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Familieaanbod
voor kinderen  
en (groot)ouders

UiT in de regio

zondag 6 november 

Post uit Hessdalen / Pakman (5+)
Circus-muziek / In 'Pakman' ontmoeten de ritmes 
van jongleur Stijn Grupping en drummer Frederik 
Meulyzer elkaar. Met de ritmes en routines van 
botsballen en drums componeren zij een inven-
tieve, korte live muziekbelevenis. Een intense 
muzikale circusperformance in de herfstvakantie.
14 - 15 - 16 uur • € 8 • Op locatie /  
in een vrachtwagen naast het cultuur-
centrum • Cultuurcentrum de Brouckere  
Torhout • www.ccdebrouckere.be 

zaterdag 19 en zondag 20 november

Kunstambachtenbeurs en Kunstendag voor Kinderen
Kunst / De Ichtegemse kunstambachtenbeurs – voor 
het eerst een volledig weekend – focust opnieuw op 
pure kunstambacht. Zondag 20 november is tevens 
nationale Dag van de Ambachten én Kunstendag 
voor Kinderen. Heel wat kunstenaars uit onze eigen 
gemeente en de regio nemen deel. Dit jaar voor-
zien een aantal kunstenaars naast demonstraties 
ook workshops waardoor je op een laagdrempelige 
manier kunt proeven van verschillende kunstvormen.

Verder is er een aangepast programma voor kinderen en jongeren met onder meer 
theater en tal van animatie. Kom zeker langs, ontdek kunstenaars en ambachten 
uit de buurt en dompel je onder in de creatieve sfeer. Wie weet vind je al een uniek, 
eigenzinnig en persoonlijk cadeau om aan iemand te schenken tijdens de feestdagen?
zaterdag van 14 tot 18 uur - zondag van 10 tot 18 uur • sporthal Ichtegem • 
gratis • 059 34 11 46 • cultuur@ichtegem.be

zondag 20 november 

Kunstendag voor Kinderen in Torhout (3-12 jaar)
Familiefestival / Elk jaar op de derde zondag van 
november viert Vlaanderen Kunstendag voor 
Kinderen. In de Brouckere kan je die dag terecht 
voor workshops, doe-activiteiten en véél meer! 
FroeFroe brengt sprookjesachtige interactieve 
attracties mee in hun Pretpakket, er zijn voorstel-
lingen in een bus over een wereld van lichtknopjes, 
zonsopkomsten en vergeten straatlampen (Licht, 
lichter, liegt van hetpaleis / Post uit Hessdalen (4+)). 

FroeFroe brengt Zeeboenk (6+), over (klein)mannen met baarden en loze meisjes 
(die willen gaan varen). 
13.30 - 17 uur • € 5 (voorstellingen) / gratis (doe-activiteiten) • In en rond het
cultuurcentrum • Cultuurcentrum de Brouckere Torhout • www.ccdebrouckere.be 

Kunstendag voor Kinderen in Zedelgem (6-12 jaar)
Workshops / Kunstendag voor kinderen is dé culturele hoogdag op maat van gezin-
nen. In GC De Groene Meersen in Zedelgem kun je deelnemen aan een aantal leuke 
workshops. Dit jaar staat de kunstendag helemaal in het teken van natuurtalen-
ten. Ontdek de kunstenaar in jezelf! Vanaf 1 oktober vind je ons programma via  
www.zedelgem.be/tickets
voormiddag • GC De Groene Meersen Zedelgem • gratis, maar inschrijven is 
noodzakelijk • www.zedelgem.be/tickets • 050 28 83 30 • tickets@zedelgem.be

vrijdag 25 november 

Pyjamavoorleesavond
Voorlezen / Voorleesuurtje met knutselmomentje voor kinderen van 4 tot 8 jaar rond 
het thema Lezen met je oren.
18.30 uur • gratis • Bibliotheek Ter Elst, Warandestraat 7, Gistel • https://gistel.bibliotheek.be

