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Ja, ik wens voortaan de Ginter  
magazines te ontvangen bij mij thuis.

De magazines die ik per post wil ontvangen zijn:
❑ GinterGazet: algemeen aanbod.
❑ Erfgoedbrochures: aanbod rond Erfgoed- en 

Open Monumentendag.
❑ Uniek Klassiek: aanbod rond klassieke muziek.
❑ Ik wil me ook inschrijven op de maandelijkse 

digitale nieuwsbrief.
 
Deze strook volledig ingevuld terugsturen naar:
Redactie Ginter, Pater Amaat Vynckeplein 1, 
8210 Zedelgem. Of zet alle gegevens op mail naar 
communicatie@ginter.be

Invullen in hoofdletters aub.
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Beste lezer,
Blij dat ik jullie opnieuw mag informeren over wat 
ons in de acht Gintergemeenten te wachten staat 
dit najaar. Ik ben er zeker van dat in onze kalender 
voor elk wat wils te vinden is. Of je nu houdt van 
film, muziek of theater, of je liever de frisse buiten-
lucht opzoekt, je vindt zeker iets om in je agenda 
op te nemen.

Laat ons er een warm en gezellig najaar van ma-
ken, met vele fijne momenten die we samen delen. 
Ik wens jullie alvast een prachtig eindejaar, ook al 
lijkt dat nu misschien nog ver weg. Het zal er weer 
sneller zijn dan we verwachten. Ook in 2023 zal 
Ginter het aanbod van de partnergemeenten in een 
duidelijk overzicht tot bij jullie brengen.

Hiernaast krijgen jullie de mogelijkheid om ook 
enkele themapublicaties aan te vragen. Die worden 
dan, net zoals deze Gintergazet, op regelmatige 
basis in jullie brievenbus gedropt. Aanvragen kan 
door het formuliertje terug te sturen of door via 
mail je gegevens door te geven.

Alle publicaties zijn ook steeds digitaal na te lezen 
op ginter.be/publicaties.

Tot binnenkort!

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

facebook.com/UiTinGinter

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.

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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Colofon
De Gintergazet is een gezamenlijke uitgave van de Gintergemeenten Gistel, 
Oudenburg, Jabbeke, Ichtegem, Koekelare, Kortemark, Torhout en Zedelgem.
Redactie Dienst communicatie, Ellen Rooms
Vormgeving en druk Stelvio D’Houst, die Keure
Coverbeeld Yoshie Kuwayama (zie activiteit op pag. 29, Wannes Cappelle & 
Nicolas Callot / Mozart in het West-Vlaams)

De Gintergazet wordt gedrukt op papier dat afkomstig is uit verantwoord beheerde 
bossen waarbij duurzaam economische, sociale en ecologische aspecten centraal 
staan.

Winterlezingen
met ontbijt

Fotoboek Ichtegem 
door een pinhole

Plassendaele 
vroeger en nu

En verder

7
Oudenburg in 
de spotlight

17
Bekende 
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lezen voor

36 
Tentoonstellingen
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11

34
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september t/m november 
Theaterwandeling Een Blauwe vogel

Theaterwandeling / Een Blauwe Vogel is een interactieve theaterwan-
deling 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.  

Start: Gemeentehuis Loppem, Dorp 1 / gratis /  
www.zedelgem.be/theaterw andeling-een-blauw e-v ogel /  
050 28 86 05 / cultuur@zedelgem.be

Faits d’Hiver 

Winterlezingen
met ontbijt

Samen met de BIB, Avansa en De Stoasje presenteren we 
‘Faits d’Hiver’, ofwel: feiten in de winter! 

Tijdens de donkere wintermaanden (okt, nov, dec, jan en 
feb) komen we elke 2de zondag van de maand samen bij 
een lekker fair trade ontbijt, waarbij we telkens een super 
sympathieke spreker uitnodigen. De sprekers behandelen 
elke editie een razend actueel, maatschappelijk onderwerp, 
gekoppeld aan een nagesprek. Zo voorzien we jullie van stof 
tot nadenken, tot de lente terug in het land is.

Voor de start van de lezing geniet je van een uitgebreid, 
lokaal, fair trade ontbijt, klaargemaakt door de ‘De Stoasje’. 
In de pauze wordt dan ook nog eens soep voorzien… Met 
honger zal je bij ons niet van tafel gaan. 

Faits d’Hiver
Pieter Stockmans
De Oorlog in Oekraïne

Zo 9.10.22, 9.30 uur

Pieter Stockmans trok de afgelopen 
jaren tweemaal naar Oekraïne, voor 
in totaal twee maanden terreinonder-
zoek. Hij verbleef aan beide kanten 
van de frontlijn in het oosten (de 
separatistische pro-Russische ‘volks-
republieken’), in Odessa en in Kyiv. 
Vandaag schetst hij wat voorafging 
aan de Russische invasie van Oek-
raïne en geeft hij aan de hand van 
eigen onderzoek en foto’s noodza-
kelijke 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.
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Faits d’Hiver
Bruno De Wever
De Vlaamse Beweging

Zo 13.11.22, 9.30 uur

De verdediging van het Nederlands in België en van de 
belangen van de gemeenschap die er deze taal spreekt, 
werd opgenomen door generaties burgers. Allemaal 
samen vormen ze de Vlaamse beweging, een verzamel-
term voor mensen, organisaties, publicaties en instellingen 
die deze bekommernis gemeenschappelijk hebben, maar 
voor de rest sterk van elkaar kunnen verschillen.

Zij voerden hun acties in de context van een permanent 
veranderende samenleving. De Vlaamse Beweging kan 
niet begrepen worden buiten die context, zoals men even-
min inzicht kan hebben in de geschiedenis van België 
zonder de Vlaamse Beweging in rekening te brengen. Het 
is geen voorspelbaar verhaal met een onontkoombare 
uitkomst. Het stond niet in de sterren geschreven dat in de 
21ste eeuw een Vlaamse deelstaat met een eigen parle-
ment en regering zou bestaan. Waarom is het zo gelopen?

Faits d’Hiver
Willie Van Peer
Waarom ontstond Godsdienst

Zo 11.12.22 , 9.30 uur

Over de hele wereld geloven bijna alle mensen in een 
of andere god. Is dat niet merkwaardig? ‘Bijna’, want er 
zijn ook volken die geen godsdienst hebben. Uit de ver-
gelijking van die twee groepen kunnen we leren waarom 
godsdiensten ontstaan zijn. Recent onderzoek in de biolo-
gie geeft ons namelijk een duidelijk antwoord. 

We weten zelfs waar de eerste godsdiensten zijn ont-
staan, wanneer en ook waarom. Vooral die laatste vraag 
is van groot belang voor vrouwen – want in vrijwel alle 
godsdiensten van de hele wereld nemen vrouwen een 
ondergeschikte plaats in. Merkwaardig? Niet als je weet 
waarom die godsdiensten zijn ontstaan. Deze lezing 
neemt je mee op een fascinerende reis naar een ver 
verleden, toen er nog geen goden en geen godsdiensten 
waren – en wat er toen gebeurd is….

Faits d’Hiver
Jean Paul Van Bendegem
‘Geraas en geruis – een pleidooi voor 
imperfectie’

Zo 15.01.23, 9.30 uur

Jean Paul Van Bendegem heeft het over zijn boek ‘Geraas 
en geruis’. We willen het graag perfect hebben maar dat 
lijkt nooit te lukken. Altijd mankeert er iets. Altijd net niet. 
Altijd? Werkelijk? Dat is de stelling van dit boek: inderdaad 
altijd, werkelijk! 

Het geraas verwijst naar ons zo gebrekkig spreken over 
de wereld, het geruis naar de voortdurende verstoorde 
wereld zelf. Maar een stelling vraagt om bewijsmateriaal, 
een opdracht die evident niet perfect uit te voeren is. Dus 
is het allemaal netjes geordend in dit boek? Ik vrees van 
niet. Is het een persoonlijk verhaal? Ja, dat zeker. Is het een 
academisch betoog? Dat ook, bij momenten. 

Faits d’Hiver
Geerdt Magiels
Als afv al grondstof wordt

Zo 12.02.23, 9.30 uur

Recyclage is meer dan milieubewust gedrag maar de 
sleutel tot een duurzame economie en een rechtvaardige 
samenleving waarin het sluiten van de kringlopen de enige 
oplossing is voor een leefbare wereld voor iedereen. 

In tegenstelling tot wat velen misschien denken is 
België een van de beste leerlingen van de klas als het 
op recyclage aankomt. Samen zijn we op weg van een 
wegwerpmaatschappij naar een kringloopwereld. Over 
cradle-to-cradle, klimaatverandering, duurzaam onder-
nemen en de plaats van de individuele consument in een 
globale ecologie.

De Mouterij, Brouw ersplein 3, Kortemark
Organisatie: Bibliotheek Kortemark i.s.m. Cultuurdienst Kortemark, De Stoasje en Av ansa
Info en inschrijvingen via kortemark.recreatex.be of 051 56 61 08 
€ 8
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maandag 10 oktober
Oproep leden De Vertelling

Bibliotheek / Samen lezen is een 
andere beleving dan in je eentje 
te zitten lezen. Je beluistert een 
mooi stukje literatuur en samen met 
de begeleider/voorlezer wordt dit 
besproken bij een kopje koffie of 
thee. Wil je dit ook eens ervaren? 
Dan is ‘De Vertelling’ misschien iets 
voor jou.

Barbara Van de Voorde laat je ken-
nismaken met mooie en sterke ver-
halen die worden voorgelezen. Af en 
toe wordt het voorlezen onderbroken 
en kan er van gedachten gewisseld 
worden over het verhaal. Alles ver-
loopt in een ongedwongen sfeer. Je 
moet niet per se iets zeggen, je kan 
ook gewoon luisteren. ‘De Vertelling’ 
vindt plaats in de hoofdbibliotheek 
te Zedelgem en dit steeds op de 
tweede maandag van de maand. Elke 
sessie wordt een ander verhaal en 
gedicht voorgelezen, je hoeft dus 
niet elke maand te komen. Iedereen 
(jong en oud) is welkom. Deelname 
is gratis.

14 tot 16 uur / Bibliotheek Zedelgem /
ook nog op 14 november en 
12 december / gratis / 050 20 80 08 /  
bibliotheek@zedelgem.be

dinsdag 11 oktober
C’Mon C’Mon

Film / De Standaard (****): In prach-
tig zwart-wit geschoten drama waarin 
Joaquin Phoenix zich van zijn zacht-
ste kant toont als een reportagema-
ker die zich ontfermt over zijn neefje. 
Wat betekent het om een jongen te 
zijn in de jaren 2020? En wat bete-
kent het om een familie te zijn in de 
jaren 2020? Na ‘Beginners’ en ‘20th 
century women’ radicaliseert regis-
seur Mike Mills in zijn empathische, 
hartverwarmende cinema.

20 uur / Cultuurcentrum de 
Brouckere (Torhout) / € 7 /
www.ccdebrouckere.be /  
050 22 11 50

vrijdag 14 en 

zaterdag 15 oktober
Tien jaar Vrijetijds-
centrum Jabbeke  

Verschillende activiteiten / In 
2012 - exact tien jaar geleden - werd 
het Vrijetijdscentrum in Jabbeke 
officieel geopend. Onder het motto 
‘Jabbeke geeft je ruimte’, werd het 
toen een gloednieuwe plaats in de 
gemeente waar iedereen terecht 
kan voor allerlei sportmogelijkhe-
den, jeugdactiviteiten en culturele 
evenementen, maar eerst en vooral 
om elkaar te ontmoeten. Sindsdien 
heeft het centrum een enorme boost 
gegeven aan de vrijetijdsbeleving in 
de gemeente.

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.

14.30 uur (i.s.m.OAR) en 
20.30 uur / De Beuk Kortemark / 
€ 2 namiddagfilm /  
€ 4 av ondfilm (incl. drankje) /  
051 56 61 08 /  
https://kortemark.recreatex.be

zaterdag 15 oktober
Een paar is twee

Theater / Willem, Greet en Ronald 
proberen het kluwen waarin hun 
personages zich gevangen weten te 
ontrafelen, maar dat lukt niet zonder 
een paar koordjes door te knippen. 
Willem is met Greet, Greet doet het 
met Ronald, dus wil Willem Mia.

