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Familiefilm in de
kerstvakantie

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 (basis) - 
€ 4 (-26/EDC/Vriendenpas) • 
www.ccdebrouckere.be • 
050 22 11 50 • ccdb@torhout.be

Luisteroortjes

3-6

Bibliotheek / Luister je graag naar 
een leuk verhaal? Elke eerste 
zaterdag van de maand verwelko-
men we kinderen 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 7 januari is 
het thema ‘Families groot en klein’. 
Vooraf inschrijven is niet nodig.
 
11 tot 12 uur • ook nog op 4 februari, 
4 maart, 1 april, 6 mei en 3 juni • 
Bibliotheek Zedelgem • gratis • 
050 20 80 08 • 
bibliotheek@zedelgem.be

Theater Terra / 
Jungleboek

6+

Musical / Laat je meevoeren in 
‘Jungleboek’: de familiemusical 
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 • Cultuurcentrum de 
Brouckere Torhout • € 14 (basis) / € 
11 (-26/EDC/Vriendenpas) • 
www.ccdebrouckere.be • 
050 22 11 50 • ccdb@torhout.be

Voorleesmoment 
in bib Gistel

Bibliotheek / Voorleesuurtje met 
knutselmomentje voor kinderen 
van 4 tot 8 jaar rond het thema 
versjes.

14 uur • Bibliotheek Ter Elst, 
Warandestraat 7, 8470 Gistel • 
Gratis • https://gistel.bibliotheek.be
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ZA 04.02

ZO 12.02

DI 14.02

Kinderbakworkshop 
‘Valentijn’ 

6-11

Bibliotheek / We maken heerlijke 
appelroosjes, zoete hartjes empa-
nadas en een liefdesdrankje. We 
lezen samen een ‘valentijnsboek’ 
en versieren de tafel feestelijk om 
dan meteen te proeven van al het 
lekkers.

14 -16 uur • De Kouter, Bekegem •  
€ 8 • inschrijven verplicht via het 
digitaal loket van gemeente  
Ichtegem – inschrijven activiteiten 
bibliotheek •  
www.ichtegem.be/eloket

Kapitein Winokio / 
Hallo Aarde 

3+

Theater / In deze muzikale theater-
show gaan Kapitein Winokio en zijn 
bemanning naar de ruimte om van 
daaruit onze aarde te inspecteren. 
Vanuit het ruimteschip bestudeert 
en bezingt Kapitein Winokio de 
uitdagingen én de gigantische 
schoonheid van onze wereldbol.
Een feestje geschikt voor alle drie-
plussers die zich muzikale ruimte-
vaarder voelen.

15 uur • Cultuurcentrum de  
Brouckere Torhout • € 18 (basis) /  
€ 15 (-26/EDC/Vriendenpas) • 
www.ccdebrouckere.be •  
050 22 11 50 • ccdb@torhout.be

Het Huispaleis / 
De jongen, de mol, 
de vos en het paard

4+

Theater / In hun derde productie 
brengt Het Huispaleis opnieuw 
zintuiglijk belevingstheater spe-
ciaal gecreëerd voor mensen 
met een verstandelijke beperking 
maar ook geschikt voor kinderen 
tot +/- 8 jaar en iedereen die zin 
heeft in een prikkelende voorstel-
ling. Tasten, ruiken, horen, … alle 
zintuigen worden aangesproken, 
daarbij ondersteund door heerlijke 
livemuziek.

11 uur en 14 uur • De Balluchon 
Koekelare • € 5 • 051 61 04 94 • 
cultuurentoerisme@koekelare.be

MA 20.02

Familiefilm in de 
krokusvakantie

Film / Titel nog niet gekend, we 
proberen een zo recent mogelijke 
film te tonen. Informatie over de 
films kan je later op www.ccde-
brouckere.be vinden of aan de 
balie van de Brouckere vinden 
(filmflyers).

15 uur • Cultuurcentrum de 
Brouckere Torhout • € 7 (basis) - 
€ 4 (-26/EDC/Vriendenpas) • 
www.ccdebrouckere.be • 
050 22 11 50 • ccdb@torhout.be
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WO 22.02

ZA 25.02

ZA 04.03

Voorleesmoment in 
bib Gistel

Bibliotheek / Voorleesuurtje met 
knutselmomentje voor kinderen 
van 4 tot 8 jaar rond het thema 
gelukkig zijn.

14 uur • Bibliotheek Ter Elst, 
Warandestraat 7, 8470 Gistel • 
Gratis • https://gistel.bibliotheek.be

Kopergietery / 
Bambiraptor 

8+

Theater / Jonas en Mats sluipen 
een dolgedraaid kinderhoofd 
binnen. Ze gaan op zoek naar de 
alledaagse verwondering die de 
kleinste kinderen en de grootste 
filosofen met elkaar delen.

‘Een pretentieloze ode 
aan de fantasie.’ 

