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Tijdscapsule wordt pas in 2087 weer opgegraven
Het Laatste Nieuws/Westhoek - 13 Sep. 2016
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Om het feestjaar '10 jaar De Letterbeek' af te sluiten, zullen de inwoners van Poperinge een heuse tijdscapsule maken. Er is plaats
voor honderd items die de volgende generaties moeten tonen hoe het leven was in 2016 in de Hoppestad. "In december wordt alles
begraven om pas 70 jaar later weer opgegraven te worden", klinkt het.

In de Letterbeek, pal aan het stadspark van Poperinge, huizen sinds tien jaar de Poperingse bibliotheek en het archief. De tijdscapsule
is de feestelijke afsluiter van het jubileumjaar. "Het idee is eigenlijk simpel. Alle verenigingen, bedrijven of gewone Poperingenaars
kunnen zich inschrijven voor een deelname en laten ons weten welk voorwerp ze in de tijdscapsule willen steken", zegt Jessy
Clynckemaillie van de Poperingse bib. "Liefst iets dat toont hoe we vandaag in Poperinge leven. Die voorwerpen zullen we in
november allemaal uitstallen in de bibliotheek en het verhaal achter het voorwerp verzamelen we in een soort catalogus. Daarna
leggen we de voorwerpen in een luchtdichte container. De container wordt dan begraven met bovengronds een gedenkplaat die de
exacte locatie aanduidt." In 2087, als de Poperingse markt 900 jaar bestaat, zal de capsule uitgegraven worden voor de volgende
generatie.

Filmpje van rusthuis

Ondertussen zijn de eerste voorstellen al ingediend en die zijn veelbelovend. "Zo kiest Stemband Hopchora voor een lied en zal Huize
Proventier een filmpje maken waarin ze het leven in hun woonzorgcentrum tonen. Heemkring Onzen Heertje zal een catalogus maken
van alle voorwerpen in hun museum in het Trommelaerstraatje 15. Het museum gaat binnenkort dicht en zo willen ze een erfenis
achterlaten voor de toekomstige inwoners van de stad." Nog tot eind oktober kan je in de bibliotheek voorstellen indienen. Meer info via
www.poperinge.be/10jaardeletterbeek. (BLI)
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