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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,
Sta me toe jullie eerst en vooral een fantastisch 
2023 toe te wensen. Wanneer dit magazine in jullie 
handen valt, zullen we misschien al gewend zijn 
om een nieuw jaar te schrijven als iemand ons de 
datum vraagt. Wat was het weer een plezier om de 
activiteiten voor het voorjaar te verzamelen. “Een 
greep uit het aanbod” want bij sommige gemeen-
ten waren ze nog volop aan het inplannen. Vergeet 
dus zeker niet om even op de kalenders van onze 
Gintergemeenten te gaan snuffelen.

Wat we jullie wel kunnen aanbieden is een mooi 
overzicht van de zaken die wel al vast stonden voor 
we het nieuwe jaar gingen inluiden. Grote en kleine 
namen. Humor, drama en serieuze topics. Fijne 
voorstellingen voor groot en klein. Veel mooie mu-
ziek en mooie tentoonstellingen, voor even mooie 
momenten.

Geniet ervan!

Ellen Rooms,
Waarnemend 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  Flip Kowlier - © Piet Stellamans (zie activiteit p. 16)

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

Podium voor startend 
talent: een interview 
met woordkunstenares 
Christa Scherpereel

Nieuwe publicatie: 
“Vloethemveld, 
verborgen parel”

WO I-landschap 
in de kijker

En verder

14
Bas Birker
In blijde verachting

15
Günther Lesage
Vroeger was de 
toekomst beter

19
Admiral Freebee 
Concert

23
Nat Gras & 
Cie Nyash
Dans op Wandel

29
Voorsmaakje 
Erfgoeddag

35 
Tentoonstellingen

6   

17

34



4

Ja
nu

ar
i

donderdag 12 januari
FroeFroe / Diva (12+) 
    
Theater // Muziek / ‘DIVA’ 
speelt in het 18de-eeuwse Italië. 
De kerk - lange tijd de enige 
werkgever van musici, compo-
nisten en zangers - ‘maakte’ de 
beste koorknapen en castraten 
voor de hoge stemmen. En toen 
kwam de opera met vrouwen 
met de juiste vormen die de cas-
traten van de troon duwden. In 
die wereld van muziek groeien 
de onafscheidelijke en arro-
gante tweelingbroers Angelo en 
Ricardo op. In de jaarlijkse talen-
tenwedstrijd schittert de jonge 
Angelo. Zijn ouders krijgen een 
mooie transfersom en de twee-
lingbroers volgen een conserva-
toriumopleiding in het klooster. 
Samen delen de broers keiharde 
discipline, maar ook succes en 
liefjes. En dan loopt het volledig 
mis…

Prachtig figurentheater door 
een ijzersterk gezelschap dat al 
jarenlang zijn sporen in het veld 
verdient.
Extra: De voorstelling wordt 
ingeleid om 19.15 uur door het 
gezelschap

20 uur / Cultuurcentrum de 
Brouckere / € 14 / 
www.ccdebrouckere.be / 
050 22 11 50 / ccdb@torhout.be

vrijdag 13 januari 
Michael Van Peel /  
Welcome to the  
Rebellion

Humor / Na tien bejubelde einde-
jaarconferences, een sabbatjaar en 
een planetaire pandemie, brengt Van 
Peel dit keer geen eindejaar- maar 
een meerderjaarconference vol tra-
giko(s)mische grappen over de staat 
van de planeet, de nieuwe generaties 
en het toenemende verzet tegen… 
euh... van alles! Tegen wetenschap-
pers, de elite, crocs, corona of blanke 
mannen… Iedereen is wel tegen iets 
maar niemand staat nog voor iets. 
Genoeg! Daar moet dringend tegen 
gerebelleerd worden.

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

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

Humor / 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.
 
20 uur / GC De Groene Meersen / 
€ 13 / www.zedelgem.be/tickets / 
050 28 83 30 / tickets@zedelgem.be 
 

© JOHANNES VANDE VOORDE
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Januari

Voorleesmomenten 
voor kinderen van  
4 tot 8 jaar 
 
Bibliotheek / Een uurtje 
gezellig voorlezen met aange-
paste (knutsel)activiteit.
• woensdag 25 januari: 
 versjes en rijmpjes
• woensdag 22 februari: 
 gelukkig zijn
• woensdag 5 april: 
 lenteverhalen 

14 uur / Gratis, v ooraf 
inschrijven in de bib /
Bibliotheek Ter Elst, 
Warandestraat 7,  
8470 Gistel  / 
https://gistel.bibliotheek.be

donderdag 26 januari 
Gedichtendag

Bibliotheek / De poëzieweek is het 
grootste poëziefeest en brengt wat 
licht in de donkere januaridagen. De 
leerlingen van de afdeling woord 
van het conservatorium brengen op 
gedichtendag tussen 17 en 18 uur 
poëzie om de dag wat op te vrolijken.
Voor elke bezoeker een poëtische 
attentie.

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

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

zaterdag 21 januari
Willem en Augustijn 
Vermandere

Concert / Op 21 januari 2023 ver-
zamelen we allemaal samen in de 
evenementenhal van vrijetijdscen-
trum Zomerloos om naar de legende 
Willem Vermandere te luisteren. 
Maak je klaar om heel wat klassie-
kers luidkeels mee te zingen! Alsof 
dat nog niet genoeg is, brengt Willem 
zijn zoon Augustijn mee. Hij zal ieder-
een klaarstomen en dit uiteraard met 
het zelfde prestige als zijn vader. Je 
kan bijna zeggen ‘zo vader, zo zoon’.

18.30 uur / vrijetijdscentrum 
Zomerloos Gistel – Sportstraat 1, 
8470 Gistel / € 25 vvk - € 28 add / 
https://w ebshopgistel.recreatex.be / 
059 27 98 71 / zomerloos@gistel.be

dinsdag 24 januari
Film

Film / ‘Onze Natuur, De Film’ is een 
ambitieuze natuurdocumentaire 
over de natuur in onze achtertuin. 
Prachtige verhalen over bekende 
en onbekende dieren en planten die 
verwondering opwekken en de liefde 
en het respect voor onze natuur ver-
groten, verteld door Matteo Simoni 
en met de muziek van Dirk Brossé . 
De film brengt de wilde natuur van 
België wondermooi in beeld. Kippen-
vel gegarandeerd! 

