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Check je lokale UiTagenda

De GINTERgazet biedt een greep uit 
de cultuur- en vrijetijdsactiviteiten in 
onze regio. Check daarnaast je lokale 
UiTagenda om het volledige aanbod 
in je eigen gemeente te ontdekken, 
inclusief dat van verenigingen, privé-
organisaties, horeca, … Naar de 
UiTagenda van elke Gintergemeente 
ga je eenvoudig via www.ginter.be.
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Redactie Ellen Rooms, Dienst Communicatie
Vormgeving en druk Stelvio D’Houst, die Keure
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De Gintergazet wordt gedrukt op papier dat afkomstig is uit verantwoord beheerde 
bossen waarbij duurzaam economische, sociale en ecologische aspecten centraal 
staan.

Beste lezer,
We namen even de tijd om een overzicht samen te 
stellen van wat er de komende maanden allemaal 
op het programma staat in de acht Gintergemeen-
ten. Het werd opnieuw een bonte mix van optre-
dens, lezingen en tentoonstellingen, aangevuld met 
fiets- en kajaktochten, festivals en erfgoedactivi-
teiten.

Kijk je ook al uit naar de zomervakantie? Dan kun 
je aan de hand van dit magazine jouw zomer nog 
extra invullen. Zit je zomer al vol? Dan geven we je 
meteen ook tips voor september en oktober. 

We wensen je veel leesplezier en een prachtige 
zomer!

Ellen Rooms, communicatie
Loes Van der Heijden, coördinator
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instagram.com/oaze__

facebook.com/UiTinGinter

Voorstellingen aangeduid met het Vlieglogo 
worden speciaal ingericht op maat van kinderen 
tot 12 jaar en hun (groot)ouders, tantes en 
nonkels, ....

De vermelde ticketprijs is altijd het  standaardtarief 
in voorverkoop. Check de website van de 
organisator voor reductie- of aan-de-deurtarieven.
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Kunstdorp Koekelare

Middeleeuws Festival 
Jabbeke

In gesprek 
met fotograaf 
Dieter Provoost 

En verder
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Wiek Fantastiek
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Poëzie aan het 
water

24
Fietsen langs Kunst 
in de regio
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t/m eind juli
Theaterwandeling Een blauwe vogel

Wandeling / Blauwe Vogel is 
een interactieve theaterwande-
ling van het gezelschap Aardvork 
met verhalen geïnspireerd op het 
wereldberoemde sprookje van 
de Belgische nobelprijswinnaar 
Maurice Maeterlinck, maar ook 
op de vele legendes die er zijn 
over blauwe vogels: brengers 
van geluk. Een kindvriendelijke 
wandellus van 3 kilometer brengt 
je langs 5 plaatsen in Aartrijke. Via een QR-code op een infobord kun je 
telkens de verschillende versies van het prachtige verhaal over de blauwe 
vogel ontdekken. 

Startplaats: speelplein aan GC Jonkhove, Aartrijksestraat 9, 
Aartrijke / gratis / cultuur@zedelgem.be / 050 28 86 05 /  
https://www.zedelgem.be/theaterw andeling-een-blauw e-v ogel 

t/m 1 oktober
Fotowedstrijd / Koekelare werkt

Varia / Je opdracht dit jaar als fotograaf? Breng alles in beeld wat met 
werken in Koekelare te maken heeft. Mensen aan het werk, machines of 
materialen waarmee gewerkt wordt, de gebouwen waarin de arbeid plaats-
vindt, ... Iedereen kan deelnemen en er zijn prachtige prijzen te winnen! 
Reglement en deelnameformulier: zie website.

grondgebied Koekelare / gratis / www.koekelare.be/fotow edstrijd2022 / 
cultuurentoerisme@koekelare.be / 051 61 04 94

1 juni t/m 31 augustus
Boekenverkoop  

Bibliotheek / Vanaf 1 juni kan je tijdens de openingsuren terecht in de 
leeszaal van de hoofdbibliotheek voor onze jaarlijkse boekenverkoop. De 
afgevoerde boeken, strips, tijdschriften, cd’s en dvd’s worden aan zeer 
democratische prijzen verkocht. De opbrengst gaat zoals steeds naar een 
goed doel, nl. Kom op tegen Kanker. Iedere maand bieden we 1 categorie 
te koop aan: in juni verkopen we onze informatieve boeken voor volwasse-
nen en tijdschriften, in juli onze verhalende boeken voor volwassenen en 
cd’s en dvd’s en in augustus is het de beurt aan de jeugd (zowel informa-
tieve als verhalende boeken).

Tijdens openingsuren / Bibliotheek Zedelgem / 050 20 80 08 /  
bibliotheek@zedelgem.be

Start ticketverkoop 
Koekelare | De Balluchon
Vanaf vrijdag 1 juli online doorlopend, 
aan de balie van 9.30 tot 12 en van 
13.30 tot 17 uur

Tickets zijn online verkrijgbaar via 
www.ticketwinkel.be/balluchon

Kortemark | De Beuk
Tickets zijn zowel online als offline 
beschikbaar vanaf 16 augustus om 
10 uur.

Bestellen kan online op 
https://kortemark.recreatex.be/ of via 
mail naar reservaties@kortemark.be. 
Daarnaast kan u terecht aan het 
vrijetijdsloket – De Mouterij, 
Brouwersplein 3, 8610 Kortemark, 
Tel: 051 56 61 08

Torhout | Cultuurcentrum 
de Brouckere
Online op zaterdag 18 juni om 09.00 
uur via www.ccdebrouckere.be. 
Offline op dinsdag 21 juni om 8.30 
uur.

Wie niet over een computer beschikt 
of onvoldoende vertrouwd is met 
online reserveren en betalen, kan op 
zaterdag 18 juni tussen 09.00 en 11.00 
uur terecht in het cultuurcentrum.

Zedelgem | De Groene 
Meersen
De online abonnementen -en ticket-
verkoop start op maandag 20 juni 
2022 om 9 uur.

Tickets kan je online verkrijgen via
 www.zedelgem.be/tickets

Voor de andere gemeenten is er 
geen vaste startdatum.
Onder iedere activiteit staat prakti-
sche informatie om te reserveren of 
meer informatie te bekomen.



5

Juni

1 juni t/m 
30 september 
Zomerzoektocht 
Kortemark

Zoektocht / Iedereen kan opnieuw 
deelnemen aan de jaarlijkse Zomer-
zoektocht voor het hele gezin. De 
zoektocht is opgemaakt langs ver-
schillende toeristische routes. Zo 
ontdek je Kortemark op een andere 
manier en op je eigen tempo. Ook dit 
jaar is het een mooie fietstocht, maar 
vooral een boeiende zoektocht!

Gratis / www.kortemark.be /  
051 56 61 08 /  
toerisme@kortemark.be
 

Tussen Water & Wolken | 
Een unieke, historische 
bedevaart over en naar 
Sint-Godelieve

Film / In 2017 was er de release van 
de film ‘Credo, de kraai. Een kras 
verhaal over Sint-Godelieve. Met de 
nieuwe film kozen we voor een totaal 
andere invalshoek. ‘Tussen water en 
wolken’ vertelt het verhaal van een 
jong koppel dat met een opplooibare 
kano vaart van de ene plaats naar de 
andere, één voor één allemaal anker-
plaatsen in het leven van Godelieve. 
Startend nabij Boulogne-sur-Mer, 
Wierre-Effroy, gaan ze via Bergues, 
Saint-Omer, Gent en Brugge naar 
Gistel. Letterlijk en figuurlijk een 
bede-vaart.

‘Tussen water en wolken’ is een fil-
mische evocatie van het leven van 
Sint-Godelieve. Apart en treffend 
actueel, een ontroerende film met 
veel uniek beeldmateriaal. De film 
duurt ca. 30 min.

14.30, 15.30 en 16.15 uur / 
 juni & september dagelijks maar 
gesloten op zaterdag, juli & augus-
tus dagelijks / Godelievemuseum / 
€3 / 0479 79 08 89 /  
info@godelievev angistel.be / 
www.godelievev angistel.be

zondag 19 juni
Vloethemveld / 
Vrije Gidsbeurt

Natuur-Erfgoed / Maak een ont-
spannende wandeling onder begelei-
ding van een gids in een uniek gebied 
met ongerepte natuur, een militair 
verleden en herinneringen aan een 
krijgsgevangenkamp.

14 uur / Vloethemveld 10a, 
Zedelgem / €3 / 
www.vloethemveldvzw.be / 
050 288 330 (Zedelgem) of 
050 81 01 11 (Jabbeke)

Een unieke, historische bedevaart 
over en naar Sint-Godelieve

Tussen

WOLKEN

WATERWATERWATER

zaterdag 18 en zondag 19 juni
Weekend van het Volkscafé / De Klijteput en 
De Blaaspijp 

Erfgoed / Voor het eerst neemt Koekelare deel aan het Weekend 
van Het Volkscafé! Maar liefst 80 cafés verspreid over de Westhoek 
en Frans-Vlaanderen zetten hun deuren nog wijder open dan anders. 
Boltra De Klijteput en Kafé Lokal De Blaaspijp nemen de honneurs 
waar voor Koekelare. Het WVHVC zet de cafés in de kijker door een 
mix van extra evenementen en leuke acties: muziek – van swing-jazz tot 
musette, volksspelen of -sporten, proeven van streekbieren en -wijnen, 
rommelmarkt, … Kijk op de website voor wat er in Koekelare precies te 
gebeuren staat!

Boltra De Klijteput en Kafé Lokal De Blaaspijp / gratis /  
www.w eekendv anhetv olkscafe.be
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vrijdag 24 juni, 1 juli en 
8 juli
dienst cultuur gemeente 
Ichtegem / 
Wiek Fantastiek  

Podiumkunsten / Met Wiek Fan-
tastiek toert de gemeente Ichtegem 
doorheen de gemeente en houdt zij 
halt in de wijken op grasvelden en 
pleintjes met een gratis, cultureel 
programma voor jong en oud. Zowel 
activiteiten, animatie, spel, theater, 
muziek en ontmoeting laten de buurt 
verder bruisen! Kom langs en laat je 
onderdompelen in het culturele en 
ontspannende aanbod, maak een 
praatje met andere mensen uit de 
buurt in de bar (met gratis koffie, thee 
en water!) en ontdek hoe fantastisch 
de buurt is!

v anaf 17 uur doorlopend – theater-
v oorstelling telkens om 19 uur
24 juni @ tuin Huis Dekeyser  
Ichtegem / 1 juli @ grasplein 
Belleboslaan Eernegem
8 juli @ De Kouter Bekegem / 
gratis / www.ichtegem.be / 
059 34 11 46 / 
cultuur@ichtegem.be

zaterdag 25 juni
Paardenmarkt

Familie / We horen het ongedul-
dig hoefgetrappel al! Na twee jaar 
zonder onze traditionele Paarden-
mark is het terug zover op 25 juni! 
We kijken graag uit naar de komst 
van de edele dieren in de straten van 
onze paardenstad. Van 7 tot 18 uur 
kan je in de binnenstad een diver-
siteit aan stamboeken vinden. Van 
zware paarden tot Haflingers, scha-
pen en ezels. Er worden prijskampen 
georganiseerd, koetstochten, en acti-
viteiten voor de kinderen.

stadscentrum Torhout /
 contact: Vrijetijdshuis Torhout / 
050 22 07 70 / 
vrijetijdshuis@torhout.be / 
www.visittorhout.be

Kook & eet met  
Dominique Persoone

Workshop / Dominique Persoone 
kookt samen met jullie een hoofd-
gerecht en een dessert: zalm in een 
kruidenkorst met een aardappelpu-
ree en verse kruiden / rijstpap met 
gouden lepeltjes. Die dag zal het 
landschapsbelevingscentrum omge-
toverd worden tot een gezellig out-
door restaurant.

16 uur / OC Hemelsdale Werken / 
€35 /
https://kortemark.recreatex.be / 
051 56 61 08 
 reserv aties@kortemark.be 

©FOTODESIGN EMILY

©MR-PRINT
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Juni

Fiets vanaf eind juni 2022 langs de nieuwe 
Zedelgemse zichtenroute !

Fietstocht / Ontdek een stuk Zedelgemse geschiedenis via 15 loca-
ties/zichten langsheen het 34 km lange bewegwijzerde traject. Op 15 
plekjes kom je meer te weten dankzij de infoborden, geïllustreerd met 
pentekeningen van onze lokale kunstenaar Balder Goethals. 

De absolute meerwaarde ligt in de anekdotes en verhalen die iedereen 
kan ontdekken dankzij het scannen van de QR-codes. 15 prachtige 
verhalen en getuigenissen gebracht door lokale bewoners of mensen 
die zeer nauw betrokken zijn bij dit typische zicht! De verhalen worden 
ondersteund door foto’s en zijn ondertiteld. Een fietstocht met net dat 
tikkeltje meer!

Meer info (beschikbaar v anaf eind juni): 
www.zedelgem.be/fietsroutes of kom de gratis flyer halen  
in het gemeentehuis.

DON BOSCO
ROMMELMARKT
• Zondag 12 juni
 10-11 uur: De Toâpe Geraapte, 

Torhoutse funband
 Omgeving Don Boscoplein

KERMIS SINT-HENRICUS
• Van zaterdag 25 tot en met 

maandag 27 juni
• 25 juni 14 en 15.30 uur: Hands 

up! Van Lejo, familievoorstel-
ling en workshop

• 26 juni 20 uur: De Toâpe 
Geraapte, Torhoutse funband

 Speelplein Sint-Henricusstraat - 
Zonstraat

ZOMERFEESTEN 
DRIEKONINGEN
• Zondag 3 juli
 13.30 uur: Knabbel-snabbelfiet-

stocht met Tjoebie, De kleine 
 goochelaar, straatacts
• Zondag 28 augustus
 12 uur: Grime
 Uitvalsbasis De Biekorf, 
 Steenveldstraat 2A

KROMMENHAAKKERMIS
• Van vrijdag 1 tot en met zondag 

3 juli
• 2 juli 20.30 uur: Freddy Wally, 

ludieke zangact 
• 3 juli 10-13 uur: The Caddy’s, 

mobiele muziekact
 Ruddervoordestraat

HERDERFEESTEN
• 27 juni 10.30-12.30 uur: Rom-

melmarkt met The Dixie 6
• 28 juni 11 uur: Armanis Jazz-

band, ...
 Omgeving Sparrenhove, 
 Herderstraat 3

KERMIS WIJNENDALE
• 11 september 13.30-16.30 uur: 

Het Krijtpaleis, ...
 Rond de kerk van Wijnendale

Het v olledig programma met alle info vind je op 
www.visittorhout.be  
Alle activiteiten zijn gratis.

Cultuurinjecties op de wijkkermis 2022  
in Torhout

zaterdag 25 en

zondag 26 juni 

dienst cultuur gemeente 
Ichtegem / Kopjesdagen

Volksfeest / De kopjesdagen 
vormen elk jaar een hoogtepunt op 
de Ichtegemse zomerkalender! Op 
zaterdagavond zorgt Eernegem Leeft 
voor een zomermarkt met optredens. 
Op zondag kun je vanaf ’s morgens 
de jaarlijkse rommelmarkt ontdekken, 
net zoals honderden getunede cars 
uit binnen- en buitenland die opnieuw 
voor een schitterend schouwspel 
zorgen. Horecazaken rond de markt 
zetten een zomers terras uit en ook 
de kermis is van de partij! Na de 
middag kun je terecht in het pop-up 
kinderspeeldorp op de markt met 
tal van activiteiten en workshops, 
springkastelen en straatanimatie. 
Daarna starten de optredens van 
het Kopjesfestival op het Heilig Hart-
plein met onder andere Samson en 
Marie, Jettie Pallettie en Loes Van 
Den Heuvel met de Eenzaam Zonder 
Jou Band. Hongertje? Het foodtruck-
festival georganiseerd door Femma 
Fabulous verzekert je van culinaire 
verwennerij!

zondag kinderdorp v anaf  
12.30 uur – optredens v anaf 16 uur / 
Markt & Heilig Hartplein  
Eernegem / gratis /  
www.ichtegem.be / 059 34 11 46 / 
cultuur@ichtegem.be 
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Kunstdorp 
Koekelare 22

Kunst op verrassende plekken

Zeg niet langer ‘Zomertentoonstelling’, maar wel ‘Kunstdorp 
Koekelare’. De nieuwe insteek van het tweejaarlijkse artis-
tieke project is kunst tonen op verrassende locaties. Daarbij 
wordt gezocht naar opmerkelijke combinaties tussen het 
kunstwerk zelf en de omgeving. Kom maar kijken, het wordt 
verbazingwekkend, wondermooi, confronterend.

