie lokaal dienstencentrum zegt, zegt zorgzame 
buurt! Ook omdat elk centrum een uitgebreid netwerk heeft aan 
zorg- en ondersteuningspartners, van wijkagent tot postbode of 
buurtvereniging.  

50 jaar lokale dienstencentra: jawel, een gouden jubileum!
• Kom langs op het 1-jarig feest van De BuurtBres.
• Like onze Facebookpagina (‘Lokale Dienstencentra Poperin-

ge’) en hou onze actie in de gaten.
• In de binnenkant van ons boekje vind je affiches. Vul het witte 

vakje in en hang in de maand juni één van de affiches uit aan 
je raam. Maak zo kans op 4 consumptiebonnen (t.w.v. 8 euro). 
Voorwaarde: Je komt met minimum één en maximum drie 
buren/vrienden/(groot)ouders/(klein)kinderen een gratis 
drankje en/ of pannenkoek nuttigen in LDC De Bres of in het 
buurtsalon van Krombeke. In het buurtsalon van Watou en 
Roesbrugge kan je 4 gratis drankjes nuttigen. Eind juni wor-
den de winnaars bekend gemaakt.

• Kom de foto’s spotten aan de voorkant van De Bres.
• Neem deel aan de plantjesactie voor ‘Dag van de Buren’.
• Ga op ontdekking in dit boekje naar ons breed aanbod.

VU Bryan Vanderhaeghe, schepen van welzijn, Grote Markt 1, 8970 Poperinge
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De bistro is gesloten op 
maandag 1 mei, donderdag 
18 mei, vrijdag 19 mei in de 
namiddag en maandag 29 
mei.



Op dinsdag 23 mei organise-
ren we op onze zorgsite een 
soep op de stoep-actie. We 
rijden rond met een kar vol 
soep, gemaakt door de be-
woners van Huize Proventier. 

We nodigen buurtbewoners uit om samen 
een tasje soep te eten op hun stoep. 

Net zoals vorig jaar organi-
seren we tijdens de week 
van 22 mei een plantjesac-
tie. Wat is dit nu juist? Wel, in 
de verschillende buurtsalons 
van De BuurtBres, in De Bres 
of in Buurthuis De Bellewijk 
kan je een plantje ophalen 
om te geven aan je buur. 

Via deze weg kan je je buur letterlijk in de 
bloemetjes zetten! Bedank je buur voor wat 
hij of zij voor je doet, of grijp de kans om je 
buur wat beter te leren kennen. De plantjes 
kan je op volgende locaties gratis komen 
halen in de week van 22 mei:

Buurtsalon Roesbrugge
Prof. Rubbrechtstraat 97
• Woensdag en vrijdag van 13.30 u. tot 

16.30 u.
• Donderdag van 16 u. tot 18 u.

Buurtsalon Krombeke
Andreas Verbrigghestraat 1
• Maandag, woensdag en donderdag van 8 

u. tot 17.30 u.
• Dinsdag van 8 u. tot 18.30 u.
• Vrijdag van 8 u. tot 17 u.

Buurtsalon Watou
Winnezelestraat 18A
• Woensdag van 14 u. tot 16.30 u.
• Vrijdag van 15 u. tot 17 u.

Buurthuis De Bellewijk
! Enkel voor buurtbewoners
Korenbloemweg 3
• Maandagnamiddag van 14 u. tot 16 u.
• Dinsdag, woensdag en donderdag van 9 

u. tot 16 u. 

De Bres
Veurnestraat 15
• Van maandag tot en met vrijdag van 9.30 

u. tot 11.30 u. en van 13.30 u. tot 16.30 u.

IN DE KIJKER

DAG VAN DE BUREN
De voorbije, uitzonderlijke, jaren hebben het 
ons pijnlijk duidelijk gemaakt: je hebt beter een 
goede buur dan een verre vriend. Je buur kan 
bij wijze van spreken je redder in nood zijn, of 
iemand die je het leven een pak aangenamer 
maakt. Hij of zij is misschien ook wel het beste 
medicijn tegen eenzaamheid. En als je ziek 
wordt of het moeilijk hebt, is het ook vaak een 
buur die even bijspringt. Zeker als je familie 
niet om de hoek woont kan je buur een belang-
rijke pion zijn in je netwerk. Om je goede buur 
op een leuke manier te bedanken werd ‘Dag van 
de Buren’ in het leven geroepen. 

Wist je dat de ‘Europese Dag van de Buren’ al 
sinds 1999 wordt georganiseerd? Meestal op de 
laatste vrijdag in mei. Buurtfeesten worden ge-

houden voor de gezelligheid en ter versterking 
van de sociale banden en wederzijds begrip. 
Extra aandacht is er voor het tegengaan van 
het groeiend individualisme en de toenemende 
eenzaamheid. 

Niet toevallig zijn dit ook heel belangrijke 
doelstellingen van onze LDC’s. Daarom doen 
wij heel graag mee aan de ‘Dag van de buren’ 
tijdens de laatste week van mei. Ook wij willen 
ontmoeting stimuleren om de sociale banden te 
versterken en de eenzaamheid tegen te gaan. 
Burenhulp stimuleren wordt een kerndoelstel-
ling van de komende jaren. Inwoners zouden 
elkaar op een heel laagdrempelige en vrijblij-
vende manier kunnen helpen. Daarom is elkaar 
kennen heel belangrijk. 