Het Nieuwsblad (****)

19 uur • Cultuurcentrum de 
Brouckere Torhout • € 10 (basis) -  
€ 7 (-26/EDC/Vriendenpas) • 
www.ccdebrouckere.be • 
050 22 11 50 • ccdb@torhout.be

Openingsfeest 
Jeugdboekenmaand

8-10
 

Bibliotheek / We openen de 
Jeugdboekenmaand dit jaar met 
een te gek feest, zoals steeds is 
er een workshop van de illustrator 
die tentoonstelt. Dit jaar zal Henk 
Linskens onze bib versieren en een 
workshop geven voor kinderen van 
het 3e en 4e leerjaar. En om het 
nóg feestelijker te maken, komt de 
enige echte Guy Verlinde langs om 
voor ons op te treden met z’n show 
“Mojo Power”.
 
workshop 10 tot 11 uur en 
optreden 11 tot 12 uur • 
Bibliotheek Zedelgem • gratis • 
050 20 80 08 • 
bibliotheek@zedelgem.be

WO 22.02

LAPnamiddag! 

5+

Familievoorstelling / Kijken, spelen 
en beleven met het hele gezin! Dat 
doe je vandaag samen met LAP. 
Naast voorstelling Time Play zijn er 
ook workshops. En er is nog meer! 
Er wachten tal van doe-opdrachten 
op jullie en in de photobooth kan je 
je dan weer uitleven met kostuums
en attributen uit de voorstelling.

15.30 uur • Sint-Martinuskerk, 
Kortemark • €5 • 
https://kortemark.recreatex.be • 
051 56 61 08
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ZO 26.03 Z0 02.04

Zonzo Compagnie / Thelonious 

6+

Muziektheater / De even koppige als geniale Thelonious Monk maakte 
muziek vol verrassende harmonieën en avontuurlijke ritmes. Muzikanten 
van het gerenommeerde jazztrio De Beren Gieren nemen je mee in die 
unieke muzikale wereld van de New Yorkse jazzheld.

‘De muziek, geholpen door de video en de fratsen 
van de muzikanten, pakt de zaal volledig in – 

elk nummer een nieuw hoogtepunt.’ 
De Standaard (****)

15 uur • Cultuurcentrum de Brouckere Torhout • 
€ 10 (basis) - € 7 (-26/EDC/Vriendenpas) • www.ccdebrouckere.be • 
050 22 11 50 • ccdb@torhout.be

IP VISITE | Les Vélocimanes Associés /  
Le Cirque du bout du monde (BE/FR) 

8+

Familievoorstelling / In deze heerlijk absurde voorstelling zie je dingen 
vanuit een ander perspectief. Met de nodige humor neemt Guy Waeren-
burgh je mee in zijn wereld. Waar jongleren met een emmer op je hoofd 
kan, waar publieksparticipatie van de pot gerukt wordt.

19 uur • CC De Brouckère Torhout • €14 • 
https://kortemark.recreatex.be • 051 56 61 08
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DI 04.04

Familiefilm in de 
paasvakantie

Film / Titel nog niet gekend, we 
proberen een zo recent mogelijke 
film te tonen. Informatie over de 
films kan je later op www.ccde-
brouckere.be vinden of aan de 
balie van de Brouckere vinden 
(filmflyers).

15 uur • Cultuurcentrum de  
Brouckere Torhout • € 7 (basis) -  
€ 4 (-26/EDC/Vriendenpas) •  
www.ccdebrouckere.be •  
050 22 11 50 • ccdb@torhout.be

MA 03.04 T/M VR 07.04

Panta Rhei / Max en de toverstenen 

3-6
 

Kleuterkamp / Op een rotseiland 
midden in de zee woont Max, de 
rotsmuis met zijn vrienden. Op een 
dag vindt Max een prachtige fon-
kelende steen, die licht en warmte 
geeft. Hoe deze vondst het leven 
van de rotsmuizen op het eiland 
verandert kom je in de loop van het 
kamp te weten...

9 tot 16 uur • OC Gildezaal 
Handzame • €95 • http://ratjetoe.be 

Panta Rhei / Paper lover 

6-10
 

Jongerenkamp / Door experiment, 
techniek en plezier komen we tot 
verrassende effecten en creaties. 
We tekenen niet alleen met een 
potlood, maar gebruiken ook spe-
ciale stiften en pennen, tekenen met een gom en starten een bullet journal. 
Blauwdruk, handlettering en onder andere een papier schilderij staan op 
het programma.

9 tot 16 uur • OC Gildezaal Handzame • €95 • http://pantarheivzw.be

WO 05.04

Pasen in de bib 

6-8

Bibliotheek / We verwelkomen 
graag kinderen van het 1ste en 
2de leerjaar in onze bib in Loppem 
voor een gezellige activiteit rond 
Pasen. We kruipen dicht bij elkaar 
en luisteren naar een mooi ver-
haal. Daarna maken we een leuk 
knutselwerkje dat je na afloop kan 
meenemen naar huis.
 