Koekelare trekt al sinds jaar en dag 
kunstenaars aan. Denk aan Karel de 
Gheldere, Paul Snoek, Gerrit Ger-
monpré, Yves Rhayé, … Ook recent 
kwamen jonge kunstenaars zich in 
de Fransmansgemeente vestigen. Er 
hangt duidelijk een artistieke atmo-
sfeer in en rond het dorp. ‘Kunstdorp 
Koekelare’ wil die ambitie op de kaart 
zetten, duidelijk zichtbaar maken en 
hier in de toekomst ook op verder 
bouwen.

Wandeling ‘Kunstig 
Koekelare’

Het project zal bestaan uit meerdere 
luiken, o.m. een kunstwandeling, eta-
lageparcours en enkele tentoonstel-
lingen op losse plekken.

‘Kunstig Koekelare’ is een wandel-
route langs de openbare kunstwer-
ken, en dat zijn er nogal wat. Grote 
namen als Auguste Rodin, Willem 
Vermandere, Jef Claerhout, Gerrit 
Germonpré, Johnny Werkbrouck, 
Benjamin Gardin, … drukten hun 
artistieke stempel op het dorp, nu 
eens meer klassiek, dan weer eerder 
experimenteel. De route wordt 
bewegwijzerd met klinknagels waarin 
het logo van ‘Kunstig Koekelare’ prijkt 
en het grootste deel van de wande-
ling is ook toegankelijk gemaakt voor 
mensen met een handicap. Vraag de 
bijbehorende brochure bij de dienst 
toerisme!

David Smulders: tapijtkunst in de kerk van Zande
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Kunst achter het raam

Een tweede luik is een parcours van 
meer dan 20 etalages waarop kun-
stenaars van divers pluimage één of 
meerdere werken tonen in confron-
tatie met de handelszaak in kwestie. 
Poëzie bij de slager? Vrouwelijk naakt 
tussen de bouwmaterialen? Action 
painting bij de kledingwinkel? Dit en 
veel meer zal je verrassen… Enkele 
van de deelnemende kunstenaars, 
onder wie heel wat lokaal talent en 
uit de regio: Fredcot, Chris Cracco, 
Jens Devrome, Irénée Duriez, Eye-
slikepics, Elise De Gend, Maureen 
Vansevenant, Ann Roose, Chantal 
Deprince, Rudi Hollebeke, Claire 
Chassot (FR), Isolde en Iris Mák, 
Madelief en Ellen De Zutter. Jonge 
kunstenaars krijgen de kans, naast 
gevestigde waarden. Het wordt een 
mix van fotografie, beeldende kunst 
en keramiek. Verrassing troef!

Brouwerij en Kerk Zande 
met grote namen

Enkele kunstenaars krijgen ook een 
eigen plek om hun werk te tonen. Zo 
palmt Fredcot – de uit Blankenberge 
ingeweken beeldend kunstenaar – de 
serre van het Fransmansmuseum 
in. In Galerie De Sterre van Sabine 
Van Eynde komt in augustus Ernst 
Kraft, Nederlands-Spaans beeldend 
kunstenaar van wereldallure, langs 
als gastkunstenaar. In de tuin van 
Huis Proot ontdek je de winnaars van 
de Fotowedstrijd Koekelare van de 
voorbije jaren, met daartussen enkele 
ware fotografische pareltjes.

Daarnaast staat in het kerkje van 
Zande een groepstentoonstelling 
van enkele bekende Belgische kun-
stenaars op stapel. Lieve Dejonghe 
bracht haar jeugd door in Eerne-

gem en is intussen uitgegroeid tot 
een wereldvermaarde ‘fijnschilde-
res’. Beeldhouwer in brons Jeffrie 
(Devriese) uit Torhout behoeft 
weinig introductie. David Smulders 
uit Oostende maakt constructieve 
schilderijen en is tapijtontwerper. De 
in Zande wonende natuurfotograaf 
Yves Adams maakt het geheel af met 
een aantal schitterende natuurfoto’s 
op groot formaat rond de kerk. Hij 
haalde vorig jaar de wereldpers met 
een shot van een zeldzame gele pin-
guïn op een eiland in de Atlantische 
Oceaan.

Kunstdorp Koekelare loopt v an 1 juli t.e.m. 31 augustus. 
Alle verdere info in de bijbehorende brochure en op 
www.koekelare.be/kunstdorp-koekelare

Fredcot: allegorische schilderijen in het Fransmansmuseum

De Brouwerijsite fungeert als decor 
voor de bronzen torso’s van Irénée 
Duriez en de speelse beeldhouw-
werken in brons van Jan Desma-
rets. Opnieuw een opmerkelijke en 
boeiende dialoog tussen kunst en 
context.

Tot slot is ook de jaarlijkse ‘Zomer-
zoektocht’ gewijd aan kunst. Kunst-
dorp Koekelare en enkele artistieke 
locaties buiten de grenzen (waaron-
der de ‘Kunsthalle ERvincK’ - K.E.R.K. 
- in Sint-Pieters-Kapelle) vormen ook 
hier de rode draad.
     
Franky Vantyghem
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1 juli t/m 31 augustus
Bestemming bib

Bibliotheek / Jongeren tussen 3 en 
18 jaar kunnen ook dit jaar weer deel-
nemen aan bestemming bib.
Er zijn vier nieuwe leestrips/the-
ma’s: OP ONDERZOEK, NAAR 
DE ZON, NAAR HET MUSEUM en 
ONDERWEG. Voor elke leestrip lezen 
ze een boek. De thema’s zijn bewust 
ruim gehouden zodat ieder kind wel 
een boek vindt dat past. Wie een 
boek gelezen heeft, krijgt in de bib 
een stempel of krabbel. Op het einde 
van de zomer kunnen lezers hun volle 
spaarkaart indienen en maken ze 
kans op mooie prijzen, voorzien door 
Iedereen Leest.

Meer info bij de bibliotheek in je 
buurt.

Ginterbibliotheken / gratis

Schatten van Vlieg

Bibliotheek / In de zomervakantie 
is Vlieg weer van de partij voor een 
superleuke doe-en-zoektocht in de 
bib. Thema dit jaar is ‘Ruik jij wat ik 
ruik?’. Ben je al benieuwd? Van harte 
welkom in onze bibliotheek! Voor kin-
deren tussen 3 en 6 jaar.

Tijdens openingsuren /  
Bibliotheek Zedelgem / gratis / 
050 20 80 08 /  
bibliotheek@zedelgem.be

1 juli t/m 
30 september
Fietstocht Houtig Erfgoed

Fietstocht / Stad Gistel pakt uit met 
een heuse familiezoektocht rond het 
thema Houtig Erfgoed. In de zomer-
maanden kan jong en oud deelnemen 
aan een nieuwe gratis fietstocht 
doorheen het Gistelse landschap. 
De zoektocht gaat over een afstand 
van ongeveer 30 kilometer en brengt 
je langsheen verschillende interes-
sante en mooie plekjes. Eén voor 
één vertellen deze plekjes iets over 
houtig erfgoed en belichten ze de 
geschiedenis van de stad. De rit laat 
zich individueel, in groep of met het 
hele gezin afleggen. Je start waar je 
wil en bepaalt je eigen tempo. Naast 
het plezier en de gezellige fietsrit 
(of wandeling) die je beleeft aan de 
zoektocht, maak je ook nog kans op 
een superprijs. Deelnemen is gratis. 
Het formulier is te bekomen op ver-
schillende locaties.  De zoektocht 
werd uitgewerkt in samenwerking 
met IOED Polderrand en de erfgoed-
cel. 

Gistel / Verschillende startpunten 
mogelijk / gratis / 
 toerisme@gistel.be

zaterdag 2 juli
Vlaanderen Feest! 
in Gistel 

Muziek / Op 2 juli gaat de zomer 
écht van start in Gistel!
We zetten de vakantie in met een 
‘swingende editie’ van Vlaanderen 
Feest.

19.30u: Bollaert & Melaerts: (zeg 
maar Eric & Filip) 
Ambiancebeest bij uitstek FILIP 
BOLLAERT en zijn wijze meester 
gitarengek ERIC MELAERTS 
openen de avond. De klassiekers 
natuurlijk maar ook wat vergeten 
pop pareltjes vloeien over het 
podium. Kunde en kierewieterij! 
Ze brengen een Nederlandstalig 
programma met veel energie! Per-
fect voor meezingers en plezier!

21.30: Straffen Toebak
“Een Nederlandstalige cover-
band”… Zo bestaan er al wel een 
paar. Maar eentje als STRAFFEN 
TOEBAK nog niet! Hùn repertoire 
gaat van Will Tura tot Clouseau, 
van Paul De Leeuw tot Paul 
Severs, van Rob De Nijs tot De 
Kreuners, van Willy Sommers tot 
Slongs Dievanongs, van De Jeugd 
Van Tegenwoordig tot Nielson, 
van Corry Konings tot Zangeres 
Zonder naam… En ga zo maar 
door. 

Zangeres en gastvrouw Sarah 
is niet aan haar proefstuk toe. 
Doet haar duet “You are the 
reason” met Koen Wauters nog 
een belletje rinkelen…? En haar 
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zaterdag 2 juli, 
6 augustus, 
3 september en 
1 oktober
Luisteroortjes

Bibliotheek / Luister je graag naar 
een leuk verhaal? Elke eerste zater-
dag van de maand verwelkomen we 
kleuters van 3 tot 6 jaar heel graag 
in onze bibliotheek voor onze ‘luister-
oortjes’. Hierin laten we steeds een 
ander thema aan bod komen. Op 2 
juli is het thema ‘Op de boerderij’. Bij 
mooi weer trekken we naar buiten en 
genieten we van de verhalen in onze 
leestuin! Vooraf inschrijven is niet 
nodig. 

11 tot 12 uur / ook nog op 6 augustus, 
3 september en 1 oktober /  
Bibliotheek Zedelgem / gratis / 
050 20 80 08 /  
bibliotheek@zedelgem.be

zaterdag 2 en 

donderdag 21 juli 
Kajaktochten op de 
Handzamevaart

Kajaktocht / Vanuit Kortemark 
vertrekken we samen met de fiets 
richting Diksmuide. We fietsen langs 
rustige wegen, zo kunnen we genie-
ten van het mooie landschap dat Kor-
temark en Diksmuide ons te bieden 
heeft. Eénmaal aangekomen in Diks-
muide kajakken we langs de Handza-
mevallei terug naar Kortemark. 

13.30 uur / Recreatief Knooppunt 
Barisdam Werken / €7 / 
https://kortemark.recreatex.be / 
051 56 61 08 / 
reserv aties@kortemark.be 

single “True love is tough”? Of 
de samenwerking met Canadees 
Vann op de hit “Breathing Room”?

Samen met haar mannelijke zang-
partner Wouter (Finalist Idool) en 
een stel STRAFFE muzikanten 
gaan ze voluit voor een hoge 
dosis feestgehalte!

Dus… Smeer de stemmen en 
maak de heupen los, want met 
hun verrassende interpretaties 
van tijdloze hits staat deze bende 
garant voor een 90 minuten 
durend “feestje”! Als dat geen 
STRAFFEN TOEBAK is…

deuren open 18.30u / 
€5 – kids tot 12 jaar gratis /
tickets via https://w ebshopgis-
tel.recreatex.be of aan de balie 
v an vrijetijdscentrum Zomer-
loos Sportstraat 1 te Gistel / 
info: zomerloos@gistel.be - 
059 27 98 71

zondagen 3 juli / 
21 augustus / 
18 september
Vloethemveld / 
Vrije Gidsbeurt

Natuur-Erfgoed / Maak een ont-
spannende wandeling onder begelei-
ding van een gids in een uniek gebied 
met ongerepte natuur, een militair 
verleden en herinneringen aan een 
krijgsgevangenkamp.

14 uur / Vloethemveld 10a, Zedel-
gem / €3 / www.vloethemveldvzw.
be / 050 28 83 30 (Zedelgem) of 
050 81 01 11 (Jabbeke)
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dinsdag 5 en zondag 10 juli 
Vloethemveld / Fietstocht 
met Gids - West

Natuur-Erfgoed / We vertrekken 
aan het voormalige munitiedepot 
en rijden naar het hospitaalbos. 
Daar kom je te weten wat een bos 
met een hospitaal te maken heeft. 
Daarna volgen we de Moubekeval-
lei en ontdekken er sporen van zijn 
vroegste bewoners. We doorkruisen 
het prachtige domein van kasteel 
d’Aertrycke om dan de Groene 62 
te nemen. Deze oude spoorlijn werd 
gegraven door een heuvellandschap 
omwille van een twist tussen twee 
adellijke heren.

Tenslotte bereiken we via kleine land-
wegen tussen Eernegem en Aartrijke 
de Beerputten om zo opnieuw naar 
Vloethemveld te rijden.

dinsdag 5 juli v an 13.30-16.30 
uur en zondag 10 juli 9 tot 12 uur / 
Vloethemveld 10a, Zedelgem / €5 / 
www.vloethemveldvzw.be / 
050 28 83 30 (Zedelgem) of 
050 81 01 11 (Jabbeke)

zaterdag 9 juli
Vlaanderen Feest! / 
Augustijn en gratis 
frietjes

Muziek / Augustijn Vermandere 
komt in Koekelare zijn nieuwe plaat 
‘kweethetnie’ voorstellen. Speciaal 
voor de Vlaamse feestdag van 11 juli 
trakteert de cultuurraad met gratis 
frietjes, frikandel en saus voor elke 
aanwezige. Tickets zijn gratis, mits 
reservatie vooraf. ‘Ja santé’… en 
alvast smakelijk!

gratis / reserveren via 
www.koekelare.be/vlaande-
ren-feest / 
cultuurentoerisme@koekelare.be /  
051 61 04 94

dinsdag 5 juli 
Zomerbar

Muziek / Aan het begin van 
de zomervakantie is het tijd 
om onze gezellige leestuin in 
de kijker te zetten.

Tijdens onze Zomerbar op 5 
juli kan je er genieten van een 
drankje en het Nederlandsta-
lige muziekprogramma ‘Hie-
perdebieb hoera!’ gebracht 
door ‘Pa en ik’. Deze voorstel-
ling is een ode aan de bib met 
liedjes, verhalen en mijmerin-
gen over boeken, leesplezier, 
voorlezen, ezelsoren, boe-
kenwurmen, leesgeheimen,... 
doorspekt met passie en 
humor. Vooraf inschrijven is 
niet nodig.

16 tot 19 uur (v oorstelling 
v an 17 tot 18 uur) / 
Bibliotheek Zedelgem / 
gratis / 050 20 80 08 / 
bibliotheek@zedelgem.be

zondag 10 juli
Vlaanderen Feest! / 
Feestcarrousel 

Muziek / Kom op zondag 10 juli 
naar De Groene Meersen voor de 
Feestcarrousel. Wat je op deze fami-
lienamiddag kan verwachten? Een 
festivalsfeertje met Nederlandstalige 
muziek in openlucht en randani-
matie. Op het podium staan Bard 
Hartman met zijn herkenbare, uni-
versele teksten en pIE p.KLEIN met 
catchy nonsense liedjes. Er zijn ook 
ijsjes, pannenkoeken en de gezellige 
buurtbar van OC Cirkant. Kom ook 
de kleinste concertzaal ter wereld 
ontdekken!