20 uur / Cultuurcentrum  
de Brouckere Torhout / € 7 /
www.ccdebrouckere.be
050 22 11 50 /  ccdb@torhout.be
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Stel jezelf even voor, wie ben 
je? Wat is je achtergrond ?
Ik ben Christa Scherpereel, gebo-
ren en getogen te Wevelgem als 
derde kind in een gezin van zeven. 
Mijn moeder speelde toneel – net 
zoals haar broers – en mijn vader 
zorgde voor de rekwisieten. Ik 
maakte op die manier reeds 
vroeg kennis met theater en alles 
wat daarbij komt kijken.  Mijn 
eigen theatercarrière begon op 
mijn zestiende en ik speelde in 
diverse toneelgezelschappen in 
het Kortrijkse, waaronder ook 
zes producties in het Zwevegems 
Theater. Ondertussen liep mijn 
professionele loopbaan in het 
onderwijs.  Ik hou van het geheel 
aan expressie via woord, bewe-
ging, mime, en zang. Vol vuur die 
liefde aan kinderen en studenten 
voorleven en doorgeven, was my 
cup of tea.

woordkunstenares 
Christa Scherpereel

Podium voor 
startend talent
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Gedichtendag 
2023
Het Lokaal Bestuur Torhout gaat 
op zoek naar een nieuwe stads-
dichter, een opvolger voor Joris 
Denoo. Iemand die met een eigen 
kijk het Torhoutse leven op een 
originele manier tot bij de Tor-
houtenaar brengt. Torhoutenaren 
die willen meedingen naar deze 
titel kunnen hun kandidatuur be-
zorgen tot en met 8 januari 2023. 

De officiële aanstelling van de 
nieuwe stadsdichter gebeurt op 
Gedichtendag, donderdag 26 
januari 2023 om 19.30 uur in de 
bibliotheek.

De avond start met ‘Poëtische 
vertellingen’, een programma 
gebracht door Christa Scherpe-
reel afkomstig uit Westkerke. 
Christa geeft een voorstelling 
over herkenbare dingen in het 
leven: het opgroeien in een groot 
gezin, de hunkering naar liefde, 
het moederschap en opvoeding, 
een boontje voor oma… Het ge-
heel is een vlechtwerk van eigen 
poëzie en proza tussen die van 
Annie M.G. Schmidt en Godfried 
Bomans. Dit programma wordt 
aangeboden in samenwerking 
met Ginter.

In het tweede gedeelte blikken 
we terug op het stadsdichter-
schap van Joris Denoo en genie-
ten we met zijn programma ‘Let-
tergeknetter’ nogmaals van zijn 
rijke gedichtencyclus.

Daarna volgt de voorstelling van 
onze kandidaten en de bekend-
making van de winnaar. Tot slot 
klinken we op Gedichtendag, op 
onze eerste stadsdichter Joris, op 
onze nieuwe stadsdichter, op de 
poëzie en alle dichters.

Bibliotheek Torhout, 
Ravenhofstaat 9 / gratis / 
 inschrijven en meer info:  
bib@torhout.be

Interview met 

Hoe kwam je erbij om een voor-
stelling in elkaar te steken?
Dit is een verhaal apart.  In 1996 ging 
ik in op de vraag van woordkunstena-
res Agnes Bruneel uit Moorsele om 
samen met haar een programma 
in elkaar te steken.  We trokken 
vervolgens twee jaar rond met onze 
voorstelling “(H)Eerlijk comm(unic)
eren”. Ik leverde hiervoor een aantal 
liedteksten en prozastukken. Ter 
gelegenheid van mijn veertigste ver-
jaardag maakte ik een solovoorstel-
ling voor familie en vrienden. Daaruit 
zijn mijn eerste poëtische vertellingen 
ontstaan waarmee ik acht jaar in het 
verenigingsleven rondtrok. In 2009 
echter kreeg ik in mijn persoonlijk 
leven een aantal bijzondere gebeur-
tenissen te verwerken en was het op 
creatief vlak even stil. Rust en her-
bronning inspireerden mij om opnieuw 
gehoor te geven aan de scheppings-
drang. Maar... toen ik klaar was met 
mijn nieuwe poëtische vertellingen, 
ging de wereld op slot vanwege de 
eerste Corona pandemie... In 2022 
kon ik reeds een aantal keer mijn 
voorstelling brengen en het vraagt 
naar meer. Maar het voelt ook alsof ik 
nog wat in de startblokken sta.
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Toonkansen voor startend talent

Hoe zou je je voorstelling 
omschrijven?
Het is een vertelprogramma over her-
kenbare dingen in het leven zoals het 
opgroeien in een kroostrijk gezin, de 
hunkering naar liefde en aandacht, 
een eerbetoon aan het moederschap, 
herinneringen aan accenten in de 
opvoeding, een Oscar voor oma... Het 
geheel is een vlechtwerk van eigen 
poëzie en proza tussen die van Annie 
M.G.Schmidt en Godfried Bomans. 
Sfeervolle muziek begeleidt enkele 
poëtische momentjes en benadrukt 
het intieme karakter van dit verhaal. 
Het is een voorstelling met veel 
buikgevoel en helemaal vanuit het 
hart, speels en ontroerend. Ik merk 
dat mensen geraakt worden door de 
beelden die ik met woorden schets.  
Er is gedurende de hele voorstelling 
sprake van een hartverwarmende 
sfeer.  Ik geloof sterk in al het goede 
dat voortkomt uit dit verbindend ge-
voel. Dat is ook waarvoor ik het doe.

Zijn er artiesten die een 
inspiratie voor je zijn? 
Of waar haal je je inspiratie? 
De beelden van de voorstelling ‘Moe-
ke en de dwaas’ eind jaren tachtig, 
van theatermaker en poppenspeler 
Jozef Van den Berg kunnen me nu 
nog ontroeren. Zijn ongelooflijke op-
rechtheid en diepe inleving in elk van 
zijn medespelers (zijn poppen), het 
intieme en poëtische karakter van 
het geheel… dat heeft me toen diep 
getroffen.  Ook Toon Hermans die 
zijn levenshouding van verwondering 
in prachtige taal omzette, is een lich-
tend voorbeeld.  En net zozeer ook 
Wannes Capelle die taal-zonder-fran-
je brengt en mijn hart raakt.

Wat de inspiratie binnen in mezelf 
betreft, van mijn vader kreeg ik ‘ernst’ 
mee en van mijn moeder ‘relative-
ring’… geen slechte mix als je ervan 
houdt om indrukken uit het verleden 
op te frissen door die opnieuw zuur-
stof te geven in het heden.  Het biedt 
mij de mogelijkheid om een ander 
gezicht van ernst te laten zien, als je 
me begrijpt.  

