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PROGRAMMA

14 u.: Zaal open 

14.30 u.: Start optreden Chris Capoen duo

Doorlopend: Bar en dessertstandjes

17 u.: Einde feest

Rek en strek 
(Groot)ouder-(klein)kind activiteit i.s.m. Sportdienst

Zin om wat meer te bewegen 
én tijd met je (klein)kind door te 
brengen? 
Kom dan zeker naar onze be-
wegingsactiviteit en gooi alles 
helemaal los. Samen gaan jullie 
een sportieve en leuke namiddag 
tegemoet!

• Woensdag 10 mei in OC Rookop, Reningelst
• Woensdag 14 juni in het buurtsalon van Watou 
• Thema: ‘Terug in de tijd’. Via allerhande spelletjes word je 

terug gekatapulteerd naar de tijd van toen.
• Telkens van 14 u. tot 16 u. 
• Prijs: 3 euro p.p. (hapje en drankje inbegrepen)
• Inschrijven telkens tegen de maandag vooraf via  

debuurtbres@poperinge.be of 057 34 66 25 of via  
sportdienst@poperinge.be  

Kapelletjes-
zoektocht 
i.s.m. Samana

Vanaf de maand mei 
organiseren we samen 
met Samana een ‘Kapel-
letjeszoektocht’ in en rond 
Krombeke. Een familie-
vriendelijke zoektocht die je 
langs gekende en minder 
gekende kapelletjes brengt. 

De zoektochtformulieren 
zijn voor een klein prijsje 
te koop in het Dorpspunt in 
Krombeke vanaf half mei 
tot half oktober. 

Basiscursus smartphone 
i.s.m. Avansa

Voor Android smartphones

Met een smartphone kan je 
meer dan met een gewone 
gsm. In deze reeks hebben 
we het eerst over de basis-
functies zoals bellen, sms’en 
of een contact aanmaken. 
Daarna behandelen we extra 
mogelijkheden zoals foto’s 
maken, apps downloaden en 
installeren, bestandsbeheer, 
verbinding maken met het 
internet via wifi. Het aantal 
toepassingen is eindeloos! 
Breng je smartphone en 
eventuele handleiding mee.

• Donderdag 25 mei tot en 
met donderdag 22 juni (5 
sessies)

• In het buurtsalon van 
Watou

• Telkens op donderdag 
van 14 u. tot 17 u.

• Prijs: 60 euro; UiTPAS 
kansentarief: 12 euro

• Inschrijven tegen 22 mei 
via info@avansa-ow.be - 
059 50 39 52 of  
debuurtbres@poperinge.
be – 057 34 66 25

Vervoer nodig? 
Contacteer Nestor via 057 46 96 02.
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1 jaar LDC De buurtbres
In de voormiddag kan je genieten van een 
treinrit langs de buurtsalons van Roesbrug-
ge, Krombeke en Watou. Tijdens deze rondrit 
kom je meer te weten over onze activiteiten 
en dienstverlening. Naast een rondleiding en 
uitleg, zal je ook demonstraties van verschillen-
de activiteiten kunnen meepikken. De kaarten-
verkoop hiervoor is helaas al afgelopen, maar 
niet getreurd! Je kan ook op eigen houtje de 
buurtsalons bezoeken, dit tijdens onderstaande 
momenten.

• Buurtsalon Roesbrugge (Prof. Rubbrecht-
straat 97, 8972 Roesbrugge) 
Tussen 10.30 u. en 11.30 u.

• Buurtsalon Krombeke (Andreas Verbrigg-
hestraat 1, 8972 Krombeke) 
Tussen 11.45 u. en 12.30 u.

• Buurtsalon Watou (Winnezelestraat 18A, 
8978 Watou) 
Tussen 13.45 u. en 14.30 u.

Lokaal dienstencentrum De BuurtBres bestaat 1 jaar en dat wordt gevierd op vrijdag 5 mei! We 
nodigen buurtbewoners en sympathisanten van over Groot-Poperinge uit om kennis te maken 
met onze werking in de verschillende deelgemeenten.

In de namiddag sluiten we af met een groot 
feest in OC De Bollaard (Winnezelestraat 18A) 
te Watou. Hiervoor liep de voorverkoop ook al 
af, maar je kan nog tickets bemachtigen voor de 
zachte prijs van 8 euro aan de inkom (zolang de 
voorraad strekt).

We kijken er naar uit 
jullie te ontvangen 

en samen ons 1-jarig 
bestaan te vieren!
Hopelijk tot dan!