14 tot 17 uur / openlucht: 
achterkant bibliotheek, De Groene 
Meersen, Zedelgem / gratis / 
cultuur@zedelgem.be / 
050 28 86 05

Als stenen konden  
spreken (met gids)

Fietstocht / Eric Kellens neemt je 
mee met deze begeleide fietstocht 
door Kortemark en deelgemeenten. 
Tegelijkertijd verken je de deelge-
meenten van Kortemark op een 
actieve en ontspannen manier en kan 
je meegenieten van Erics boeiende 
verhalen.

14 uur / Sint-Bartholomeuskerk 
Kortemark / gratis / 
https://kortemark.recreatex.be / 
051 56 61 08 / 
reserv aties@kortemark.be
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Poëzie aan 
het Water

24 juni t/m 21 augustus

Poëzie / Kunst / Poëzie- en kunstliefhebbers kunnen tij-
dens de zomermaanden terecht in het vijverdomein Ken-
ny’s Paradijs in Zerkegem om er te genieten van poëzie 
van lokale dichters en allerlei kunstactiviteiten. 

Startschot van ‘Poëzie aan het Water’ is de poëtische 
Midzomernacht op vrijdag 24 juni om 19 uur. Gastvrouw 
op deze avond, die wordt opgeluisterd door een muzie-
kensemble van de Harmonie Sint-Cecilia Jabbeke, is 
dichteres en woordkunstenares Isabelle Vandemaele. 
Iedereen welkom mits vooraf inschrijven. 

Vanaf zondag 26 juni worden naast de woordkunst ook 
de beeldende kunsten in de kijker geplaatst. Lokale kun-
stenaars van diverse kunstdisciplines worden uitgedaagd 
om de gedichten, die aan de vijver worden geëxposeerd, 
te vertalen in een kunstwerk en daarbij toelichting te 
verschaffen aan het publiek. Poëziefans die tijdens de 
weekends van juli en augustus langskomen, worden dus 
niet enkel op poëzie maar ook op kunst met een grote ‘K’ 
getrakteerd. 

Op zondagmiddag 3 juli wordt een gezellige picknick aan 
de vijver georganiseerd in het bijzijn van verschillende 
dichters en met sfeervolle achtergrondmuziek van de 
Harmonie Sint-Cecilia Jabbeke. Jong en oud zijn welkom 
op dit familiegebeuren mits inschrijving vooraf (opgelet: 
beperkt aantal deelnemers).

Kenny’s Paradijs, Paradijsw eg 59, Zerkegem / 
tickets v oor geprogrammeerde activiteiten via 
https://reserv aties.jabbeke.be/Tickets.aspx / 
www.jabbeke.be / 050 81 02 11 / 
gemeentehuis@jabbeke.be

Voor natuurliefhebbers is er op vrijdag 5 augustus om 19 
uur een avondwandeling. Een gids van  Natuurpunt Jab-
beke loodst de gegadigden doorheen het domein en deelt 
daarbij allerlei weetjes over de lokale fauna en flora. Het 
privégedeelte van het domein wordt uitzonderlijk openge-
steld zodat de deelnemers de unieke kans krijgen om het 
volledige parcours rond de vijver te ontdekken. 

Op vrijdag 19 augustus om 20 uur speelt schrijfster 
Femke Vindevogel uit Zerkegem een thuismatch. Femke, 
bekend van haar boeken Confituurwijk en Baksteen, wordt 
in de tent bij het water geïnterviewd door literair recen-
sent Jooris Van Hulle. 

Als afsluiter wordt op zondag 21 augustus vanaf 11 uur 
uitgepakt met een poëtische dansvoorstelling. Dansclub 
Varya zal er de show stelen en een aantal choreografieën 
geïnspireerd op gedichten van ‘Poëzie aan het Water’ uit-
voeren. Na de dansvoorstelling wordt de poëtische zomer 
in Kenny’s Paradijs afgesloten met een barbecue.

Wie wil nagenieten van dit poëziefestival kan  
op diverse locaties in de gemeente en via  
gemeentehuis@jabbeke.be nog de gedichtenbun-
del ‘Poëzie in de Tuin 2022’ aankopen.
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Gistel houdt 
eeuwenoude 
traditie in ere

Sint-Godelieveprocessie 
op zondag 10 juli 2022 
om 16 uur

Elk jaar trekt op de eerste zondag 
na 5 juli de Godelieveprocessie door 
de straten van Gistel. Gistel geniet 
nog altijd een ruime bekendheid 
door Sint-Godelieve. Godelieve 
werd geboren omstreeks 1050 in 
het huidige Wierre-Effroy (nabij 
Boulogne-sur-Mer). Haar ouders 
behoorden tot de adel en woonden 
op het kasteel van Londesvoorde. 
Godelieve werd uitgehuwelijkt aan 
Bertolf, de zoon van de kasteelheer 
van Gistel. Vanaf de eerste dag werd 
zij echter verstoten. De moeder van 
Bertolf was tegen het huwelijk en 
hitste haar zoon op. In juli 1070 liet 
Bertolf Godelieve vermoorden door 
twee knechten. Ze werd gewurgd 
en ondergedompeld in een water-
poel. Veertien jaar later, op 30 juli 
1084, kwam Radbout II, bisschop 
van Noyon-Doornik, naar Gistel om 
Godelieve heilig te verklaren.

In de processie beelden circa dui-
zend figuranten in historische kle-
derdracht het leven, de marteldood, 
de mirakels en de verheerlijking van 
Godelieve uit. Acterende, zingende, 
dansende en musicerende groepen 
en prachtige praalwagens volgen 
elkaar op.

De laatste jaren waren er verschil-
lende ingrijpende vernieuwingen. Zo 
werden er twee nieuwe praalwagens, 

waarop de geboorte en het huwelijk 
van Godelieve worden uitgebeeld, 
gerealiseerd. De processie, die sinds 
2016 geregisseerd wordt door Jan 
Bonne, is een aanrader voor families 
met kinderen. Je wordt onderge-
dompeld in de wereld van de middel-
eeuwen met ridders, edelvrouwen, 
schildknapen, valkenjacht …

De Godelieveprocessie kan bogen 
op een eeuwenoude traditie, want 
archiefstukken tonen aan dat ze al 
uitging in 1459. Gistel wil dit waarde-
volle erfgoed bewaren voor de toe-
komst. Sedert 2017 is de processie 
erkend als Vlaams Immaterieel Cultu-
reel Erfgoed.

Tijdens je uitstap naar Gistel moet je 
zeker ook een bezoek brengen aan 
de Onze-Lieve-Vrouwekerk, de abdij 
Ten Putte en de Oostmolensite. De 
Onze-Lieve-Vrouwekerk bezit een 
fraaie Godelievebeuk, waar talrijke 
kunstwerken verwijzen naar de hei-
lige. Op de plaats van de marteldood 
van Godelieve ligt de pittoreske abdij 
Ten Putte. In het Godelievemuseum 
verneem je op een aantrekkelijke 
meer over Godelieve en de geschie-
denis van de abdij. Tot en met 30 
september wordt in de abdij om 
14.30 – 15.30 en 16.15 de film ‘Tussen 
water en wolken’ vertoond.
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Vacation of staycation, een boek mag 
niet ontbreken! De e-boeken van de 
bib zijn ideaal om op een compacte 
manier veel ontspannende lectuur bij 
de hand te hebben.

In de bibliotheken van de Ginterregio 
kun je gratis een e-reader lenen met 
daarop een aantal e-boeken. Daar-
naast bieden de bibliotheken ook 
een extra dienst aan waarbij je online 
van thuis uit e-boeken op je eigen 
smartphone, tablet of e-reader kunt 
plaatsen.

Meer info bij de bibliotheek in je 
buurt.

Ginterbibliotheken- gratis

Info
• Dienst Toerisme  
 059 27 98 71 / toerisme@gistel.be 
• Godelievemuseum 
 0479 790 889
• Godelieveprocessie 
 0474 653 859
 processie@godelievev angistel.be
 www.godelievev angistel.be

De e-boeken 
van de bib 
lees je overalDagprogramma op zondag 10 juli

• Filmvoorstelling ‘Tussen water en wolken. Een verhaal 
over Sint-Godelieve’ in de abdij ten Putte om 

 14  – 14.45  -  17.30 - 18.15 en  18.45 uur
• Het Godelievemuseum in de abdij ten Putte is open
 van 14 tot 19 uur
• De Onze-Lieve-Vrouwekerk met de Godelievebeuk is 
 te bezoeken van 14 tot 18.30 uur
• Bezoek aan de toren van de Onze-Lieve-Vrouwekerk 

tussen 13.30 en 15.30 uur
• Vespers in de abdijkerk Ten Putte tussen 15 en 
 15.30 uur
• Opvoering van het Godelieveverhaal door 

vertelcollectief Mandragora in de Onze-Lieve-
Vrouwekerk om 15 uur

• Historische Godelieveprocessie om 16 uur
• Bezoek aan de Oostmolen tussen 14 en 18 uur
• Slotceremonie bij het binnendragen van het schrijn 

van de H. Godelieve in de Onze-Lieve-Vrouwekerk 
omstreeks 17.45 uur

• Volksfeest in het stadspark met middeleeuwse muziek 
van Datura (Nl) vanaf 18.15 uur 

GRATIS BUSVERBINDING
na de middag tussen het administratief centrum 
(Heyvaertlaan 16) en de abdij ten Putte (Abdijstraat 84)

Vertrekuren vanaf:
• Parking abdij ten Putte richting administratief centrum:
 13.30 – 14 – 14.30 – 15 – 15.30 – 18.15 en 19.30 uur
 (na de laatste filmvoorstelling in de abdij)
• Achterzijde administratief centrum richting abdij:
 13.45 – 14.15 – 14.45 – 15.15 – 18 – 18.30 uur

Bij de toeristische dienst kun je zitplaatsen voor de 
processie reserveren.
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zaterdag 9 en zondag 10 juli
Middeleeuws Festival  

Evenement / Op 9 en 10 juli gaat de vroegere 
zetel van het Merovingisch kroondomein, het 
Oosthof in Snellegem, helemaal terug naar de 
middeleeuwen.

Op 4 ha zijn er echte internationale steekspe-
len, roofvogelshows, een spectaculaire vuur-
show, een veldslag, man-tegen-mangevechten, 
allerlei knutsel-, doe- en andere activiteiten 
voor de kinderen en volwassenen.

Niet minder dan 450 re-enactors slaan er hun 
tentenkamp op en ruim 100 deelnemers aan de 
veldslag (compleet met boogschutters, enkele 
kanonnen van toen, ...) zullen op het terrein 
aanwezig zijn.

Ontmoet de vele tientallen ambachtslui en krij-
gers van de Merovingers, Karolingers, Vikingen, Tempeliers, Hospitaal-
ridders, de graaf en gravin van Vlaanderen, huurlingen en zoveel meer. 
Er zijn optredens van Sassenachs en Trio Lucas Florent en heel veel 
animatie zoals vuurspuwers, steltlopers, grimeurs, jongleurs, narren. 

We zorgen ook voor de innerlijke mens in de herbergen op het terrein 
en er is op zaterdagavond een middeleeuws buffet waar je kan aan 
deelnemen. Ontdek de geschiedenis van de site en de mode in de 
middeleeuwen via een tentoonstelling. Op zondagmiddag is er ook een 
aperitiefconcert van het 11 juli-comité.

Op zaterdag zijn we open van 10 tot 23 uur (markt, optredens op podi-
um en vuurshow na 18 uur) en op zondag van 10 tot 18 uur.

Snellegem, Oostmoerstraat / €7 (kinderen onder 12 jaar gratis) / 
tickets via https://reserv aties.jabbeke.be/Tickets.aspx / 
www.middeleeuw sfestiv al.be 

vrijdag 15 tot en met zondag 17 juli
Zilleghem Folk

Muziekfestival / 11e editie van dit oergezellig, verdraagzaam, kleinscha-
lig en duurzaam festival. 3 dagen supergoede muziek van eigen bodem 
en elders. Voor jong en oud, voor rijk en arm. Op vrijdag hebben we een 
singersong-writersavond, met o. a. Augustijn Vermandere. Op zaterdag en 
zondag spelen we zowel dans- als luistermuziek afwisselend binnen in de 
historische concertzaal van het Kasteel van Loppem en buiten onder het 
magische Duveldroomschip. De catering is biologisch en er is keuze uit 
meer dan 10 verschillende soorten bier uit het juiste glas. Geen afvalberg 
na Zilleghem Folk!

domein kasteel v an Loppem / prijzen in v oorverkoop: €20 toegang op vrijdag, 
€35 toegang op zaterdag en zondag, €75 combiticket / www.zilleghemfolk.be  

woensdag 13 juli 
Bezoek Tabakfabriek 
N°253 “Sigarenmakers uit 
Handzame” met gids

Gidsbeurt / Tijdens deze rondleiding 
neem je een kijkje in het bezoekers-
centrum, gelegen op de historische 
site van de fabriek. Dit centrum ver-
telt je het verhaal van de familie Van-
denberghe tijdens WOI. Je ontdekt er 
de geschiedenis van een dorp in evo-
lutie en je komt meer te weten over 
de rol van tabak en sigarenproductie 
in de regio. 

14 uur / Tabakfabriek N°253  
Handzame / gratis /  
https://kortemark.recreatex.be / 
051 56 61 08 /  
reserv aties@kortemark.be  
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dienst cultuur gemeente 
Ichtegem / Kunstenfestival 
Ichtegem 2022

Laat je de hele zomer onderdom-
pelen in de kunst en kunsttuinen 
die Groot-Ichtegem en omgeving 
te bieden hebben. De ideale uitstap 
dichtbij huis! Heerlijk om met de fiets 
de volledige route af te leggen op 
een zomerse dag.

Ook dit jaar staan heel wat lokale 
kunstenaars of collectieven te trap-
pelen om je te mogen ontvangen. 
Enkele gevestigde waarden zoals 
Irénée Duriez, Mia Moreaux, Katy 
De Bock, Dirk Santens, iD eST en 
De Maretak zorgen voor bijzondere 
groepstentoonstellingen met hun 
respectievelijke gastkunstenaars. 
Hun atelier, maar ook zomerse tuinen 
worden omgetoverd tot verrassende 
expositieruimten.

Daarnaast wordt opnieuw een plat-
form gegeven aan heel wat jonge 
makers. Op een aantal unieke bin-
nenlocaties in de gemeente zullen 
tentoonstellingen van deze kun-
stenaars te verwachten zijn. Daar-
enboven wordt voor het eerst met 

‘ART 62’ ook heel specifiek een stuk 
van de publieke ruimte ingepalmd 
als kunsthal. Maar liefst 9 verschil-
lende kunstenaars claimen een plek 
langsheen de Groene 62, de fiets-
verbinding langs de oude spoorweg 
tussen Torhout en Oostende, om 
één of meerdere van hun werken te 
exposeren. Je vindt er onder andere 
beeldhouwwerk, keramiek, beel-
dende kunsten, fotografie, kunstinter-
venties in het landschap, … alles krijgt 
een plaats en het geheel vormt de 
slagader van het ganse kunstenfes-
tival! Verschillende werken hebben 
een directe of indirecte link met de 
omgeving, de geschiedenis van de 
gemeente of proberen bezoekers te 
verrassen.

Kom en ontdek de maar liefst 30 
verschillende kunstenaars die deel-
nemen aan het kunstenfestival. Kies 
een locatie die je aanspreekt of trek 
er op uit langs de fietsroute met het 
ganse gezin! De brochure met het 
ganse programma en alle praktische 
informatie kun je vanaf eind mei ver-

krijgen in het administratief centrum 
Eernegem, de bibliotheek Ichtegem, 
de bibliotheek Eernegem of down-
load hem via de gemeentelijke web-
site www.ichtegem.be.