20 uur / De Beuk Kortemark /  
€18 / www.gudrunkortemark.be / 
w alter.denyft@kortemark.be 
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Dit jaar blaast het Vrijetijdscentrum 
dus tien kaarsjes uit. Deze gele-
genheid kon het gemeentebestuur 
natuurlijk niet ongemerkt laten voor-
bijgaan. Daarom toont het Vrijetijds-
centrum op vrijdag 14 en zaterdag 15 
oktober 2022 alles wat het te bieden 
heeft. De afdelingen sport, jeugd, cul-
tuur, kindzorg en de bibliotheek slaan 
de handen in elkaar om een heel 
weekend lang het publiek te laten 
genieten van het divers aanbod aan 
vrije tijd in Jabbeke. 

Altijd al wil proeven van de verschil-
lende sporten die in het gebouw 
doorgaan of de techniekacademie 
willen bewonderen? Kom langs bij 
één van de vele initiaties! Benieuwd 
welk lokaal muzikaal talent er in de 
gemeente te vinden is? Op vrijdag-
avond geven verschillende lokale 
artiesten elk het beste van zichzelf in 
de theaterzaal. De kleinste bezoekers 
kunnen in de bibliotheek genieten 
van een vertelmoment met de enige 
echte kabouter Kwebbel!

Voor elk wat wils tijdens dit feest-
weekend, dus hou zeker de website 
en Facebookpagina van de gemeente 
in de gaten voor meer informatie. Dit 
feestweekend zal voor de inwoners 
gratis toegankelijk zijn.

Vrijetijdscentrum Jabbeke, 
Vlamingveld 40 / gratis /
www.jabbeke.be / 050 81 02 11 / 
evenementen@jabbeke.be

Ontdek Oudenburg samen met De Twaalf

Fietsroute / Geniet nog tot 
november 2022 van de mooie 
fietstocht rond twaalf bekende 
Oudenburgnaars en ervaar de 
schoonheid van de foto’s van 
Pieter Clicteur die telkens op 
één van de favoriete plekken van 
de twaalf personen staan. De 
fietstocht start aan het Abtspark 
en eindigt aan de Abdijhoeve. De 
tocht is bewegwijzerd met gele 
pijlen en bij elke paneel kan je de 
QR-code scannen om zo meer te 
weten te komen over de persoon zelf.

De brochure voor de fietstocht kan je ophalen in de sporthal Ter Beke, 
het Romeins Archeologisch Museum, het stadhuis en de bibliotheek van 
Oudenburg, telkens tijdens de openingsuren.

Meer info: www.oudenburg.be/detwaalf

Nutskast wordt kunstkast

Wandelroute / Leden van kunst-
kring Rodrigo Flamenco hebben eind 
juni tien kastjes van de nutsmaat-
schappijen omgevormd tot kunstwer-
ken. 

Alle kunstwerken zijn te bewonderen 
via een gloednieuwe wandelroute die 
alle locaties met elkaar verbindt. De 
wandeling is op maat van het hele 
gezin.

De brochure voor de wandeltocht 
kan je ophalen in het Romeins 
Archeologisch Museum tijdens de 
openingsuren.

Belpopwandeling
Fiets- & wandelroute / Op 10 verschillende locaties worden allerlei leuke, 
exclusieve verhalen en anekdotes verteld over de geschiedenis van de 
pop-en rockmuziek in Oudenburg. Alles wat je nodig hebt, is een smartp-
hone en een fiets of stapschoenen. Op verschillende locaties hangt een 
bordje met een QR-code.

De brochure voor de wandeltocht kan je ophalen in het Romeins Archeolo-
gisch Museum tijdens de openingsuren.

O
ktober

 

In the spotlight 

DE TWAALF
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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. Zijn nieuwe 
album ‘Oud Zeer’ bevat tien nummers 
vernoemd naar grafschriften die Jan 
op begraafplaatsen las en ons her-
inneren aan het troostende feit dat 
we er weldra nooit meer zullen zijn. 
Muzikaal is ‘Oud Zeer’ kaler, meer 
uitgebeend dan zijn vorige albums. 
Piano, stem, hier en daar wat gitaar 
of strijkers: meer is er niet. 
Een efficiënte ‘detox’ voor het teveel 
aan lawaai, stress en ego dat zo 
eigen is aan de moderne tijd.

19 uur / Cultuurcentrum de  
Brouckere (Torhout): op locatie 
Begraafplaats / € 18 / 
www.ccdebrouckere.be / 
050 22 11 50

Infomoment voor (groot)
ouders van eerste lezertjes

Lezing / Leren lezen, dat is voor 
ieder kind anders. Eén ding is echter 
altijd hetzelfde: thuis oefenen helpt. 
Maar hoe doe je dat als ouder? Hoe 
help je jouw kind het best? En hoe 
doe je dat op een leuke manier? Je 
krijgt een heleboel praktische infor-
matie over leren lezen, over hakken 
en plakken, over zoemend lezen en 
zingend lezen, je leert over AVI’s en 
maakt kennis met het ruime aanbod 
voor eerste lezers in de bibliotheek. 
Dit infomoment wordt gegeven door 
logopediste en auteur Isabelle Gielen.

10 uur / Bib Ichtegem / €5 vvk / 
bibliotheek.ichtegem.be / 
051 58 37 34 / 
bibliotheek@ichtegem.be

Herbert Verreth/Films 
over gladiatoren 

Lezing / Film / Herbert Verreth is 
een vaak gevraagde spreker. Aan de 
filmfragmenten zal hij laten zien in 
welke mate de moderne media over 
gladiatoren de historische waarheid 
al dan niet geweld aandoen.

10 – 12 uur / CC ipso facto, 
Markstraat 25, 8460 Oudenburg / 
€5 (aperitief inbegrepen) /  
https://ram.oudenburg.be / 
reserveren via 059 56 84 00 of 
ram@oudenburg.be 

© FRANCIS VANHEE
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16-29 oktober
Dag van de Trage Weg - Vloethemveld

zondag 16 oktober
Dag van de Trage Weg 
Ichtegem

Gidsentocht / Op de Dag van de 
Trage Weg organiseert het lokaal 
bestuur Ichtegem in samenwerking 
met Tuinhier Ichtegem een gidsen-
tocht in het vernieuwde landschaps-
park Stationsput. De tocht start aan 
de parking van het landschapspark in 
de Spoorwegstraat. Einde is voorzien 
rond 11.30 uur met een aangeboden 
drankje.

10 uur / Landschapspark De 
Stationsput Eernegem / gratis / 
inschrijven tot 11 oktober via 
milieu@ichtegem.be / 059 34 11 20

Wandelroute / Meer en betere 
trage wegen: dat is waar duizenden 
mensen de aandacht voor vragen op 
de Dag van de Trage Weg die dit jaar 
op 15 en 16 oktober is. Een weekend 
lang genieten wandelaars, fietsers en 
ruiters van prachtige tochten. Langs 
nieuwe of juist bedreigde paden. In 
de stad of in ’t groen. Langs karak-
teristieke landschappen en markant 
erfgoed.

In dit kader stippelde wandelclub 
4-op-1-rij uit Zedelgem samen 
met het samenwerkingsverband 
Vloethemveld, 4 mooie wandelingen 
voor jullie uit in en rond Vloethem-
veld. Alle wandelingen lopen langs 
het nieuwe onthaalgebouw, dat op 1 
oktober officieel werd geopend. Van 
1 oktober tot en met 6 november kan 
je er elke zaterdag en zondag tussen 
13 en 18u komen kennis maken met 
de prachtige tentoonstelling die er 
opgesteld staat als introductie aan 
het domein, je kan er een sanitaire 
stop nemen of de benen even rust 
gunnen op de banken binnen of 
buiten. De vrijwilligers van Vloethem-
veld vzw staan je graag te woord 

wanneer je informatie nodig hebt 
over Vloethemveld. Speciaal voor de 
openingsmaand oktober, naar aanlei-
ding van de opening van het onthaal-
gebouw, zullen deze wandelingen wat 
langer dan 1 weekend bewegwijzerd 
worden. Je zal ze kunnen wandelen 
van zondag 16 tot en met zaterdag 
29 oktober 2022. Je kan de routes 
downloaden uit RouteYou, je kan een 
plannetje afhalen in het Kamphuis 
(Vloethemveld 10a, 8210 Zedelgem) 
en ze zijn ook bewegwijzerd tijdens 
deze periode.

Trek je stevige stappers aan en 
geniet van de omgeving.
Gebruikers van deze wandelroutes 
die lid zijn van wandelclub 4-op-1-rij, 
zijn verzekerd. De anderen wandelen 
op eigen risico.

Organisatie: Wandelclub 4-op-1-rij 
in samenwerking met Vloethemveld 
vzw in het kader van het samen-
werkingsverband Vloethemveld 
met Agentschap Natuur, Vlaamse 
Landmaatschappij en gemeenten 
Jabbeke en Zedelgem

© ERWIN DEROUS
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dinsdag 18 oktober
 
Moestuinieren i.s.m. Velt
 
Lezing / Wil je graag in het voorjaar 
starten met een moestuin, maar weet 
je niet goed waar te beginnen? Heb 
je al een moestuin, maar vraag je je 
af welke groenten je beter niet naast 
elkaar plant? En hoe kan je slakken 
of andere plagen op een natuurvrien-
delijke manier bestrijden?  
Sven, ervaren tuinierder bij Velt, komt 
langs om ons alles over een ecolo-
gische moestuin te vertellen. Vind 
je het vreemd dat deze lezing in het 
najaar plaatsvindt? We kunnen je 
alvast vertellen dat het dan het ideale 
moment is om aan de moestuin voor 
volgend voorjaar te beginnen. 

19.30 tot 21.30 uur / Bibliotheek 
Zedelgem / 2,5 € / 
https://zedelgem.bibliotheek.be / 
inschrijven tot 11 oktober / 
050 20 80 08 / 
bibliotheek@zedelgem.be
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woensdag 19 oktober
Dit is Europa

Lezing / In samenwerking met de 
bibliotheek komt professor Hendrik 
Vos zijn boek ‘Dit is Europa’ voorstel-
len. Daarin beschrijft hij de meest 
geweldige anekdotes uit de ont-
staansgeschiedenis van de Europese 
Unie.

20 uur / CC ipso facto, 
Marktstraat 25, 8460 Oudenburg /  
€ 8  / 059 56 84 01 / 
cultuur@oudenburg.be

vrijdag 21 oktober 
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.

20 uur / Vloethemveld, Zedelgem/ 
Kamphuis, Vloethemveld 10a / 
5 euro / Reserv aties via www.
vloethemveldvzw.be/activiteiten 
of 050 28 83 30 (Zedelgem) of 050 
81 01 11 (Jabbeke)

zaterdag 22 oktober
Infomoment wasbare 
luiers

Lezing / Kom alles te weten over het 
gebruik van herbruikbare luiers: de 
verschillende modellen, materialen 
en het wassen. Dit infomoment wordt 
gegeven door Yoke Blondeel van 
Klein Spook.

14 uur / Bib Ichtegem / gratis /  
bibliotheek.ichtegem.be /  
051 58 37 34 /  
yokebondeel@kleinspook.be

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 ‘Laurentius-
vuur’ aangestoken. Daarna kan ieder-
een genieten van heerlijke hapjes en 
drankjes, wervelende muziekoptre-
dens en spectaculaire vuurartiesten!

18 uur / Markt Bekegem / toegang 
gratis / www.ichtegem.be / 
059 34 11 46 / 
cultuur@ichtegem.be

dinsdag 25 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. De cast bestaat 
onder meer uit de voor een Golden 
Globe genomineerde Caitriona Balfe, 
Oscarwinnares Judi Dench, Jamie 
Dornan, Ciaran Hinds en de tienjarige 
Jude Hill.