Wat is je droom voor deze voor-
stelling of andere voorstellingen 
in de toekomst? Waar wil je naar-
toe werken?
Met mijn “Poëtische vertellingen” 
zou ik heel graag meer verenigingen 
bereiken in West-Vlaanderen en 
– waarom niet, ook in Oost-Vlaan-
deren. Eveneens zou ik graag mijn 
voorstelling aanbieden in het circuit 
van lezingen georganiseerd door 
onze bibliotheken of Poëziecentra.  
Mijn actieradius is tot op heden nog 
beperkt en die wil ik graag verruimen.  

Ik zou me vanaf 2023 graag toe-
leggen op het ontwerpen van een 
nieuwe productie. Dit kan nu nog 

alle kanten uit… In tegenstelling tot 
bijvoorbeeld mijn bundel poëtische 
vertellingen, trekt het mij ook aan om 
één verhaal te brengen. Een mono-
loog realiseren in een bestaande 
theatergroep die er wat in ziet, trekt 
mij wel aan. Mijn zoektocht naar een 
dergelijke samenwerking is in mijn 
hoofd al wat begonnen…

En verder zou ik graag ook voor 
gelegenheden al dan niet met een 
thema, korte optredens realiseren, 
zoals ik ook onlangs mocht doen op 
uitnodiging van Kunstkring Roderick 
van Oudenburg. 

Hoe kwam je bij OAZE terecht?
Toen ik mezelf in 2020 als woord-
kunstenares ging voorstellen bij de 
Dienst Cultuur te Oudenburg – waar 
ik nog maar enkele jaren woon – was 
het de cultuurmedewerker Miguel 
Boterman die me zei ‘Maar jij moet 
op Oaze staan!’.  Waarop ik vroeg  
‘Oaze...wat…?’ En kort daarna mocht 
ik me als ‘talent’ bij de jonge makers 
voegen op de website van Ginter, 
fantastisch!

OAZE steunde in 2022 verschillende jonge talenten bij 
het uitwerken van hun creatieve projecten. Daarnaast 
konden organisatoren beroep doen op de sessie-subsidie 
om muzikanten en bands te boeken of om met beeldende 
kunstenaars samen te werken voor een tentoonstelling. 

Zit je zelf met een project of ben je organisator en wil je 
een startende band of kunstenaar een podium of plat-
form geven? Kijk dan zeker op oaze.be/subsidies .

Want ook in 2023 willen we beginnende creatievelingen 
ondersteunen.
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zaterdag 4 februari
 
Luisteroortjes (3-6)
 
Bibliotheek / Luister je graag naar 
een leuk verhaal? Elke eerste zater-
dag van de maand verwelkomen we 
kinderen 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 4 februari is het thema ‘Vriendjes 
voor het leven’. Vooraf inschrijven is 
niet nodig.
 
11 tot 12 uur / ook nog op 4 maart, 
1 april, 6 mei en 3 juni /
Bibliotheek Zedelgem / gratis / 
050 20 80 08 / 
bibliotheek@zedelgem.be

dinsdag 7 februari 

Film 

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

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

woensdag 8 februari
Avansa / Bankieren op 
smartphone/tablet

Vorming / Met een smartphone en 
tablet kan je heel wat bankzaken 
verrichten. Alle gewone verrichtingen. 
Van alle banken gelijkt het op elkaar 
maar toch niet helemaal. We helpen 
iedereen op weg bij gelijk welke bank 
je klant bent. Daarnaast hebben we 
het zeker ook over aandachtspunten 
en al dan niet mogelijke gevaren.

9 tot 12 uur / LDC Wimperlinde 
Kortemark / € 6 / 
www.av ansa-ow.be / 059 50 39 52

Fe
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© BART GRIETENS

donderdag 9 februari 
Theater Antigone/
Tim Natens / Kelly

Theater / ‘Kelly’ is gebaseerd op 
het waargebeurd verhaal over de 
Britse wetenschapper en defen-
sieambtenaar David Kelly die als 
wapeninspecteur de opdracht kreeg 
te onderzoeken of er massavernieti-
gingswapens aanwezig waren in Irak. 
Wanneer in 2003 Irak binnengevallen 
wordt, voelt Kelly zich genoodzaakt 
om de nodige vraagtekens bij de 
invasie te plaatsen. Hoe kan Irak, na 
zijn dossier, binnengevallen worden? 
Enkele maanden later komt Kelly in 
onduidelijke omstandigheden om 
het leven en worden de documenten 
rond zijn overlijden tot 2073 achter 
slot en grendel bewaard. Waarom?

20 uur / Cultuurcentrum de 
Brouckere Torhout / € 14 / 
www.ccdebrouckere.be / 
050 22 11 50 / ccdb@torhout.be 

En Route /  
Buurman (solo) –  
Vuurman

Huiskamerconcert / Of hij nu met 
z’n band op het podium staat, met 
een hele fanfare erbij, of helemaal 
alleen, Buurman blijft filmmuziek. Een 
soundtrack bij de verbeelding van de 
toehoorder. Geert Verdickt (frontman 
Buurman) enkel met z’n gitaar. Wat 
overblijft is de essentie.

20 uur / Torhoutstraat 22 
Kortemark / € 5 / 
https://kortemark.recreatex.be / 
051 56 61 08

vrijdag 3 februari
Amelie Albrecht / 
Zwaar leven

Humor / Amelie Albrecht kreeg haar 
hele leven te horen dat ze nergens 
zou komen met haar grote mond 
en die neiging om alles in het bela-
chelijke te trekken. Een eigenschap 
die haar vroeger in de problemen 
bracht, maar haar in 2018 wel de 
overwinning van ‘Humo’s Comedy 
Cup’ opleverde. Sindsdien verdient ze 
geld door zichzelf te zijn: charmant 
onverschillig. Verwacht je aan een 
stevige portie je m’en foutisme en 
zelfrelativering.

20 uur / Cultuurcentrum de 
Brouckere Torhout / € 17 / 
www.ccdebrouckere.be / 
050 22 11 50 / ccdb@torhout.be

zaterdag 4 februari
Voorleesuurtjes 
Bib Torhout (4-8)

Bibliotheek/ Hé, luister je mee… 
voorlees- en knutseluurtje
Gezellig bij elkaar in de kring, proe-
ven van verhaaltjes, een beetje knut-
selen... Kom eens een kijkje nemen! 
Inschrijven hoeft niet. Je wordt 
opgewacht door enthousiaste voorle-
zers die jullie laten lachen, griezelen, 
genieten... Gratis voor kinderen van 
ong. 4-8 jaar!