Hier alvast een overzicht van de deel-
nemende kunstenaars om naar uit te 
kijken:
• Vaste kunstenaars en gasten: 

Irénée Duriez, Distel, Mia Moreaux, 
Katy De Bock, Jan Leenknegt, Dirk 
Santens, Etienne Jammaers, Yvi 
Debacker, Eric Deman en Pascale 
Martens

• Kunstenaars op locatie: Nick Ver-
meersch, Julie Declercq, Martine 
Debuf, Lies Casier, Lieve Van-
dermarliere, Guy Duchene, Carl 
Cloots, Tiemke Gauderis, Leen 
Verlet, Zahna Vansteelandt en 
Leen Clybouw

• ART 62: Cato Crevits, Michelle 
Geerardyn, Joren Van Acker, Colin 
H. Van Eeckhout, Alexander Dhiet, 
Marina Roggeman, Francis Vanhee, 
Floris Hoorelbeke en Lieven Debra-
bandere

hoofdprogramma augustus / verschillende locaties 
Ichtegem / gratis / www.ichtegem.be / 059 34 11 46 / 
cultuur@ichtegem.be
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Openluchtfilms – zomer 2022

Film / In juli en augustus worden 
op 4 woensdagen openluchtfilms 
geprogrammeerd door de dienst 
cultuur i.s.m. een aantal plaatselijke 
verenigingen die instaan voor de 
organisatie.

Elke deelgemeente komt aan bod.
 
In de namiddag is er een jeugdfilm. 
’s Avond voorzien we een volwas-
senenfilm. De films vinden plaats op 
woensdag om 15u en om 20u en zijn 
gratis toegankelijk voor iedereen.

Om zeker te zijn van een plaatsje is 
inschrijven wenselijk.

Datum Plaats Vereniging Uur Film

20.07 Gistel centrum – 
kleine markt

Gezinsbond 
Gistel

15u

20u

Boss Baby II

Nomadland

27.07 Zevekote – 
school Driespan

Gezinsbond 
Zevekote

15u

20u

Encanto

Dealer

03.08 Moere –
parking OC

Koninklijke  
Fanfare de 
Orpheonisten

15u

20u

Croods II

The Racer

10.08 Snaaskerke – 
koer OC

Sportkomite 
Snaaskerke

15u

20u

Everest, de jonge 
Yeti

Drunk

vrijdag 15, zaterdag 16 en 

zondag 17 juli
Ichtegem Feest / 
Scapulier Kermis

Kermisweekend / Tijdens Scapu-
lier Kermis vallen heel wat activiteiten 
te beleven. Op vrijdagavond gaat 
de avondmarkt door en zullen gratis 
optredens te zien zijn in tuin Huis 
Dekeyser. Zaterdagavond brengt 
dansstudio Timeless een geweldige 
show en gaan we op zoek naar de 
juiste toonhoogtes voor Vlaanderen 
Zingt! Op zondag vindt de jaarlijkse 
kermisrommelmarkt plaats op het 
Bruwierplein en ook het ganse week-
end is er ‘Chirobiza’.

centrum Ichtegem /  
www.ichtegemfeest.be / 
051 67 01 57 /
info@ichtegemfeest.be

Publicatie
Stad in Oorlog – Brugge 1940-1944
Tot op vandaag waren er weinig foto’s van Brugge tijdens de Tweede 
Wereldoorlog bekend.

Aan de hand van honderd nog nooit eerder gepubliceerde foto’s licht 
ik diverse lokale gebeurtenissen uit die donkere periode toe. Alle foto’s 
zijn door Duitse soldaten zelf genomen en geven ons een tijdsbeeld van 
Brugge zoals u ze nog nooit zag. Er wordt niet alleen aan de binnenstad 
aandacht gegeven, maar ook de Brugse rand komt aan bod.

De Brugse uitgeverij Bonte geeft het boek uit. Deze unieke publicatie telt 
208 blz. en zal begin juni 2022 beschikbaar zijn. De verkoopprijs bedraagt 
29,95 euro.

Inschrijven of meer info kan via e-mail: filip.debaillie@telenet.be 

Meer info: zomerloos@gistel.be - 059 27 98 71 of via de verenigingen / 
inschrijven via de link op www.gistel.be.



Juli

Wandel mee en (her)ontdek 
de herbergen van Loppem uit 
(over)grootmoeders tijd… 

Tijdens deze boeiende wandeling (3 à 4 km) krijg je 
verhalen te horen over de herbergen in Loppem rond 
1900-1914. Hoe zag het oude Loppem er toen uit zonder 
autostrades en spoorwegen? Waren er echt 42 herber-
gen in het dorp  vóór de Eerste Wereldoorlog? Je hoort 
verhalen over de oude én nieuwere herbergen alsook over 
de oude wegen en domeinen die je voorbij komt zoals 
het kasteel van Loppem en pachthoeven, het kasteel Ter 
Mote, het landhuis Verhaeghe en vele andere weetjes… 

De wandeling wordt afgerond met een drankje in de 
oudste herberg van Loppem, St. Elooi. 

De gidsen Wilfried Hermy en Christian Deneve, kenners 
en auteurs van het boek “Wandeling langs de herbergen 
van het oude Loppem 1900-1914”, nemen jullie graag 
samen mee op pad !

Praktisch

• Wanneer: op zaterdag 9 juli van 14u30  tot 16u en zaterdag 23 juli 
 van 14u30 tot 16u.
• Start wandeling (verzamelpunt): aan restaurant ‘Ten Voute’, 
 Steenbrugsestraat 24, Loppem.
• Parkeren kan op het gemeenteplein (bij de kerk) of 
 aan de Strooien Hane (Albert van Caloenstraat).
• Prijs: 5,00 euro per persoon (incl. 1 consumptie) - gratis voor -12 jarigen
• Inschrijven is verplicht en kan vanaf  10 juni t.e.m. 6 juli. 
 Dit doe je via www.zedelgem.be/tickets waarbij je dan ook 
 meteen een bevestiging ontvangt. 
 Max. aantal deelnemers per wandeling is 25 personen.
• Deze wandeling is rolstoeltoegankelijk.
• Meer info via tickets@zedelgem.be - 050 288 330

zaterdag 9 en 23 juli
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Samen wandelen en fietsen op de 
grens van de Polders en het Hout-
land. Op zondag 7 augustus 2022 
kun je niet alleen een keuze maken 
uit 6 afstanden, tijdens de 2e kassei-
leggerstocht  (5-7-12-15-20-25 km) 
om te wandelen, maar kan je ook 
een gezinsfietstocht van 37 km rijden.

In de editie van 2022 van deze recre-
atieve wandel- en fietsdag krijgen de 
deelnemers een zwerftocht  door-
heen de polders, het Houtland en de 
vele privédomeinen. Fietstocht staat 
in het teken van de molenroute en 
”kunstfestival Ichtegem 2022”. De 
natuurliefhebbers komen aan bod 
met de fietsroute Groene 62 en de 
Bourgogne-polder. Verder worden 
een tiental werken door evenveel 
kunstenaars geëxposeerd langs de 
Groene 62 fietsroute.

Een greep uit de 
bezienswaardigheden:
• Expositiehal, museum en 
 beeldentuin Irénée Duriez
• Open Atelier en beeldentuin 
 Dirk Santens
• Kerk Eernegem expositie Zahna 

Vansteelandt en Leen Clybouw
• Open atelier en beeldentuin Mia 

Moreaux
• Beelden aan de Moerdijk – 
 Kunstenaar Lieven Debrabandere
• Recreatiedomein De Stationsput 

(langs de Groene 62)

Voor de molenroute kan men terecht 
bij volgende locaties : de Hovaere-
molen Koekelare, de Witte Molen 
Roksem, de Meerlaanmolen en de 
Oostmolen (inclusief Molenmuseum) 
Gistel. De aanwezige molenaars 
en/of gidsen geven tekst en uitleg.  
Meelverkoop bij de Oostmolen Gistel.

Dwars door de Polders en 
het Houtland

zondag 7 augustus

Wandelaars betalen € 1,50 of € 3 afhankelijk of 
ze lid zijn van een wandelclub.
Wandelaars kunnen inschrijven tussen 7 en 15 uur. 
Aankomst ten laatste tegen 17 uur.

Fietsers betalen € 2, fietskaart en verzekering inbegrepen.
De vrije start voor de fietsers vindt plaats tussen 9 en 15 uur.

Startplaats gewijzigd ten opzichte van vorig jaar
De start voor de fietsers vindt plaats in het ontmoetingscentrum , 
Molenstraat 30 te Moere-Gistel. De start voor de wandelaars vindt 
plaats in het sportcomplex De Klokkenput, Bruggestraat 104a te 
Eernegem.

Voor het totale programma en de beziensw aardigheden v an deze 
21e editie kan men terecht bij de toeristische diensten v an Gistel 
(059 79 51 73) en Ichtegem (059 34 11 39)

Specifieke info over:
• w andelen kan men terecht bij  De Kasseistappers Eernegem – 

Dirk Ilegems (0478 36 04 44)
• v oor het fietsgedeelte bij Wielercomité Moere (0475 31 05 75)

Animatie-optreden “ Melo Dance Band” aan de Hov aeremolen 
v anaf 14 uur.
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maandag 1 augustus 

Pop-up kajakverhuur - 
Vrij kajakken op de 
Handzamevaart

Kajaktocht / Vanuit de kajak kan je 
genieten van de ongerepte natuur. 
Alleen of samen met familie of vrien-
den. Je kan starten kan tussen 13 en 
16 uur - laatste aankomstuur is om18 
uur. Aan het vertrekpunt Barisdam 
is er een pop-up bar voorzien waar 
je na de kajaktocht of voor de niet 
kajakkers de mogelijkheid hebt een 
drankje, ijsje,…. te nuttigen.

t/m 15 augustus / 13 tot 18 uur / 
Ponton Barisdam Werken / €7 / 
https://kortemark.recreatex.be / 
051 56 61 08 / 
reserv aties@kortemark.be 

zaterdag 13 en 

zondag 14 augustus
Bekegem Koers

Culturele wielerwedstrijd / Voor 
het feestweekend van Bekegem 
Koers in 2022 wordt de zaterdag 
traditioneel gestart met de parochi-
anenkoers voor dames en heren. 
Daarna barst de feestavond los met 
een gratis optreden van coverband 
The Black Starlings. Zij brengen hits 
uit de jaren ’60 en ’70! Op zondag 14 
augustus gaat het weekend verder 
met een aperitief om 11 uur en de 
wielerwedstrijd voor junioren.

De Kouter Bekegem / gratis / 
www.bekegemkoers.be / 
info@bekegemkoers.be

maandag 15 augustus
33e Paardenzegening en 
koetswandeling

Cultuur / Op maandag 15 augustus 
gaat de 33e Paardenzegening en 
koetswandeling door. Menners en 
ruiters zijn van harte welkom op de 
markt in Eernegem. Gratis drankje en 
aandenken. Mogelijkheid om nadien 
een individuele wandeling te maken 
na inschrijving, voorzien van ver-
zorgde stops.

11 uur / markt Eernegem /  
Pol Vansieleghem: 0475 45 18 52 / 
Raf Verzy ck: 0478 72 54 49

zondag 21 augustus
Vloethemveld / 
Vrije Gidsbeurt

Natuur-Erfgoed / Maak een ont-
spannende wandeling onder begelei-
ding van een gids in een uniek gebied 
met ongerepte natuur, een militair 
verleden en herinneringen aan een 
krijgsgevangenkamp.

14 uur / Vloethemveld 10a, 
Zedelgem / €3 / 
www.vloethemveldvzw.be / 
050 28 83 30 (Zedelgem) of 
050 81 01 11 (Jabbeke)

vrijdag 26 augustus
Herdenking gevecht van 
Snaeskerke

Erfgoed / Op vrijdag 26 augustus 
2022 wordt te Gistel (Snaaskerke) 
aan de Kalsijdebrug de jaarlijkse her-
denkingsplechtigheid georganiseerd 
ter ere van 5 gendarmen die er 108 
jaren geleden sneuvelden in een 
schermutseling met de Duitsers. 

Sedert de inhuldiging van een her-
denkingsplaat in 2015 wordt dit 
evenement jaarlijks herdacht. Net als 
de vorige jaren hopen we heel wat 
overheden en sympathisanten te 
mogen verwelkomen. Het programma 
voorziet naast een tweetal toespra-
ken ook een bloemenneerlegging en 
een bezinningsmoment. Trompetters 
bewijzen de eer naast gewezen rijks-
wachters in het uniform anno 1914 en 
een tiental vaandeldragers. 

Ruiters van een lokale club symboli-
seren de deelname van een cavale-
rie-eenheid aan het gevecht.

Kalsijdebrug, Gistel / organisatie: 
Fonds v oor Sociale Solidariteit 
v an de politiediensten, 
de politiezone Kouter, 
vzw Gestella en de stad Gistel 
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Schooljaar 
2022-2023  
De Leesjury 

Bibliotheek - Jeugd / De Leesjury is 
een leesclub voor kinderen en jonge-
ren waarin je een aantal boeken leest 
en er met je leeftijdsgenoten over 
kan praten. Daarna kies je je favoriet. 
Ben je tussen 4 en 18 jaar oud en hou 
je van verhalen? Schrijf je dan in als 
jurylid!

De Leesjury gaat door in verschil-
lende bibliotheken:
• Bib Ichtegem/Eernegem / 
 ichtegem.bibliotheek.be / 
 051/58 37 34 / 
 bibliotheek@ichtegem.be
• Bib Jabbeke / 
 jabbeke.bibliotheek.be /
 050 81 01 60 / 
 bibliotheek@jabbeke.be
• Bib Gistel / 
 gistel.bibliotheek.be / 
 059 27 40 41 / 
 bibliotheek@gistel.be
• Bib Koekelare / 
 koekelare.be/leesjury / 
 051 58 09 65 / 
 bibliotheek@koekelare.be
• Bib Kortemark / 
 kortemark.bibliotheek.be / 
 051 56 88 27 / 
 bibliotheek@kortemark.be
• Bib Torhout / 
 torhout.bibliotheek.be / 
 050 22 11 40 / 
 bibliotheek@torhout.be
• Bib Zedelgem / 
 zedelgem.bibliotheek.be / 
 050 20 80 08 / 
 bibliotheek@zedelgem.be

vrijdag 2 t/m 

zondag 4 september
WK BBQ

Varia / Tijdens de zomer staan er tal 
van activiteiten op het programma. 
Graag blikken wij al vooruit naar het 
WK BBQ. 80 ploegen strijden het 
weekend van 2 tot 4 september voor 
de felbegeerde titel van wereldkam-
pioen. En jij, als bezoeker, kan van al 
dit lekkers komen proeven!

stadspark Torhout / Organisatie 
door Vrijetijdshuis Torhout / 
050 22 07 70 / 
vrijetijdshuis@torhout.be / 
www.visittorhout.be

3 september 2022 
t/m 6 mei 2023
Jong Atelier 

Cursus / We nemen een kijkje bij 
kunstenaars en hun werk. Voor de 
jongste kinderen wordt in elke les 
vertrokken vanuit een verhaal of een 
beeld om te komen tot een eindre-
sultaat.

Voor de oudste kinderen wordt er 
thematisch gewerkt en gaan we 
dieper in op de visie van kunstenaars 
en kunststromingen alsook op de 
diversiteit aan disciplines en culturele 
ontwikkelingen. De cursus wil een 
evenwichtig aanbod geven met een 
sturende begeleiding en ruimte voor 
ontwikkeling van de eigen creativiteit.

Organisatie: Tic Torhout i.s.m. 
Cultuurdienst Kortemark
Lesgever: Harry Vercaigne

t/m 6 mei 2023 / Academie, 
Torhoutstraat 36, Kortemark / 
160 euro / 
info@v ormingticrembert.be /
www.v ormingticrembert.be
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Gemeente Ichtegem

Erfgoed / Ook in 2022 neemt de 
gemeente Ichtegem deel aan Open 
Monumentendag. Benieuwd naar het 
programma? Hou dan zeker www.
ichtegem.be in de gaten voor verder 
nieuws!

www.ichtegem.be / 059 34 11 46 / 
cultuur@ichtegem.be

Gemeente Koekelare / 
Brouwerij, Lange Max  
Museum, Hovaeremolen, …

Erfgoed / Het thema dit jaar is ‘duur-
zaamheid’ en ‘circulaire economie’. 
De Brouwerij organiseert een wande-
ling rond de Fransmans. Het Lange 
Max Museum biedt workshops rond 
het hergebruik van afvalhout. En in de 
Hovaeremolen ontdek je ambachtslui 
die kunst én muziek maken uit afval. 
Je kunt ook een bezoek brengen 
aan de Koekelaarse wijngaard en de 
ambachtelijke schoenhersteller van 
het dorp.