Opening Stekjesplekje  
Krombeke 
i.s.m. Rebelle vzw en VELT

Na een eerste 
Stekjesplekje in 
De Bres, halen 
we ook graag 
eentje naar het 
Dorpspunt in 
Krombeke. Wat 
is dat nu juist zo’n ‘Stekjesplekje’? Dit is een 
bak waar je stekjes van plantjes kan terugvin-
den. De bedoeling hiervan is om stekjes/plant-
jes te ruilen. Je neemt ééntje uit de bak en zet 
een nieuw stekje terug in de plaats. Dit is iets 
voor, maar ook door de buurt. De verzorging 
van de stekjes en plantjes gebeurt dan ook door 
de buurtbewoners.

In de zomer koppelen we hier graag een work-
shop ‘planten stekken en verzorgen’ aan. Hou 
dus zeker het volgende Boeksche in de ga-
ten voor de exacte datum. Graag huldigen we 
dit nieuwe Stekjesplekje in het Dorpspunt in 
Krombeke feestelijk in. Dit met een drankje en 
‘kruidige’ hapjes. Iedereen is welkom!

• Woensdag 7 juni in het Dorpspunt in Krom-
beke

• Van 16 u. tot 18 u.
• Gratis deelname
• Inschrijven is niet nodig

Oliebollennamiddag
i.s.m. Dorpspunt in 
Krombeke, Samana en 
OKRA Krombeke

Traditiegetrouw bieden we tijdens de kermis-
week lekkere oliebollen aan. Kom naar het 
Dorpspunt in Krombeke om van deze zelfge-
maakte lekkernij te proeven of om oliebollen af 
te halen. 

• Woensdag 14 juni in het Dorpspunt in 
Krombeke

• Van 14 u. tot 16.30 u.
• Prijs: 4 oliebollen voor 3 euro 
• Inschrijven is niet nodig
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Soepcafé 
Voor het Soepcafé halen we 
samen met buurtbewoners 
groentjes op bij lokale boeren 
en winkels. Groenten die an-
ders weggegooid zouden wor-
den, maar nog perfect eetbaar 
zijn, krijgen op die manier een 
mooie bestemming. Van al dat 
lekkers wordt er samen soep 
gemaakt. Achteraf is ieder-
een welkom om een tasje te 
komen drinken. 

• Vanaf 9 u.: soep maken 
• Vanaf 11 u.: iedereen uit de 

buurt kan aansluiten om 
soep te komen drinken

• Iedere tweede vrijdag van 
de maand

• Eerstvolgende edities: 
vrijdag 12 mei en vrijdag 9 
juni

• In het buurtsalon van 
Watou 

• Prijs: vrije bijdrage of een 
beetje hulp bij de afwas

• Inschrijven is niet nodig 

Adviesraad LDC De BuurtBres 
LDC De BuurtBres 
helpt
Tijdens ‘LDC De BuurtBres 
helpt’ kan je bij ons terecht 
met je administratieve en 
digitale vragen. Ook kan je 
hier kleine herstellingen 
aan textiel, elektronica en 
klein meubilair laten uitvoe-
ren. Onze gespecialiseerde 
vrijwilligers helpen je graag 
verder op weg. Iedere eer-
ste zaterdag van de maand.

Eerstvolgende edities:
• Zaterdag 6 mei:  

Tijdens deze editie kop-
pelen we er ook graag 
een workshop ‘boren’ 
aan. Inschrijven hier-
voor is niet nodig.

• Zaterdag 3 juni
• In het buurtsalon van 

Watou
• Telkens van 9 u. tot 11 u.
• Prijs: vrije bijdrage (of 

prijs voor een nieuw 
stuk, indien nodig)

• Inschrijven is niet nodig

In juni organiseren we onze 
eerste adviesraad. De advies-
raad van het Lokaal dien-
stencentrum De BuurtBres 
heeft als opdracht advies uit 
te brengen over de algeme-
ne werking (dienstverlening, 
activiteitenprogramma, ...). 
Via deze raad willen we het ac-
tiviteitenaanbod, de dienstver-
lening en de volledige werking 
beter op noden en wensen 
van de inwoners afstemmen. 
Bijkomend is het de bedoeling 
een overleg te creëren met de 
(senioren)verenigingen en de 

samenwerking met de vereni-
gingen te optimaliseren.

Hoe meer deelnemers, hoe 
beter en ruimer het advies kan 
worden geformuleerd.
Heb je interesse om deel te 
nemen? Neem gerust contact 
op voor meer informatie!

• Dinsdag 6 juni in het 
buurtsalon van Watou

• Van 10 u. tot 12 u.
• Inschrijven tegen 5 juni via 

debuurtbres@poperinge.be 
– 057 34 66 25

PROGRAMMA

Dag van de mantelzorger 
Op ‘Dag van de mantelzorger’ zetten we 
graag de mantelzorgers extra in de bloe-
metjes. Zij die het statuut mantelzorger 
hebben, maar ook zij die hier niet over 
beschikken. Kortom, iedereen die voor 
iemand zorgt. We nodigen de inwoners 
van de deelgemeenten graag uit in het 
buurtsalon van Roesbrugge. We trakteren 
jullie op een lekker aperitief! Inwoners 
van centrum Poperinge zijn welkom in 
Huize Proventier (zie pagina 8 bij De 
Bres).