zaterdag 26 november

Boekensnuffel met Inge Umans n.a.v. de Voorleesweek
Tijdens de Boekensnuffel gaan we samen op ontdek-
king: Inge Umans vertelt, zingt, speelt en geeft tips. 
We duiken het aanbod in en Inge speelt in op wat er 
spontaan gebeurt. We bekijken welke boekjes geschikt 
zijn en hoe je eruit kan voorlezen en bij kan vertellen, 
op het ritme van elk kind. Deze workshop start om 
9.30, 10.30 en 11.30 uur. Plaatsen zijn beperkt tot max. 
6 gezinnen per sessie.
9.30 tot 12.30 uur • Bibliotheek Zedelgem •  
inschrijven tot 19 november • 050 20 80 08 •  

   bibliotheek@zedelgem.be

woensdag 30 november

Knutselworkshop i.s.m. Feeërieke
Workshop / We gaan opnieuw knutselen in onze bibliotheek. Dit keer in het thema van 
sinterklaas. Meer info volgt via http://zedelgem.bibliotheek.be.
14 tot 16 uur • Bibliotheek Zedelgem • € 2,5 • inschrijven tot 23 november • 
050 20 80 08 • bibliotheek@zedelgem.be

zaterdag 3 december

Sinterklaas leest voor in de bib van Eernegem
Bibliotheek / Niemand minder dan de Sint komt langs om de allerleukste avonturen 
voor te lezen uit zijn grote boek. Misschien brengt hij ook wel wat lekkers mee voor jou?
9 tot 9.30 uur voor peuters en 1ste kleuter / 10 tot 10.30 uur voor 2de en 3de kleuter
11 tot 11.30 uur voor 1ste, 2de en 3de leerjaar
Gratis • inschrijven voor 29 november via https://ichtegem.bibliotheek.be • 
Bibliotheek Eernegem

Sprookjes enzo / HOPE (3+)
Circus / 'HOPE' is een pandemisch sprookje gemaakt door Pietro Chiarenza samen met 
Anders en Milo, zijn twee oudste zonen, tijdens de eerste lockdown. Je kan je verwachten 
aan een intense performance vol vuur en circus, voor jong en oud.
19 uur • € 10 • Op locatie / achterkant van de tribune van de atletiekpiste. Ingang 
langs het skatepark, Aartrijkestraat 11/B in Torhout • Cultuurcentrum de 
Brouckere Torhout • www.ccdebrouckere.be 

zondag 18 december 

Esmé Bos & Bart Voet / DIERenLIED (2,5+)
Muziek / Een ode aan het dier. Met zelfgeschreven en bestaande dierenliedjes in ver-
schillende talen. Een combinatie van het dierenrijk en muziek, filosofische bespiegelingen 
en hartverwarmende liedjes. Wegdromen op zoete tonen en een nog zoetere stem.
15 uur • € 10 • Cultuurcentrum de Brouckere Torhout • www.ccdebrouckere.be 

UiTdatabank.be
Geef zelf je activiteit in!

woensdag 21 december

Voorleesmoment
Voorlezen / Voorleesuurtje met knutselmomentje voor kinderen van 4 tot 8 jaar rond 
het thema kerst.
14 uur • Gratis • Bibliotheek Ter Elst, Warandestraat 7, Gistel • 
https://gistel.bibliotheek.be

maandag 26 december t/m vrijdag 30 december 

Planktom / Stars! (7-15 jaar) 
Musicalstage / Muziek, zang, gesproken dialogen, 
dans en betoverende kostuums vormen weer één 
mooi geheel op het grote podium. Aan het einde van 
de stageweek, op 30 december, is er om 17u30, een 
leuk toonmoment waar je familie jou op de planken 
kan bewonderen! Het musicalfeest kan dus beginnen, 
musicalsterren!
10u tot 16u (laatste dag tot 18u) • €175 • De Beuk,  
Torhoutstraat 9, 8610 Kortemark • vzw Planktom  
i.s.m. Cultuurdienst Kortemark • www.musicalstage.be 

woensdag 28 december

Kinderactiviteit Kerstmis
Bibliotheek / We verwelkomen graag de kleutertjes van de 2de en 3de kleuterklas in 
onze uitleenpost te Aartrijke voor een fijne activiteit rond Kerstmis. We luisteren naar 
een mooi en gezellig verhaal. Daarna maken we een leuk knutselwerkje dat je na afloop 
kan meenemen naar huis.
14 tot 15 uur • Uitleenpost Aartrijke • gratis • inschrijven tot 21 december • 
050 20 80 08 • bibliotheek@zedelgem.be

zondag 8 januari 2023

Theater Terra / Jungleboek (6+)
Theater-muziek / Laat je meevoeren in 'Jungleboek': 
de familiemusical in de kerstvakantie over avontuur 
en vriendschap! Van Theater Terra, de makers van 
'De Kleine Zeemeermin', 'Aladdin' en 'Peter Pan'. Een 
leuk extraatje: na de voorstelling kan je samen met 
de acteurs en poppen op de foto.
15 uur • € 14 basistarief • Cultuurcentrum de  
Brouckere Torhout • www.ccdebrouckere.be