20 uur / Cultuurcentrum de  
Brouckere (Torhout) / € 7 / 
www.ccdebrouckere.be /  
050 22 11 50
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woensdag 26 oktober 
Noord Nederlands  
Toneel - EXIT Macbeth

Theater / Shakespeares personage 
Macbeth is het archetype van de 
alfaman. De jonge Duitse regisseurs 
Jana Vetten en Jan-Christophe 
Gockel geven in deze herwerking 
echter 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: op locatie Bij de Buren 
Brugge  / € 22 / 
www.ccdebrouckere.be / 
050 22 11 50

 
Halloween in de bib
 
Bibliotheek / We verwelkomen 
graag kinderen van het 1ste en 2de 
leerjaar in onze gloednieuwe bib van 
Veldegem (Veltershof, Koning Albert-
straat 11) 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 / 
https://zedelgem.bibliotheek.be / 
inschrijven tot 19 oktober / 
050 20 80 08 / 
bibliotheek@zedelgem.be

Publicatie
Fotoboek Ichtegem door een pinhole
Fotografe Zahna Vansteelandt 
uit Bekegem studeerde af met 
de fotoreeks ‘Ichtegem door 
een pinhole’ als geïntegreerde 
proef (GIP). Voor dit project 
koos ze een onderwerp dat 
haar nauw aan het hart lag, 
haar eigen gemeente. Ze 
deed een oproep naar de 
inwoners waarbij ze hen vroeg 
hun favoriete plekjes op de 
gemeente door te spelen. Op 
die manier geeft Zahna de 
kijker de kans op herinnerin-
gen op te roepen, nieuwe plaatsen te ontdekken en Ichtegem beter te 
leren kennen.

Voor deze fotoreeks maakte ze gebruik van een pinhole-lens. Deze lens 
geeft je foto’s een oude nostalgische sfeer. Het zorgt er voor dat het 
lijkt alsnof de foto’s 100 jaar geleden gemaakt zijn.

Auteur: Zahna Vansteelandt
Titel: Ichtegem door een pinhole
Uitgeverij: Eigen beheer
Aantal pagina’s: 105
Kostprijs: € 35

Contact: zahna.vansteeland@gmail.com (gsm: 0476/62 58 05)

Dit project werd ondersteund door OAZE.

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

Lezing / VRT-journalist Koen Wau-
ters (49) is de zoon van een uitgetre-
den 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. Hij vertelt het verhaal achter de 
totstandkoming van zijn boek, én het 
verhaal van zijn ouders, aan de hand 
van anekdotes, foto’s en audiofrag-
menten die ook voor de vele lezers 
van het boek nog nieuw zullen zijn. 
Een opmerkelijk verhaal dat je zeker 
niet wil missen.

In samenwerking met Ginter en 
Literatuur Vlaanderen.

19.30 uur /Zomerloos Gistel / € 5 / 
https://gistel.bibliotheek.be / 
059 27 40 41 / 
bibliotheek@gistel.be
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Halloweenfilm in de bib
 
Bibliotheek / In deze geestige 
Vlaamse griezelfilm nemen de 
Gebroeders Schimm je mee op een 
pananormaal avontuur.
Geen enkel spook is hen te slim af. 
Deze voorstelling is voor kinderen 
vanaf 9 jaar.

19u tot 21 uur / Bib Eernegem /
€ 3 (drankje inbegrepen) / 
http://ichtegem.bibliotheek.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 / GC De Groene Meersen / 
€15 euro / 
www.zedelgem.be/tickets / 
050 28 83 30 / tickets@zedelgem.be
 

Halloween in de bib:  
verhalen en creacarrousel
 
Bibliotheek / We verwelkomen
graag kinderen van het 1ste tot en
met het 3de leerjaar in de bib van 
Eernegem. We luisteren naar grie-
zelverhalen, spelen zaklampspelletjes 
en boetseren ons eigen griezelmon-
ster. Trek je engste kostuum aan.

16u30 tot 18 uur / 
Bib Eernegem / € 2 / 
http://ichtegem.bibliotheek.be

zaterdag 29 oktober
Paljas Producties 
Antwerpen / Boudewijn, 
Le Roi Triste

Theater / Het amusante verhaal van 
onze geliefde vorst en al zijn aan-
verwanten. Frans Depeuter schreef 
weer een koningsverhaal, dit keer 
over Boudewijn. Je zou denken dat 
daar niet zoveel over te vertellen valt 
... mis!

20 uur / De Beuk Kortemark / 
€18 / www.gudrunkortemark.be / 
w alter.denyft@kortemark.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-Jozefinstituut / € 18 / 
www.ccdebrouckere.be / 
050 22 11 50 

© GUY KOKKEN
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zondag 30 oktober
Clown Rocky’s 
Sint-Maarten show

Amusement / 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 naar Koekelare. Het wordt 
opnieuw een leuke en interactieve 
show met andere spelletjes, andere 
goochelacts en vooral veel plezier 
met de Pieten erbij. In samenwerking 
met Gezinsbond Koekelare.

14.30 uur / De Balluchon Koekelare / 
€ 8 (v olw assenen)
€ 6 (min 12 jaar) / 
www.ticketwinkel.be/balluchon / 
051 61 04 94 / 
cultuurentoerisme@koekelare.be

Il Gardellino  
Orchestra & sopraan  
Griet De Geyter /  
42ste Laurentiusconcert
 
Klassiek / Il Gardellino Orches-
tra en sopraan Griet De Geyter 
brengen vurige barok met muziek 
van onder andere Johann Sebas-
tian 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

Workshop  
Natuurtekenen in 
Vloethemveld

Workshop / In deze workshop kan 
je kennis maken met natuurtekenen. 
Beginnen doen we met een korte 
inleiding over natuurtekenen en het 
bijhouden van een natuurdagboek, 
daarna gaan we op pad met een 
gepassioneerde natuurtekenaar. Het 
is herfst, dus als het regent nemen 
we elementen uit het bos mee naar 
binnen om te bewonderen en bestu-
deren. Beginnende tekenaars zijn 
welkom.

9 -12 uur / v anaf 18 jaar / Zedelgem /  
Kamphuis, Vloethemveld 10a / 
Vloethemveld vzw in het kader 
v an het samenw erkingsverband 
Vloethemveld met Agentschap 
Natuur, Vlaamse Landmaatschap-
pij en gemeenten Jabbeke en  
Zedelgem / lesgever Emma Dhoore /  
Inschrijven via 
www.vloethemveldvzw.be/ 
Gratis/ Meebrengen: schetsblok 
A4 of A5, potloden, gom en slijper
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woensdag 2 november 
Piv Huvluv / 
Stand-up comedy 
4Kids

Workshop / Piv leert de kids de 
kneepjes van het vak en nodigt hen 
uit om tijdens de namiddag zijn voor-
programma te voorzien.

10 tot 12 uur /  
De Beuk Kortemark  / € 5 / 
https://kortemark.recreatex.be / 
051 56 61 08

Piv Huvluv / 
De Allereerste keer  
(+7 jaar)

Familievoorstelling / Je beleeft 
Piv’s groei naar zelfstandigheid: 
de mislukkingen, de onverwachte 
wendingen, de gênante situaties, de 
overwinningen, de trauma’s,… Ze pas-
seren allemaal de revue en wekken 
óf herkenning óf verlangen op, naar 
die eigen allereerste keer.

15.30 uur / 
De Beuk Kortemark / € 5 / 
https://kortemark.recreatex.be / 
051 56 61 08

dinsdag 1 november
Reveil

Muziek / Het project ‘Reveil’ wil de 
stilte en de kille sfeer op een dag 
als 1 november doorbreken. Op de 
begraafplaatsen in de verschillende 
deelgemeenten van Ichtegem wordt 
opnieuw ingetogen muziek voorzien 
die een speciale beleving toevoegt 
aan de herdenking van onze dierba-
ren.

10.30 & 14 uur begraafplaatsen 
Ichtegem en nieuw e begraaf-
plaats Eernegem / 14 tot 16 uur 
oude begraafplaats Eernegem en 
begraafplaats Bekegem / gratis / 
www.ichtegem.be / 059 34 11 46 / 
cultuur@ichtegem.be

Verhalen / In de wereld van Reveil 
is een begraafplaats geen kille plek, 
maar een verzamelplaats waar dui-
zenden verhalen de wortels van een 
gemeente vormen. Op de begraaf-
plaats van Kortemark zal Luc Ver-
linde verhalenderwijs een eerbetoon 
brengen aan het verleden van ons 
gemeente en onze dierbaren die 
daartoe behoren.

17 uur / Begraafplaats Kortemark / 
gratis / cultuur@kortemark.be / 
051 56 61 08

Troostmoment / Op de begraaf-
plaats van Sint-Eligius brengen we 
een eerbetoon aan onze overledenen 
met muziek, verhalen en licht. Wie wil 
kan zelf een lichtje meebrengen. Bij 
hevig regenweer gaat Reveil door in 
het parochiaal centrum ‘Ontmoeting’ 
in de Sint-Elooistraat.

17 uur/ Begraafplaats Sint-Eligius,  
De Leeuw / gratis /  
www.zedelgem.be/reveil /  
050 28 83 30 /  
cultuur@zedelgem.be
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donderdag 3 november 
Tweelicht & Zoon / 
Patje, de kikkerprins   

Familievoorstelling / De Kikker-
prins is een vrolijk springerig en hop-
pend 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 / € 5,5 leden Gezinsbond / 
www.zedelgem.be/tickets / 
050 28 83 30 /
tickets@zedelgem.be

Yakari: Het Grote  
Avontuur

Film//Familie / Yakari toont het 
spectaculaire avontuur van de 
kleine Sioux indiaan Yakari en zijn 
vriendschap met Kleine Bliksem, 
een supersnelle mustang. Van Grote 
Adelaar krijgt Yakari een fantastische 
gave : hij zal kunnen spreken met de 
dieren. Yakari doorkruist de prairie. 
Met de hulp van zijn nieuwe dieren-
vrienden vindt hij de weg terug naar 
zijn familie…

15 uur / Cultuurcentrum de 
Brouckere (Torhout) / € 7 / 
www.ccdebrouckere.be / 
050 22 11 50

Interview met

Johan De Paepe,
acteur van het theatergezelschap 
Tweelicht & Zoon, over de familievoorstelling 
‘Patje, de kikkerprins’ (7+)

Te zien op donderdag 3 november 
om 14u in GC De Groene Meersen, 
Zedelgem

Johan, wij kennen jou vooral van 
de Vlaamse televisie en ik denk de 
meeste mensen van je rol in familie op 
VTM. Binnenkort sta je op het podium 
in Zedelgem als één van de acteurs 
in ‘Patje, de kikkerprins’, een thea-
tervoorstelling voor iedereen vanaf 
7 jaar. Vanwaar je passie voor het 
jeugdtheater? 

Dat is heel organisch gegaan. Ik 
speelde in 1989 een rol in ‘De Golf’, 
een ophefmakende KJT-productie 
(het voormalig Koninklijk Jeugdthe-
ater in Antwerpen), in regie van Jos 
Dom. Tijdens de speelperiode was 
het KJT op zoek naar een extra dra-
maturg. Ik studeerde af als germanist 
en theaterwetenschapper en kon 
daar aan de slag; later ook als acteur, 
assistent-regisseur en regisseur. De 
klik met Jos Dom was er vanaf dag 
één en in december 1999 richtten we 
samen het kindertheatergezelschap 
‘Tweelicht & Zoon’ op. Nog steeds 
reizen we de Vlaamse cc’s af met 
verschillende producties. 

Ook tijdens ‘Patje, de kikkerprins’ 
schitteren jullie samen met actrice 
Jolijn Antonissen op het podium. Kun 
je ons al iets verklappen over jullie 
personages in deze voorstelling? Wat 
mag ons publiek verwachten?

De voorstelling draait o.a. over ras-
senhaat en discriminatie. Patje is 
een kikker die als ‘buitenwoner’ het 
kasteel van papa Patrick en prinses 
Patricia niet binnen mag. Maar omdat 
hij de bal van Patricia uit het water 
vist, gekoppeld aan de voorwaarden 
om van haar gouden bordje te mogen 

eten, op haar gouden kopkussen 
te mogen slapen en van haar een 
‘gouden kuske’ te krijgen, wordt hij 
toch binnengelaten. Dat zorgt voor 
hilarische toestanden. Of Patje ook 
echt een prins wordt… dat laat ik in 
het midden.