Beter een goede buur dan een verre vriend

Heb jij nog ideeën over hoe we burenhulp 
zo goed mogelijk kunnen stimuleren? Of 
ben je een buurtbewoner die graag zijn of 
haar hulp aanbiedt? Neem gerust contact 
met ons op! 
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VRIJWILLIGERS
Vrijwilliger aan het woord: 
Rita

Hallo,

Bepaalde activiteiten van De 
Bres kan ik al een tijdje: lek-
kere maaltijden, de quiz, een 
kopje koffie, een cursus, ...
Het initiatief ‘Ollene toch te-
goare’ kwam me ter ore
en ik voelde me aangesproken 
om me hiervoor in te zetten. 
Zo kwam ik in een groepje 
vrijwilligers terecht, dat zich 
met hart en ziel inspant om 
‘mensen alleen’ een gezelli-

ge middag met een lekkere 
maaltijd te bezorgen. Op de 
tweede donderdag van de 
maand zijn we dan druk bezig 
om alles ordentelijk te laten 
verlopen. Allen samen lukt het 
keer op keer, een fijn moment 
voor alle aanwezigen. Weet dat 
De Bres heel wat organiseert. 
Zit er ook iets tussen voor jou? 
Zeker de moeite om het eens 
op te zoeken!                      Rita

NUTTIGE INFO

MANTELZORGCAFÉ ‘T KOETERTJE
Het mantelzorgcafé is dé ont-
moetingsplaats voor mantel-
zorgers, jong of oud en van alle 
mogelijke achtergronden. 
Iedereen die kort- of langdurig 
zorgt voor een zorgbehoeven-
de of dit ooit gedaan heeft, is 
welkom tijdens de mantelzorg-
cafés. 

Want iedere mantelzorger 
verdient erkenning voor de be-
langrijke rol die hij of zij speelt 
binnen onze maatschappij!
Als gemeente willen wij man-
telzorgers samenbrengen en 
ondersteunen. 
Elke maand komt op een vast 
moment een lokale groep 

mantelzorgers samen in het 
Mantelzorgcafé. 
Daar ontmoeten mantelzor-
gers elkaar om tips & tricks 
uit te wisselen, hun verhaal te 
doen of gewoon even te ont-
spannen. 

Heb je vragen over mantel-
zorgcafé ’t Koetertje? Neem 
gerust contact op met Dienst 
Seniorenzorg (057 34 65 00).De Bres zkt.  

sociale creatieveling
De Bres biedt schilderlessen 
aan op maandagnamiddag. 
Hiervoor zijn we op zoek naar 
een enthousiasteling die goes-
ting heeft om de schilders te 
begeleiden. Het gaat niet om 
puur ‘lesgeven’ maar mensen 
begeleiden bij het creëren. 
Heb je een hart voor kunst en 
breng je mensen graag sa-
men? Dan ben jij de persoon 
die we zoeken! Kom gerust 
eens langs in De Bres of neem 
contact op met Silke via 
debres@poperinge.be of 
057 34 66 24.

Marktstandje vrijwilligers
Heb je wat tijd over en wil je iets betekenen voor een ander? 
Of ken je iemand die een zinvol doel zoekt? Dan hebben wij 
goed nieuws voor jou! Het OCMW is continu op zoek naar 
nieuwe vrijwilligers om zijn diensten te vertegenwoordigen. 
Kom op 9 juni naar de vrijdagmarkt en maak kennis met alle 
diensten die vrijwilligers zoeken: Buurthuis De Bellewijk, 
WZC Huize Proventier, LDC De Bres, LDC De BuurtBres, 
Ruilwinkel De Rupse en Buurthulp Nestor. 
Kuier gezellig rond in de buurt van onze marktstand en ont-
moet een aantal van onze vrijwilligers. Bij een tasje koffie of 
soep maak je kennis met hun verhalen en ervaringen binnen 
het vrijwilligerswerk. Neem ook zeker onze infofolder mee 
naar huis, voor jezelf of iemand die je kent.
Welkom tussen 9u en 12u!

Mei

Bezoek aan  
de grot van  
Westvleteren
We vertrekken gezamen-
lijk richting de grot van 
Westvleteren.  
Na een moment van be-
zinning is er tijd voor een 
babbel en een drankje in 
café ‘In de Vrede’. 
We verzamelen op dins-
dag 2 mei om 13.30 u. 
op de parking van Huize 
Proventier. 

Gelieve vooraf in te 
schrijven bij Inge of  
Kaatje (seniorenzorg@
poperinge.be of  
057 34 65 00) of in LDC 
De Bres (057 34 66 24).

Juni

Sneukelwandeling
Huize Proventier en man-
telzorgcafé ’t Koetertje 
slaan de handen in elkaar 
om alle mantelzorgers en 
hun naasten een leuke na-
middag te bezorgen. Zorg 
jij ook voor iemand en wil je 
jouw ervaringen delen? Wil 
je er eens een namiddag 
tussenuit met de persoon 
waarvoor je mantelzorger 
bent? Draag je zorg voor 
iemand die opgenomen is 
in een woonzorgcentrum? 
Dan is de sneukelwande-
ling helemaal jouw ding.

Op dinsdag 6 juni om 14 u. 
start de rolstoelvriendelijke 

wandeling (4 km) op de par-
king van Huize Proventier 
(Doornstraat 4). 
Tijdens deze korte wan-
deling komen we enkele 
lekkere stopplaatsen tegen. 
Er is steeds tijd voor een 
babbeltje. We sluiten af in 
Huize Proventier met een 
lekker ijsje!

Bij regenweer blijven we 
binnen sneukelen.

Wil je er ook bij zijn? 
Schrijf je in bij Kaatje of 
Inge seniorenzorg@pope-
ringe.be of bel naar  
057  34 65 00. 
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NUTTIGE INFO

DAG VAN DE MANTELZORGER 
Elk jaar is er op 23 juni de 
Dag van de Mantelzorg. Het 
is een dag waarop er extra 
aandacht is voor de meer dan 
600 000 Vlamingen die man-
telzorger zijn. Het zijn – vaak 
achter de schermen – onmis-
bare krachten van de zorg die 
bergen waardering verdienen. 
Het is ook een dag waarop 
het begrip ‘mantelzorg’ in de 
kijker wordt gezet. Er wor-
den zoveel mogelijk mensen 
geïnformeerd om het begrip 
dieper te verankeren in onze 
samenleving. 