Colofon:
Verantwoordelijke uitgever: Ginter, intergemeentelijke cultuurpartners,  
Pater A. Vynckeplein 1, 8210 Zedelgem
Ontwerp en druk: die Keure, Brugge
Ginter is het intergemeentelijk cultureel samenwerkingsverband van Gistel, 
Ichtegem, Jabbeke, Koekelare, Kortemark, Oudenburg, Torhout en Zedelgem.
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woensdag 26 oktober

Kinderactiviteit Halloween
Bibliotheek / We verwelkomen graag kinderen van het 1ste en 2de leerjaar in onze 
gloednieuwe bib van Veldegem voor een gezellige activiteit 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

zondag 30 oktober

Clown Rocky / Clown Rocky's Sint-Maartenshow
Theater / 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 meebrengt. Het wordt opnieuw een 
leuke en interactieve show met andere spelletjes, andere 
goochelacts en vooral veel plezier met de Pieten erbij. 
We kunnen opnieuw meezingen,..., meedansen en vooral 
meegenieten van deze leuke show.

14.30 uur • De Balluchon Koekelare • € 8 volwassenen / € 6 min 12 jaar • 
www.ticketwinkel.be/balluchon • 051 61 04 94 • cultuurentoerisme@koekelare.be

woensdag 2 november 

Piv Huvluv / stand-up comedy 4Kids (8-14 jaar) 
Workshop / Voor hij in de namiddag zijn voorstel-
ling'De Allereerste keer' in De Beuk komt spelen, 
krijgen acht (8!) kinderen de kans om een echte 
comedians te worden! Piv leert de kids de kneepjes 
van het vak en nodigt hen uit om tijdens de namiddag 
zijn voorprogramma te voorzien. 
Deze workshop kan enkel in combinatie met de fami-
lievoorstelling 'De Allereerste keer' geboekt worden.
10 tot 12 uur • € 5 • De Beuk, Torhoutstraat 9,  
8610 Kortemark • Cultuurdienst Kortemark •  
https://kortemark.recreatex.be • 051 56 61 08

Piv Huvluv / De Allereerste keer (7+) 
Familievoorstelling / Je beleeft Piv's groei naar zelfstandigheid: de mislukkingen, 
de onverwachte wendingen, de gênante situaties, de overwinningen, de trauma's,… 
Ze passeren allemaal de revue en wekken óf herkenning óf verlangen op, naar die 
eigen allereerste keer. Hij heeft het over zijn eerste boek, het eerste optreden met de 
kleuterklas, de eerste Nieuwjaarsbrief, de eerste keer alleen thuis, voor de eerste keer 
boodschappen mogen doen, de eerste spreekbeurt, het eerste liefje en nog zoveel meer.
15.30 uur • € 5 • De Beuk, Torhoutstraat 9, 8610 Kortemark • Organisatie: Cultuur-
dienst Kortemark • Info en tickets via https://kortemark.recreatex.be • 051 56 61 08

donderdag 3 november

Familiefilm in de herfstvakantie
Film / Titel nog niet gekend, we proberen een zo recent mogelijke film te tonen. 
Informatie over de films kan je later op www.ccdebrouckere.be vinden of aan de balie 
van de Brouckere vinden (filmflyers). + ook op 5 januari is er een film voorzien.

doorlopend

Gladiatoren, mensen zoals jij en ik
De tentoonstelling brengt het verhaal van de gladiatoren 
met de focus op het leven achter de schermen, achter 
de grote publieke optredens waar het spektakel centraal 
stond. Een collectie unieke stukken, maar ook gladiator-
figuren, replica's, kortfilms en 3D-beelden brengen de 
helden en heldinnen van de arena weer tot leven. Het 
orgelpunt van de tentoonstelling is de film 'Het houten 
zwaard' over een Bataafse jongen die door de Romeinen 
als slaaf wordt verkocht aan een gladiatorenschool.