Jij schreef bovendien de tekst voor 
deze voorstelling waarin het kort 
samengevat gaat over eigenbelang, 
vriendschap en volwassen worden. 
Waar haalde je jouw inspiratie? 

Ik baseerde me op het originele 
sprookje van ‘De Kikkerprins’, maar 
ik geef mijn stukken altijd een poë-
tische en humoristische draai met 
eigen invalshoeken en dubbele 
bodems, waardoor ook volwassenen 
graag kijken en zich geen babysit 
voelen.

We zijn heel erg benieuwd naar de 
voorstelling en kijken uit naar jullie 
komst op donderdag 3 november in 
GC De Groene Meersen in Zedelgem! 
Heb je ondertussen nog een persoon-
lijke boodschap voor ons publiek? 

Geniet van de ludieke personages 
en het sappige verhaal, maar draag 
ook de boodschap mee, waarvoor in 
onze soms egoïstische maatschappij 
jammer genoeg vaak geen plaats is. 
En… blijf vooral wie je bent.
We kijken er ontzettend naar uit. Tot 
dan! Johan

14 uur / GC De Groene Meersen 
Zedelgem / € 7 / € 5,5 leden 
Gezinsbond / 
www.zedelgem.be/tickets / 
050 28 83 30 / 
tickets@zedelgem.be
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Voorleesmomenten voor 
kinderen van 4 tot 8 jaar

Bibliotheek / Een uurtje gezellig 
voorlezen met aangepaste (knutsel)
activiteit.
vrijdag 4 november om 17 uur: herfst-
verhalen
vrijdag 25 november om 18.30 uur: 
thema voorleesweek: lezen met je 
oren
woensdag 21 december om 14 uur: 
kerstverhalen

Bibliotheek Gistel / gratis / 
https://gistel.bibliotheek.be / 
v ooraf inschrijven in de bib /  
059 27 40 41 /
bibliotheek@gistel.be

zaterdag 5 november
Toneelhuis / 
FC Bergman / 
The Sheep Song

Theater / Anarchistisch, licht chao-
tisch, extreem beeldend, poëtisch en 
groots. Zo kan je de voorstellingen 
van het internationaal gelauwerde 
gezelschap FC Bergman het beste 
omschrijven. Ook ‘The Sheep Song’ 
wordt een niet te missen ervaring, 
volgens Knack Focus was het de 
allermooiste voorstelling van 2021. 

20 uur / Cultuurcentrum de 
Brouckere: op locatie Bij de Buren 
(Roeselare)  / € 22 / 
www.ccdebrouckere.be / 
050 22 11 50

vrijdag 4 november
Animal

Film / Bella en Vipulan zijn 16 jaar. Ze 
maken deel uit van een generatie die 
ervan overtuigd is dat hun toekomst 
in gevaar is. Binnen 50 jaar zou hun 
wereld onbewoonbaar kunnen zijn. 
Ze kunnen waarschuwen, maar 
ondertussen verandert er niets ...

20.30 uur (i.s.m. 11.11.11) / De Beuk 
Kortemark / €4 (incl. drankje) / 
https://kortemark.recreatex.be / 
051 56 61 08

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 zoals vuuracts en 
muziek, volgt de prijsuitreiking voor 
mooist versierde biet en etalage en 
zorgen lokale verenigingen opnieuw 
voor een heus smuldorp!

start 18.30 uur / domein Huis  
Dekeyser / gratis /  
www.ichtegem.be / 059 34 11 46 / 
cultuur@ichtegem.be

Luisteroortjes (3-6)

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 elke maand 
een ander thema aan bod komen. Op 
5 november is het thema ‘Griezelen 
en bibberen’. Vooraf inschrijven is 
niet nodig.

11 tot 12 uur /  
ook nog op 3 december en 7 januari / 
Bibliotheek Zedelgem / gratis / 
https://zedelgem.bibliotheek.be /
050 20 80 08 /
bibliotheek@zedelgem.be
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5, 16, 19 en 
23 november
Bekende Zedelgemnaren 
lezen voor in de bib n.a.v. 
de Voorleesweek

Bibliotheek / In november vieren we 
zoals steeds de Voorleesweek in de 
bib. Dit jaar maken we er meteen een 
hele maand van! We nodigen gedu-
rende 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? 
Of een heuse politieagent? Kom dan 
zeker luisteren en breng je vriendjes 
mee! Vooraf inschrijven is niet nodig.

• Zaterdag 5 november / 
 10 tot 10.30 uur / 
 bosw achter 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 / 
https://zedelgem.bibliotheek.be /
050 20 80 08 / 
bibliotheek@zedelgem.be

zondag 6 november 
Post uit Hessdalen /  
PAKMAN (5+) 

Familie//Circus//Muziek / In de 
laadbak van een kleine vrachtwa-
gen maakt het publiek kennis met 
Pakman, een eenzame en onzicht-
bare bewoner van onze virtuele eco-
nomie. Pakman leeft sneller dan een 
muis kan klikken. 1 pakje, 2 formulie-
ren, 3 stempels, 6 handtekeningen, 
en dat 450 keer per dag. 159.750 
pakjes per jaar in ruil voor 10 vakan-
tiedagen. Pakman doorkruist het land 
om de pakjes precies op tijd af te 
leveren. In ‘Pakman’ ontmoeten de 
ritmes van jongleur Stijn Grupping en 
drummer Frederik Meulyzer elkaar. 
Met de ritmes en routines van bots-
ballen en drums componeren zij een 
inventieve, korte live muziekbelevenis.

dinsdag 8 november 
West Side Story

Film / In the mood voor een tijdloos 
liefdesverhaal vol verbluffende beel-
den, geweldige muziek, (latin)dans, 
New York, lovebirds Ansel Elgort en 
Rachel Zegler én rake inhoud? Dan 
wil je Spielbergs betoverende remake 
van dé classic West Side Story zien. 
Ook als je geen musicals lust. ‘West 
Side Story’ speelt zich af in New York 
in 1957 en vertelt een klassiek ver-
haal van hevige rivaliteit en jeugdige 
liefde. 

20 uur / Cultuurcentrum 
de Brouckere (Torhout) / € 7 /  
www.ccdebrouckere.be / 
050 22 11 50

© FKPH

14, 15 & 16 uur / 
Cultuurcentrum de Brouckere: 
op locatie Artiestenpaking  / 
€ 8 / www.ccdebrouckere.be / 
050 22 11 50

woensdag 9 november
Avansa / Canva – ontwerp 
zelf wenskaarten, folders, 
affiches,…

Vorming / Canva is een gratis online 
tool speciaal voor wie geen grafisch 
ontwerper is, maar wel affiches of 
folders wil ontwerpen. Door intuïtief 
objecten samen te voegen maak je 
snel mooie ontwerpen voor drukwerk 
en sociale media.

t/m 16 november / 14 tot 16.30 uur / 
De Mouterij Kortemark / € 18 / 
www.av ansa-ow.be / 059 50 39 52
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zaterdag 12 november 
Paljas Producties 
Antwerpen / Pas de Deux

Theater / Pas de deux is dankzij 
de spitante dialogen en herkenbare 
personages, een bijzonder grappige 
aandoenlijke voorstelling. Twee 
acteurs spelen elk vier personages. 

20 uur / De Beuk Kortemark / €18 / 
www.gudrunkortemark.be / 
w alter.denyft@kortemark.be

zondag 13 november
Bruno De Wever /  
De Vlaamse 
Beweging

Faits d’Hiver / De verdediging van het 
Nederlands in België en van de belan-
gen van de gemeenschap die er deze 
taal spreekt, werd opgenomen door 
generaties burgers. Allemaal samen 
vormen ze de Vlaamse beweging.

9.30 uur / De Mouterij Kortemark / 
€ 8 / kortemark.recreatex.be / 
051 56 61 08

donderdag 10 november
En Route / 
Amongster

Huiskamerconcert / Amongster 
komt in een semi-akoestische trio 
bezetting naar Kortemark. Oude en 
nieuwe nummers kregen een uitge-
puurd arrangement waarbij de essen-
tie van de songs en ook de stem 
optimaal tot hun recht komen.

20 uur / Nieuw straat 7 Kortemark /  
€ 5 / kortemark.recreatex.be / 
051 56 61 08

Vrijdag 11 november
Henk Rijckaert / 
Influencer

Comedy / Mensen die mij al een 
tijdje volgen, weten het. Ik ben niet 
van de social media weg te slaan. 
Ik sta dan ook dagelijks met al mijn 
volgers in contact. Die hechte band 
maakt van mij een influencer. Ik heb 
invloed op die mensen en met die 
verantwoordelijkheid moet ik voor-
zichtig omgaan. Ik weet dat er colle-
ga-influencers zijn die at niet doen. 
Die zomaar producten verkopen 
zonder ook maar even na te denken. 
Dat doe ik niet! Ik sta voor kwaliteit. 
Als ik iets aanraad mag je zeker zijn 
dat het goed is. Wat zeg ik, dat het 
het beste is!

20 uur / CC ipso facto, Marktstraat 
25, 8460 Oudenburg / €12 / 
tickets: https://glory-days.be/port-
folio/henk-rijckaert/

Meta Ensemble /  
Tegen de stroom in 

Muziek//Klassiek / Het Meta 
Ensemble, met de unieke bezetting 
van saxofoon, altviool en harp, neemt 
je mee op een muzikale herontdek-
king en brengt een voorstelling met 
composities die baanbrekend waren 
voor de tijd waarin ze geschreven 
werden. Laat je meeslepen door deze 
mooie muziek en ontdek aan de hand 
van anekdotes wat deze muziek zo 
ongewoon en uniek maakt.

11 uur / Cultuurcentrum de  
Brouckere (Torhout): op locatie /  
€ 14 / www.ccdebrouckere.be /  
050 22 11 50

dinsdag 15 november 
Everything Everywhere 
All at Once 

Film / ‘Everything Everywhere All at 
Once’ groeide de afgelopen maan-
den uit tot een wereldwijde sensatie 
door de combinatie van bizarre 
humor, visuele flair, heerlijke actie en 
uitmuntend acteerwerk. Denk ‘The 
Matrix’, ‘Rick & Morty’, ‘Turning Red’, 
Michel Gondry en zelfs Wong Kar-
Wai, door de mixer gehaald en tot 
iets totaal uniek gemaakt. Eén keer 
om de zoveel jaar passeert een film 
die je echt gezien moet hebben en dit 
is er zo een! **** De Morgen

20 uur / Cultuurcentrum de 
Brouckere (Torhout) / € 7 / 
 www.ccdebrouckere.be / 
050 22 11 50



19

N
ovem

ber

donderdag 17 november 
Stefanie Claes & Lucinda Ra / Mia Kermis 
(10+)

Theater / Vlakbij het vroegere huis van Stefanie Claes is een 
vondelingenschuif, een plek die haar mateloos fascineert. Het 
beeld van een pasgeboren kind zonder aantoonbare wortels is 
het begin van een voor Stefanie belangrijk verhaal. ‘Mia Kermis’ 
is een ode aan alle vondelingen die ooit hebben geleefd en aan 
de verbeelding en de nieuwsgierigheid naar onze oorsprong.

Lucinda Ra won recent de Vlaamse Cultuurprijs Ultima voor podiumkunsten. Samen met Stefanie Claes brengt 
ze een intieme miniatuurvoorstelling voor volwassenen waarbij kinderen vanaf 10 jaar welkom zijn.

18 & 20.30 uur / Cultuurcentrum de Brouckere, Club de B  / € 14 / www.ccdebrouckere.be / 
050 22 11 50

Piet Chielens: Het nut van herdenken

Lezing / Piet Chielens doet, op basis van zijn lange ervaring in het 
In Flanders Fields museum, een proeve van aanpak van hoe de ont-
sluiting van Vloethemveld verder kan uitgebouwd worden en welke 
plek het domein kan hebben in de herdenking van WOII. Hij heeft 
het over het “nut” van herdenken en de nood aan een kwalitatieve 
aanpak. Het erfgoed in Vloethemveld is nu eenmaal beladen, en 
hoe je de herdenking vorm geeft moet daarom ernstig en meer-
stemmig zijn.