• Zaterdag 4 februari 
 v an 10.30-11.30 uur 
 ‘Het is raak’!
• Zaterdag 4 maart  

v an 10.30-11.30 uur  
 ‘De Gruffalo’
• Zaterdag 1 april  

v an 10.30-11.30 uur 
 ‘Paulien probeert opnieuw’
• Zaterdag 6 mei 
 v an 10.30-11.30 uur 
 ‘ Voor mama’
• Zaterdag 3 juni 
 v an 10.30-11.30 uur 
 ‘Dierentuin met vlinders’

Bibliotheek Torhout - Ravenhof-
straat 9 -  bib@torhout.be
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maandag 13 februari
Samen Lezen

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 onze Samenleesgroep 
misschien iets voor jou.
Barbara Van de Voorde laat 
je kennismaken met mooie en 
sterke verhalen die worden 
voorgelezen. Af en toe wordt 
het voorlezen onderbroken en 
kan er van gedachten gewis-
seld worden over het verhaal. 
Alles verloopt in een onge-
dwongen sfeer. Je moet niet 
per se iets zeggen, je kan ook 
gewoon luisteren.

Het Samen Lezen vindt 
plaats in de hoofdbibliotheek 
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. Ieder-
een (jong en oud) is welkom. 
Deelname is gratis.
 
14 tot 16 uur / ook nog op 
13 maart, 3 april, 8 mei en
 12 juni / 
Bibliotheek Zedelgem / 
gratis / 050 20 80 08 / 
bibliotheek@zedelgem.be

dinsdag 14 februari
Het Huispaleis / 
De jongen, de mol, 
de vos en het paard (4+)

Theater / In hun derde productie 
brengt Het Huispaleis opnieuw zin-
tuiglijk belevingstheater speciaal 
gecreëerd voor mensen met een 
verstandelijke beperking maar ook 
geschikt voor kinderen tot +/- 8 jaar 
en iedereen die zin heeft in een prik-
kelende voorstelling. Tasten, ruiken, 
horen, … alle zintuigen worden aan-
gesproken, daarbij ondersteund door 
heerlijke livemuziek.

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

woensdag 15 februari 

Erik Van Looy: 
VERSLAAFD! 

Theater / ‘Verslaafd!’ is de eerste 
theatershow van Erik Van Looy 
waarin hij openhartig vertelt over de 
verslaving waar hij al heel zijn leven 
mee worstelt: zijn verslaving aan film-
sterren ... 

Sappige verhalen, gekke grappen en 
geweldige filmpjes: we komen echt 
álles te weten over Erik, zijn films, 
zijn vaak waanzinnige ontmoetingen 
met filmsterren en … de smaak van 
haarlak.

19.30 uur / vrijetijdscentrum 
Zomerloos Gistel – Sportstraat 1, 
8470 Gistel / € 20 vvk - € 22 add / 
https://w ebshopgistel.recreatex.be / 
059 27 98 71 / zomerloos@gistel.be

zondag 12 februari
Geerdt Magiels /  
Als afval  
grondstof wordt

Faits d’Hiver / 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 leef-
bare wereld voor iedereen.

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

Kapitein Winokio /  
Hallo Aarde (3+) 

Familie // Muziek / Een feestje 
geschikt voor alle drieplussers die 
zich muzikale ruimtevaarder voelen.
In deze muzikale theatershow 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. Deze intergalactische 
voorstelling draait in een baan rond 
de aarde en neemt iedereen mee op 
een wonderlijke reis.

15 uur / Cultuurcentrum de 
Brouckere Torhout / € 18 /  
www.ccdebrouckere.be / 
050 22 11 50  / ccdb@torhout.be

© DAMON DE BACKER

Februari
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maandag 20 februari 
Yuku en de  
Himalayabloem

Familiefilm / Yuku zingt en speelt 
zich een weg van lied naar lied in dit 
levendige avontuur vol verrassende 
vriendschappen en aanstekelijke 
muziek. Animatiefilm vanaf 5 jaar.
Een muzikaal avontuur met de stem-
men van o.a. Bent Van Looy, Gloria 
Monserez, Tine Embrechts, Lucas 
Van den Eynde, Lotte Villays en Ben 
Segers. Nederlands gesproken.

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

dinsdag 21 februari 
Film 

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

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

woensdag 22 februari
LAPnamiddag (+5 jaar)

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 uit-
leven met kostuums
en attributen uit de voorstelling. 
SPRING, STOP, HOOG, WOW! 
Time Play is een voorstelling waar 
2 dansers pingpongen met elkaar 
via beweging en woorden. Er zal 
gespeeld worden met het publiek, 
de muziek en de ruimte. Kijk en 
beweeg mee met deze interac-
tieve voorstelling.

15 uur / Sint Martinuskerk 
Werken / € 5 / 
https://kortemark.recreatex.be 
/ 051 56 61 08

vrijdag 17, zaterdag 18 en 

zondag 19 februari
Het Prethuis / 
Café Beveren

Amusement / Café Beveren bestaat 
80 jaar! We maken kennis met de 
vaste stamgasten. Zo is er Irma, even 
oud als Café Beveren maar op zijn 
minst nog even vitaal, Toontje, de 
simpele jongen, Theo, stapelzot van 
het pijporgel, en Nancy. De dagelijkse 
routine wordt echter verstoord door 
een opmerkelijke gast. Decor mét 
spelend Decaporgel, kom dat zien!

15 - 20 uur / De Balluchon 
Koekelare / € 25 / 
www.prethuis.be / 
tickets@prethuis.be

zaterdag 18 februari
COSMO’S FOGER-T // 
CCR- tribute band

Concert / Cosmo’s Foger-T is een 
fantastische rockband rond Frankie 
Saenen (The Scabs) die op unieke 
wijze, samen met Jo Neyskens 
(Hldden Tralls) en Geert Schurmans 
(The Scabs) de opwindende sound 
van Creedence Clearwater Revival 
weer tot leven brengt.
Aanstekelijke authentieke ritmes, 
knarsende soulvolle zang en opzwe-
pende gitaren. De beklijvende sfeer 
van donkere en mystieke Bayou 
Legendes uit de Deep South.
Ontdek met ons het ruigere live 
werk van CCR. Klassiekers zoals Up 
Around the Band, Who’II stop the 
Raln, Suzy Q, Have you ever seen the 
Raln, en vele andere gekende melo-
dieën zullen jullie meeslepen naar 
een nostalgisch tijdperk van de rock.

aanv ang 20 uur - deuren 19.30 uur / 
SPC, Hof ter Straeten, Varsenare /  
€ 20 / info & tickets via mail : 
gvgeert@telenet.be /
0473/48 0818
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vrijdag 24 februari 
Manu Adriaens / De 
wereld gaat aan ernst ten 
onder