Er bestaan namelijk heel wat 
misvattingen rond de term 
‘mantelzorger’. Je bent man-
telzorger als je zorgtaken 
opneemt voor iemand anders: 
je buur, vriend, kennis, ouder, 
grootouder, kind met beper-
king, … Niet alleen mensen die 
een mantelzorgpremie ontvan-
gen zijn mantelzorger.

De term werd in de jaren ‘70 
door de Nederlandse pro-
fessor Hattinga-Verschure 
geïntroduceerd. Hij wilde er 
de zorgactiviteiten mee be-
noemen die mensen informeel 
voor elkaar verrichten. ‘Onder 
de mantel der liefde’ voor 
elkaar zorgen. De mantel is 
hierbij een metafoor voor alles 
wat ons met warmte omringt. 
Mantelzorg gaat om extra 
zorg, taken die je overneemt 
van iemand die ze zelf niet 
(meer) kan uitvoeren. Dat kan 
van alles zijn: huishoudelijke 
taken, persoonsverzorging, 
emotionele of administratieve 
ondersteuning. 

Ook wij willen de mantelzor-
gers extra in de bloemetjes 
zetten. De Bres, De BuurtBres, 
Mantelzorgcafé ’t Koetertje en 
Huize Proventier slaan hier-
voor de handen in elkaar. Ben 

jij een mantelzorger? Ben je 
hulpbehoevend en heb je een 
mantelzorger? Dan zijn jullie 
op vrijdag 23 juni om 10.30 u. 
van harte welkom in de bistro 
van Huize Proventier. Graag 
vooraf inschrijven!

We voorzien een heerlijk 
aperitief, een leuk muziekje 
en een fotohoek om jou en/of 
de persoon waarvoor je zorgt 
op de gevoelige plaat vast te 
leggen. 

Mantelzorgers bestaan in al-
lerlei vormen en maten, ieder 
mantelzorgverhaal is uniek. 
Wij zijn dan ook benieuwd naar 
dat van jullie en staan te pope-
len om jullie te ontmoeten!

Inwoners van een deelgemeente 
van Poperinge zijn ook welkom 
in het buurtsalon van Roesbrug-
ge (zie pagina 5 bij De Buurt-
Bres).

NUTTIGE INFO
FAMILIEGROEP DEMENTIE

Hey maat
Hey maat, weet je, ik weet het niet meer
en als ik het weet, dan doet het zo’n zeer.
Want ik ben niet de hele tijd weg
en ik ben niet altijd zo afwezig
ik doe echt nog graag eens mijn zeg
en ik ben ook nog heel dikwijls bezig.
Hey maat, weet je, ik pieker zo veel
de woorden en beelden ontglippen me 
steeds
nee, ik ben geen partij in ’t gesprek
met mij kan je niet discussiëren
dus denk ik soms, ik hou mijn bek
van mij kan niemand nog wat leren.
Hey maat, ik vloek soms en maak me zo 
kwaad
die gaten, die lekken, mijn hoofd is een zeef
en dan denk ik, ik lijk wel een kind 
moest mij dat nu juist overkomen
‘k verlies alles wat me verbindt
en toch blijft het feest in mijn dromen.
Want weet je, ik ben niet van steen
waarom zou je mij dan vermijden
toe prik door dat mistscherm heen
want eenzaamheid, dat is pas lijden.
Hey maat, weet je, ik weet het niet meer
en als ik het weet, dan doet het zo’n zeer.
Hey maat, weet je, ik weet het niet meer
en als ik het weet, dan doet het... 
dan doet, dan doet het.. zo’n zeer.

LIED ‘HEY MAAT’
Kunstacademie Poperinge schreef het lied ‘Hey 
maat’ in opdracht van werkgroep Dementie-
vriendelijk Poperinge. Ze willen met het lied 
zoveel mogelijk inwoners bereiken en het taboe 
rond dementie doorbreken. De onderliggende 
boodschap van het lied is de slagzin van De-
mentievriendelijk Poperinge: vergeet dementie, 
onthou MENS! Het lied werd ondertussen al op 
enkele acties van de werkgroep gezongen en is 
te beluisteren via www.poperinge.be/dementie-
vriendelijk.Samen met onze lotgenotengroep voor man-

telzorgers en familieleden van personen met 
dementie, richten we ons in juni op het belang 
van zinvolle dagbesteding voor personen met 
dementie. Het is niet omdat iemand de diag-
nose dementie krijgt, dat hij niets meer kan. 
Actief bezig blijven is nog steeds erg belangrijk. 
Een initiatief in samenwerking met Alzheimer 
Liga Vlaanderen.

Op dinsdag 20 juni komen we samen bij een 
kop koffie en laten elkaar aan het woord over 
onze eigen ervaringen met betrekking tot het 
onderwerp. De samenkomst is geheel gratis. 
We vragen wel om vooraf in te schrijven.

• Familiegroep Dementie: Plezant! Over zin-
volle dagbesteding

• Dinsdag 20 juni
• Onthaal om 13.30 u., aanvang om 14 u.
• Locatie: WZC Emmaüs
• Inschrijven bij Dienst Seniorenzorg  

(057 34 65 00)

Lies Pacquet
Referentiepersoon Dementie

057 34 65 02
referentie.dementie@huizeproventier.be
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NUTTIGE INFO PROGRAMMA

DOE MEE AAN DE 
10.000-STAPPENCLASH!
Wil je meer bewegen en ben je wel te vin-
den voor een uitdaging? Doe in mei mee 
aan de 10.000-stappenclash van Logo Mid-
den-West-Vlaanderen en leid Poperinge naar 
de overwinning! 