• Vrijdag 23 juni in het buurtsalon van 
Roesbrugge

• Vanaf 10.30 u. 
• Gratis deelname
• Inschrijven tegen 19 juni via debuurt-

bres@poperinge.be – 057 34 66 25 of 
via seniorenzorg@poperinge.be - 057 
34 65 00 

Petanquetornooi
De zomer is in aantocht en dit betekent dat het 
petanquetornooi terug van start gaat. Van mid-
den juni tot midden september kan je spelen 
om zo veel mogelijk punten te verzamelen. Wie 
weet ga jij op het einde van de zomer wel met 
de trofee naar huis!
 
• Iedere donderdagnamiddag in het Dorps-

punt in Krombeke
• Van 13.30 u. tot 16.30 u. 
• Gratis deelname
• Inschrijven is niet nodig
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TERUGBLIK
Soepcafé

Op vrijdag 10 maart vond het eerste Soep-
café in het buurtsalon van Watou plaats. We 
mochten heel wat groentjes van lokale boe-
ren, winkels en inwoners gebruiken. Dank 
aan landbouwers Marc en Jasper Igodt, 
SPAR Watou, ’t Fruithuis, Fenestra (De Lovie 
vzw), Pol Bonduelle en Mariette Kesteman 
hiervoor. Ook aan ‘In ’t Groen’ voor het ge-
bruik van hun materiaal. 
Met al dit lekkers maakten vrijwilligers 
Marthe, Mia, Pol, Mariette, Hilda en Martine 
samen met het team van LDC De BuurtBres 
verschillende soorten soep klaar. Cham-
pignonsoep, groentensoep en butternut-to-
maatsoep, voor elk wat wils dus. 
We mochten een 10-tal Watounaars verwel-
komen voor een lekkere warme tas soep.

Infosessie: Successierechten 

VASTE ACTIVITEITEN DORPSPUNT KROMBEKE
Creatieve namiddag
Iedereen is welkom om te breien, haken, knut-
selen,… of gewoon z’n creativiteit te uiten!

• Iedere maandag van 14 u. tot 16 u.
• Gratis deelname
• Inschrijven is niet nodig 

Spelletjesnamiddag
Iedere tweede dinsdag van de maand 
is jong en oud uitgenodigd om gezellig 
samen spelletjes te spelen. Het Dorpspunt 
heeft verschillende gezelschapspelletjes 
in de aanbieding, maar breng er gerust 
ook zelf mee.

• Eerstvolgende edities: 9 mei en 13 juni 
• Vanaf 14 u. 
• Gratis deelname
• Inschrijven is niet nodig 

Petanque
• Iedere donderdagnamiddag  

van 13.30 u. tot 16.30 u.
• Gratis deelname
• Inschrijven is niet nodig

TERUGBLIK

Rek en strek 
Een eerste activiteit die we organiseerden 
in Reningelst op woensdag 8 februari. Een 
mooie opkomst voor de bewegingsactiviteit 
voor (groot)ouders en (klein)kinderen i.s.m. 
Sportdienst Poperinge. Het was een sportieve, 
speelse namiddag en tegelijkertijd een leuke 
kennismaking met de mensen uit het dorp.

Op zaterdag 4 maart ging 
voor de tweede maal ‘LDC De 
BuurtBres helpt’ door. Enkele 
inwoners kwamen langs met 
‘te herstellen’ toestellen. Onze 
gespecialiseerde vrijwilligers 
stonden paraat en hielpen hen 
zo verder op weg. 
Deze keer koppelden we er 
een creatieve activiteit van de 
bibliotheek aan. Bart kwam 
een workshop ‘Pimp je oude 
T-shirt’ geven. Hier kwamen 
heel wat kinderen en ouders op 
af. Een geslaagde samenwer-
king waar verschillende gene-
raties samen kwamen, fijn! 

LDC De BuurtBres helpt

Op vraag van de inwoners van Watou, nodigden 
we i.s.m. Landelijke Gilde Watou en FERM Wa-
tou notaris Stephan Mourisse uit. Op 15 maart 
kwam hij een infosessie rond successierechten 
geven. Heel wat geïnteresseerden kwamen 
hierop af. Een heel verhelderende uitleg, waar-
voor dank! Achteraf konden de deelnemers 
vragen stellen, bijpraten en genieten van een 
drankje. 
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Koffietassen en koffielepeltjes

Graag breiden we onze voor-
raad koffietassen en koffie-
lepels in het Dorpspunt in 
Krombeke uit. Vaker krijgen 
we grote groepen over de 
vloer en wat meer koffietas-
sen en lepeltjes zouden we 
dus goed kunnen gebruiken. 