Lezing / Nee, niet corona is het 
grootste gevaar voor het voortbe-
staan van onze planeet. Wat dan 
wél? Het teveel aan ernst, het gebrek 
aan humor. In deze voordracht vraagt 
Manu Adriaens zich af: ‘Als de aarde 
rond is, waarom draait er dan zoveel 
vierkant?’ Ook graaft de spreker in 
zijn persoonlijke verleden: zijn jeugd-
jaren bracht hij in Wijnendale door. 
Zijn ervaringen tijdens de afgelopen 
decennia deelt hij graag op luchtige 
toon met zijn publiek. Onder het 
overkoepelende motto: ‘Het belang-
rijkste in het leven is te weten wat 
niet belangrijk is.’Een sprankelende 
anekdotische monoloog, bege-
leid door beelden die de lachlust 
opwekken. Doe uw voordeel met dit 
geneeskrachtige vaccin! Een orga-
nisatie van bib Ichtegem in samen-
werking met onze partners: Markant, 
Vrouwen met Durf, Ferm Eernegem, 
Femma Originals Eernegem, Femma 
Ichtegem, Femma Fabulous.

20 uur met aansluitend receptie / 
Kruispunt Eernegem / 
€ 9 in v oorverkoop (€ 11 aan de 
deur) - geen genummerde plaat-
sen / 
Tickets te koop in bibliotheek Ich-
tegem en bibliotheek Eernegem of 
bij onze partners / 051 58 37 34 / 
bibliotheek@ichtegem.be

zaterdag 25 februari 
Kopergietery /
 Bambiraptor (8+)    
  
Familie // Theater / Jonas en Mats 
sluipen een dolgedraaid kinderhoofd 
binnen. Ze gaan op zoek naar de alle-
daagse verwondering die de kleinste 
kinderen en de grootste filosofen 
met elkaar delen. Gaandeweg raken 
ze verstrikt in harige hersenspinsels, 
veelhoekige denkkaders en onvoor-
ziene gedachtenkronkels. 
Na de voorstelling gaan we aan de 
slag met het thema van de voor-
stelling begeleid door een creatief 
docent.

19 uur / Cultuurcentrum de 
Brouckere Torhout / € 10 / 
www.ccdebrouckere.be / 
050 22 11 50 / ccdb@torhout.be

© DYOD

© PHILE DEPREZ

Granvat & Quan Bui 
Ngoc / Come On Feet

Dans // Muziek / Een niet te 
missen symbiose van street- & 
clubdance met hedendaagse 
dans en live muziek. ‘Come On 
Feet’ ontstond vanuit de liefde van 
granvat (Bert en Stijn Cools) voor 
electronic dance music en de fas-
cinatie om deze muziekstroming 
in al zijn subgenres live op podium 
uit te voeren. In een team met vijf 
dansers en twee muzikanten en 
onder leiding van choreograaf 
Quan Bui Ngoc (les ballets C de 
la B) zoekt granvat de ontmoeting 
op tussen de urban clubcultuur en 
moderne dans.

20 uur / Cultuurcentrum de 
Brouckere Torhout / € 16 / 
www.ccdebrouckere.be / 
050 22 11 50 / ccdb@torhout.be
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In februari speelt ‘Bambiraptor’ (8+) in Cultuurcentrum de Brouckere in Torhout. 
Deze familievoorstelling werd geselecteerd voor Het Theater-festival als één van 
de sterkste voorstellingen van het afgelopen cultuurseizoen. Wij klopten aan bij 
makers Jonas Baeke (winnaar TAZ - Theater aan Zee - Creatiebeurs) en Mats 
Vandroogenbroeck voor een gesprek. 

‘ We wilden binnen kruipen 
in een kinderhoofd’

Torhout

Familievoorstelling ‘Bambiraptor’ van Kopergietery  
in Torhout: interview met de makers.

Fa
m
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ie

th
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Hoe zijn jullie tot de voorstelling 
gekomen?
Jonas en ik hadden al een tijdje de 
wens om binnen te dringen in een 
kinderhoofd, alsof het een museum 
is waarin je naar allemaal gekke 
denkkaders, vreemde gedachten-
kronkels en rare hersenspinsels kan 
kijken. Veel avant-garde kunstenaars 
van de 20ste eeuw hebben terug-
gegrepen naar een soort kinderlijke 
verbeelding. De werken van Picasso 
lijken vaak op kindertekeningen, de 
kubisten herleidden de meest com-
plexe uitzichten tot ruwe lijncompo-
sities en de surrealisten speelden 
met rommel die ze vonden op straat. 
Hetzelfde geldt ook in omgekeer-
de richting. In die zin zijn kinderen 
echte abstracte denkers, die kleuren, 
voorwerpen en vlakken weten te 
appreciëren in hun meest zuivere 
verschijningsvormen, zonder er een 
symbolische saus over te gieten. 
We wilden dus de binnenkant van 
een hoofd zo goed mogelijk op het 
theater brengen.  

Wat inspireerde jullie?
We hebben wel wat Wittgenstein 
(1889-1951) gelezen. Dat was een 
Oostenrijks denker die de hele 
taalfilosofie op zijn kop heeft gezet 

door te beweren dat taal niet één 
of andere ‘afbeelding’ is van de 
werkelijkheid, maar pas betekenis 
krijgt door ‘gebruik’. Hij heeft er lang 
over gedaan om tot die conclusie te 
komen, en vond in de tussentijd heel 
veel taalproblemen compleet gek, 
raadselachtig en absurd. Wittgen-
stein pakte vaak een woord, en deed 
er dan van alles mee wat je niet 
meteen zou verwachten. Alsof je een 
hamer zou gebruiken om je deur te 
stutten, om slagroom mee te kloppen 

en om het verkeer mee te regelen. 
Het was die talige speelsheid, én ook 
grammaticale verwarring, die we wil-
den onderzoeken met ‘Bambiraptor’.
Daarnaast hebben we heel veel 
kinderen geïnterviewd. We vroegen 
hen dan meestal hoe het zou zijn 
wanneer we een deurtje zouden 
installeren in hun hoofd, en wat we 
zouden zien, horen of ruiken wanneer 
we door die deur naar binnen gingen. 
We kwamen tot de ontdekking dat 
mensen heel anders denken — 

© PHILE DEPREZ
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sommigen talig, sommigen eerder 
in beelden of abstracte concepten. 
Ondanks de vele verwarringen die 
zo tussen mensen kunnen ontstaan, 
begrijpen we elkaar toch verbazing-
wekkend goed. 