Registreer je gratis op www.10000stappen.
be,  sluit je aan bij onze groep ‘Poperinge’ en 
geef elke dag je gezette stappen in.  Deed je 
eerder al mee, dan kan je je aanmelden met je 
bestaand account. Tel je stappen met een app, 
activitytracker of klassieke stappenteller.

Beweeg elke dag en de wereld ligt aan je voe-
ten. Je hebt minder kans op kanker, dementie, 
diabetes en overgewicht. Je slaapt beter én 
voelt je ook beter in je vel! Al stappend kom je 
ook vaak in contact met andere mensen en zorg 
je voor minder vervuiling. Volg de stappenclash 
op de voet via www.logomiddenwvl.be/stappen-
clash.

Problemen met de registratie 
op de website?
Maak een afspraak bij ‘Kuj eki help’n’, 
onze vrijwilligers helpen je graag.

Als Gezonde Gemeente engageerden we 
ons vier jaar lang te werken aan meer 
beweegvriendelijke buurten. Dat houdt in 
dat we het voor jou als inwoner zo eenvou-
dig mogelijk maken om meer te bewegen 
in het dagelijks leven. Met stappensigna-
lisaties in het straatbeeld en uitnodigende 
boodschappen ervaar je het zelf: je hebt 
er in 1, 2, 3 een pak stappen bij! Vorig jaar 
lanceerden we een gloednieuwe rolstoel-
toegankelijke beweegroute langs de senio-
rensite: supersimpel én gratis extra stap-
pen op de teller. Meer info hieromtrent is te 
verkrijgen in De Bres.

De 10.000-stappenclash in Mid-
den-West-Vlaanderen is een initiatief van 
Logo Midden-West-Vlaanderen.

Wandel mee met Ludo

Ludo Huyghe gaat traditiegetrouw één 
keer per maand wandelen met een groep 
vanuit De Bres. In de meimaand worden 
extra wandelingen (7 à 9 km) georgani-
seerd in het kader van de stappenclash. 
Welkom op 8, 15 en 22 mei om 14u aan 
De Bres.

OLLENE TOCH TEGOARE
‘Ollene toch tegoare’ is de 
naam van ons werkgroepje 
dat activiteiten voor alleen-
staanden organiseert. Heb 
je zelf suggesties of sluit 
je graag aan bij onze werk-
groep? Welkom! We richten 
ons met deze activiteiten op 
55-plussers en kwetsbare 
personen. Deze activiteiten 
staan op de planning:

Lunch
Kom gezellig samen tafelen 
met andere alleenstaanden, 
want samen smaakt beter dan 
alleen! 

• Elke tweede donderdag 
van de maand: 11 mei en 8 
juni in De Bres

• Telkens welkom om 11.30 
u. 

• Prijs: 14 euro (glas wijn, 
water, soep, hoofdgerecht 
en dessert met koffie)

• Vooraf inschrijven verplicht

Koffieklets
De zondag is vaak een dag 
zonder veel bezoek of activi-
teiten. Daarom organiseert 
de werkgroep een koffieklets 
op zondag. Af en toe kan hier 
een activiteit (film, wandeling, 
bingo, spel, …) aan gekoppeld 
worden. Het doel is om elkaar 
te ontmoeten tijdens een ge-
zellige namiddag.

• Elke vierde zondag van de 
maand: 28 mei en 25 juni

• Telkens van 14.30 u. tot 16 
u.

• Prijs: ter plaatse betalen 
met jetons (taart en koffie 
inbegrepen)

• Vooraf inschrijven verplicht
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PROGRAMMA PROGRAMMA

Woensdag 10 mei

Smartphone fotografie
In deze workshop leer je hoe je de wereld mooi 
in beeld vangt met jouw smartphonecame-
ra. Hoe benut je alle mogelijkheden en hoe 
haal je het meest uit je smartphone, zowel op 
technisch als inhoudelijk vlak? Je krijgt tips 
over goeie composities, apps en instellingen. 
Allemaal met één doel: jouw foto’s nog beter 
maken. Dit is een demonstratie, we gebruiken 
onze smartphone maar gaan niet stap voor stap 
aan de slag. Begeleiding: Karel Waignein. In sa-
menwerking met Avansa Oostende-Westhoek.

• Van 9 u. tot 12 u. in Bibliotheek Poperinge
• Standaardprijs: 10 euro
• UiTPAS kansentarief: 2 euro
• Inschrijven in De Bres of  

via www.avansa-ow.be

Dinsdag 23 mei

Sneukelnamiddag:  
dessertbordje
Goesting in een zoete zonde? Op dins-
dag 23 mei serveren onze vrijwilligers 
heerlijke dessertbordjes! Geef je ons wel 
een seintje als je er graag bij bent?

• Van 14.30 u. tot 16.30 u. in De Bres
• Standaardprijs: 5 euro
• Geen UiTPAS kansentarief mogelijk
• Vooraf inschrijven in De Bres

Woensdag 24 mei

ITSME | myminfin & mypension
Met de itsme-app kan je makkelijk inloggen op 
allerlei beveiligde websites. 1 app en 1 code, in 
alle rust en veiligheid. Meer en meer instanties 
werken samen met de itsme-app. Denk maar 
aan banken, maar ook overheidsinstanties zo-
als mypension en myminfin. 