20 uur / Aartrijke / Jonkhove / 5 euro / Reserv aties via www.vloethemveldvzw.be/activiteiten of 
050 28 83 30 (Zedelgem) of 050 81 01 11 (Jabbeke)

vrijdag 18 november
Avansa / Bestandsbeheer, 
orde op je computer!

Vorming / Je computer, harde schijf 
en geheugenkaartje zitten vol met 
bestanden en mappen. Soms is er 
ook een ordening door middel van 
‘bibliotheken’. Maar hoe werk je hier-
mee? Hoe hou je orde in jouw com-
puter? En die Cloud, wat is dat?

t/m 9 december / 9 tot 12 uur/  
LDC Wimperlinde Kortemark /  
€ 32 / www.av ansa-ow.be /  
059 50 39 52

© BART GRIETENS

Pieter Verelst / Try-out

Humor / Pieter Verelst is wellicht 
één van de spannendste comedians 
van zijn generatie. Na ‘Mijn broer 
en ik’ en ‘Amai’ - beide kregen maar 
liefst een ‘5 (!) sterren’- review van 
De Standaard - is hij nu al een nieuw 
universum aan het bouwen voor zijn 
derde avondvullende voorstelling 
‘Ten Aarzel’. Verwacht je aan absurd 
cabaret van heel hoog niveau.

20 uur / Cultuurcentrum de 
Brouckere, Club de B / € 14 ) / 
www.ccdebrouckere.be / 
050 22 11 50

© JOHANNES VANDE VOORDE
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kunstendagvoorkinderen.be

Kunstendag 
voor Kinderen: 

kinderen baas in
Ichtegem, Torhout en Zedelgem

Elk jaar op de derde zondag van 
november viert Vlaanderen Kun-
stendag voor Kinderen. Op die dag 
kunnen kinderen en hun familie 
een hele dag kunst beleven. Het is 
dé culturele hoogdag op maat van 
gezinnen.

Wij laten dit jaar twee ervarings-
deskundigen over Kunstendag 
voor Kinderen in Torhout aan het 
woord. Mensen die erbij waren de 
voorbije edities, en die graag getui-
gen hoe zij dat hebben beleefd. 
Zo hoor je ‘t eens van een ander!
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kunstendagvoorkinderen.be

PUBLIEKSREACTIES
Joke Verbeke uit Oostkamp is leerkracht en 
zakte de voorbije edities steevast af naar Tor-
hout om het te beleven met haar dochter. Ook 
de komende editie is ze er graag weer bij.

“Als leerkracht bij jonge kleuters ben ik me erg 
bewust van de ontwikkeling van kinderen ver-
trekkend vanuit hun eigen leefwereld. Theater, 
muziek, beeldende kunsten, ... in al hun vormen 
op hun maat vind ikzelf dan ook een must om 
hun vindingrijkheid verder te ‘prikkelen’. Ook 
voor mijn eigen dochter tracht ik op regelmatige 
basis haar fantasie te voeden met leuke uitstap-
pen en activiteiten. 

Tijdens de Kunstendag voor Kinderen in de 
Brouckere spreken we af met mijn dochters 
vriendjes en hun familie en kunnen we ons de 
hele middag onderdompelen in een wereld van 
spel, muziek, knutselen, tekenen, toneel, klan-
ken en geluiden.

Bijzonder daarbij is dat er in de Brouckere 
steeds een zeer familiale interactieve sfeer 
heerst... en dat allemaal op een steenworp van 
waar wij wonen. Onze tickets zijn alvast voor het 
hele seizoen geboekt.”

Ellen Mortier is vanaf de eerste editie betrok-
ken bij Kunstendag als workshopbegeleider.

“Het lijkt mij een leuke gezinsuitstap maar ook 
de gelegenheid om met vriendjes en vriendin-
netjes op een zondag in het cultuurcentrum af 
te spreken. Je kan er proeven van een divers 
aanbod van verschillende kunstvormen op kin-
dermaat en het op je eigen ritme doorlopen.

Omdat ik zelf een workshop geef, kan ik nooit 
van alles wat er op dat moment te zien en te 
beleven valt, meegenieten. Maar ook daar in 
de inkomhal zie ik rondom mij heel creatieve, 
niet-alledaagse belevenissen voor kinderen. 
Ouders kunnen meehelpen, samenwerken of 
rustig genieten in de leuke bar. Je ziet er steeds 
veel blije gezichtjes op die herfstige zondag in 
november”.

Kunstambachtenbeurs 
en Kunstendag voor 
Kinderen

Ichtegem
Zaterdag 19 november en 
zondag 20 november

PROGRAMMA

Kunst en ambachten / De Ichtegemse kunstambachtenbeurs 
– voor het eerst een volledig weekend – focust opnieuw op pure 
kunstambacht. Heel wat kunstenaars uit Ichtegem en de regio 
nemen deel. Ze zijn zo veel als mogelijk ter plaatse aan het werk. 
Een aantal kunstenaars zorgen naast demonstraties ook voor 
workshops waardoor je op een laagdrempelige manier kunt 
proeven van verschillende kunstvormen. Verder is er een aan-
gepast programma voor kinderen en jongeren met onder meer 
theater en tal van animatie.

zaterdag v an 14 tot 18 uur - zondag v an 10 tot 18 uur / 
sporthal Ichtegem / gratis / www.ichtegem.be / 
059 34 11 46 / cultuur@ichtegem.be



22

K
un

st
en

da
g 

vo
or

 K
in

de
re

n

FroeFroe, hetpaleis & partners / 
Kunstendag voor Kinderen 
(3-12 jaar)

Torhout
Zondag 20 november 2022

In de Brouckere kan je die dag terecht voor workshops, doe-activi-
teiten en véél meer! Onze partners zetten hiervoor hun beste crea-
tieve beentje voor! 

FroeFroe brengt sprookjesachtige interactieve attracties mee in hun 
Pretpakket, er zijn voorstellingen in een bus over een wereld van 
lichtknopjes, zonsopkomsten en vergeten straatlampen (Licht, lich-
ter, liegt van hetpaleis / Post uit Hessdalen (4+)). FroeFroe brengt 
Zeeboenk (6+), over (klein)mannen met baarden en loze meisjes (die 
willen gaan varen). 

Je kan het volledige programma raadplegen op 
www.ccdebrouckere.be.

13.30 - 17 uur / € 5 (v oorstellingen) / gratis (doe-activiteiten) / 
Cultuurcentrum de Brouckere (Torhout) / 
www.ccdebrouckere.be / 050 22 11 50

© WANNES CRÉ

© ILLIAS TEIRLINCK – 3

© FROEFROE



23

K
unstendag voor K

inderen

In GC De Groene Meersen in Zedelgem kan iedereen 
van 6 tot 12 jaar deelnemen aan een aantal leuke 
workshops: crea, goochelen en improvisatietheater. 

Het volledig programma kun je terugvinden op 
www.zedelgem.be.

9.30 tot 11.50 uur / 
GC De Groene Meersen Zedelgem / 
gratis, maar inschrijven is noodzakelijk en 
kan v anaf 1 oktober / www.zedelgem.be/tickets / 
050 28 83 30 / tickets@zedelgem.be

Kunstendag voor Kinderen: 
workshops

Zedelgem
Zondag 20 november 2022
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donderdag 24 november
Aafke Romeijn / 
Clubconcert

Muziek / Eerder stond ze onder 
andere op Lowlands, in Paradiso en 
op vele andere poppodia, nu dus in 
de Brouckere. Op haar nieuw album 
‘Godzilla’ brengt Aafke Romeijn 
melancholische popsongs met duis-
tere elektronische beats, romige pia-
nopartijen en analoge synths. 
‘Dutch electropop’ op zijn best, mee-
slepend, intens, episch.

20 uur / Cultuurcentrum de  
Brouckere, Club de B  / € 14 /  
www.ccdebrouckere.be / 
050 22 11 50 

dinsdag 22 november
Hetty Helsmoortel /  
Missie 2022 (16+)

Humor / Hetty Helsmoortel maakt 
een scherpe analyse van het voorbije 
wetenschapsjaar. Dat doet ze in haar 
kenmerkende stijl: helder, humoris-
tisch en hoopvol. Als het maar met de 
letter H begint, moet Hetty gedacht 
hebben. Ze heeft dan ook de gave 
om ingewikkelde dingen begrijpelijk 
uit te leggen aan een groot publiek. 
Een must-see voor elke (jong)vol-
wassene met een gezonde interesse 
in de wereld om ons heen.

20 uur / Cultuurcentrum de 
Brouckere, Club de B  / € 16 / 
www.ccdebrouckere.be / 
050 22 11 50

woensdag 23 november
Workshop Lego Spike

Workshop / Leer spelenderwijs pro-
grammeren met de nieuwste educa-
tieve robot van Lego.
Na een korte introductie over robots 
en programmeren gaan we onmid-
dellijk aan de slag. We laten eerst 
het computertje wat licht en geluid 
maken. Vervolgens bouwen we de 
robot en laten we hem rondrijden.
Voor kinderen van 10 tot en met 
13 jaar. Het aantal deelnemers is 
beperkt.

14 uur / Bibliotheek Gistel / gratis / 
https://gistel.bibliotheek.be / 
v ooraf inschrijven in de bib 
059 27 40 41 / bibliotheek@gistel.be

vrijdag 25 en

zaterdag 26 november
Het Prethuis /  
De Quaghebeurs

Amusement / Willy Quaghebeur 
komt te overlijden. De 4 kinderen 
worden op de hoogte gebracht en 
ze ontmoeten elkaar bij de kist van 
‘voader’. Sappige verhalen over vroe-
ger komen naar boven. En wat met 
het nalatenschap, met de Brasserie, 
... maar vooral het goud van moeder? 

vrijdag om 20 uur, 
zaterdag om 15 en 20 uur  / 
De Balluchon Koekelare / € 18 / 
www.ticketwinkel.be/balluchon / 
051 61 04 94 / 
cultuurentoerisme@koekelare.be

© KREW

© BIBIAN BINGEN
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zondag 27 november 
Het Varken van Zarren

Vertelmoment / Vandaag de dag 
kunnen we niet meer leven zonder 
vliegende spionnen. “Vliegende 
spionnen???”, zult ge u afvragen. 
Inderdaad. Hoog in de ruimte cirkelen 
satellieten en die regelen heel wat.

14 uur / OC Albatros Zarren /  
gratis /  
https://kortemark.recreatex.be / 
051 56 61 08

dinsdag 29 november 
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

zaterdag 26 november
 
Boekensnuffel met 
Inge Umans n.a.v. de 
Voorleesweek 

Bibliotheek / Voorlezen is een 
heel intieme gebeurtenis en boeken 
vormen een krachtig medium om een 
rijke taal bij jonge kinderen aan te 
brengen. Tijdens de Boekensnuffel 
gaan we samen op ontdekking: 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 / 4 € / 
https://zedelgem.bibliotheek.be / 
inschrijven tot 19 november / 
050 20 80 08 / 
bibliotheek@zedelgem.be

woensdag 30 november
Lize Spit en Rob van Essen 

Lezing / Lize Spit en Rob van Essen 
gaan met elkaar in dialoog te gaan 
op 30 november 2022. Een absolute 
primeur. Wij hopen dat we daarmee 
dezelfde hoge ogen gooien als met 
de presentatie van Leonard Pfeijf-
fer vorig jaar. Ze schrijven allebei 
romans, maar wat niet iedereen weet 
is dat ze ook een koppel zijn. Ook 
deze activiteit is in samenwerking 
met de bibliotheek en met Ginter.