Is er een bijzondere anekdote 
over het maakproces die je wil 
vermelden?
Wat mij enorm opviel bij dit proces 
is hoe elk ‘gebrek’, of elke vreemde 
toevalligheid, uiteindelijk uitgroeide 
tot een krachtpunt van de voorstel-
ling. Zelfs tot één van de kernachtige 
pijlers van het geheel. Zo was het in 
het begin de bedoeling dat Dounia 
Mahammed zou meespelen. Toen 
zij door agenda verschuivingen niet 
meer kon moesten we maar iets 
anders verzinnen, net op het moment 
dat art director Emiel Vandekerck-
hove met een groene gieter kwam 
opzetten. Toen dachten we: wat als 
Dounia vervangen wordt door die 
gieter, en enkel haar stem opneemt? 
Toen we bedachten dat de voorstel-
ling op een loopband zou spelen, leek 
het handig dat de scènes meteen 
zouden kunnen doorlopen, ook 
wanneer één van ons zou afrollen. De 
handigste manier om dat te doen was 
door allebei dezelfde rol te spelen. Al 
die enigszins contra-intuïtieve keuzes 
hebben voor ons het simpele verhaal 
dat aan de basis ligt van ‘Bambirap-
tor’ — een best banale ontmoeting 
tussen twee mensen — laten leven 
en sprankelen.

Mats, jij regisseerde afgelopen 
najaar ook de jongerenproductie 
van Toneelkring Sint-Rembert 
uit Torhout, te zien in Cultuur- 
centrum de Brouckere. Hoe er-
vaarde je het samenwerken met 
jong Torhouts theatertalent bij de 
Rembert voor ‘Alice in Wonder-
land’?
Samen met Nona Demey Gallagher 
mocht ik met de jongeren van To-
neelkring Sint-Rembert werken. Dat 
was een enorm leuke ervaring. We 
wilden heel graag vertrekken van 
improvisatie, zodat de voorstelling 
echt van iedereen was, ondanks het 
feit dat we maar weinig repetitietijd 
hadden. Dat is echt keihard gelukt. 
Bovendien is het niet evident. We 
zeiden het al op de première, en we 

meenden het ook, deze groep was 
enorm genereus, erg geconcentreerd 
en buitengewoon gedreven. Som-
migen kregen hun finale scènes pas 
echt doorgestuurd een week voor de 
première. Het is leuk om te zien hoe 
zo’n ploeg ook ons vertrouwt en durft 
af te wijken van de traditionele werk-
methode waarbij er op dag één een 
script is dat dan zo goed mogelijk 
gespeeld moet worden. Ik heb daar 
niets op tegen, maar net zoals met 
‘Bambiraptor’ vind ik het persoonlijk 
leuker om samen te verzinnen en 
bedenken, om dingen uit te testen 
op de vloer, zodat je voor even een 
compleet eigen kosmos maakt met 
de ploeg.

Wat kan de bezoeker verwach-
ten?
‘Bambiraptor’ is een combinatie van 
een kleine paniekaanval, een wel 
heel snelle stoomcursus figuratieve 
en abstracte schilderkunst, en een 
scrollsessie door het aanbod van 
BOL.com.

Sofie De Clercq

Bambiraptor (8+) - 
Kopergietery, 
zaterdag 25 februari 2023 
om 19 uur, Cultuurcentrum 
de Brouckere Torhout, 
info en tickets 
www.ccdebrouckere.be

© PHILE DEPREZ

© PHILE DEPREZ
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Jeugdboekenmaand

Bibliotheek / De jeugdboekenmaand 
2023 heeft aandacht voor geluk in de 
brede zin van het woord. We hebben 
het over je hobby’s, passies, vrienden 
en andere zaken waar je gelukkig van 
wordt. Maar ook over de dagen dat 
je minder blij bent en je je angstig of 
eenzaam voelt. Want iedereen heeft 
recht op geluk. De bib van Gistel zet 
themaboeken in de kijker en nodigt 
alle kleuterklassen uit voor een bib-
momentje rond gelukkig zijn.

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

woensdag 1 maart
Avansa / Fotoalbum maken

Vorming / Een mooi fotoalbum 
maken via de computer? Is dat 
makkelijk en hoe begin ik er aan? 
Je gaat aan de slag met één van de 
programma’s die te vinden zijn op 
internet. Je installeert de software 
en stelt jouw album samen door 
foto’s in te voegen. Ten slotte stuur je 
jouw digitale album door om te laten 
afdrukken.

t.e.m. 15 maart / 9 tot 11.30 uur / 
LDC Wimperlinde Kortemark / 
€ 24 / www.av ansa-ow.be / 
059 50 39 52

donderdag 2 maart 
Circus Ronaldo /  
Sono io?

Circus // Theater / Danny 
en Pepijn Ronaldo, vader en 
zoon, samen op scène. Via hun 
gedeelde liefde voor muziek en 
spielerei bouwen ze een brug 
tussen gelijkenissen en verschil-
len. De vader lijkt vastgeroest in 
zijn verleden, hopeloos zoekend 
naar een aloud, maar vergaan 
gevoel van extase. De zoon zoekt 
naar de verzoening tussen het 
oude circus dat zijn vader cre-
eerde en de wereld daarbuiten. 
Voor alle generaties een pareltje 
om te ontdekken!

20 uur / Cultuurcentrum de 
Brouckere Torhout / € 18 / 
www.ccdebrouckere.be / 
050 22 11 50 / ccdb@torhout.be

vrijdag 3 maart 
Bas Birker / In blijde 
verachting

Amusement / Er zijn eigenlijk 
maar twee soorten mensen op 
deze wereld: fans van Bas Birker en 
mensen die hem nog niet live hebben 
gezien. Birker - ook gekend als de 
beste MC van de lage landen - is 
een stand-up comedian pur sang. 
Hij begon in 2000 met comedy en 
speelde al meer dan 2500 shows in 
Nederland & België!

Naast het podium had Bas 5 jaar lang 
een vaste rubriek in ‘De Weekwat-
chers’ op Radio 2. Momenteel is hij 
regelmatig te horen op Radio 1 als 
een van de vaste bezielers van ‘Het 
middagjournaal’ in Nieuwe Feiten.

In zijn nieuwe zaalshow ‘In blijde 
verachting’ vertelt hij over zijn per-
soonlijke ervaring met Belgische 
ziekenhuizen, dokters en chirurgen 
die hij letterlijk ‘aan den lijve’ mocht 
ondervinden. Ons gezondheidssys-
teem gefileerd door een Hollandse, 
in België wonende tophumorist!