Breng je Android-smartphone mee. Als je een 
laptop hebt, mag je die meebrengen maar het 
is niet noodzakelijk. Vergeet ‘het bakje’ van de 
bank niet en neem uit voorzorg ook je identi-
teitskaart en bijhorende pincode mee. 

Begeleiding: Jan Dumoulin en Edmond Van-
damme. In samenwerking met Avansa Oosten-
de-Westhoek.

• Van 9u tot 12u in De Bres
• Standaardprijs: 9 euro
• UiTPAS kansentarief:  

1,8 euro
• Inschrijven in De Bres of 

via www.avansa-ow.be

Donderdag 1 juni

SENIORGAMES
Georganiseerd door de seniorenraad in samenwerking met de sportdienst.

Overzicht programma 

Vanaf 9.15 u.
Verwelkoming in bowling ‘De 
Goe Smete’ met koffie

10 u.
Start seniorgames met 1 sport 
naar keuze

12.15 u.
Lunch met broodjes en soep

13.45 u.
Heraanvang seniorgames met 
1 sport naar keuze

16 u. 
Gezellig samenzijn (1 con-
sumptie incl.). Achteraf is 
er mogelijkheid om aan te 
schuiven voor de barbecue in 
de bowling.

Keuzesporten  
voormiddag 
(1 activiteit kiezen)

• Bowling
• Fietsen gevorderd
• Volksspelen
• Wandelen
• Fietsen recreatief
• Zwemmen + wellness

Keuzesporten  
namiddag 
(2 activiteiten kiezen, behalve 
als je kiest voor zwemmen, 
dans of bowling)

• Zwemmen + wellness (met 
optie aquagym)

• Duo dans (Dursin)
• Yoga/pilates
• Bowling
• Curling
• …

• Vanaf 9.15 u. in bowling 
‘De Goe Smete’

• Inschrijven vóór 21 mei bij 
dienst Welzijn (Alexander 
Tydtgat), op de sportdienst 
(Veerle Deruyck) of bij je 
afdeling/vereniging. 

• Inschrijven door afgifte 
inschrijvingsstrookje en 
contante betaling. Ofwel 
via overschrijving op  
BE69 9730 5562 4278  
(seniorenraad) met ver-
melding van je keuze via 
mail naar welzijn@pope-
ringe.be

• Deelnameprijs: 15 euro of 
25 euro inclusief BBQ

De Bres Mei - Juni 2023

12 13



PROGRAMMA
Dinsdag 6 juni

Adviesmoment
Wil je je mening kwijt over de werking van 
De Bres? Om beter te kunnen inspelen 
op lokale noden en ook af te stemmen 
met bestaande initiatieven, organiseren 
we driemaandelijks een adviesmoment. 
Ook jij kan meedenken over de algemene 
werking, ideeën aanreiken, advies geven, 
… Kortom: welkom om mee te schrijven 
aan onze toekomst!

• Van 9.30 u. tot 11 u. in De Bres
• Gratis deelname

Maandag 12 juni

Betalen met de smartphone  
via de bankapp

Mobiel bankieren is een eenvoudige manier 
om jouw bankzaken van thuis uit te regelen 
en om een overzicht over jouw eigen finan-
ciën te behouden. Daarnaast hoef je ook niet 
meer naar een bankfiliaal te reizen en daar 
lang in de rij te staan om op jouw beurt te 
wachten. In deze les leggen we uit hoe je: 
jouw bankapplicatie installeert, een over-
schrijving verricht, je bankuittreksels terug-
vindt, een betaalverzoek verstuurt en betaalt 
met een QR-code. Opgelet: Itsme moet op 
de smartphone geïnstalleerd zijn. Begelei-
ding: Jarne Dekein van Requipment.

• Van 13.30 u. tot 15.30 u. in De Bres
• Prijs: 15 euro
• UiTPAS kansentarief: 3 euro
• Inschrijven in De Bres

Donderdag 22 en vrijdag 23 juni

Barbecue
Hete kolen en sissend vlees op het rooster: de 
start van onze zomer! Zet je samen met ons het 
barbecueseizoen in? Welkom op donderdag 22 
en vrijdag 23 juni op één van onze barbecues. 
Schrijf tijdig in want het aantal deelnemers is 
beperkt.

Kirr, cava of aperitief zonder alcohol 
met warme hapjes

Kipfilet, BBQ-worst en ribbetjes

Groentenbuffet, deegwaren 
en koude aardappeltjes

3 glazen wijn of standaardconsumpties

Koffie

• Aperitief om 11.30 u.
• In schrijven vóór woensdag 14 juni
• Prijs: 24 euro (alles inbegrepen)
• UiTPAS kansentarief: 4,80 euro

Op woensdag 20 september trekken we op-
nieuw naar het Kustschlagerfestival. ’s Voor-
middags struinen we gezellig door het pretpark. 
Na de lunch zingen Paul Bruna, Vanessa Chini-
tor en Christoff de pannen van het Plopsathe-
ater! Meer info hieromtrent volgt. Toch al je 
plaatsje reserveren? Het kan in De Bres!

Kustschlagerfestival

PROGRAMMA
Dinsdag 27 juni

UITSTAP NAAR BRUGGE & SLUIS
Een ideale uitstap voor wie 
de beentjes eens goed wil 
strekken! Omstreeks 8.30u 
vertrekken we met een bus 
richting Brugge. Daar worden 
we opgewacht door onze gid-
sen, die ons vakkundig zullen 
rondleiden door de Brugse 
binnenreitjes. Een parcours 
boordevol weetjes over een 
deel van Brugge dat minder 
bekend is. Van het Capuciene-
reitje, langs de Vette Vispoort 
naar de Goudenhandrei, overal 
ontdekken we interessante 
bezienswaardigheden.