20 uur / CC ipso facto, 
Marktstraat 25, 8460 Oudenburg /  
€10 / 059 56 84 01 /  
cultuur@oudenburg.be

Knutselworkshop  
i.s.m. Feeërieke

Workshop / We gaan opnieuw knut-
selen 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 € /  
https://zedelgem.bibliotheek.be / 
inschrijven tot 23 november / 
050 20 80 08 / 
bibliotheek@zedelgem.be© MICHIEL_DEVIJVER
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Avansa / Online beleggen, 
een kennismaking

Vorming / Online beleggen is toe-
gankelijker dan ooit. Je kan op ver-
schillende manieren online beleggen 
en je kan bvb. een rekening openen 
bij een online beleggingsplatform en 
een beleggingsapp installeren op 
uw smartphone. Maar hoe pak je dat 
aan?

t/m 8 december / 19.30 tot 22 uur / 
De Beuk Kortemark / € 18 /  
www.av ansa-ow.be / 059 50 39 52

donderdag 1 december 
Het Banket, I SOLISTI en 
Vlaams Radiokoor / 
Jan Decleir / Landru

Theater//Muziek / Henri-Désiré 
Landru lijkt een keurige heer, maar 
schijn bedriegt. Deze burgerman, 
echtgenoot en vader van vier had 
een buitengewone aantrekkings-
kracht op vrouwen en lokte en 
vermoordde gedurende vier jaar 
(1915-1919) maar liefst 283 dames. 
Jan Decleir kruipt op meesterlijke 
wijze in de huid van seriemoordenaar 
Landru. Evenwaardig naast theater 
staat de muziek van het blaaskwartet 
I SOLISTI. Zij nemen je instrumentaal 
mee in dit ongelofelijke, waargebeur-
de verhaal.

20 uur / Cultuurcentrum de 
Brouckere (Torhout) / € 18 / 
www.ccdebrouckere.be / 
050 22 11 50

En Route /  
Caspar Auwerkerken

Huiskamerconcert / Als Eppo 
Janssen fan is, dan weet je dat het 
goed zit. Enkel gewapend met gitaar 
en dat enigszins naar Thom Yorke 
neigende keelgeluid, wist hij al meer-
maals de juiste snaar te raken tijdens 
live shows in het OLT Rivierenhof, 
Het Depot, Ancienne Belgique en De 
Muziekgieterij.

20 uur / ’t Kaaspand Zarren / 
€5 / kortemark.recreatex.be / 
051 56 61 08

vrijdag 2 december
Presentatie “De Vlaamse 
Emigrant”

Lezing / Eernegemnaar Jacques 
Pieters heeft iets met Canada. In 
de jaren ’50 emigreerden zijn twee 
zussen en bijna zette hij ook de 
grote stap. Achteraf is Jacques blij 
dat het niet zover kwam, maar het 
wedervaren van de West-Vlamingen 
in Canada bleef hem altijd achter-
volgen. In 2005 brachten Jacques 
en zijn vriend Ludwig Vandenbus-
sche (bezieler in Vlaanderen van 
“de Gazette van Detroit”) uit Leke 
de beeldengroep “De Vlaamse Emi-
grant” van de Keiemse kunstenaar 
Patrick Steen naar Canada. Verwacht 
je aan een boeiende avond met veel 
beeldmateriaal en anekdotes.

19 uur / Bib Eernegem / gratis /  
bibliotheek.ichtegem.be /  
051 58 37 34 /  
bibliotheek@ichtegem.be

Mauro Pawlowski / 
Clubconcert Mauro 
Pawlowski solo

Muziek / Mauro Pawlowski is - sinds 
hij in 1992 zijn carrière begon als 
frontman van de beruchte cultband 
Evil Superstars - één van de sleutel-
figuren in de Belgische hedendaagse 
muziekscene. Hij was en is sinds 
kort opnieuw lid van dEUS, maar was 
ook het brein achter talloze andere 
muzikale projecten en alter ego’s. 
Hij bracht eind 2021 ‘Eternal Sunday 
Drive’ uit, het eerste album onder 
eigen naam in 20 jaar, en won de MIA 
2022 voor beste muzikant.

20 uur / Cultuurcentrum de 
Brouckere, Club de B  / € 16 /  
www.ccdebrouckere.be / 
050 22 11 50

© JULIE ROMMELAERE
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dinsdag 6 december 
Mothering Sunday

Film / Brits kostuumdrama over 
de blijvende gevolgen van één idyl-
lische, romantische namiddag op 
het leven van een jonge kindermeid. 
Eva Husson geeft een originele 
invulling aan het genre kostuum-
drama. Ze brengt de gouden kooi 
van gewoonten, tradities en de schijn 
ophouden waarin de upper class 
zichzelf gevangenhoudt vlijmscherp 
in beeld. Gebracht door een sterren-
cast: Olivia Colman, Colin Firth, Josh 
O’Connor, Odessa Young, Glenda 
Jackson en Sope Dirisu!

**** De Volkskrant

20 uur / Cultuurcentrum de 
Brouckere (Torhout) / € 7 / 
www.ccdebrouckere.be / 
050 22 11 50

vrijdag 9 december 
Onze Natuur + 
spelletjesavond

Film / Onze Natuur - De Film is een 
ambitieuze natuurdocumentaire 
over de natuur in onze achtertuin. 
Prachtige verhalen over bekende en 
onbekende dieren die verwondering 
opwekken en de liefde en het respect 
voor onze natuur vergroten.

20.30 uur (i.s.m. Rebelle Kortemark 
en Samentuin De Pastorie) /  
De Beuk Kortemark /  
€4 (incl. drankje) /  
kortemark.recreatex.be /  
051 56 61 08

zaterdag 3 december
Loge10 Antwerpen / 
Fientje Beulemans

Theater / Het stuk speelt in Brussel, 
waar Fientje, de enige dochter van 
de rijke brouwer Beulemans, wordt 
uitgehuwelijkt aan Isidoor, enige zoon 
van concurerend brouwer Meule-
meester.

20 uur / De Beuk Kortemark / 
€18 / www.gudrunkortemark.be / 
w alter.denyft@skynet.be 

Sprookjes enzo / 
HOPE (3+)

Familie//Circus / ‘HOPE’ is een 
pandemisch sprookje gemaakt door 
Pietro Chiarenza samen met Anders 
en Milo, zijn twee oudste zonen, 
tijdens de eerste lockdown. De voor-
stelling ontstond vanuit het verlangen 
een hoopvolle boodschap te brengen 
naar de verwarrende wereld daar-
buiten.
Ondertussen groeide ‘HOPE’ uit tot 
een intense performance vol vuur en 
circus.

19 uur / Cultuurcentrum de 
Brouckere: op locatie 
Sportcentrum / € 10 / 
www.ccdebrouckere.be / 
050 22 11 50

Liso Del Bo viert Kerst 
(gast Bart Herman)

Concert / Samen met Bart Herman 
zingt ze de mooiste Kerstklassiekers, 
gospelsongs en eigen liedjes die 
passen bij Kerstmis en wisselt dat af 
met mooie gedachten en warme ver-
halen zodat mensen met een goed 
Kerstgevoel naar huis gaan.

20 uur / St Dionysuskerk Zarren / 
€18 / 
marcpaesbrugghe@hotmail.com / 
0479 10 28 57 / 051 56 65 73

© RUDY SCHUEREWEGEN
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Han Solo / Retro

Comedyshows / Han solo keert in 
zijn nieuwe show Retro terug naar 
zijn roots. De komische meesterver-
teller wil instaan voor de bescher-
ming van onze Vlaamse levenswijze.
Europa is op drift en de dolgedraaide 
Vlaming is de weg kwijt.

20 uur / De Beuk Kortemark / €18 /  
www.comedyshow s.be zondag 11 
december 

zaterdag 10 december 
Jasper Posson / 
Vastbenoemd

Humor / In zijn eerste avondvul-
lende voorstelling heeft Jasper 
het over zijn drie vaste benoemin-
gen. De eerste kreeg hij van zijn 
ouders, in de vorm van een voor-
naam. De tweede kreeg hij van 
de overheid, in de vorm van een 
contract dat nooit kon eindigen. 
De derde kreeg hij van zijn vrien-
din, in de vorm van een jawoord 
en een contract dat hopelijk nooit 
zal eindigen. Maar zeg nooit nooit 
natuurlijk... 

20 uur / Cultuurcentrum de 
Brouckere, Club de B  / € 14 /  
www.ccdebrouckere.be / 
050 22 11 50

zondag 11 december
Florestan Bataillie /  
Repeat: minimal/
maximal

Muziek//Klassiek / Pianorecital 
met minimale bouwstenen, maar 
maximale expressie. Prachtige 
composities van onder andere 
Phillip Glass en Erik Satie worden 
aangevuld met eigen nieuwe 
composities. Florestan is een 
geboren verteller: alles wordt 
op bevattelijke en anekdotische 
wijze door de pianist aan elkaar 
gepraat om de brug te slaan 
tussen uitvoerder en luisteraar.

11 uur / Cultuurcentrum de Brouckere: op locatie Grote Kapel 
Ten Walle / € 12 / www.ccdebrouckere.be / 050 22 11 50

Faits d’Hiver / Over de hele wereld geloven 
bijna alle mensen in een of andere god. Is dat 
niet merkwaardig? ‘Bijna’, want er zijn ook 
volken die geen godsdienst hebben. Uit de ver-
gelijking van die twee groepen kunnen we leren 
waarom godsdiensten ontstaan zijn.

9.30 uur / De Mouterij Kortemark / € 8 /  
kortemark.recreatex.be / 051 56 61 08

Willie Van Peer / Waarom ontstond godsdienst?
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donderdag 15 december
Achter tralies door  
Hans Claus 

Lezing / Er gaat geen maand voorbij 
zonder dat de gevangenissen het 
nieuws halen. Overbevolking, relle-
tjes, ontsnappingen, gijzelingen ... Het 
politieke antwoord is vaak hetzelfde: 
bijbouwen van nog meer cellen. Maar 
is dit de juiste en enige remedie? 
Moeten we niet eerder de manier 
waarop we detentie organiseren in 
vraag durven stellen?

Hans Claus, gevangenisdirecteur 
Oudenaarde, stelt een vernieuwende, 
duurzame aanpak van gevangen-
schap voor. Kleinschaligheid is in dit 
concept essentieel: met een meer 
persoonlijke aanpak van de ‘bewo-
ners/gedetineerden’ kan de re-inte-
gratie in de maatschappij voorbereid 
worden.

19.30 uur / Zomerloos Gistel /  
€ 3 / https://gistel.bibliotheek.be / 
v ooraf inschrijven in de bib  
059 27 40 41 / bibliotheek@gistel.be

vrijdag 16 december
Wannes Cappelle & 
Nicolas Callot / Mozart in 
het West-Vlaams      

Muziek/ Wannes Cappelle en Nico-
las Callot tourden het afgelopen 
jaar door heel Vlaanderen met hun 
programma ‘Kom, benevelt mie’, een 
selectie liederen van Schubert, ver-
taald in het plastische en poëtische 
West-Vlaams dat het oeuvre van 
Cappelle zo kenmerkt. Dat smaakte 
naar meer. Dit keer pakken ze liede-
ren van Wolfgang Amadeus Mozart 
aan. In deze intieme setting begeleidt 
Nicolas Callot Wannes meesterlijk op 
een pianoforte uit eigen collectie.

20 uur / De Balluchon Koekelare / 
 € 16 / 
www.ticketwinkel.be/balluchon / 
051 61 04 94 / 
cultuurentoerisme@koekelare.be

het PretHuis /  
De Quaghebeurs

Theater / Het PretHuis bestaat 10 
jaar en dat vieren ze graag met ons. 
Daarom hernemen ze hun destijds 
zeer goed onthaalde komedie ‘De 
Quaghebeurs’, een heerlijke situatie-
komedie met verrassende elementen 
en wendingen. En dat allemaal geser-
veerd in het sappig West-Vlaams!

20 uur / Cultuurcentrum de 
Brouckere (Torhout) / € 20 / 
 www.ccdebrouckere.be / 
050 22 11 50

dinsdag 13 december
Leve de Camino - 
Johan Cloet

Lezing / Op 17 april 2015 vertrokken 
meer dan 250 000 stappers en trap-
pers naar Santiago de Compostela. 
Ook Loppemnaar Johan Cloet ver-
trok die dag vanuit Brugge met als 
doel Santiago te bereiken in honderd 
dagen. In zijn boek ‘Leve de Camino’ 
lees je hoe hij dit heeft beleefd en 
ervaren.