10 tot 18 uur / Brouw erij, Lange 
Max Museum, Hov aeremolen  
Koekelare / gratis /  
www.koekelare.be /  
cultuurentoerisme@koekelare.be / 
051 61 04 94

Gemeente Kortemark /  
De Oude Pastorie,  
duurzaam erfgoed! 

Erfgoed / Op Open Monumen-
tendag staat in heel Vlaanderen 
onroerend erfgoed centraal. Dit jaar 
draait alles rond duurzaamheid, over 
de locatie te Kortemark hebben we 
dus niet lang moeten nadenken. Op 
zondag 11 september krijgt iedereen 
de kans om de Oude Pastorietuin en 
haar unieke collectie fauna en flora 
te ontdekken! Kom gerust even langs 

Open monumentendag 
zondag 11 september

om alle projecten te ontdekken die 
hun thuis hebben gevonden in de 
Oude Pastorie: samentuin De Oude 
Pastorie, Natuurpunt, Imker Robbe 
D’Hulster, … 

Moe van al die nieuwe indrukken en 
opgedane kennis? Plof je neer in 
onze bar en geniet van een hapje en 
drankje. 

Doorheen de dag worden een aantal 
workshops georganiseerd, geïnspi-
reerd op de prachtige omgeving (Ver-
plicht inschrijven!): 

• 10u – 12u | Workshop Aquarelle in 
de tuin

• 11u – 12u | Thee maken uit de krui-
dentuin, door Joliedekruiderie

• 14u – 15u | Maak je eigen planten-
terrarium!

• 13u – 14u | Thee maken uit de krui-
dentuin, door Joliedekruiderie

• 15u – 16u | Thee maken uit de krui-
dentuin, door Joliedekruiderie

Organisatie: Cultuurdienst Kortemark 
i.s.m. Samentuin De Oude Pastorie

10 tot 17 uur / 
Pastoor Blanckestraat 17, 
Kortemark / Info via 051 56 61 
08 of cultuur@kortemark.be /
Inschrijven v oor de Workshops: 
https://kortemark.recreatex.be/, 
051 56 61 08 of 
reserv aties@kortemark.be  / 
Gratis

 
Stad Gistel / Parkdag in 
dokter Egide Defeverpark 

Animatie / Welkom op de tweede 
parkdag in het dokter Egide Defever-
park en bibliotheek Ter Elst.
Deze dag sluit aan op Open Monu-
mentendag in het teken van houtig 
erfgoed.

Rondleiding in het park door ervaren 
gidsen. Reizend straattheater Kip van 
Troje brengt ludieke animatie. Op een 
springkasteel springen of liever met 
beide voeten op de grond de buiten-
spelen van de bib testen? Wie het 
wat rustiger aan wil doen, kan in de 
bib kennis maken met enkele 
(ex-)Gistelnaars die onlangs een 
boek uitbrachten. 

Een natje en een droogje kan bij de 
drank- en foodtrucks.

Een initiatief van cultuur en biblio-
theek Gistel.

13 tot 17 uur /  Bibliotheek en  Vrije-
tijdscentrum Zomerloos Gistel / 
gratis / gistel.bibliotheek.be / 059 
27 40 41 (bib) of 059 27 98 71 (Zo-
merloos) / bibliotheek@gistel.be of 
cultuur@gistel.be

©ERIC LAGAE
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De Zomerzoektocht 2022 is een 
kunstzinnige rit doorheen het vlakke 
polderland, met weidse uitzichten 
alom en kerktorens aan elke einder, 
afgewisseld met pittoreske dorpjes 
(Moere, Zevekote, Sint-Pieters-Ka-
pelle, Zande, Leke en Keiem) en 
enkele korte stukjes off-road.

Centraal staan kunst en natuur. De 
zoektocht verbindt Koekelare met 
Sint-Pieters-Kapelle – waar deze 
zomer beeldend kunstenaar Nick 
Ervinck de kerk opnieuw omtovert tot 
‘Kunsthalle ERvincK’ (K.E.R.K.) – en 
omgekeerd. Je kan starten in beide 
gemeenten. In totaal zijn er acht 
kunstlocaties te bezoeken onderweg, 
van kerken over musea tot galerieën.

Fietsen via de 
knooppunten

Dienst Toerisme Koekelare en Toe-
risme Middelkerke slaan de handen 
in elkaar om er een boeiende zoek-
tocht van te maken. In lusvorm leg je 
via de knooppunten zo’n 42 kilometer 
af: goed voor een hele dag fietsple-
zier op een rustig tempo. Je vindt 
– naast de kunstlocaties – nog heel 
wat andere ‘points of interest’, leuke 
horecastops en diverse hoeves met 
streekproducten onderweg.

Fietsen langs kunst 
in de regio

Zomerzoektocht, t/m 30 september

Zoals steeds is deze zoektocht vol-
ledig gratis en is er een prachtige 
prijzenpot te verdelen onder de 
winnaars: maar liefst 1000 euro aan 
streekproducten en aankoopbonnen. 
De eerste prijs is een VIP-arrange-
ment voor het Champagneweekend 
in Middelkerke voor 4 personen. Niet 
te versmaden!

Fiets je graag? En hou je van kunst? Neem dan deel aan de nieuwe 
zomerzoektocht ‘Koekeloeren naar kunst… tussen Koekelare en 
Middelkerke’. Je passeert acht artistieke locaties, waaronder K.E.R.K., 
de Kunsthalle ERvincK in Sint-Pieters-Kapelle.

Zijn jouw antwoorden ‘state of the 
art’? Dan ben jij misschien ook één 
van de winnaars!

Alvast veel artistiek verantwoord 
fiets- en speurplezier gewenst!

     
Franky Vantyghem

Meer info op www.koekelare.be/zomerzoektocht-2022 
of vraag de gedrukte brochure bij de Dienst Toerisme, 
Sint-Maartensplein 15B in Koekelare
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vrijdag 16 september 
The Worst Person in the 
World 

Film / De Noorse regisseur Joa-
chim Trier houdt van confronterende 
cinema. Het kwam dan ook als een 
complete verrassing toen hij in 
Cannes een romantische komedie 
presenteerde, zij het wel eentje met 
een weemoedig randje. Een bitter-
zoete ode aan de onvolmaaktheid 
van het leven, met zijn ups en downs, 
zijn kwetsuren en verrukkingen, zijn 
zekerheden en twijfels. 

Een ode aan de opwinding, de 
vrijheid, de tegenstrijdige verlan-
gens, de onmogelijke keuzes, de 
mislukkingen en de spijt waarmee 
het pad richting volwassenheid 
bezaaid is.
De Morgen

Organisatie: Cultuurdienst Kortemark 
i.s.m. Ouderenadviesraad 

€2 namiddagfilm / €4 av ondfilm 
(incl. drankje) / De Beuk, 
Torhoutstraat 9, Kortemark / 
info en tickets via 
kortemark.recreatex.be of 
051 56 61 08

vrijdag 16 en zaterdag 
17 september
CD-verkoop door bib Gistel

Verkoop / De cd-collectie van de bib 
wordt afgebouwd en te koop aan-
geboden aan €1 per cd. Er is keuze 
uit verschillende genres: jazz, pop, 
klassiek, Nederlandstalig, filmmuziek, 
dansmuziek, kortom voor elk wat 
wils. De opbrengst van deze verkoop 
gaat naar ARTuur, dagcentrum voor 
personen met een handicap.

Openingsuren /  Bibliotheek Gistel  /  
gistel.bibliotheek.be / 059 27 40 41 / 
bibliotheek@gistel.be

Hans Van Cauwenberghe  
en Troep! / Doe niet zo 
sapiens 
 
Theater / 2 jager-verzamelaars 
confronteren ons met de moderne 
mens. Het toneelstuk is gebaseerd 
op de bestseller ‘Sapiens’ van Yuval 
Noah Harari. Dit is een theaterstuk in 
3 delen waarbij het publiek wandelt 
van Vloethemveld naar volkstuintjes 
Den Doorn om aan het gemeentehuis 
van Zedelgem te eindigen met een 
oerhapje en oersapje inbegrepen 
in de ticketprijs, dit in het kader van 
het lekkere Westen, themajaar van 
Westtoer. 

3 startmomenten: 14 uur, 14.35 
uur en 15.10 uur / openlucht: start 
speelzone Vloethemveld / €19 / 
www.zedelgem.be/tickets /  
050 28 83 30 / tickets@zedelgem.be

zondag 18 september
Vloethemveld / 
Vrije Gidsbeurt

Natuur-Erfgoed / Maak een ont-
spannende wandeling onder begelei-
ding van een gids in een uniek gebied 
met ongerepte natuur, een militair 
verleden en herinneringen aan een 
krijgsgevangenkamp.

14 uur / Vloethemveld 10a, 
Zedelgem / €3 / 
www.vloethemveldvzw.be / 
050 28 83 30 (Zedelgem) of 
050 81 01 11 (Jabbeke)

zaterdag 17 september 
Bezoek aan het Archeolo-
gisch Site Museum + 
Sint Martinuskerk

Gidsbeurt / Het Archeologisch 
Site-Museum geeft een overzicht 
van alle archeologische vondsten 
in Groot-Kortemark. Je ontdekt er 
de resultaten van de plaatselijke 
opgravingen van de Bronstijd tot de 
Middeleeuwen. Je brengt ook een 
bezoek aan de Sint-Martinuskerk.

14 uur / Archeologisch Site  
Museum Werken / gratis / 
https://kortemark.recreatex.be / 
051 56 61 08 / 
reserv aties@kortemark.be 

Circus Katoen -  
Grasshoppers (8+) 
 
Circus / Lichterveldenaar Willem 
Balduyck en Sophie van der Vuurst 
halen gras uit zijn natuurlijke habitat 
en onderzoeken de veerkracht en 
kwetsbaarheid ervan. Ze manipu-
leren de grasmatten op een speel-
se manier en komen tot grappige 
beeltenissen met behulp van planken, 
schragen, touwen en hun lichamen. 
Je kan je verwachten aan een poëti-
sche circusvoorstelling die zowel oud 
als jong ontroert ontroert op een wel 
zeer bijzondere locatie.

19 uur / Cultuurcentrum de 
Brouckere Torhout, op locatie in 
de serres v an het Vrije Land- en 
Tuinbouwinstituut,  
Keibergstraat 5A, Torhout. / 
€14 / www.ccdebrouckere.be /  
050 22 11 50 / ccdb@torhout.be

©MICHIEL DEVIJVER



Lokaal muziektalent 
verovert cc

Amateurtheatergezelschappen, beeldend kunstenaars en muziekacade-
mies vinden meer en meer hun weg naar het cultuurcentrum. Nu is het 
de beurt aan de lokale pop- en rockscene om de professionele bühne te 
veroveren. De grotere steden doen het al, de regio’s kunnen niet achter-
blijven. Op zaterdag 24 september ontdek je in Koekelare het beste van 
wat onze streek muzikaal in huis heeft.

OAZE is het label dat lokaal beeldend 
en muzikaal talent in de kijker zet en 
meer toonkansen wil geven. Al eens 
op www.oaze.be gekeken? Je zal ver-
steld staan van wat er naast je deur 
rondloopt op artistiek vlak. Een ware 
rijkdom! Om de theorie in de praktijk 
om te zetten, komen een aantal van 
deze ‘jonge makers’ – zowel muziek-
bands als beeldend kunstenaars – uit 
hun repetitiehok en atelier om je hun 
werk te tonen. Een mooie staalkaart 
die je onder geen enkel beding mag 
missen…

Project D: muzikaal 
 kippenvel

De heren van Project D uit Ichtegem 
openen de avond om 19 uur in de 
foyer van De Balluchon. Ingetogen 
nummers wisselen af met aanste-
kelijke ‘meezingers’. Het passionele 
pianowerk en de vocale capaciteiten 
van de frontman zetten de hoofdlij-
nen uit. Muziek van o.m. Tom Waits, 
Nick Cave, The National, Bowie, Arno, 
The Scene, Sisters of Mercy, Daan, 
The Church, ... passeert de revue, 
naast eigen nummers die naadloos 
aansluiten bij hun muzikale helden. 
Ook in de pauze hoor je ze aan het 
werk!

Innertide
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Innertide: eigen(zinnige) 
muziek, diverse stijlen

Om 20 uur opent de pop-rock-indie-
band Innertide uit Moere de grote 
zaal van De Balluchon. Hiermee gaat 
één van hun muzikale dromen alvast 
in vervulling… De band focust zich 
niet op één genre, maar kiest voor 
elk nummer de stijl die er het best 
bij past. Van slaande protestrock tot 
zalvende jazz, met de funk en blues 
ergens ertussenin. Songs uit het 
leven gegrepen, voor de gelegenheid 
gebracht in een akoestische set. Qua 
bezetting durven ze zich ook al eens 
aanpassen aan de omstandigheden, 
dus wij zijn alvast heel benieuwd!

Tickets (8 euro) beschikbaar 
v anaf 1 juli via 
www.ticketwinkel.be/balluchon

Franky Vantyghem

The Servants Unplugged Septem
ber

The Servants doen 
Nirvana’s ‘MTV 
Unplugged’ over

Na het OAZE-gedeelte zorgen The 
Servants Unplugged - uit Koekelare 
zelf - voor de apotheose. Zij doen 
het wereldberoemde concert ‘MTV 
Unplugged in New York’ uit 1993 
van de legendarische rockband 
Nirvana op eigenzinnige wijze over. 
Die verrasten vriend en vijand toen 
ze enkele van hun grootste hits links 
lieten liggen en kozen voor een aantal 
obscure maar prachtige covers van 
o.a. David Bowie en The Meat Pup-
pets. Na de dood van Cobain in april 
1994 kreeg de release later dat jaar 
een mythische status. Een extra cel-
liste bij The Servants zal zorgen voor 
een ongekende muzikale ervaring…
Enkele beeldend kunstenaars die 
onder meer portretten tekenen van 
bekende muziekartiesten vervolle-
digen het aanbod op dit minifesti-
valletje in het cc. Kom dat zien en 
meemaken!
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donderdag 22 t/m zondag  25 september
Ellis Meeusen & Bjarne Devolder - Faren (16+)

Theater / Met ‘Faren’ schreef Ellis Meeusen een opmerkelijke en pak-
kende theatertekst die ze herwerkte tot een dialoog en samen met jong 
spelerstalent Bjarne Devolder brengt. Ze liet zich voor deze voorstelling 
inspireren door de mythische liefde tussen Orpheus en Eurydice, maar 
vertelt een heel nieuw verhaal over mensen van nu. De ontroerende 
voorstelling wordt gepresenteerd in een unieke setting: een tot mini- 
theater omgebouwde trailer, voor maximaal 30 toeschouwers per voor-
stelling.

Diverse uren / Cultuurcentrum de Brouckere Torhout, 
op locatie site Thor, Industrielaan 19, Torhout. / €14  / 
www.ccdebrouckere.be / 050 22 11 50 / ccdb@torhout.be

zaterdag 24 september
OAZE on tour + 
The Servants Unplugged

Muziek / OAZE ondersteunt jonge kunstenaars en 
muzikanten. Voor het eerst trekken ze op tournee 
door de regio om te landen in … Koekelare! Project D 
uit Eernegem (foto) serveert werk van o.m. Tom Waits, 
Leonard Cohen en Arno. Innertide uit Moere schrijft 
eigen songs en brengt die in een akoestisch jasje. Als 
apotheose doen The Servants Unplugged de legenda-
rische ‘MTV Unplugged’-sessie van Nirvana op geheel 
eigenzinnige wijze over. Enkele beeldend kunstenaars 
vervolledigen het aanbod op dit regionale minifestival-
letje. Kom hen ontdekken! Zie ook artikel p 26.