’s Middags lunchen we in 
Brouwerij ‘De Halve Maan’. We 
worden er verwend met heer-
lijke vol-au-vent met frietjes, 
een drankje en een verfrissen-
de dame blanche. Rond 13.45 
u. stappen we terug op de bus 
die ons naar Sluis brengt. Daar 
is iedereen vrij om te doen of 
laten wat hij wil: shoppen, een 
bezoek brengen aan de mo-
len,  genieten van een terrasje, 
wandelen langs de historische 
stadswallen, … Keuze genoeg! 
Omstreeks 17.15 u. vertrekken 
we huiswaarts.

Opgelet: deze uitstap is enkel 
toegankelijk voor mensen die 
mobiel zijn en twee uur lang 
kunnen stappen. Met dank 
aan Annie Van Hulle, Lieve De 
Wandeler, Margot Mooren en 
Frans Cayzeele voor de orga-
nisatie. 

• Van 8.30 u. tot 18.45 u.
• Inschrijven kan vanaf 1 mei 

tot 13 juni in De Bres
• Standaardprijs: 55 euro
• UiTPAS kansentarief: 11 

euro

De Bres Mei - Juni 2023
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kalender

mei
juni
2023

PROGRAMMA

KUJ EKI HELP’N

Ben je op de sukkel met je 
smartphone, computer of 
tablet? De digitale wereld ont-
wikkelt zich ontzettend snel, 
het is dus zeker niet ongebrui-
kelijk dat je met vragen zit. Bij 
‘Kuj eki help’n’ kunnen we je 
ongetwijfeld op weg helpen! 
Je kan telkens een halfuurtje 
reserveren om individueel hulp 
te krijgen. Breng bij voorkeur 
je eigen apparaat mee, samen 
met je e-mailadres en pas-
woord. Gratis deelname. In-
schrijven is verplicht en kan bij 
LDC De Bres, LDC De Buurt-
Bres, Buurthuis de Bellewijk 
of in de bibliotheek. 

Buurthuis De Bellewijk –  
Korenbloemweg 3
0473 97 60 52
• Tussen 13 en 16 u.
• Maandagen 8/5, 22/5, 5/6, 

19/6

LDC De Bres – 
Veurnestraat 15
• Dinsdagen tussen 9 u. en 

12 u.: 2/5, 16/5, 30/5, 13/6, 
27/6

• Donderdagen tussen 13 u. 
en 15 u.: 11/5 en 22/6

Antennepunt De BuurtBres: 
Buurtsalon Krombeke -  
Andreas Verbrigghestraat 1
• Tussen 16 u. en 18 u.
• Dinsdagen 9/5 en 6/6

Antennepunt De BuurtBres: 
Buurtsalon Roesbrugge - 
Prof. Rubbrechtstraat 97 
• Tussen 16 u. en 18 u. 
• Donderdagen 25/5 en 29/6

Soepcafé
We halen groenten op bij 
lokale winkels, die weg-
gegooid zouden worden 
maar nog perfect eetbaar 
zijn. Die toveren we om 
in een heerlijk buffet vol 
veggie gerechtjes. Van 
harte welkom! We starten 
met koken om 15 u. Om 
mee te eten ben je wel-
kom vanaf 17.30 u!

• Data: vrijdagen 5/5, 
19/5, 2/6 en 16/6 in 
De Bres

Antennepunt De BuurtBres: 
Buurtsalon Watou –  
Winnezelestraat 18A
• Tussen 15 u. en 17 u.
• Vrijdagen 12/5 en 9/6

PUZZELEN, SPELEN EN LEZEN IN DE BRES
Iedereen is welkom in De 
Bres! We organiseren regel-
matig ontmoetingsmomenten 
en activiteiten, maar ook op 
kalmere momenten ben je van 
harte welkom bij ons. In onze 
leeshoek kan je de krant lezen 
of magazines doorbladeren. Of 
is puzzelen meer jouw ding? 
Kom zeker een keertje mee 
puzzelen, samen maken we 
hem compleet! En wist je dat 
we ook een spelletjeskast en 
enkele oude volksspelen heb-
ben? Kom gerust langs met je 
(klein)kind, buur of kennis en 
daag elkaar uit!

De Bres Mei - Juni 2023
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mei

Maandag 29 MEI Dinsdag 30 MEI woensdag 31 MEI

  GESLOTEN • Patchwork
• Kuj eki help’n  

@ De Bres

• Breien
• Scrabble & Rummikub
• Petanque

• Activiteit De Bres
• Activiteit  

De BuurtBres

maandag 15 MEI dinsdag 16 MEI woensdag 17 MEI donderdag 18 MEI vrijdag 19 MEI

• Wandeling
• Schilderen
• Start kapelletjeszoek-

tocht 
• Crea Krombeke

• Patchwork
• Kuj eki help’n @ De Bres

• Breien
• Scrabble & Rummikub
• Petanque
• Genealogie

  GESLOTEN • Soepcafé De Bres
GESLOTEN in de  
namiddag

maandag 8 MEI dinsdag  9 MEI. woensdag 10 MEI Donderdag  11 MEI Vrijdag 12 MEI

• Wandeling
• Schilderen
• Kuj eki help’n @  

Bellewijk
• Crea Krombeke

• Kantklossen
• Kuj eki help’n  

@ Krombeke
• Spelletjesnamiddag 

Krombeke

• Breien
• Scrabble & Rummikub
• Petanque
• Rek en Strek Reningelst
• Smartphone fotografie

• Kuj eki help’n @ De Bres 
• Lunch ‘Ollene toch 

tegoare’
• Petanque Krombeke

• Soepcafé Watou
• Kuj eki help’n @ Watou
• Dessertbordje
• Gespreksgroep Frans

maandag 1 mei dinsdag 2 mei woensdag 3 mei Donderdag 4 mei Vrijdag 5 mei zaterdag 6 mei