Wandelingen in de kijker 

… we naar aanleiding van de stappenclash 
in mei wandelingne aanbieden? Gedurende de 
hele maand mei zal je wandelkaartjes kun-
nen terugvinden in de lokale dienstencentra. 
Deze zijn gratis op te halen in de buurtsalons 
van Roesbrugge, Watou, Krombeke en LDC De 
Bres. Er zijn ook twee rolstoelvriendelijke wan-
delingen, één in Watou en één in Reningelst.

Uitgebreide dienstverlening 
tijdens ‘LDC De BuurtBres helpt’
… we elke eerste zaterdagvoormiddag van 
de maand uitgebreide dienstverlening aanbie-
den in het buurtsalon van Watou? Niet enkel 
herstellingen aan elektronica, maar ook voor 
administratieve en digitale hulp kan je hier 
terecht. Kan je er even niet meer aan uit, aan 
al die papieren? Dan helpt onze administratieve 
vrijwilliger je graag verder op weg. Ook voor 
digitale vragen, bvb. it’s me-app installeren, 
instellingen van je smartphone aanpassen, 
tijdschema van De Lijn raadplegen, … kan je 
hier terecht. 

Kleine herstellingen aan textiel bieden we ook 
aan. Denk maar aan een knop aan naaien, een 
gat herstellen, … Of een herstelling aan klein 
meubilair?

Dit kan allemaal tijdens ‘LDC De BuurtBres 
helpt’. Aarzel dus niet om eens langs te komen, 
we helpen je met plezier verder!

WIST JE DAT...

Meer groen rond  
OC Karel De Blauwer
… er sinds begin maart werken aan de 
gang zijn rond het buurtsalon van Roes-
brugge? 

De parkeerplaatsen vooraan maken 
plaats voor een groenzone. De parkeer-
plaatsen worden heraangelegd links 
en rechts van het gebouw OC Karel De 
Blauwer.

Dartbord in Krombeke

… er een nieuwe toevoeging is in het 
Dorpspunt in Krombeke? Een dartbord! 
Op aanvraag van de inwoners werd er 
midden maart een dartbord opgehangen 
in de leskeuken van OC De Bampoele. 
‘Vogelpikkers’ kunnen nu ook hier een 
pijltje smijten. Deze is vrij te gebruiken, de 
beschikbaarheid van de zaal kan je navra-
gen in het Dorpspunt, alsook de pijltjes. 
Veel plezier!

Heb je vragen, ideeën of wil je graag vrijwilligerswerk doen?

Aarzel dan niet om ons te contacteren!

Valérie Pattyn – centrumleider
Louise Bequoye – centrummedewerker 

debuurtbres@poperinge.be - 057 34 66 25

GEZOCHT

Heb jij eventueel nog enkele 
op overschot of was je net van 
plan om de kasten eens op te 
ruimen?
Laat ons dan zeker iets weten 
via debuurtbres@poperinge.be 
of 057 34 66 25.
Alvast erg bedankt!

Stekjes gezocht

Naar aanleiding van de ope-
ning van ons Stekjesplekje in 
het Dorpspunt in Krombeke, 
zijn we op zoek naar stek-
jes. Graag vragen we aan de 
buurtbewoners wie enkele 
stekjes wilt doneren. Deze 
zetten we met liefde in het 
Stekjesplekje. Hier kunnen ze 
mooi groeien en bloeien. 

Wil jij wel wat stekjes geven 
voor de opstart van ons nieuw 
Stekjesplekje? Breng deze dan 
naar het Dorpspunt in Krom-
beke. Alvast bedankt!

Na de opstart kunnen er naar 
hartenlust stekjes geruild 
worden.

OPENINGSUREN BUURTSALONS
Buurtsalon Roesbrugge
Prof. Rubbrechtstraat 97, 
8972 Roesbrugge

Open iedere woensdag en 
vrijdag van 13.30 u. tot 16.30 u. 
en op donderdag van 16 u. tot 
18 u. 

Buurtsalon Krombeke 
Andreas Verbrigghestraat 1, 
8972 Krombeke 

Open iedere maandag, woens-
dag en donderdag van 8 u. tot 
17.30 u., iedere dinsdag van 8 
u. tot 18.30 u. en iedere vrijdag 
van 8 u. tot 17 u. 

Buurtsalon Watou
Winnezelestraat 18A, 8978 
Watou 

Open iedere woensdag van 14 
u. tot 16.30 u. en iedere vrijdag 
van 15 u. tot 17 u.
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