Is het ook jouw droom om ooit eens 
naar het verre Galicië te stappen of 
te fietsen of ben je gewoon benieuwd 
naar zijn avonturen? Hij komt hier ook 
graag over vertellen in de hoofdbi-
bliotheek van Zedelgem. Je bent van 
harte welkom.

20 uur / Bibliotheek Zedelgem / 
gratis / 
https://zedelgem.bibliotheek.be / 
inschrijven tot 6 december / 
050 20 80 08 / 
bibliotheek@zedelgem.be

© YOSHIE KUWAYAMA
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zaterdag 17 december
Loge10 Antwerpen / 
Dial M for Murder

Theater / De bekende tennisspeler 
Tony Wendice is met de rijke Sheila 
getrouwd. Sheila is eerder bevriend 
geweest met de schrijver Max, van 
wie ze nog altijd een brief in haar tas 
bij zich draagt. Op zekere dag echter 
is die brief verdwenen en daarna 
heeft ze een paar chantagebrieven 
ontvangen.

20 uur / De Beuk Kortemark / €18 / 
www.gudrunkortemark.be / 
w alter.denyft@skynet.be

© MONA VANSCHOENWINKEL

zondag 18 december
Blagovestkoor / Kerstconcert ‘ A Prayer for Piece’

Klassiek concert / Het Orthodoxe Blagovestkoor uit Riga (Letland), 
geleid door Aleksander Brandavs, werd opgericht eind de jaren ‘80 met 
als doel het rijke erfgoed aan religieuze Orthodoxe muziek te vertolken. 
Hun naam ontleenden ze aan het oude Russische lemma voor ‘belletje’ 
dat het begin van de eredienst, of in figuurlijke betekenis ‘het goede 
nieuws’ aankondigt. Voor dit kerstconcert brengt het Letse Blagovest-
koor onder meer traditionele Orthodoxe kerstliederen, maar ook werk 
van Oekraïnse componisten, Arvo Pärt en Rachmaninov.

Het kerstconcert wordt in samenwerking met Davidsfonds Velde-
gem-Zedelgem georganiseerd. Na het concert biedt Ginter een hapje 
aan. Bij de bar van het Davidsfonds kan je een drankje kopen.

17 uur/ Priorij v an Bethanië / €15 / www.zedelgem.be/tickets / 
050 28 83 30 / tickets@zedelgem.be

Esmé Bos & Bart Voet / DIERenLIED (2,5+)

Familie//Muziek / Een ode aan het dier met zelfgeschreven en 
bestaande dierenliedjes in verschillende talen. Zangeres Esmé Bos en 
muzikant Bart Voet brengen samen met Geert De Wit hun theatrale 

verbeelding van de combinatie DIER en LIED, 
en nemen het publiek mee in een klankrijke en 
poëtische wereld. Een combinatie van het die-
renrijk en muziek, filosofische bespiegelingen 
en hartverwarmende liedjes. Wegdromen op 
zoete tonen en een nog zoetere stem. 

15 uur / Cultuurcentrum de Brouckere
(Torhout) / € 10 / www.ccdebrouckere.be / 
050 22 11 50
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Januari

woensdag 28 december
 
Kerstmis in de bib
 
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 / 
https://zedelgem.bibliotheek.be / 
inschrijven tot 21 december /  
050 20 80 08 / 
bibliotheek@zedelgem.be

dinsdag 20 december 
The Duke

Film / ‘Notting Hill’-regisseur Roger 
Michell staat garant voor succes. 
In ‘The Duke’ vertelt hij het waar-
gebeurde verhaal van een van de 
gekste kunstroven van de vorige 
eeuw en maakt het tot een komedie 
waar de Britten al decennia lang 
in uitblinken: luchtig en hartver-
warmend. Jim Broadbent en Helen 
Mirren spelen de sterren van de 
hemel als het echtpaar Bunton in 
deze dramatische comedy, over een 
eerlijke man die met een kleine mis-
daad de wereld wilde veranderen. 

**** De Volkskrant

20 uur / Cultuurcentrum de 
Brouckere (Torhout) / € 7 / 
www.ccdebrouckere.be / 
050 22 11 50

maandag 26 december 
Planktom / Stars!

Musicalstage / Muziek, zang, 
gesproken dialogen, dans en beto-
verende 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, musi-
calsterren!

t/m 30 december / 10 tot 16 uur / 
De Beuk Kortemark / €175 / 
www.musicalstage.be

januari
donderdag 5 januari 
Encanto

Film / In ‘Encanto’ van Walt Disney 
Animation Studios ontdekt Mira-
bel - het enige gewone lid van haar 
buitengewone familie - dat de magie 
rondom hun huis in gevaar is en dat 
zij misschien de laatste hoop is om 
haar familie te redden.

15 uur / Cultuurcentrum de 
Brouckere (Torhout) / € 7 /  
www.ccdebrouckere.be / 
050 22 11 50

zondag 8 januari 
Theater Terra / Jungle-
Boek, de musical (6+)

Familie//Muziek//Theater / 
Mowgli groeit op midden in de jungle, 
bij een familie van wolven. Met zijn 
vrienden Baloe de beer en Bagheera 
de panter beleeft hij avonturen in de 
wirwar van tropische bomen en plan-
ten. Maar dan verschijnt Shere Khan 
de tijger, die achter hem aan zit. Tijd 
voor Mowgli om voor eens en voor 
altijd uit te maken wie de koning van 
de jungle is.

15 uur / Cultuurcentrum de 
Brouckere (Torhout) / € 14 / 
www.ccdebrouckere.be / 
050 22 11 50
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vrijdag 13 januari 

Michael Van Peel / 
Welcome to the Rebellion!

Humor / Na tien bejubelde einde-
jaarconferences, een sabbatjaar en 
een planetaire pandemie, duikt Van 
Peel dit keer dieper de tijdsgeest 
in. Geen eindejaar- maar een meer-
derjaarconference vol tragiko(s)
mische grappen over de staat van de 
planeet, de nieuwe generaties en het 
toenemende verzet tegen… euh... van 
alles! Iedereen is wel tegen iets maar 
niemand staat nog voor iets. Genoeg! 
Daar moet dringend tegen gerebel-
leerd worden. 

20 uur / Cultuurcentrum de 
Brouckere (Torhout) / € 22 / 
www.ccdebrouckere.be / 
050 22 11 50

donderdag 12 januari 
FroeFroe / DIVA (12+)

Theater//Muziek / In de 
jaarlijkse talentenwedstrijd 
voor koorknapen schittert 
de jonge Angelo Brossi. Zijn 
ouders krijgen een mooie 
transfersom en Angelo en zijn 
tweelingbroer Ricardo gaan 
naar het klooster waar ze 
een conservatoriumopleiding 
krijgen. Samen delen de twee-
lingbroers keiharde discipline, 
maar ook succes en liefjes. En 
dan loopt het volledig mis…

Prachtig figurentheater 
gebracht door een ijzersterk 
gezelschap.

20 uur / Cultuurcentrum de 
Brouckere (Torhout) / € 14 /  
www.ccdebrouckere.be / 
050 22 11 50

dinsdag 10 januari 
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 

woensdag 11 januari
Avansa / Spelletjes op de 
smartphone of tablet, 
voor ouderen

Vorming / Met een smartphone en 
tablet kan je spelletjes spelen die er 
toe doen. Spelletjes die je fit houden. 
Het aanbod is groot. De interes-
sanste doen we samen. Je kan bij-
voorbeeld scrabble spelen maar het 
noemt anders. Veel spelletjes kan je 
ook met mensen op afstand spelen. 
Je kiest zelf welk spel en met wie.

t/m 18 januari / 9 tot 12 uur /  
LDC Wimperlinde Kortemark / 
€12 / www.av ansa-ow.be / 
059 50 39 52

© JOHANNES VANDE VOORDE
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donderdag 26 januari
Avansa / De Cloud, 
wat is dat nu?

Vorming / Google Drive, One Drive 
en Dropbox. Het zijn drie belangrijke 
spelers in de wereld van de cloud.
Maar wat is cloud nu eigenlijk? Hoe 
hou ik dat veilig? Wat kan ik er mee? 
Vanaf wanneer wordt het betalend? 
Hoe deel ik bestanden met andere 
mensen?

t/m 16 februari / 9 tot 12 uur /  
De Mouterij Kortemark / €37,50 / 
www.av ansa-ow.be / 059 50 39 52

zondag 15 januari 
Jean Paul Van Bendegem / 
Geraas en geruis – een 
pleidooi voor imperfectie

Faits d’Hiver / Jean Paul Van 
Bendegem heeft het over zijn boek 
‘Geraas en geruis’. We willen het 
graag perfect hebben maar dat lijkt 
nooit te lukken. Altijd mankeert er 
iets. Altijd net niet. Altijd? Werkelijk? 
Dat is de stelling van dit boek: inder-
daad altijd, werkelijk! 

9.30 uur / De Mouterij Kortemark / 
€ 8 / kortemark.recreatex.be / 
051 56 61 08

dinsdag 24 januari 

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 

vrijdag 13 en 

zaterdag 14 januari 

Grote boekenverkoop

Event / De bib verkoopt boeken, cd’s 
en dvd’s die in de loop van het jaar 
uit de collectie verdwenen. Romans, 
thrillers, jeugdboeken, strips, tijd-
schriften, informatieve boeken en 
naslagwerken hengelen naar een 
tweede leven in jouw boekenkast.

Vrijdag 13 januari v an 17u tot 
19u30 en zaterdag 14 januari v an 
10u tot 15u/ Voorverkoop v oor 
leerkrachten op vrijdag 13 januari 
v anaf 15u30 (op vertoon v an  
Lerarenkaart) / Polyv alente zaal 
De Klokkenput Eernegem / gratis /
bibliotheek.ichtegem.be /
051 58 37 34 /
bibliotheek@ichtegem.be

zaterdag 14 januari
Comedy night / 
Dries Heyneman & 
Piet De Praitere o.l.v. 
MC Stijn Verdegem

Comedy / Dries Heyneman en Piet 
De Praitere kent u ongetwijfeld van 
de televisieseries ‘Bevergem’, ‘Look-
alikes’, ‘Nonkels’ en ‘Chantal’. Samen 
met MC Stijn Verdegem komen ze 
Zedelgem onveilig maken. In samen-
werking met Happy Friends.

20 uur/ GC De Groene Meersen / 
€ 13 / www.zedelgem.be/tickets / 
050 28 83 30 /
 tickets@zedelgem.be
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‘t Is altijd nat in Plassendale. Zelfs 
naast de vaart. Daarom heet het 
gehucht ook zo. Pas in 1623 werd het 
kanaal doorgetrokken naar Oos-
tende, met een grote ondertussen 
verdwenen zeesluis voor ‘t Spaans 
Tolhuis. Voordien was hier enkel een 
bocht richting Nieuwpoort, net voor 
het Spaans Tolhuis. De huidige sluis 
ligt er pas sinds 1785; Voordien lag ze 
links van het Tolhuis. 

Eeuwenlang was het strategisch 
gelegen Plassendale speelbal van 
de grote mogendheden en werd hier 
rond de twéé forten flink gevoch-
ten. ’t Spaans Tolhuis is het laatste 
resterende gebouw van het fort uit 
1660. Een oude levertraanfabriek is 
een getuige van het kleine industriële 
verleden van de wijk. 

Plassendale, 
een grensgeval

© PETER VELLE

VROEGER en NU

VROEGER

NU

Nog niet zo lang geleden werd Plas-
sendale bijna een zelfstandige pa-
rochie met een eigen kerk. Nu is het 
beschermde complex een beetje een 
vrijstaat waar goed wordt gegeten en 
gedronken, geslapen en gewaakt, in 
het water gespetterd en op ‘t terras 
getetterd. Wie gaat eten in het res-
taurant bezondigt zich letterlijk aan 
grensoverschrijdend gedrag, want 
je stapt van Oudenburg Zandvoorde 
binnen. 