  GESLOTEN • Patchwork
• Kuj eki help’n  

@ De Bres 

• Breien
• Scrabble &  

Rummikub
• Petanque

• Bloemschikken
• Petanque  

Krombeke

• Bloemschikken
• 1 jaar BuurtBres
• Soepcafé De Bres
• Gespreksgroep 

Frans

• BuurtBres helpt 
+ workshop boren 
Watou

maandag 22 MEI dinsdag 23 MEI woensdag 24 MEI Donderdag 25 MEI Vrijdag 26 MEI zondag 28 MEI

• Wandeling
• Schilderen
• Kuj eki help’n  

@ Bellewijk
• Crea Krombeke

• Kantklossen
• Uitstap Saint-Omer

• Breien
• Scrabble &  

Rummikub
• Petanque
• ITSME

• Crea
• Kuj eki help’n  

@ Roesbrugge
• Start basiscursus 

smartphone Watou
• Petanque Krom-

beke

• Gespreksgroep 
Frans

• Koffieklets ‘Ollene 
toch tegoare’
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juni
donderdag 1 juni vrijdag 2 juni zaterdag 3 juni

• Senior Games
• Bloemschikken
• Petanque Krombeke

• Soepcafé De Bres
• Bloemschikken

• BuurtBres helpt Watou

maandag  19 juni dinsdag 20 juni woensdag 21 juni donderdag 22 juni vrijdag 23 juni zondag 25 juni

• Wandeling
• Schilderen
• Kuj eki help’n  

@ Bellewijk

• Patchwork
• Familiegroep  

dementie

• Breien
• Scrabble &  

Rummikub
• Petanque

• Barbecue
• Kuj eki help’n  

@ De Bres
• Petanque  

Krombeke

• Barbecue
• Dag van de  

Mantelzorger

• Koffieklets ‘Ollene 
toch tegoare’

maandag 5 juni dinsdag 6 juni woensdag 7 juni donderdag 8 juni vrijdag 9 juni

• Schilderen
• Kuj eki help’n  

@ Bellewijk
• Crea Krombeke

• Patchwork
• Adviesmoment  

BuurtBres Watou
• Kuj eki help’n  

@ Krombeke
• Adviesmoment De Bres

• Breien
• Scrabble & Rummikub
• Petanque
• Opening Stekjesplekje 

Krombeke

• Lunch ‘Ollene toch 
tegoare’

• Petanque Krombeke

• Kuj eki help’n @ Watou
• Soepcafé Watou

maandag 12 juni dinsdag 13 juni woensdag 14 juni donderdag 15 juni vrijdag 16 juni

• Schilderen
• Betalen met de  

smartphone
• Crea Krombeke

• Kantklossen
• Kuj eki help’n @ De Bres
• Spelletjesnamiddag

• Breien
• Scrabble & Rummikub
• Petanque

• Crea
• Start petanquetornooi  

Krombeke

• Soepcafé De Bres

maandag  26 juni dinsdag 27 juni woensdag 28 juni donderdag 29 juni

• Schilderen
• Crea Krombeke

• Kantklossen
• Kuj eki help’n  

@ De Bres
• Uitstap Brugge & Sluis

• Breien
• Scrabble & Rummikub
• Petanque

• Kuj eki help’n  
@ Roesbrugge

• Petanque Krombeke
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SCRABBLE & RUMMIKUB
Wanneer?
Iedere woensdag van 14 u. tot 
16.30 u.
Waar?
In De Bres
Prijs?
Gratis

PETANQUE
Wanneer?
Iedere woensdag van 14 u. tot 
16.30 u.
Waar?
Petanqueplein  
Huize Proventier
Prijs?
Gratis

GESPREKSGROEP FRANS 
Wanneer?
Op 5/5, 12/5 en 26/5 van 9.30 
u. tot 11.30 u. 
Waar? 
In De Bres
Prijs?
Lessenreeks van 2 euro per 
les
 
NAAICLUB ‘Stèkt en zwygt!’
In samenwerking met Gezins-
bond Poperinge
Wanneer?
Iedere donder-
dag van 19 u. tot 
22 u.
Waar?
In De Bres
Prijs?
Gratis
Inschrijven?
Gelieve contact op te nemen 
met Dorine Figoureux via dori-
ne.figoureux@telenet.be of  
0473 60 08 87

HOBBYLESSEN
SCHILDEREN
Wanneer?
Iedere maandag van 13.30 u. 
tot 16.30 u.  
Geen les op 1/5 en 29/5.
Waar?
In De Bres
Prijs?
2 euro per les
Materiaal meebrengen? 
Breng schildermateriaal mee, 
er zijn enkele schilderezels ter 
beschikking.  

TAI CHI 
(i.s.m. Sportdienst Poperinge)
Wanneer?
Iedere maandag van 9.30 u. tot 
11 u.  
Geen les op 1/5 en 29/5.
Waar?
In De Speelveugel 
(Doornstraat 27)
Prijs?
2,50 euro per les

LINEDANCE  
(i.s.m. Sportdienst Poperinge)
Wanneer?
Iedere maandag van 10 u. tot 
11.15 u.  
Geen les op 1/5 en 29/5.
Waar? 
In de sporthal  
(Ouderdomseweg 3)
Prijs?
2,50 euro per les 

WANDELING (7 à 9 km)
Wanneer?
Maandagen 8/5, 15/5, 22/5 en 
19/6.
Telkens van 14 u. tot 16.30 u. 
Waar?
We verzamelen aan De Bres.
Prijs?
Gratis