RAM, Marktstraat 25, Oudenburg • € 5 (volwassenen), € 2,5 (kinderen) (bezoek 
aan de vaste collectie is inbegrepen in de prijs) • Educatief pakket voor scholen op 
aanvraag: 2,5 euro per leerling

september t.e.m. november 

Theaterwandeling Een blauwe vogel 
Theaterwandeling / Een Blauwe Vogel is een interac-
tieve theaterwandeling 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. De wandellus 
is 3 kilometer lang en start aan het gemeentehuis van 
Loppem. Via een QR-code op verschillende infoborden 
langs de route kun je telkens de verschillende versies 

van het prachtige verhaal over 'de blauwe vogel' ontdekken. De theaterwandeling is 
geschikt voor iedereen vanaf 4 jaar. 
Gemeentehuis Loppem, Dorp 1 • gratis • download een plannetje via 
www.zedelgem.be/theaterwandeling-een-blauwe-vogel • 050 28 86 05 • 
cultuur@zedelgem.be

zaterdag 3 september

Luisteroortjes (3-6)
Bibliotheek / Luister je graag naar een leuk verhaal? Elke eerste zaterdag van de 
maand verwelkomen we kleuters van 3 tot 6 jaar heel graag in onze bibliotheek voor 
onze 'luisteroortjes'. Hierin laten we elke maand een ander thema aan bod komen. Op 
3 september is het thema 'Dierenpret'. Vooraf inschrijven is niet nodig.
11 tot 12 uur • ook nog op 1 oktober, 5 november en 3 december •  
Bibliotheek Zedelgem • gratis • 050 20 80 08 • bibliotheek@zedelgem.be

zaterdag 3 september 2022 t.e.m. 6 mei 2023

TIC Torhout / Jong Atelier (6-12 jaar)
Vorming / 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 eindresultaat.
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 disci-
plines en culturele ontwikkelingen. 

9u tot 12u - € 160 • Academie, Torhoutstraat 36, 8610 Kortemark •  
Tic Torhout i.s.m. Cultuurdienst Kortemark • info@vormingticrembert.be • 
www.vormingticrembert.be

maandag 26 september t/m zaterdag 1 oktober

Mobiele Arcadehal 
Bibliotheek / Je waant je in de bibliotheek even in 
een echte arcadehal van weleer. In onze bib zal je 3 
Arcadegames vinden in mooie, handgemaakte 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

zondag 2 oktober 

4Hoog / Stok Paard Prins (3+)
Theater / Tromgeroffel! Heldhaftige gevechten! 
Gigantische kastelen! Prinsessen wakker kussen! Ware 
liefde! Romantiek! Welkom in de zoete dromen van 
Stok Paard Prins. Een heerlijke buitenvoorstelling 
voor kleuters.
15 uur • € 10 basistarief• Op locatie / domein 
Kasteel d' Aertrycke, Zeeweg 42, Torhout •  
Cultuurcentrum de Brouckere Torhout • 
www.ccdebrouckere.be 

vrijdag 7 oktober 

Studio Orka / Craquelé (8+) - UITVERKOCHT
Theater / 'Craquelé' vertelt het verhaal van een 
opgroeiende jongen en alles om hem heen. Flarden, 
herinneringen en dromen, momenten die bepalen 
wie we zijn of nooit mochten worden. Een pakkend 
verhaal gebracht door een topcast (Dominique Van 
Malder, Janne Desmet, Titus Devoogdt, Tania Van 
der Sanden, Robrecht Vanden Thoren, Ilse de Koe, …)
19 uurf • € 20 basistarief • Bij de Buren / 'Don  
Bosco'-kerk (Don Boscolaan 30, Kortrijk).   

