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FEESTWEEKEND ’10 JAAR DE LETTERBEEK’
ZATERDAG 21 - ZONDAG 22 MEI 2016
De bibliotheek en het stadsarchief van Poperinge vieren feest. Het gebouw ‘De Letterbeek’ bestaat
officieel 10 jaar. Op zaterdag 21 mei wordt de ‘De Letterbeek’ een gezellige marktplaats. Creativiteit,
lees- en luisterplezier, letters, geschiedenis, … Alles komt aan bod in een gratis programma voor jong
en oud. Op zondag 22 mei is er het luxe-familieontbijt ‘De Lekkerbeet’.
‘De Letterbeek’ is op zaterdag 21 mei open van 9 tot 12 uur en van 14 tot 17 uur. Een bladwijzer of
kinderhoedje met kalligrafisch schrift? Een unieke tekening in beweging? Een boekdate? Of toch liever
een gedicht op maat van de ‘afhaalpoëet’? Bezoekers kunnen de hele dag proeven van talrijke
initiatieven. Heb je thuis oude teksten liggen waarvan je het handschrift niet kan ontcijferen? Bezit je
foto’s waarvan je niet weet waar en wanneer ze genomen zijn? Kom dan op consultatie bij de ‘archiefen fotodokters’ van ‘POPERINGE verbeeldt’ en de Vrienden van het Poperings archief. Snuisteren in
boeken kan ook tijdens de ‘Pop-up boekenverkoop’.
In de voor- en namiddag op zaterdag staat er telkens een creatieve workshop op het programma. Van
9.30 tot 11.30 is er de workshop ‘Creatief met boeken’ van Heidi Waelkens voor volwassenen. In de
namiddag van 14 tot 17 uur organiseert zzMogh de workshop ‘2 x Woordwaarde’ voor 10- tot 12jarigen. Woorden en letters zijn het uitgangspunt voor deze workshop: er wordt mee gegooid,
geroepen en gekrabbeld. De workshops zijn gratis. Inschrijven is nodig via bib@poperinge.be of 057
33 29 02.
Op zaterdag 21 mei vindt om 14.30 uur de feestelijke inhuldiging van de erfgoedhalte ‘De Letterbeek’
plaats, én is er de opening van de fototentoonstelling ’10 jaar De Letterbeek’. De erfgoedhalte is een
project van Erfgoedcel CO7. De erfgoedhalte geeft toelichting over de geschiedenis van de bibliotheek,
het archief, De Letterbeek en de Vleterbeek. Wist je dat de vader van Constant Permeke in 1865 een
kind redde dat door het ijs was gezakt? Iedereen is welkom om de inhuldiging en opening bij te wonen
en vervolgens te genieten van een hapje en een drankje. De fototentoonstelling is te bezichtigen
tijdens de openingsuren van de bibliotheek en het archief.
Op zondag 22 mei gaan de deuren open van 8.30 tot 11 uur voor het luxe-familieontbijt ‘De
Lekkerbeet’: genieten van een lekker ontbijt met vrienden of familie op een unieke locatie. Schrijf je in
vóór 16 mei via bib@poperinge.be of 057 33 29 02. Volwassenen betalen 6 euro, kinderen (-12 jaar) 3
euro.
Het volledige programma is te lezen op www.poperinge.be/10jaarDeLetterbeek.
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