KANTKLOSSEN
Wanneer?
Iedere tweede en vierde dins-
dag van de maand (9/5, 23/5, 
13/6 en 27/6) van 13.30 u. tot 
16.30 u.
Waar?
In De Bres
Prijs?
1 euro per les

PATCHWORK
Wanneer?
Iedere eerste, derde en vijfde 
dinsdag van de maand (2/5, 
16/5, 30/5, 6/6 en 20/6) van 
13.30 u. tot 16.30 u. 
Waar?
In De Bres
Prijs?
1 euro per les

BREIEN
Wanneer?
Iedere woensdag van 13.30 u. 
tot 16.30 u.
Waar?
In De Bres
Prijs?
1 euro per les

GENEALOGIE (met Aldfaer)
Wanneer?
Iedere derde woensdag van de 
maand (17/5 en 21/6) van 14 u. 
tot 16.30 u.
Waar?
In De Bres
Prijs?
1 euro per les
Materiaal meebrengen?
Eigen laptop en/of USB-stick 
is aangeraden

INSCHRIJVEN?
Geef ons een seintje!
• LDC De Bres: 057 34 66 24
• LDC De BuurtBres: 057 34 66 25

vervoer nodig?
• Buurthulp NESTOR: 057 46 96 02

COLOFON

LDC De bres  -  057 34 66 24 - debres@poperinge.be
LDC De buurtbres  -  057 34 66 25 - debuurtbres@poperinge.be
Buurthulp NESTOR  -  057 46 96 02 - nestor@poperinge.be

Sophie van Holzaet
Centrumleider
LDC De Bres

Silke Berteloot
Centrummedewerker

LDC De Bres

Valérie Pattyn
Centrumleider

LDC De BuurtBres

Louise Bequoye
Centrummedewerker

De BuurtBres

Rebecca Vandemaele 
Coördinator  

Buurthulp Nestor

Griet Defever
Medewerker

Buurthulp Nestor

Ria Devos
Medewerker

Buurthulp Nestor

Charlotte Devrekere
Diensthoofd

lokale dienstencentra 
en buurthulpinitiatieven

De Bres:
Voor iemand in de bres springen betekent: iemand 
verdedigen.
De medewerkers en vrijwilligers van Lokaal Dien-
stencentrum De Bres en De BuurtBres springen 
dagelijks met veel helpgrage handen in de bres om 
Poperingse senioren bij te staan in hun zoektocht 
naar een antwoord op hun zorgvragen.

De Bres Mei - Juni 2023
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Overvloed aan rozen

Wanneer?
Donderdag 6 juli van 13.30 u. tot 16.30 u. of 
vrijdag 7 juli van 9 u. tot 12 u.
Waar?
Telkens in De Bres
Inschrijven?
Vóór 29 juni in De Bres

Lint, schors en bloem

Wanneer?
Donderdag 1 juni van 13.30 u. tot 16.30 u. of 
vrijdag 2 juni van 9 u. tot 12 u.
Waar?
Telkens in De Bres
Inschrijven?
Vóór 25 mei in De Bres

HOBBYLESSEN
Bloemschikken
Voor iedere les bloemschikken heb je volgend materiaal nodig: ijzerkniptang, snoeischaar, schaar, 
meetlat, els/priem, vod, breekmes, oud broodmes, aardappelmes, snijplank, lijmpistool en  
-patronen. Indien er extra materiaal nodig is, dan wordt dit vermeld bij het bloemstuk.  
De kleur en soort bloemen kan anders zijn dan op de foto. De prijs is afhankelijk van de gebruikte 
materialen. Betaling gebeurt nadien, na het ontvangen van de factuur.

Crea
Te gekke tas

Wanneer?
Donderdag 15 
juni van 13.30 u. 
tot 16.30u.  
in De Bres
Materiaal mee-
brengen?
Naaigerief, haaknaald nr. 12 en haaknaald nr. 10

Figuurtjes in papier maché

Wanneer?
Donderdag 25 
mei van 13.30 
u. tot 16.30 u. 
in De Bres
Materiaal 
meebrengen?
2 stukken 
ijzerdraad  
(1x 70cm,  
1x 32 cm), 
aluminiumfolie, tesa tape, een krant, een 
schaar, een tang en een houten blokje of stenen 
klinkertje.

Inschrijven?
Telkens een week op voorhand in De Bres
Prijs?
2 euro per les (per factuur). Eventueel extra 
materiaal cash te betalen aan Maria.
(Foto’s ter illustratie)

Mantelzorg: 
• … één op de vijf Vlamingen regelmatig zorg biedt aan 

iemand uit zijn nabije omgeving?
• … evenveel mannen als vrouwen zorgen voor een 

hulpbehoevend persoon? Vrouwen bieden vaker re-
gelmatige zorg, terwijl mannen eerder instaan voor 
occasionele zorg.

• … meer dan een kwart van de Vlamingen tussen de 
45 en 65 jaar regelmatig zorg biedt? Daarbij zijn zij de 
absolute koplopers!

• … het grootste deel van de mantelzorgers zorgt voor 
een huisgenoot of een niet-inwonend familielid? Ou-
ders, partner, grootouders, kind, broer of zus: ze liggen 
nauw aan het hart en zijn belangrijk om voor te zorgen.

• … gevoelens van onmacht, onzekerheid, hopeloosheid 
en tekortschieten weleens de krachten van de sterkste 
mantelzorger ondermijnen? Verstaanbaar als je weet 
dat ongeveer 18% van de mantelzorgers op hun ééntje 
zorg draagt voor iemand.

TERUGBLIK
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WIST 
JE  DAT...

?

?

… je voor hulp bij het invullen 
van je belastingaangifte kan 
bellen naar het nummer dat 
vermeld staat op de bruine 
omslag?