We vertrekken met de bus stipt om 17.30 uur in Torhout aan de voorkant 
van het cultuurcentrum • Cultuurcentrum de Brouckere Torhout • 
www.ccdebrouckere.be 

zaterdag 22 oktober

Bekegem Speelt Met Vuur
Volksfeest / Bekegem Speelt Met Vuur maakt er 
zoals elk jaar een spetterend volksfeest van. Na de 
eucharistieviering en de ommegang wordt opnieuw 
een heus 'Laurentiusvuur' aangestoken. Daarna kan 
iedereen genieten van heerlijke hapjes en drankjes in 
het tentendorp bemand door de lokale verenigingen. 
Voor de muziek zorgen deze keer Nevermind Nessie 
(een gezonde portie folkrock om er meteen stevig in te 
vliegen) en partyband XPD (met een wervelende show 

en een rollercoaster van hits). Tussenin zorgt een vuurartiest voor een spectaculaire act. 
Bekegemse ambiance gegarandeerd!
vanaf 18 uur • Markt Bekegem • toegang gratis • 059 34 11 46 • cultuur@ichtegem.be

Tweelicht & Zoon / Patje, de kikkerprins
Familievoorstelling / De Kikkerprins is een vrolijk 
springerig en hoppend verhaal over uiterlijk en 
innerlijk, over eigenbelang en vriendschap, over 
vluchtelingen en buitelingen, over oogkleppen en 
ogen openen, over loslaten en volwassen worden. 
Voor iedereen vanaf 7 jaar. 
14 uur • GC De Groene Meersen Zedelgem • 
€ 7 standaard / € 5,5 leden Gezinsbond • 
www.zedelgem.be/tickets • 050 28 83 30 • 
tickets@zedelgem.be

vrijdag 4 november

41ste Bietenstoet en volksfeest Sint-Maarten
Volksfeest / De sprookjesachtige, geanimeerde Bietenstoet trekt voor de 41ste keer door 
de straten van Ichtegem. Na aankomst is er allerlei animatie voorzien, volgt de prijsuit-
reiking voor mooist versierde biet en etalage en zorgen lokale verenigingen opnieuw 
voor een heus smuldorp. Ook vuuracts en muziek zorgen voor de nodige ambiance!
start 18.30 uur • domein Huis Dekeyser • gratis • 059 34 11 46 • 
cultuur@ichtegem.be

Voorleesmoment
Voorlezen / Voorleesuurtje met knutselmomentje voor kinderen van 4 tot 8 jaar 
rond het thema herfst.
17 uur • gratis • Bibliotheek Ter Elst, Warandestraat 7, 8470 Gistel • 
Bibliotheek Ter Elst • https://gistel.bibliotheek.be

zaterdag 5 november

Sint-Maarten leest voor in de bib van Ichtegem
Bibliotheek / Niemand minder dan de Sint komt 
langs om de allerleukste avonturen voor te lezen 
uit zijn grote boek. Misschien brengt hij ook wel 
wat lekkers mee voor jou?
13.30 tot 14 uur voor 1ste, 2de en 3de leerjaar
14.30 tot 15 uur voor 2de en 3de kleuter
15.30 tot 16 uur voor peuters en 1ste kleuter
Gratis • inschrijven voor 1 november via  
https://ichtegem.bibliotheek.be • 
Bibliotheek Ichtegem

5, 16, 19 en 23 november

Bekende Zedelgemnaren lezen voor
Bibliotheek / In november vieren we zoals steeds de Voorleesweek in de bib. Dit jaar maken we 
er meteen een hele maand van! We nodigen gedurende de maand november enkele bekende 
Zedelgemnaren uit in de hoofdbib én in onze uitleenposten om te komen voorlezen. Wil jij 
graag de burgemeester eens ontmoeten? Kom dan zeker luisteren en breng je vriendjes mee! 
Zaterdag 5 november • 10 tot 10.30 uur • boswachter Koen Maertens • Uitleenpost Aartrijke 
Woensdag 16 november • 15 tot 15.30 uur • wijkinspecteurs Loppem Willem Verhaeghe 
en Heidi Ramoudt • Uitleenpost Loppem
Zaterdag 19 november • 10.30 tot 11 uur • Schepen Charlotte Vermeulen • Uitleenpost 
Veldegem
Woensdag 23 november • 15 tot 15.30 uur • Burgemeester Annick Vermeulen • 
Hoofdbibliotheek Zedelgem
Gratis • 050 20 80 08 • bibliotheek@zedelgem.be • inschrijven niet nodig
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