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

© FRAUKE VERREYDE
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vrijdag 3 maart 
Lazarus / Günther Lesage / Vroeger was de toekomst beter

Theater / Het gaat niet goed met 
Günther. Wat en hoe hij ook probeert, 
alles lijkt te mislukken. Vroeger leek de 
toekomst beter, terwijl het heden ook 
niet meer is wat het geweest is. Zijn 
slapeloosheid en twijfel nemen exponen-
tieel toe en daardoor ook zijn angstaan-
vallen en onzekerheid. Uitgeput door de 
vruchteloze zoektocht naar een oplos-
sing, besluit hij zich over te geven aan 
het toeval. Wanneer hij op een avond een 
briefje vindt onder de ruitenwisser van 
zijn auto lijkt er een doorbraak te komen 
in het moeras van twijfel en rusteloos-
heid. Maar op weg naar het licht aan het 
einde van de tunnel lijkt de uitkomst heel 
anders dan verhoopt…
 
20 uur / GC De Groene Meersen / € 15 / www.zedelgem.be/tickets / 
050 28 83 30 / tickets@zedelgem.be / I.s.m. Cultuursmakers

© GUY KOKKEN 

zaterdag 4 maart
 
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”.
 
w orkshop 10 tot 11 uur en optreden 11 tot 12 uur / Bibliotheek Zedelgem / 
gratis / 050 20 80 08 / bibliotheek@zedelgem.be

dinsdag 7 maart
Koen Wauters ‘Mijn vader 
was een priester, mijn 
moeder non’ i.s.m. Davids-
fonds Veldegem-Zedelgem

Lezing / “Ik heb het in mijn herinne-
ring altijd geweten: mijn vader was 
vroeger een priester, mijn moeder 
een non. En ze hebben elkaar leren 
kennen zoals zoveel mensen: op het 
werk”

Lange tijd kende Koen Wauters 
alleen maar de grote lijnen van hun 
ontmoeting, tot de vondst van een 
oude map vol brieven daar veran-
dering in bracht. Tijdens de lezing 
vertelt hij het verhaal achter de tot-
standkoming van zijn boek, en het 
verhaal van zijn ouders aan de hand 
van anekdotes, foto’s en audiofrag-
menten. 

20 uur / Bibliotheek Zedelgem /  
VVK: € 12 - ter plaatse: € 14 / 
inschrijven via Davidsfonds 
Veldegem-Zedelgem 
https://veldegem.davidsfonds.be/
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dinsdag 7 maart
Film

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

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

vrijdag 10 maart
Kommil Foo / Grind

Humor / Nieuwe voorstelling van de 
broers Walschaerts. Een familiesaga. 
Raf en Mich waden door de verzon-
ken moerassen van hun familiever-
leden, spitten de oude geheimen 
op. De groteske, hartverscheurende 
verhalen, soms gebulderd aan 
de met bier overgoten feesttafel, 
soms gefluisterd in een hoekje van 
de keuken, vaak verzwegen uit 
schaamte. Een voorstelling waarbij 
ontroering, hilariteit, prachtige songs 
en een absurde beeldtaal vechten 
om voorrang.

20 uur / Cultuurcentrum de 
Brouckere Torhout / € 26 / 
www.ccdebrouckere.be / 
050 22 11 50 / ccdb@torhout.be

dinsdag 14 maart
Hans Van Dyck/ 
Wat Vlinders ons 
vertellen: een beestige 
kijk op het leven

Lezing / Hij promoveerde in 1997 
als bioloog aan de Universiteit Ant-
werpen met zijn proefschrift over 
gedragspatronen bij vlinders. Zijn 
onderzoek focust op de winnaars en 
verliezers onder de dieren in land-
schappen op mensenmaat, met vlin-
ders in een centrale rol. 

Organisatie: Vloethemveld vzw in 
samenwerking met Natuurpunt 
Zedelgem.

20 uur / Onthaalgebouw 
Vloethemveld ‘Kamphuis’, 
Vloethemveld 10A, Zedelgem / 
€ 10  (incl drankbon v an € 2) / 
inschrijven via 
www.vloethemveldvzw.be / 
050 28 83 30 of 050 810 211

En Route / Bert  
Dockx (solo) – Safe

Huiskamerconcert / Dockx schil-
dert op Safe een rijk geschakeerd en 
avontuurlijk klankenlandschap met 
echo’s van zijn talrijke andere muzi-
kale projecten. We horen folk, psyche-
delica, ambient, introverte gitaarrock, 
schaduwrijke jazz. Als muzikale fijn-
proever wil je dit niet missen!

20 uur / Hogestraat 36 Kortemark / 
€ 5 / https://kortemark.recreatex.be / 
051 56 61 08

Avansa / Opfrissings- 
cursus computer 

Vorming / Wat kan je allemaal 
kan doen met de computer? Het 
is en blijft een oneindig verhaal. 
Het centrale onderwerp voor deze 
opfrisreeks is beter gebruik van het 
internet. Denk maar aan je internet-
verbinding controleren en je toestel 
vlot verbinden met internet waar je 
ook bent.

t.e.m. 24 maart / 9 tot 11.30 uur / 
De Mouterij Kortemark / € 37,50 / 
www.av ansa-ow.be / 059 50 39 52

zaterdag 11 maart
Flip Kowlier / Theatertour

Muziek / Het is van 2013 geleden 
dat Flip Kowlier onder eigen naam 
een plaat releaste: ‘Cirque’, een fel 
gesmaakt thema-album. In tussentijd 
startte hij Ertebrekers op, won vele 
harten met ‘Otel’ (2016) en ‘Crème’ 
(2019), en liet hij zich inlijven in de 
vaste begeleidingsband van ‘De 
Ideale Wereld’. In de schoot van de 
pandemie schreef Kowlier nieuwe 
songs die resulteerden in het full 
album ‘September’ (2022), met zijn 
vaste begeleidingsband als gangma-
kers.

20 uur / Cultuurcentrum de  
Brouckere Torhout / € 24 /  
www.ccdebrouckere.be /  
050 22 11 50 / ccdb@torhout.be

© MICHEL GOESSENS 

© PIET STELLAMANS
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Nieuw boek 
“ Vloethemveld, 
 verborgen parel” 

Zedelgem/Jabbeke

Vloethemveld is een bos- en natuur-
gebied in Zedelgem en Jabbeke met 
een rijk cultuurhistorisch verleden. 
Het Agentschap Natuur en Bos, de 
Vlaamse Landmaatschappij en de 
gemeenten Zedelgem en Jabbeke 
sloegen de handen in elkaar om een 
boek uit te geven, samen met Stich-
ting Kunstboek. Vloethemveld, ver-
borgen parel is het eerste boek dat 
een gedetailleerd overzicht biedt van 
het natuurgebied in al zijn aspecten, 
met veel nooit eerder gepubliceerd 
archiefmateriaal en schitterende 
foto’s. Een onmisbaar en boeiend 
naslagwerk voor natuur- en erfgoed-
liefhebbers, een onmiskenbare must 
have! 

