Doe je p’rochie je droom’n ?
Does the city make you dream?

OPROEP AAN
DE INWONERS
VAN
STAD
POPERINGE
BierPaardenRuimteEcoAgroKunst-

Je woont dan wel in een ‘Kei van een stad’, ook jouw dorp heeft
een sterke identiteit. Maar hoe omschrijf je die identiteit? Woon jij
in het kunstdorp, het bierdorp, het grensdorp, het Witsoonedorp,
het ecodorp, het… of is er een andere, minder evidente maar wel
relevante identiteit voor jouw dorp?
04.02.2011: Reningelst, OC Rookop (19u tot 21u30)
05.02.2011: Roesbrugge, OC Karel de Blauwer (9u30 tot 12u)
05.02.2011: Haringe, Café St-Joseph (14u - 16u30)
11.02.2011: Krombeke, OC De Bampoele (19u tot 21u30)
12.02.2011: Watou & St-Jan-ter-Biezen, OC De Bollaard (9u30 tot 12u)
12.02.2011: Abele, OC d’hoge Schole (14u tot 16u30)
12.02.2011: Proven & ‘t Vogeltje, OC De Croone (17u tot 19u30)

ARCHITECTENBUREAU JAN MAENHOUT

AR C H ITE CTE N B U R EAU JAN

MAE N H O UT

latinislaan 11 - 1030 brussel - t+f: 02/216 55 95 & 02/245 99 40
latinislaan 11 - 1030 brussel - t+f: 02/216
55 95 & 02/245 99 40
info@arch-janmaenhout.be
- www.arch-janmaenhout.be
btw be 711 288 348 - info@arch-janmaenhout.be - www.arch-janmaenhout.be

De stad neemt architectenbureau Jan Maenhout onder de arm
om via enkele zeer attractieve en interactieve workshops op
zoek te gaan naar de identiteit van Abele, Watou, St.-Jan-terBiezen, ’t Vogeltje, Proven, Krombeke, Roesbrugge, Haringe
en Reningelst. De onderzoekers laten je meedenken en doen je
creativiteit opborrelen. Gegarandeerd beleef je een fijne tijd tijdens
de workshop.
Grijp nu je kans – het kan maar één keer! – en bepaal mee
welke identiteit jouw dorp heeft. Tegelijk formuleert het bureau
ook voorstellen om die identiteit ook zichtbaar te maken in het
straatbeeld van jouw dorp. Opgelet: de workshops gaan allemaal
door in de eerste helft van februari (zie lijst). Het bureau levert al
eind maart conclusies af. Wees een ‘Kei van een dorpsbewoner’
en bepaal mee de identiteit én het straatbeeld van jouw dorp.
Bedankt!
Inschrijven voor de workshop is niet verplicht maar het maakt
de voorbereiding zoveel gemakkelijker. Stuur een mail naar
cultuur@poperinge.be met vermelding van de namen van de deelnemers en de workshop waaraan jij/zij deelneemt/deelnemen, of bel
057-34.66.88.