14 tot 15 uur • Uitleenpost Loppem • 
gratis • 050 20 80 08 • 
bibliotheek@zedelgem.be

Voorleesmoment
in bib Gistel

Bibliotheek / Voorleesuurtje met 
knutselmomentje voor kinderen 
van 4 tot 8 jaar rond het thema 
lente.

14 uur • Bibliotheek Ter Elst, 
Warandestraat 7, 8470 Gistel • 
Gratis • https://gistel.bibliotheek.be
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DO 13.04

Muziektheater 
BomBarDon / 
Familievoorstelling 
O Grote Joegoert 

3+
 

Muziektheater / In de nieuwste 
muziektheatervoorstelling O Grote 
Joegoert is voor de vier vrienden 
van BomBarDon alles zo echt dat 
het mogelijk wordt. Luchtpiraten, 
een spuwvurende draak, een 
eigenaardig dier in het wier... maar 
bovenal de Grote Joegoert. Dat 
moeten ze van ergens opgepikt 
hebben, want het lijkt heel serieus! 
Benieuwd hoe ze Grote Joegoert- 
geheimen van hoog boven de 
wolken tot diep onder de stenen 
ontdekken? Beleef het mee in deze 
frisse en fantasierijke voorstelling! 

14 uur • GC De Groene Meersen 
Zedelgem • € 7 standaard / 
€ 5,5 leden Gezinsbond • 
www.zedelgem.be/tickets • 
050 28 83 30 • 
tickets@zedelgem.be

WO 12.04

Nat Gras & Cie Nyash / Dans op Wandel 

5+
 

Familievoorstelling / We huren een gids in die je mee neemt op wandel. 
We hebben het van horen zeggen, maar tijdens de wandeling gebeuren 
er bijzondere dingen. Horen we daar geen muziek? Zien we daar geen 
speciale wezens tussen de bomen bewegen? Even later word je verrast 
door korte dansvoorstellingen, met de natuur als decor en de aanwezige 
geluiden als orkest….

14 uur & 16 uur • Domein Krekemeersen Kortemark • €5 • 
https://kortemark.recreatex.be • 051 56 61 08

ZO 16.04

Koekeloeren bij de 
boeren

Bezoek / In Kortemark zijn er heel 
wat boerderijen en producenten 
van streekspecialiteiten terug te 
vinden. Het spreekt dan ook voor 
zich dat we deze prachtige land-
bouwers even in de kijker willen 
plaatsen. De diensten Vrijetijd en 
Landbouw Kortemark organiseren 
daarom op zondag 16 april ‘Koeke-
loeren bij de Boeren’, waarbij de 3 
nieuwe hoeves hun deuren openen 
voor het grote publiek. Zowel voor 
jong en oud is er van alles te bele-
ven en te proeven.

13.30 tot 17.30 uur • 
Diverse locaties, Kortemark • 
gratis • cultuur@kortemark.be • 
051 56 61 08



14

ZA 20.05

Tamboerijntjes op schoot 
n.a.v. Boekstartdag 
Vergezeld door een (groot)ouder

0-4

Bibliotheek / Baby’s, dreumesen 
en peuters houden van muziek. We 
zingen liedjes over wat hen dagda-
gelijks bezig houdt: in de auto, 
wandelen, eten, aankleden, enz.. 
We gaan natuurlijk ook bewegen, 
schommelen als op een paard, 
glijden op een doek, wiegen als 
in een vliegtuig,... We spelen op 
echte en op kindermaat gemaakte 
instrumentjes. Het samen muziek 
maken is leuk, versterkt de ouder-
kind relatie, is goed voor de ont-
wikkeling van je kind én je krijgt er 
inspiratie door om verder thuis te 
zingen met je kindje.
 
9.30 tot 12.30 uur (verschillende 
sessies) • Bibliotheek Zedelgem •  
gratis • 050 20 80 08 • 
bibliotheek@zedelgem.be

ZO 07.05

Putten vol Pit

Buitenplezier / Jaarlijks zet het 
gemeentebestuur van Kortemark 
het domein ‘De Krekemeersen’ in 
de kijker met een groot evenement 
‘Putten vol Pit’. Een dag vol bele-
ving op en rond het water, voor 
klein en groot. Vorig jaar werd een 
recordeditie met niet minder dan 
2500 bezoekers, in 2023 gaan we 
voor minstens evenveel! Verwacht 
je aan een dag vol spelplezier, 
theater, ontspannen en gezellig 
samenzijn in een prachtig, groene 
omgeving.

11 tot 17 uur • 
Domein Krekemeersen • gratis • 
vrijetijdsloket@kortemark.be • 
051 56 61 08
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Colofon

Meer voorstellingen en inspiratie 
voor toffe uitstappen vind je terug 
in de Gintergazet. Een gratis abon-
nement op dit cultuurmagazine van 
de regio vraag je eenvoudig aan via 
info@ginter.be.

www.ginter.be
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Zilleghem Folk

OAZE on tour +  
The Servants Unplugged

Kunstenfestival Ichtegem
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Geef zelf je activiteit in!
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