19 uur / De Balluchon Koekelare / €8 / 
www.ticketwinkel.be/balluchon / 
cultuurentoerisme@koekelare.be / 051 61 04 94

©TUUR UYTTENHOVE

maandag 26 september 

t/m zaterdag 1 oktober
Mobiele Arcadehal

Varia / Je waant je in de bibliotheek 
even in een echte arcadehal van 
weleer. In onze bib zal je 3 Arcade-
games vinden in mooie, handge-
maakte houten kasten, die boeiend 
zijn voor spelers van alle leeftijden, 
van beginners tot doorgewinterde 
gamers. De games zijn eenvoudig, 
educatief, creatief en artistiek van 
inslag - vaak anders dan wat tieners 
(en volwassenen) normaal spelen. 
Een nieuw en verfrissend, éénmalig 
aanbod dat je een ganse week kan 
uittesten in onze bib!

Tijdens openingsuren / 
Bibliotheek Zedelgem / gratis / 
050 20 80 08 / 
bibliotheek@zedelgem.be
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dinsdag 27 september 
Film

Film / Titel nog niet gekend. Infor-
matie over de films kan je later op 
www.ccdebrouckere.be of aan de 
balie van Cultuurcentrum de Brouc-
kere vinden (filmflyers).

20 uur / Cultuurcentrum de 
Brouckere Torhout / €7  / 
www.ccdebrouckere.be / 
050 22 11 50 / ccdb@torhout.be

donderdag 29 september
Dirk Musschoot / Toen 
geluk nog heel gewoon 
was. Hoe het Vlaamse 
gezin in honderd jaar hele-
maal veranderde

Lezing / Dirk Musschoot vertelt aan 
de hand van persoonlijke verhalen en 
anekdotes over de sleutelmomenten 
in de gezinsgeschiedenis van de 
voorbije honderd jaar. Toen Geluk 
nog heel gewoon was heeft een hoog 
nostalgiegehalte, maar richt ook altijd 
de blik op de toekomst.

In samenwerking met Gezinsbond 
Ichtegem.

14 uur / Dorpshuis De Ster 
Ichtegem / €5 / 
ichtegem.bibliotheek.be / 
051 58 37 34 / 
bibliotheek@ichtegem.be

O
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oktober
zaterdag 1 oktober
Verwendag

Bibliotheek / Het reizend thea-
tergezelschap ‘Kip van Troje’ komt 
langs met hun ‘poëtisch kapsalon’. 
Van wachtrij tot klant: iedereen 
hoort gedichten, kan meezingen met 
de staartjes-rap, speelt mee met 
een woordspel en noem maar op. 
Bloemen, veren, stokjes, vlinders, 
mini-cup-cakes, discoballetjes en 
alle kleuren van de regenboog sieren 
jouw nieuwe look!

9.30 tot 12.30 uur (v oorstelling 
v an 10 tot 12 uur) / Bibliotheek 
Zedelgem / gratis / 050 20 80 08 / 
bibliotheek@zedelgem.be

zondag 2 oktober
4Hoog - Stok Paard Prins 
(3+)  

Familie//Theater / Welkom in de 
zoete dromen van Stok Paard Prins. 
Een sprookjesachtige en humoris-
tische voorstelling over avonturen 
beleven, proberen, falen en opnieuw 
proberen. Over zoeken naar liefde. 
En die vinden op een plek waar je het 
eerst niet had verwacht. Een heerlijke 
buitenvoorstelling voor kleuters.

15 uur / Cultuurcentrum de 
Brouckere Torhout, op locatie 
domein Kasteel d’Aertry cke, 
Zeew eg 42, Torhout. / €10  / 
www.ccdebrouckere.be / 
050 22 11 50 / ccdb@torhout.be

donderdag 6 oktober 
Compagnie Cecilia - 
Once upon a time in de 
Westhoek

Theater / ‘Once upon a time in de 
Westhoek’ is de tweede voorstelling 
van Sebastien Dewaele rond ontroe-
rende en vergeten verhalen uit de 
rijke West-Vlaamse geschiedenis. 
Een verhaal vol epiek en elektriek, 
met knetterende humor en een 
snuifje heroïek waarbij je ontroerd 
wordt, maar ook van het lachen niet 
weet waar te kruipen.

20 uur / Cultuurcentrum de 
Brouckere Torhout / €18 / 
www.ccdebrouckere.be / 
050 22 11 50 / ccdb@torhout.be
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vrijdag 7 oktober
Studio Orka - Craquelé (8+)  

Familie // Theater / In ‘Craquelé’ blikt de oude Dins-
dag terug op zijn leven. Eind WO II werd hij als vonde-
ling achtergelaten in de kerk. Samen met hem duiken 
we in zijn verleden en reizen door de tijd. 

Een ode aan alle zichtbare (schijnbaar belangrijke) en 
alle onzichtbare (schijnbaar onbelangrijke) mensen en 
gebeurtenissen in ons leven.

Studio Orka is al jarenlang toonaangevend in locatie-
theater voor jong en oud. Met een topcast: Dominique 
Van Malder, Titus De Voogdt, Janne Desmet, Tania Van 
der Sanden, Ilse de Koe, Robrecht Vanden Thoren, ...

vrijdag 7 oktober
De Schrijfwijzen

Volwassenen / Creatief Schrijven 
vzw, de krant De Standaard en de 
Vlaamse bibliotheken dagen iedereen 
uit om mee te spelen met De Schrijf-
wijzen. Géén klassiek dictee vol tong-
brekers en hersenkrakers, wél een 
ludiek en laagdrempelig taalspel voor 
iedereen die van het Nederlands en 
taalraadsels houdt. 

Speel dit jaar mee op vrijdagavond  
7 oktober 2022 in polyvalente zaal 
De Klokkenput te Eernegem. Het spel 
telt drie rondes: een traditioneel  
dictee, multiple choice en spelling-
bee. De winnaar gaat aan de haal 
met een exclusief cadeau! Je regis-
treren als deelnemer is mogelijk 
vanaf 15 augustus!

Meer info via 
ichtegem.bibliotheek.be / 
051 58 37 34 / 
bibliotheek@ichtegem.be

zaterdag 8 oktober
Bezoek aan de 
Couchezmolen

Gidsbeurt / Onder begeleiding van 
een deskundige molenaar kan je een 
bezoek brengen aan de Couchezmo-
len. Deze bakstenen stellingmolen is 
een kanjer in zijn soort. De molen is 
25 m hoog tot in de nok en is daar-
mee de hoogste molen van België. 

14 uur / Couchezmolen Zarren / 
gratis / 
https://kortemark.recreatex.be / 
051 56 61 08 / 
reserv aties@kortemark.be

©PHILE DEPREZ

19 uur / Cultuurcentrum de Brouckere i.s.m.12 West-Vlaamse cultuurcentra 
i.k.v. Bij de Buren, op locatie ‘Don Bosco’-kerk, Don Boscolaan 30, Kortrijk. 
Vertrek met de bus om 17.30 uur in Torhout aan de v oorkant v an het cultuur- 
centrum. / €20  / www.ccdebrouckere.be / 050 22 11 50 / ccdb@torhout.be
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zaterdag 8 oktober
Faits d’Hiver | 
Pieter Stockmans: 
De Oorlog in Oekraïne

Lezing / Pieter Stockmans trok de 
afgelopen jaren twee maal naar Oek-
raïne, voor in totaal twee maanden 
terreinonderzoek. Hij verbleef aan 
beide kanten van de frontlijn in het 
oosten (de separatistische pro-Rus-
sische ‘volksrepublieken’), in Odessa 
en in Kyiv. Vandaag schetst hij wat 
voorafging aan de Russische invasie 
van Oekraïne en geeft hij aan de 
hand van eigen onderzoek en foto’s 
noodzakelijke achtergrond bij de 
Russische aanval. 

Het zal onder andere gaan over de 
strategie achter de pro-Russische 
‘volksrepublieken’, de pro-Europese 
hervormingen die Oekraïne door-
voerde, extreemrechtse groeperin-
gen in Oekraïne, interne vluchtelingen 
in Oekraïne en de desinformatie- en 
propagandaoorlog. De spreker gaat 
graag met jullie in gesprek.

Deze activiteit vindt plaats binnen de 
reeks ‘Faits d’Hiver’. 

Voor de start van de lezing geniet 
je van een uitgebreid, lokaal, fair 
trade ontbijt, klaargemaakt door ‘De 
Stoasje’. In de pauze wordt soep 
voorzien. 

Organisatie: Bibliotheek Kortemark 
i.s.m. Cultuurdienst Kortemark, De 
Stoasje en Avansa

9.30 uur / De Mouterij, 
Brouw ersplein 3, Kortemark / 
info en tickets via 
kortemark.recreatex.be of 
051 56 61 08 / €8

dinsdag 11 oktober
Film

Film / Titel nog niet gekend. Infor-
matie over de films kan je later op 
www.ccdebrouckere.be of aan de 
balie van Cultuurcentrum de Brouc-
kere vinden (filmflyers).

20 uur / Cultuurcentrum de 
Brouckere Torhout / €7 / 
www.ccdebrouckere.be / 
050 22 11 50 / ccdb@torhout.be

woensdag 12 oktober 
Bezoek Tabakfabriek 
N°253 “Sigarenmakers 
uit Handzame” met gids

Gidsbeurt / Tijdens deze rondleiding 
neem je een kijkje in het bezoekers-
centrum, gelegen op de historische 
site van de fabriek. Dit centrum ver-
telt je het verhaal van de familie Van-
denberghe tijdens WOI. Je ontdekt er 
de geschiedenis van een dorp in evo-
lutie en je komt meer te weten over 
de rol van tabak en sigarenproductie 
in de regio. 

14 uur / Tabakfabriek N°253 
Handzame / gratis / 
https://kortemark.recreatex.be / 
051 56 61 08 / 
reserv aties@kortemark.be  

vrijdag 14 oktober 
Belfast 

Film / In deze semi-autobiografische 
film keert regisseur Kenneth Branagh 
terug naar het Belfast uit zijn jeugd. 
Hij brengt daarmee een aangrijpend 
verhaal over liefde en verlies, te 
midden van het sociale tumult van de 
late jaren zestig.

Hoewel het onderwerp donker is, 
koos Branagh ervoor om zich te 
concentreren op hoe een jongen en 
zijn gezin op echte Ierse wijze met de 
traumatische ervaring omgaan: met 
humor, dans en muziek. 

De keuze voor zwart-wit zet me-
teen elk realisme tussen haakjes. 
In Belfast toont Branagh een we-
reld van herinneringen: gestileerd, 
geromantiseerd en persoonlijk, 
maar daarom niet minder authen-
tiek en overtuigend.
NRC

Organisatie: Cultuurdienst Kortemark 
i.s.m. Ouderenadviesraad 

14.30 (i.s.m. OAR) en 20.30 uur / 
De Beuk, Torhoutstraat 9, 
Kortemark / info en tickets via 
kortemark.recreatex.be of 
051 56 61 08 / €2 namiddagfilm / 
€4 av ondfilm (incl. drankje)
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zaterdag 15 oktober
Theater GUDRUN: Een 
paar is twee | De Grote 
Foulée VZW
met Elise Bundervoet, Marc 
Stroobants, Daan Hugaert

Theater / Willem, Greet en Ronald 
proberen het kluwen waarin hun 
personages zich gevangen weten te 
ont¬rafelen, maar dat lukt niet zonder 
een paar koordjes door te knippen.

Willem is met Greet, Greet doet het 
met Ronald, dus wil Willem Mia. Het 
klinkt ingewikkeld en dat is het ook. 
Zoals bij elk spel zijn er ook bij over-
spel winnaars en verliezers, en is tac-
tiek van het grootste belang.

Drie is te veel in ‘Een paar is twee’. 
Een stuk waarin humor het op punten 
haalt van tragiek, en waarin het 
gevecht tussen lust en liefde onbe-
slist eindigt.

Organisatie: Gudrun i.s.m. Cultuur-
dienst Kortemark

20 uur / De Beuk, Torhoutstraat 9, 
Kortemark / €18 / tickets via 
www.gudrunkortemark.be of 
w alter.denyft@skynet.be

zondag 16 oktober 

Jan Swerts - Oud Zeer

Muziek / Jan Swerts (pianist, com-
ponist en songwriter) doolt wel vaker 
‘s nachts op kerkhoven rond. Hij 
houdt van de stilte die er hangt, van 
de herinneringen die er boven de 
zerken zweven en van de confron-
tatie met de eindigheid. Het nieuwe 
album ‘Oud Zeer’ bevat tien piano-
nummers die vernoemd zijn naar 
grafschriften die Jan op begraaf-
plaatsen las en ons herinnert aan 
het troostende feit dat we er weldra 
nooit meer zullen zijn.

19 uur / Cultuurcentrum de 
Brouckere Torhout, op locatie 
Begraafplaats Stiltepark De 
Warande, Warandestraat Torhout. / 
 €18  / www.ccdebrouckere.be / 
050 22 11 50 / ccdb@torhout.be

dinsdag 18 oktober
Moestuinieren i.s.m. Velt

Lezing / Wil je graag in het voorjaar 
starten met een moestuin? Heb je 
al een moestuin, maar vraag je je af 
welke groenten je beter niet naast 
elkaar plant? Hoe kan je slakken of 
andere plagen op een natuurvriende-
lijke manier bestrijden? Sven, ervaren 
tuinierder bij Velt, komt langs om ons 
alles over een ecologische moestuin 
te vertellen. 

19.30 tot 21.30 uur / Bibliotheek 
Zedelgem / €2,50 / inschrijven tot 
11 oktober / 050 20 80 08 / 
bibliotheek@zedelgem.be
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vrijdag 21 oktober 

Vloethemveld: 
Geschiedenis van de 
oorlog in Jabbeke en het 
krijgsgevangenkamp

Lezing / Jabbekenaar Johan Ryheul 
brengt ons het verhaal van de oor-
logen en het krijgsgevangenkamp in 
Jabbeke.

19 uur / Jabbeke / CC Sarkoheem 
Zerkegem / €5 / Reserv aties via 
www.vloethemveldvzw.be/activi-
teiten of 050 28 83 30 (Zedelgem) 
of 050 81 01 11 (Jabbeke)

zaterdag 22 oktober 
Klein spook / Infosessie 
wasbare luiers

Jonge gezinnen / Kom alles te 
weten over het gebruik van her-
bruikbare luiers, de verschillende 
modellen, materialen en het wassen. 
Beperkt aantal plaatsen, snel inschrij-
ven is de boodschap.

In samenwerking met Huis van het 
Kind Ichtegem en de milieudienst

14 uur / Bib Ichtegem / gratis / 
ichtegem.bibliotheek.be / 
051 58 37 34 / 
bibliotheek@ichtegem.be
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dinsdag 25 oktober 
Film

Film / Titel nog niet gekend. Infor-
matie over de films kan je later op 
www.ccdebrouckere.be of aan de 
balie van Cultuurcentrum de Brouc-
kere vinden (filmflyers).

20 uur / Cultuurcentrum de  
Brouckere Torhout / €7 / 
www.ccdebrouckere.be / 
050 22 11 50 / ccdb@torhout.be

woensdag 26 oktober
Noord Nederlands Toneel - 
EXIT Macbeth

Theater / Shakespeares personage 
Macbeth is het archetype van de 
alfaman. Maar de horrorcocktail van 
machtswellust, oorlog en moordende 
ambitie in het originele stuk ver-
bergt iets belangrijks: de natuur die 
zich verzet tegen het onophoudelijk 
geweld dat de mens veroorzaakt. 