Al eeuwenlang wordt vanop de stei-
gers een lijntje uitgegooid. Gevoch-
ten wordt er niet meer. Schippers 
zijn er wel nog, op de logeerboot Le 
Fabuleux Destin en Museumschip 
Tordino. Het leven is er goed! Het ico-
nische beeld van het gehucht is dat 
van de oude herberg (nu Plassendale 
Restaurant) en bruggenwachters-
huisje, dat er niet altijd stond. 
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Gooi die oude 
foto’s niet weg!

Om een beeldbank zonder beel-
den is natuurlijk maar niets, daar-
om gaan we op zoek naar nieuwe 
beelden die aan deze collecties 
kunnen worden toegevoegd. 
Heb je zelf nog beelden die je 
beschikbaar wil stellen, ken je 
iemand die oude beelden liggen 
heeft of wil je graag als vrijwilli-
ger aan de slag om deze beelden 
online te krijgen? Dan kun je bij de 
verschillende gemeenten terecht 
via de onderstaande contactge-
gevens.

Kortemark
cultuur@kortemark.be
051 56 61 08

Ichtegem
archief@ichtegem.be 
059 34 22 78

Koekelare
info@spaenhiers.be 
0473 98 24 57

Oudenburg
beeldbank@oudenburg.be 
059 56 84 74

Torhout
vrijetijdshuis@torhout.be 
050 22 07 70

Zedelgem
afspraak via
www.zedelgem.be/afspraken
050 81 44 14

Wat is een beeldbank?
Een beeldbank is een verzameling van digitaal beeldmateriaal 
(foto’s, prenten, digitale reproducties van kunstwerken enz.) 
dat opgeslagen wordt in een databank die via internet online 
ter beschikking kan worden gesteld. De online beeldbank 
presenteert zich dan als een virtuele collectie die voor het 
publiek wordt ontsloten. 

Waar kunnen we die oude beelden bekijken?
Zoals gezegd werken de gemeenten met verschillende 
platformen dus hier even een overzicht:
• Kortemark
 westhoekverbeeldt.be
• Ichtegem, Koekelare, Oudenburg en Torhout
 www.souvenhiers.be
• Zedelgem
  www.erfgoedinzicht.be

Neem zeker eens een kijkje en ontdek het oude 
beeldmateriaal van jouw gemeente.

Ontdek de 
Beeldbank

Verschillende Gintergemeenten werken aan een 
beeldbank om zo oude beelden bij een groter publiek 
te krijgen. Er werd voor verschillende partners gekozen 
maar de insteek blijft dezelfde: het verzamelen van 
beeldmateriaal om deze toegankelijk te maken het brede 
publiek.

© KORTEMARK VERBEELDT
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5 t/m 19 oktober
Fototentoonstelling ‘Gezondheid in 
beeld’ 

Tentoonstelling / Meer dan 180 enthousiastelin-
gen namen deel aan de fotowedstrijd Gezondheid 
in beeld van Gezonde Buurt. Uit de 500 inzendin-
gen selecteerde een professionele jury uiteindelijk 
12 foto’s voor een reizende tentoonstelling. Eén 
van deze foto’s werd genomen door Zedelgemnaar 
Sofie Neels. De tentoonstelling nodigt toeschou-
wers uit om na te denken en te spreken over wat 
gezondheid voor hen betekent. 

tijdens de openingsuren / LDC Veltershof, 
Veldegem / gratis / https://www.zedelgem.be/
fototentoonstelling-gezondheid-beeld / 
050 30 10 62 / veltershof@zedelgem.be

6 oktober t/m 6 november
Fototentoonstelling ‘Ik ben Sam.’ 

Tentoonstelling / 10 jaar geleden kreeg Sandra 
de harde diagnose van borstkanker, waarop ze een 
dubbele amputatie onderging. Vandaag de dag 
voelt ze zich sterker dan ooit. Deze tegenslag boog 
ze om in iets positief. Begeleid met dagboekfrag-
menten krijgt deze fototentoonstelling een extra 
dimensie waarbij je de mens achter het beeld kunt 
ontdekken.

tijdens de openingsuren / LDC Jonkhove, 
Aartrijke / gratis / https://www.zedelgem.be/
fototentoonstelling-ik-ben-sam / 
050 25 01 31 /  jonkhove@zedelgem.be

15 oktober t/m 
11 december 2022
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. De 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.

Vrijetijdshuis (Torhout) i.s.m. 
Cultuurcentrum de Brouckere: 
Museum Torhouts Aardew erk  / 
gratis / www.visittorhout.be

Tentoonstellingen

© SYLVAIN DELEU
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Tentoonstellingen

Tot 21 oktober 2022 

Gladiatoren ‘Mensen zoals jij en ik’ 

Tentoonstelling / De tentoonstelling brengt het verhaal van de 
gladiatoren die elkaar bevochten in de arena’s van het Romeinse 
Rijk. De belangrijke thema’s als de aankoop op de slavenmarkt, 
de training in de gladiatorenschool en de gevechten komen aan 
bod, maar de focus wordt gelegd op het leven achter de scher-
men, achter de grote publieke optredens waar het spektakel 
centraal stond. Aspecten zoals het dieet, de lichaamsverzorging, 
de entourage en de fans krijgen ruimschoots aandacht. Vastge-
roeste mythes worden ontkracht, maar ook linken met de huidige 
actualiteit gelegd. Gladiatorengevechten waren ‘big’ in de wereld 
van het entertainment. Gladiatoren konden een sterrenstatus 
bereiken, vergelijkbaar met die van populaire voetballers nu.

Een collectie unieke stukken, maar ook gladiatorfiguren, 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. 
Voor scholen zijn er educatieve pakketten. Ook kan de jeugd 
kan zich oefenen in gladiatorengevechten. In het abtspark is een 
oefenterrein van een gladiatorenschool nagebootst!

De tentoonstelling is een gemeenschappelijk initiatief van De 
Corbulo Stichting en de Dienst Cultuur van stad Oudenburg. Ook 
is er de inbreng van onder meer Phalera Filmworks, 7Reasons, 
Urban Canyons Limited, het Gallo-Romeins Museum van Tonge-
ren, het Rijksmuseum van Oudheden van Leiden en de Musea 
van Verviers.

RAM, Marktstraat 25, 8460 Oudenburg / 
Volw assenen: €5, Kids: €2.50 / https://ram.oudenburg.be

6 januari t/m 
28 januari 2023
Goedele Peeters 

Schilderkunst / Als bronmateriaal 
maakt Goedele Peeters foto’s en schet-
sen van wat haar het meest fascineert 
tijdens uitstappen in de natuur of in de 
stad: cirkelvormige fonteinen, ovalen, 
ellipsen of afgesloten ruimtes in een 
landschap. Haar recente werken ‘What’s 
left behind’ ontstonden bij dingen waar 
ze even stil bij stond omdat ze haar 
raakten: hun kwetsbaarheid, het spel van 
licht en schaduw, de sobere kleuren, hun 
symboliek, … Door ze te isoleren krijgen 
ze een andere betekenis.

Cultuurcentrum de Brouckere 
(Torhout) / gratis / 
www.ccdebrouckere.be / 050 22 11 50

28 oktober t/m 22 december 
Peter De Koninck

Etsen en schilderijen / Van oorsprong grafi-
cus, heeft Peter De Koninck zich ontwikkeld tot 
een meester in de etskunst. De monumentale 
formaten van zijn etsten vallen op. Architectuur, 
vooral dan van theatrale gebouwen vormen 
zijn onderwerp. Ook de schilderijen hebben 
architecturale artefacten als onderwerp, in een 
beperkt kleurenpalet. De laatste jaren is de 
onderwerpkeuze heel divers geworden, met 
een zwieriger en losser penseelvoering. 

Cultuurcentrum de Brouckere (Torhout) / 
gratis / www.ccdebrouckere.be / 050 22 11 50
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OAZE is dé plek waar organisatoren 
uit de Ginterregio in contact komen 
met jonge makers. Een verzamel-
plaats die hen een duidelijk overzicht 
geeft van creatieve zielen met wie ze 
een samenwerking kunnen aangaan. 
Ook de intergemeentelijke samen-
werking Ginter is altijd op zoek naar 
jonge creatievelingen om mee samen 
te werken. 

Gratis registreren kan voor alle crea-
tievelingen op oaze.be

Daarnaast steunt OAZE jonge 
makers bij het realiseren van een 
project. OAZE geeft een steuntje 
in de rug met subsidies! Jonge 
makers - die geregistreerd zijn op 
het OAZE-platform - kunnen beroep 
doen op de OAZE-sessies subsidie. 
In dat geval kunnen eventorgani-
satoren die een jonge maker pro-
grammeren tot maximaal 300 euro 
terugkrijgen. 

Bezig met het uitwerken van een pro-
ject? Dan kun je als geregistreerde 
jonge maker een creatiebudget-sub-
sidie aanvragen. De subsidie kan tot 
maximaal 500 euro bedragen.

Alle informatie vind je op oaze.be/
subsidies.
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In 2022, werden vanuit OAZE al 
verschillende projecten en events 
ondersteund.

Hierbij delen we graag enkele 
reacties:

Toen ik het artikel omtrent Oaze en subsidies las, 
zag ik het meteen als een opportuniteit om platform 
te geven aan jonge makers om te exposeren in 
Galerie De Sterre.

Het concept van de galerie is elke maand expositie 
met 2 gastkunstenaars, namelijk een kunstenaar 
met hangende werken en een beeldend kunstenaar.

De gastkunstenaars betalen een deelname tijdens 
de expo maand maar nu werden de jonge makers 
gesubsidieerd door Oaze.

Ik koos lukraak twee jonge makers op de website 
en belde hen op en ze waren meteen enthousiast.

Alles werd vlot geregeld en ondertussen hadden 
zowel Ellen Nauwynck en Sky Hoorne samen de 
tentoonstelling in de maand juni.

Er werden Meet & Greet’s georganiseerd en er 
groeiden interessante contacten en vriendschap-
pen uit voort.

De waardering voor mijn hulp en ondersteuning 
werd enorm geapprecieerd en ik zal verder de 
carrière van Ellen en Sky blijven volgen.

Sabine Van Eynde – 
Kunstenaar en eigenaar Kunstgalerie 
De Sterre in Koekelare

Na een tijdje ons muzikaal te uiten met enkel covers 
gooien we het over een andere boeg.

Zo begonnen we een nieuw avontuur: eigen nummers. 
Die krijgen stilaan vorm! 

Dus mannen en vrouw van H²S maken plannen!
In het najaar gaan we de nummers stuk voor stuk fine-
tunen en tegen het einde van het jaar de studio 
induiken. 

Het beloven stevige rocknummers te worden met een 
jaren ‘70 gehalte.

Dankzij het duwtje in de rug van OAZE en het Ginter 
platform is het financiële plaat makkelijker haalbaar.

Wij zijn zelf al benieuwd naar het eindresultaat.
De verwachte release datum is eind januari ‘23.

Nadia Kremer – Zangeres H²S

Wij vroegen subsidie aan voor onze cd-voorstelling in 
het stadhuis van Torhout. Als Torhoutse band konden 
wij zo aan de lokale bevolking onze muziek, alsook ons 
bier voorstellen binnen een uniek kader. Alles verliep 
vlot en het event werd mede door de steun van OAZE 
een succes voor ArtFx! 

Ivo Cardon – ArtFx

Ben jij creatief bezig binnen de 
acht Gintergemeenten? 
Registreer je dan nu gratis op 
OAZE.be



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

PB
- P
P 

BE
LG
IE
(N
) -
 B
EL
G
IQ
U
E

R
E

TO
U

R
 N

A
A

R
G

in
te

r 
/ 

p.
a.

 G
em

ee
nt

eh
ui

s
P

at
er

 A
m

aa
t 

V
yn

ck
ep

le
in

 1
 /

 8
21

0
 Z

ed
el

ge
m

 
0

50
 2

8
 8

6
 0

5
in

fo
@

gi
nt

er
.b

e

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