De jonge Duitse regisseurs Jana 
Vetten en Jan-Christophe Gockel 
geven in deze herwerking de natuur 
en de dieren de hoofdrol door de 
mensen, en dan vooral de mannen, 
uit het stuk te halen en zich de vraag 
te stellen: wat blijft er dan over? 

Zet je schrap voor deze interessante 
bewerking van een klassieker!

20 uur / Cultuurcentrum de 
Brouckere i.k.v. Bij de Buren / 
Koninklijke Stadsschouwburg 
Brugge, Vlamingstraat 29, Brugge 
/ €22 / www.ccdebrouckere.be / 
050 22 11 50 / ccdb@torhout.be

Kinderactiviteit  
Halloween

Bibliotheek / We verwelkomen 
graag kinderen van het 1ste en 2de 
leerjaar in onze gloednieuwe bib van 
Veldegem voor een gezellige activi-
teit rond Halloween! We kruipen dicht 
bij elkaar en luisteren naar een mooi 

en spannend verhaal. Daarna maken 
we een leuk knutselwerkje dat je na 
afloop kan meenemen naar huis.

14 tot 15 uur / Uitleenpost 
Veldegem / gratis / inschrijven tot 
19 oktober / 050 20 80 08 / 
bibliotheek@zedelgem.be
 

donderdag 27 oktober
Koen Wauters: Mijn 
vaders was priester, mijn 
moeder non

Lezing / VRT-journalist Koen Wau-
ters is de zoon van een uitgetreden 
priester en een uitgetreden non. Ze 
werden verliefd op elkaar in Oos-
tende en zegden het celibaat vaar-
wel. Koen schreef een boek over het 
fascinerende verhaal van zijn ouders 
die ondertussen 50 jaar getrouwd 
zijn. Een opmerkelijk verhaal dat je 
zeker niet wil missen.

In samenwerking met Ginter.

19.30 uur /  Zomerloos Gistel / €5 / 
gistel.bibliotheek.be / 059 27 40 41 / 
bibliotheek@gistel.be

vrijdag 28 oktober
Johan Terryn / Het uur 
blauw

Theater / Midden in de eerste lock-
down verloor Johan Terryn zijn vader. 
Er was nauwelijks gelegenheid om 
zijn verdriet te delen. Deze voorstel-
ling is een vertelling over afscheid 
zonder nabijheid, een poging om alle 
gemiste koffietafels weer goed te 
maken en een zoektocht naar een 
nieuw ritueel om onze verdwenen 
dierbaren dicht bij ons te houden.  

20 uur / De Groene Meersen / €15 / 
www.zedelgem.be/tickets / 
050 28 83 30 / 
tickets@zedelgem.be
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zaterdag 29 oktober
Theater GUDRUN: Kunst | 
Art Depot
met Roel Vanderstukken, David 
Cantens en Bert Verbeke

Theater / Serge heeft een duur en 
vrijwel geheel wit schilderij gekocht 
en vraagt de mening van zijn vrienden 
Marc en Ivan. Dat leidt tot ongezou-
ten uitspraken en pijnlijke onthullin-
gen. Naarmate de tijd vordert worden 
de discussies grimmiger en blijkt 
dat het over veel meer gaat dan de 
waarde van kunst: appreciatie van de 
ander, acceptatie, respect – en het 
gebrek eraan.

Centraal in het stuk staat de grote 
kunst van vriendschap. We zien hoe 
meestal schijnbare futiliteiten en niet 
belangrijke zaken meestal vriend-
schap of liefde bepalen. 
KUNST is grappig en ontroerend. 

Organisatie: Gudrun i.s.m. Cultuur-
dienst Kortemark

20 uur / De Beuk, Torhoutstraat 9, 
Kortemark/ €18 / tickets via 
www.gudrunkortemark.be of 
w alter.denyft@skynet.be

BL!NDMAN - 
Stylus Fantasticus

Muziek // Klassiek / ‘Stylus Fantas-
ticus’, een muziekstijl uit de vroege 
barok werd gekenmerkt door een 
absolute vrijheid, wars van melodie, 
tekst en structuur, waarbij virtuoze 
improvisaties vaak tot complexe 
composities leidden. Eric Sleichim 
arrangeerde deze orgelwerken en 
improvisaties voor saxofoonkwartet 
en tubax. Met werk van Buxtehude, 
Bach, Gesualdo en Pärt.

20 uur / Cultuurcentrum de 
Brouckere Torhout, op locatie 
kapel St. Jozef, Bruggestraat 23, 
Torhout / €18 / 
www.ccdebrouckere.be / 
050 22 11 50 / ccdb@torhout.be

zondag 30 oktober
Il Gardellino Orchestra & 
sopraan Griet De Geyter/ 
42ste Laurentiusconcert

Klassiek / Op zondag 30 oktober 
2022 zorgen Il Gardellino Orchestra 
en sopraan Griet De Geyter voor 
vurige barok met muziek van onder 
andere Johann Sebastian Bach, 
Vivaldi, Buxtehude, Händel en Fasch. 
Il Gardellino nam al muziek op samen 
met De Geyter onder het Passacaille 
label, wat hen lof bezorgde van de 
internationale pers en publiek.

18 uur / Sint-Amanduskerk 
Bekegem / €10 vvk – €12 add / 
www.ichtegem.be / 
0496 76 43 45 / 
jonckheere.jan@skynet.be

Clown Rocky’s  
Sint-Maartenshow  

Familie / Op vraag van velen komt 
Clown Rocky nog eens terug naar 
Koekelare! Het melodietje zullen we 
zeker nog kunnen meezingen, want 
wat “Zijn we Blij dat Onze Neus van 
Vooren staat”. Maar ook zo blij dat 
Clown Rocky weer de Sint mee-
brengt. Het wordt opnieuw een leuke 
en interactieve show met andere 
spelletjes, andere goochelacts en 
vooral veel plezier met de Pieten 
erbij.

14.30 uur / De Balluchon 
Koekelare / €6 - €8 v olw assenen / 
www.ticketwinkel.be/balluchon / 
cultuurentoerisme@koekelare.be /
051 61 04 94

©GUY KOKKEN
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Zakboek 
voor de 
Permacultuur 
Moestuin 

Permacultuur is een levensstijl waarin je samen-
werkt met de natuur met als basisbegrippen 
zelfvoorzienend leven en gebruik maken van 
kringlopen en natuurlijke processen.

Het vertrekt vanuit uit drie centrale ethische prin-
cipes: zorg voor de aarde, voor de mens en voor 
elkaar. Hieruit werden twaalf ontwerpprincipes 
omschreven, waarop Annelies zich ook baseert in 
haar boek.

In de natuurlijke moestuin laat je natuurlijke proces-
sen hun gang gaan en speel je daarop in.

Dit betekent dat je inzet op meerjarige planten, 
combinatieteelt en plantengildes integreert, plagen 
leert voorkomen in plaats van bestrijden en onkruid 
door een nieuwe bril gaat bekijken.

Annelies geeft ook heel wat praktische tips om 
kringlopen te integreren in de moestuin: opvangen 
van water, hergebruiken van snoeiafval ... zelfs 
de tuindieren hebben hier hun rol! Maar ook de 
keuken en het huishouden komen aan bod: hoe 
verwerk je een overvloed aan oogst én onkruid in 
je recepten, welke planten hebben ook een plekje 
in de keukenapotheek, waste je al eens met kas-
tanjes? Meer dan genoeg ideeën! 

Zakboek voor de Permacultuur 
Moestuin 
Auteur: Annelies Vandendriessche / Diner sur 
Terre
Titel: Zakboek voor de Permacultuur Moestuin. 
De natuur als belangrijkste inspiratiebron in je 
moestuin
Uitgeverij: Lannoo
Aantal pagina’s: 176 p.
Kostprijs: € 21
Contact: https://www.dinersurterre.be

Auteur Annelies Vandendriessche woont in Torhout, is 
leerkracht Nederlands/Engels aan het VTI en baat een 
biologisch restaurant ‘Diner sur Terre’ uit in Torhout. De 
groenten die ze gebruikt in haar restaurant ‘Diner sur 
Terre’ komen uit haar eigen tuin ‘Fruits de Terre’.

Publicatie
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Tentoonstellingen
11 juni t/m 24 juni
De Kunstacademie - 
Beeld pakt uit

Mixed media / Tweehonderd leerlin-
gen van de Kunstacademie, jong en 
minder jong, stellen tentoon. Je ziet 
een mooie selectie opdrachten van 
animatiefilm en beeldatelier. Diver-
siteit aan materialen en opdrachten 
zijn een troef en leveren ons een 
schat aan kleur, mooi lijnenspel, 
verrassende werkstukken in klei, ver-
frissende groepswerken en originele 
filmpjes. 

Cultuurcentrum de Brouckere 
Torhout / gratis / 
www.ccdebrouckere.be / 
050 22 11 50 / ccdb@torhout.be

1 juli t/m 31 augustus
Foto’s in het dorp

Erfgoed / In het centrum van Snel-
legem kan jong en oud terecht voor 
een openluchttentoonstelling met 
tal van oude foto’s die activiteiten en 
gebouwen uit het verleden van Snel-
legem tonen, maar waarin vooral ook 
de mens centraal staat.

In de nabijheid van de historische 
hoeve ’t Oosthof sieren een twintigtal 
foto’s het dorpsbeeld. De beelden 
werden zorgvuldig geselecteerd door 
de Werkgroep Erfgoedcel Jabbeke.

Al wie in een nostalgische bui ver-
toeft of gewoon even wil wegdromen 
over het Snellegemse dorpsleven van 
vroeger, kan tijdens de zomermaan-
den deze openluchttentoonstelling in 
het centrum van Snellegem komen 
bewonderen.

Dorpscentrum Snellegem 
(Jabbeke) / gratis / 
www.jabbeke.be / 050 81 02 11 / 
gemeentehuis@jabbeke.be

Kleur in het dorp

Familie - Kunst / ‘Kleur in het dorp’, 
de naam spreekt voor zich. Het pol-
derdorp Stalhille wordt in de maan-
den juli en augustus opgevrolijkt met 
kunstwerkjes gemaakt door kinderen 
van de lokale basisschool. 

Schoolkinderen uit verschillende 
studiejaren krijgen tijdens de laatste 
schoolmaanden carte blanche van de 
Cultuurraad Jabbeke en laten daarbij 
hun creativiteit de vrije teugel. 

Tientallen schilderijen en tekeningen 
kunnen zo tijdens de grote vakantie 
bewonderd worden op de muur van 
de school (Cathilleweg 82) en nabij 
de toegang tot het natuurgebied De 
Schobbejak. 

Stalhille, Cathillew eg / gratis / 
www.jabbeke.be / 050 81 02 11 / 
gemeentehuis@jabbeke.be
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Tentoonstellingen

t/m 11 september
Schot in de Roos

Tentoontelling / Nog t.e.m. 11 sep-
tember kan je in het Kasteel Raven-
hof ‘Schot in de roos’ bezoeken. Een 
tentoonstelling rond De Koninklijke 
Gilde Sint-Sebastiaan, de plaatselijke 
schuttersvereniging opgericht in, 
jawel 1384 (!). Ze is de oudste nog 
actieve vereniging van onze stad! Je 
komt als bezoeker meer te weten 
over de geschiedenis van de schut-
ters en de schuttersfamilies. Zet een 
VR-bril op en leer boogschieten of 
geniet van nieuw werk van stads-
dichter Joris Denoo. Je kan er ook 
verschillende werken van internati-
onaal gerenommeerde cartoonisten 
bewonderen tijdens een cartoonwed-
strijd onder leiding van Luc Deschee-
maeker O-Sekoer. Een gezellige bar 
mag uiteraard niet ontbreken! Spe-
ciaal voor de gelegenheid brouwden 
de Houtlandse brouwers het bier 
‘Panache’!

Kasteel Ravenhof - 
Ravenhofstraat 5 / 
Contact: Vrijetijdshuis Torhout / 
050 22 07 70 / 
vrijetijdshuis@torhout.be / 
www.visittorhout.be

TENTOONSTELLING

POP-UPBAR IN HET PARK

INTERNATIONAAL 
CARTOONPARCOURS

INITIATIE boogschieten 

Torhout
kasteel Ravenhof

www.visittoRhout.BE

Schiet op !
er valt veel te beleven 

24/04
11/09
2022

TO
T

VAN 13:30U
tot 17:30U

woe-zat-zon

Tentoonstelling / De Jabbeekse cultuurraad pakt in de maand septem-
ber uit met een kleurrijke expo die een uitgebreide selectie kunstwerken 
van de hand van kunstschilder Werner Sarlet uit Varsenare in het daglicht 
plaatst.

Werner Sarlet (° 1938) volgde een opleiding Regentaat Plastische Kunsten 
o.l.v. Octave Landuyt en was docent plastische kunsten, wetenschappelijk 
tekenen en modetekenen. Sarlet is woonachtig in Varsenare (Jabbeke) en 
mocht gedurende zijn 62-jarige carrière als kunstschilder tal van onder-
scheidingen in ontvangst nemen.

Sarlet begon zijn carrière in de jaren ‘50 met impressionistisch getinte 
kunstwerken en evolueerde na een expressionistische periode naar een 
surreële uitdrukkingswijze, het postsurrealisme. Veelal geïnspireerd door 
de natuur, met een zee-egel als vertrekpunt, en technisch en esthetisch 
afgewerkt in zijn geheel eigen stijl. Vaak weerkerende elementen in zijn 
schilderijen zijn landschappen, handen, vlinders, insecten en bloemen.

Sint-Mauritiuskerk Varsenare / gratis / www.jabbeke.be / 
050 81 02 11 / gemeentehuis@jabbeke.be

Retrospectieve 
 Werner Sarlet 

16 september t/m 26 september
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9 september t/m 
22 oktober
Paul De Cloedt - 
The Black Cat

Fotografie / Paul De Cloedt 
(°1953 - †2021) was Torhoute-
naar, fotograaf, en cultuurmin-
naar pur sang.

In 2011 richtte Paul samen met 
enkele jazzvrienden de jazzclub 
The Black Cat op. Na ieder jaz-
zoptreden in het El Gato Negro 
nam Paul één of meerdere muzi-
kanten mee naar zijn fotostudio. 
Dit leverde meer dan 80 prach-
tige portretten op. Als postuum 
eerbetoon stellen we ze tentoon.

Cultuurcentrum de Brouckere 
Torhout / gratis / 
www.ccdebrouckere.be / 
050 22 11 50 / ccdb@torhout.be

We staan even stil bij de tentoonstel-
ling, samen met Jan Van Stichel van 
The Black Cat vzw.

Jazz zou niet thuishoren in Torhout! 
Aan de toog van tapasbar ‘El Gato 
Negro’ groeide het besef dat er wel 
degelijk een publiek bestond voor dit 
unieke muzikale genre.

Paul De Cloedt nam, samen met 
enkele gelijkgestemden, het gedurfde 
initiatief om ‘The Black Cat’ op te 
richten. Bij de stichting van deze 
VZW nam hij ook de taak van voorzit-
ter op zich.

Op februari 2010 vond het eerste 
concert plaats met het kwartet van 
de legendarische Amerikaanse saxo-
fonist Bob Mover en het was meteen 
een voltreffer, zeker wat publieke 
opkomst betrof.

Heel gedreven wat bestuurlijke 
bekommernissen betreft, hield Paul 
zich ook heel intensief bezig met 

vormgeving en lay-out van de publici-
teit van de jazzclub.

Maar als fotograaf heeft hij een 
onuitwisbare betekenis gehad voor 
‘The Black Cat’. Voor vele muzikanten 
was het uiterst ongewoon dat ze na 
de soundcheck niet meteen konden 
gaan eten, maar eerst nog naar een 
vlakbij gelegen studio in de Beer-
straat moesten voor een fotosessie. 
Maar wanneer ze dan enkele dagen 
later hun foto kregen doorgemaild, 
reageerden ze steeds heel opgeto-
gen en enthousiast.

Deze werd dan ook meteen op hun 
website geplaatst en vaak volgden 
er achteraf nog uitgebreide sessies 
voor een cd-cover of promo-mate-
riaal.

Hoogtepunt van het clubgebeuren 
was het nieuwjaarsconcert voor de 
leden waarbij dan telkens de 10 foto’s 
van de voorbije optredens werden 
onthuld. Deze prijkten allemaal aan 

Te
nt

oo
ns

te
ll

in
ge

n



39

Tentoonstellingen

zaterdag 24 september t/m 9 oktober 2022,
van 14u tot 18u 
Kortemark verbeeldt: ‘Handzame, festivaldorp’ 

Tentoonstelling / ‘Kortemark Verbeeldt’ staat in voor de verzameling, bewa-
ring en ontsluiting van bedreigd beeldmateriaal uit Kortemark, waarmee een 
stuk van het oude leven in onze gemeente wordt verteld. Jaarlijks worden 
enkele publieksactiviteiten georganiseerd rond deze oude foto’s. 

Dit jaar gaan we voluit voor de Handzaamse festivalgeschiedenis! Handzame, 
een ogenschijnlijk klein dorp in het midden van West-Vlaanderen, herbergt 
namelijk een uitzonderlijk rijke geschiedenis op vlak van muziek. Denk bijvoor-
beeld aan het Meeuwefestival, Handzame Blues, maar ook het meer recente Irie 
Vibes festival. Stof genoeg om een boeiende tentoonstelling samen te stellen!

Organisatie: Kortemark ‘Verbeeldt’ i.s.m. Cultuurdienst Kortemark,  
VZW Greenforward, Meeuwefestival, Handzame Blues en Delirium Blues. 

OC Hansam, Elflijnenlaan 1, Kortemark / gratis / 
info via 051 56 61 08 of cultuur@kortemark.be

de langste muur van ‘El Gato 
Negro’ en na 10 jaar vorm-
den deze een hele galerij aan 
beroemdheden en legendes.

Naast de hoogstaande esthe-
tische kwaliteit viel telkens ook 
weer de diepmenselijke uitstra-
ling van Pauls foto’s op.

Hij wist steeds een stuk van de 
ziel en de persoonlijkheid van 
de artiest bloot te leggen. Hij 
verkreeg dit resultaat door warm 
intermenselijk contact eerder 
dan door technisch vernuft.

Alle muzikanten die kwamen 
optreden in ‘The Black Cat’ her-
inneren zich allemaal nog Paul 
haarscherp want hij was niet 
alleen een bekwaam artiest maar 
ook een groot mens.

Tentoonstelling gratis toegan-
kelijk in cultuurcentrum de 
Brouckere in Torhout van vrij-
dag 9 september t/m zaterdag 
22 oktober 2022

Jan Van Stichel
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september t.e.m. 
november
Kunstenaar in de kijker
Dieter Provoost /  
Eyeslikepics – fotografie

Tentoonstelling / Dieter reist de 
grenzen af tussen stad en landschap, 
verleden en heden. Hij gebruikt hier-
bij oude historische technieken, die 
te vaak in de vergeetput verdwenen 
door de opkomst van moderne tech-
nologie. Voor hem zijn de verganke-
lijkheid van gebouwen, de mensen 
en de natuur een eeuwige bron van 
inspiratie. Tijdens je bezoek aan de 
tentoonstelling bekijk je heel even de 
wereld door zijn ogen. 

Dieter is lid van het OAZE-platform, 
een netwerk en verzamelplaats voor 
creatievelingen in de Ginter-regio. 
Meer weten over dit project? 
www.oaze.be 

gemeentehuis Zedelgem (tijdens 
de openingsuren)  / gratis / 
www.zedelgem.be/tentoonstellin-
gen / 050 28 83 30 / 
cultuur@zedelgem.be 

Te
nt

oo
ns

te
ll

in
ge

n

Dieter Provoost / 
EyesLikePics

In gesprek met 
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Op je website 
(www.eyeslikepics.com) lezen 
we dat je in 2011 gestart bent 
met exposeren. Kun je ons 
iets meer vertellen over hoe 
de passie voor fotografie is 
ontstaan? 
Ik had het al altijd wat in me , maar 
toen ik voor een maand door de 
Pyreneeën trok is mijn passie hele-
maal opengebloeid. Daar ging ik voor 
het eerst helemaal op in het fotogra-
feren van bloemen, planten, dieren 
en omgeving. Sindsdien is de zin om 
te fotograferen alleen maar sterker 
geworden en heeft vooral de natuur-
fotografie mij nooit meer losgelaten . 
 
Hoe zette je de eerste stap 
naar een expositie? Wat was je 
ervaring?  
Dat was in maart 2011, toen hadden 
we met enkele vrienden samen een 
zaaltje gehuurd. Dit waren vrien-
den die elk ook bezig waren met 
hun eigen soort kunst , we hebben 
reclame gemaakt en nadien merkte 
ik dat dit me best wel lag .  

Het vertellen van je eigen verhaal aan 
de hand van de beelden die je maakt 
en dit delen met mensen blijft me 
wonderbaarlijk .  

Je stelt ondertussen tentoon in 
steden zoals Rotterdam, Den 
Haag, Budapest, Barcelona…. 
Hoe kijk je er tegenaan om 
ook in je thuisbasis tentoon te 
stellen?   
Ik heb hier veel meer stress voor 
omdat Zedelgem mij nauw aan het 
hart ligt.  En ik vind het enorm leuk 
om mijzelf hier eens beter te kunnen 
voorstellen. 

Hoe beleef je heel het proces 
van inspiratie tot realisatie van 
een kunstwerk? Wat is daarbij 
belangrijk voor jou?  
Vooral het aanwezige licht , de 
omgeving, het toestel en het proces 
dat voorafgaat aan je beeld maken. 
Evenzeer ook het gevoel dat je op 

dat moment in je hart hebt. Met een 
technische camera heb je veel meer 
tijd nodig om je instellingen goed te 
krijgen, het leert je veel bewuster 
te zijn van je omgeving en van het 
beeld dat je voor ogen hebt en wil 
bekomen. Met camera’s van 100 jaar 
oud moet je al meer rekening houden 
met het dromerige effect dat je zal 
verkrijgen, wat bij landschappen in 
het gouden uur licht in de ochtend 
wonderbaarlijke effecten kan geven. 
In zwart-wit leer je ook om de ziel van 
iets te fotograferen, je leert om het 
licht en het leven of de dood te zien . 

Je hebt je aangesloten bij het 
OAZE-platform voor nieuwe 
en jonge makers binnen Ginter. 
Wat was jouw drijfveer?  

Omdat ik altijd bezig wil blijven en 
soms is het ook heel leuk om andere 
mensen te leren kennen die met 
totaal verschillende dingen bezig zijn, 
het geeft een mens ook onbewust 
inspiratie. 

Wat zou je graag willen 
meegeven aan startende 
creatievelingen?  
Doe je ding, zelfs al is het de 100ste 
keer nog steeds niet toonbaar. 
Blijf bezig, oefen, kom naar buiten 
met de dingen die je maakt en verlies 
vooral je hele hart erin. Creatief zijn is 
zo belangrijk in deze veel te harde en 
haastige wereld. 

Mooie woorden om dit 
interview mee af te sluiten.

Dankjewel Dieter, we kijken 
uit naar je tentoonstelling in 
Zedelgem!

Valerie Ioos 

Op uitnodiging van de lokale 
werkgroep beeldende kunst zal 
Dieter Provoost in het najaar 
van 2022 tentoonstellen in het 
gemeentehuis van Zedelgem. We 
mochten in de Ginterregio reeds 
kennis maken met zijn werk tijdens 
KoekelART in 2019 en kunstroute 
pARTcours in 2021, maar zijn talent 
voor fotografie is ook bekend 
buiten onze grenzen.  Valerie 
Ioos (dienst cultuur Zedelgem) 
interviewde Dieter Provoost naar 
aanleiding van de tentoonstelling 
in het gemeentehuis.

Tentoonstellingen
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15 oktober t/m 
11 december
Yves Malfliet - 
I N V A S I O N

Keramiek / Malfliets beelden zijn 
intrigerend, onverwacht en anekdo-
tisch. Zijn werken zijn theatraal en 
dikwijls vervreemdend dubbelzinnig: 
achter het masker van het amu-
sement gaat dikwijls heel wat sar-
casme, bittere realiteit en narratieve 
absurditeit schuil. Zijn werken krijgen 
het statuut van een hedendaags 
sprookje met operaclichés, balance-
rend tussen naïviteit, het sacrale en 
het mystieke, waarbij de conceptuele, 
narratieve slagkracht het vakman-
schap overstijgt.

Op locatie: Deze tentoonstelling zal 
plaatsvinden in Kasteel Ravenhof, 
Ravenhofstraat 5, Torhout, in samen-
werking met het cultuurcentrum 
maar in organisatie van Vrijetijdshuis 
Torhout en is gratis.

Meer info: Cultuurcentrum de 
Brouckere Torhout / 
www.ccdebrouckere.be / 
050 22 11 50 / ccdb@torhout.be

The show must go on! Ook in tijden van corona!

Op 10 juni lanceren ze de eerste single en videoclip van de nieuwe samen-
werking en vanaf dan zullen ze stelselmatig meer muziek de wereld instu-
ren. Ze hopen zich zo op de Belgische metalkaart te zetten, een fanbase 
op te bouwen en bookers te overtuigen om hen een plekje te geven op hun 
show of festival.

Maar ze kijken ook verder en hun plannen voor de toekomst zijn niet van de 
minste. Deze zomer wordt er hard gewerkt aan een full album. “Alle num-
mers zijn reeds tot in de puntjes uitgewerkt en vragen nu nog enkel nog om 
een keiharde productie. Deze zal verzorgd worden door Tomster Studios in 
Nederland.” De release van dit album zal ook gekoppeld worden aan hun 
eerste liveshow. Deze zal plaats vinden in Club De B in Torhout op 29 okto-
ber 2022. Uiteraard willen ze vanaf de release vooral vaak gaan spelen: 
“want niets is mooier dan het creatieve monster dat we gecreëerd hebben 
face to face te delen met mensen.”

Liveshows zijn voor bands dé inkomstenstroom waarmee producties 
worden gefinancierd. Het wegvallen van deze liveshows de afgelopen 
(corona-)periode zorgde ervoor dat ook de leden van MANTAH andere 
oplossingen moesten zoeken. Ze zaten echter niet stil en legden de focus 
op het uitwerken van muziek en bijhorende videoclips.

“ Hoewel we onze passie 
nog altijd liefst live delen, 
is een digitale doorstart 
onontbeerlijk in deze tijden. 
Het belang hiervan steeg 

 nog tijdens de pandemie.” 
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Die doorstart moest ook goed zitten en daar wilde de band zich dus ook goed 
op voorbereiden, maar zonder budget konden ze niet veel aanvangen. “De pro-
jectsubsidie aangeboden door het Oaze – platform biedt ons de mogelijkheid 
om op te starten met de nodige advertenties, goede bandfoto’s, distributie van 
onze muziek op online – platformen e.d.m. Allemaal verwachtingen die genor-
maliseerd zijn t.o.v. (nieuwe) bands, maar die ook een kostenplaatje met zich 
meedragen. Dankzij Oaze konden we dit uitwerken op de manier waar we ons 
zelf goed bij voelen en zijn dan ook blij met het resultaat.”

Bert Nauwynck, de bassist van de band, is werkzaam in de vrijetijdssector 
en houdt het lokale ondersteuningsbeleid dan ook in de gaten waardoor de 
mogelijkheden van Oaze al snel in het vizier kwamen. “Tof dat ook bands hierin 
niet zijn vergeten!”

Heb jij ook een creatief project waar je ondersteuning voor zoekt of sta je te 
popelen om zelf het podium te betreden of je kunst tentoon te stellen? Dan 
kan ook jij beroep doen op de subsidies van OAZE. Alle informatie vind je op 
oaze.be/subsidies.

En MANTAH? Hoe gaat het daarmee verder?

Wil je de band volgen? Dan is alle informatie terug te vinden via mantahband.
com, de gekende sociale mediaplatformen Facebook en Instagram en uiter-
aard vind je hun muziek ook op de gekende streamingplatformen als Spotify. 

De band bestaat uit Bert Nauwynck op bas (ex-Diecast Unit, ex-CircleLogic,…), 
Bart Vandeportaele op gitaar (o.a. ex-Spoil Engine), Sven Hersens verzorgt 
de zang (o.a. Fields Of Troy), Lothar Ryheul op drums (o.a. Fields Of Troy) en 
Dennis Wyffels op gitaar (o.a. Lethal Injury).

Ellen Rooms & Bert Nauwynck

“ Maar bovenal hopen we jullie dit 
najaar te zien op onze release show 
of één van de daaropvolgende shows 
in de contreien”.



Ginter
Coördinator: Loes van der Heijden
Communicatie: Ellen Rooms
P.A. Vynckeplein 1 / 8210 Zedelgem
050 28 86 08
info@ginter.be
www.ginter.be

Maatschappelijke zetel
Pater Amaat Vynckeplein 1 / 8210 Zedelgem

Gistel
Vrijetijdscentrum Zomerloos
Sportstraat 1 / 8470 Gistel
059 27 98 71
cultuur@gistel.be
www.gistel.be

Bibliotheek Ter Elst
Warandestraat 7 / 8470 Gistel
059 27 40 41
bibliothecaris@gistel.be

Ichtegem
Cultuurdienst
Stationsstraat 1 / 8480 Ichtegem
059 34 11 39
cultuurdienst@ichtegem.be
www.ichtegem.be

Sport- en cultuurcentrum De Klokkenput
Bruggestraat 104 A / 8480 Ichtegem

Bibliotheek
Engelstraat 66 / 8480 Ichtegem
051 58 37 34
bibliotheek@ichtegem.be
http://ichtegem.bibliotheek.be

Jabbeke
Cultuurdienst
Dorpsstraat 3 / 8490 Jabbeke
050 81 02 11
cultuur@jabbeke.be
www.jabbeke.be

Bibliotheek
Vlamingveld 40 / 8490 Jabbeke (Vrijetijds-
centrum)
050 81 01 60
bibliotheek@jabbeke.be

Koekelare
Cultuurzaal De Balluchon
Moerestraat 19
8680 Koekelare
www.ticketwinkel.be/balluchon

Cultuurdienst
Sint-Maartensplein 15B / 8680 Koekelare
051 61 04 94
cultuurentoerisme@koekelare.be
www.koekelare.be

Bibliotheek
Sint-Maartensplein 15B / 8680 Koekelare
051 58 09 65
bibliotheek@koekelare.be
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Kortemark
De Beuk & cultuurdienst
Torhoutstraat 9 / 8610 Kortemark
051 56 61 08
cultuur@kortemark.be
www.kortemark.be

Bibliotheek
Torhoutstraat 7 / 8610 Kortemark
051 56 88 27
bibliotheek@kortemark.be

Oudenburg
RAM / ipso facto & dienst cultuur
Marktstraat 25 / 8460 Oudenburg
059 56 84 00
ram@oudenburg.be
www.ram-oudenburg.be

Bibliotheek
Hoogstraat 17 / 8460 Oudenburg
059 26 82 50
bibliotheek@oudenburg.be

Torhout
Vrijetijdshuis
Markt 1 / 8820 Torhout
050 22 07 70
vrijetijdshuis@torhout.be
www.torhout.be

Cultuurcentrum de Brouckere
Aartrijkestraat 6 / 8820 Torhout
050 22 11 50
ccdb@torhout.be
www.ccdebrouckere.be

Bibliotheek
Ravenhofstraat 9
8820 Torhout
050 22 11 40
bib@torhout.be

Zedelgem
Ticketbalie / Onthaal
Pater Amaat Vynckeplein 1 / 8210 Zedelgem
050 28 83 30
tickets@zedelgem.be
www.zedelgem.be/tickets

Cultuurdienst
Pater Amaat Vynckeplein 1 / 8210 Zedelgem
050 28 86 05
cultuur@zedelgem.be

Bibliotheek
Stadionlaan 50 / 8210 Zedelgem
050 20 80 08
bibliotheek@zedelgem.be