Een grote groep Vloethemveldfans 
uit verschillende vakgebieden werden 
bijeengebracht om tot dit naslagwerk 
te komen, waaraan twee jaar werd 
gewerkt. Anton Blokken, Guido Blok-
ken, Géry E. Cappon, Luc De Cat, 
Liesbeth Gellinck, Jan Huyghe, Griet 
Lambrecht, Steve Margodt, Koen 
Maertens, Jari Mikkelsen, Ludo Meu-
lebrouck, Frederik Roelens, Regine 
Vanallemeersch, Hannah Van Nieu-
wenhuyse, Dieter Verwerft, Arnout 
Zwaenepoel en Luc Zwartjes delen 
hun kennis over Vloethemveld, die 
jarenlang werd opgebouwd, met het 
publiek. De (natuur)fotografen Erwin 
Derous, Leen De Neve, Rony Jacobs, 
Henk Rogiers en Arnout Zwaenepoel 

gingen speciaal op pad om dit boek 
te voorzien van schitterende foto’s. 
Aan het boek werkten ook leden van 
de stuurgroep Vloethemveld, het 
Historisch Wetenschappelijk Comité 
Vloethemveld, Vloethemveld vzw, 
Stichting Kunstboek en de medewer-
kers van de verschillende organisa-
ties mee.

Talloze bezoekers uit de regio of ver 
daarbuiten beschouwen Vloethem-
veld als een verborgen parel, maar 
ook voor veel inwoners van Zedel-
gem en Jabbeke heeft dit landschap 
met bos, heide, graslanden en 
vennen nog lang niet al zijn geheimen 
prijsgegeven. Dit gevarieerde bos- 
en natuurgebied van meer dan 350 
hectare heeft een verleden waarin 
onder meer de graaf van Vlaanderen, 
het Sint-Janshospitaal van Brugge, 
de schaapsboerderijen uit de omge-
ving en de beide wereldoorlogen een 
belangrijke rol spelen. Na de Eerste 
Wereldoorlog lag in Vloethemveld 
een belangrijk munitiedepot, en van 
1944 tot 1946 was er een Brits krijgs-
gevangenenkamp. Die combinatie 
van Europese topnatuur, militair erf-
goed en kunstwerken van krijgsge-
vangenen is uniek voor Vlaanderen, 
België en zelfs Europa. Gedetailleerd 
kaartmateriaal, prachtige foto’s en 
interessante teksten over Vloethem-
veld komen voor het eerst samen in 
dit rijk geïllustreerde boek.

De Vlaamse Landmaatschappij, het Agentschap voor Natuur en Bos en 
de gemeenten Zedelgem en Jabbeke geven samen het  boek ‘Vloethem-
veld, verborgen parel’ uit. Het is het eerste boek dat een gedetailleerd 
overzicht biedt van het natuurgebied in al zijn aspecten, met veel nooit 
eerder gepubliceerd archiefmateriaal en schitterende foto’s. 

Hardcover
Formaat: 26 x 21 cm
Bladzijden: 240
Afbeeldingen: 320  
Uitgegeven door Stichting Kunst-
boek: ISBN 978-90-5856-668-3 
Prijs: 45 euro

Verkooppunten tijdens de 
openingsuren (cash en 
bancontact):
• Gemeentehuis Jabbeke, 
 Dorpsstraat 3, 8490 Jabbeke
• Gemeentehuis Zedelgem, 
 P. A. Vynckeplein 1, 8210 Zedelgem
• Onthaalgebouw Vloethemveld 

‘Kamphuis’, open van 1 april tot 
einde herfstvakantie, elke zaterdag 
en zondag van 13 tot 18u + 

 elke woensdag in juli en aug 
 van 13 tot 18u

Laten opsturen? 
Laten opsturen? Mail naar
info@vloethemveld.be met je naam 
en adres.
Verzendkosten: 8 euro.
 
Vragen?
info@vloethemveld.be
www.vloethemveld.be
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vrijdag 17, zaterdag 18 en 
zondag 19 maart 
Artelier

Beeldende kunst / Artelier is terug! 
YES! Tijdens het weekend van 17 
maart zet Dienst cultuur zijn deuren 
open voor kunstenaars van alle slag 
om hun atelier tentoon te stellen in 
de evenementenhal van het vrijetijds-
centrum Zomerloos.

Kom langs en slenter door 1000 m²  
aan kunst van gekende tot de opko-
mers in de kunstwereld. Laat je 
meesleuren in de vele verschillende 
disciplines die er bestaan!

10 uur tot 17 uur / vrijetijdscentrum 
Zomerloos Gistel – Sportstraat 1, 
8470 Gistel / gratis / 
https://w ebshopgistel.recreatex.be / 
059 27 98 71 / zomerloos@gistel.be

zaterdag 18 maart
Lucas Van den Eynde, 
Barbara Dex, Wigbert, 
Maggie MacNeal / 
Kleinkunsteiland ‘Best of’

Muziek / Na het succes van de vorige 
edities was de vraag naar een ver-
volg voelbaar en dus doken Barbara, 
Lucas, Wigbert en Maggie opnieuw in 
de Nederlandstalige muziekgeschie-
denis. Ze vertolken solo, samen of in 
duet kleinkunst van vroeger en nu. 
Niet alleen de meest evidente liedjes 
maar ook nummers die voor velen 
niet bekend klinken, worden op een 
eigenzinnige manier geïnterpreteerd. 
Ze grasduinen samen in 50 jaar 
kleinkunst, live ondersteund door vier 
klassemuzikanten.

20 uur / Cultuurcentrum de 
Brouckere Torhout / € 24 / 
www.ccdebrouckere.be / 
050 22 11 50 / ccdb@torhout.be

zondag 19 maart 
Patrick Deltenre, Eric 
Melaerts, Bart De Nolf, 
Bruno Castellucci / 
What a wonderful...Toots

Nostalgienamiddag / Muziek /  
Vier muzikanten-zielsverwanten 
delen hun ervaringen, passie voor 
muziek en enorm respect voor Baron 
Toots Thielemans zaliger. De lyriek 
en muzikaliteit die Toots zo typeerde 
maar ook zijn warme persoonlijkheid, 
zijn waardering voor en goede raad 
aan elke muzikant die zijn pad kruiste.

14 uur / GC De Groene Meersen / 
€ 21 / www.zedelgem.be/tickets / 
050 28 83 30 / 
tickets@zedelgem.be / 
i.s.m. Neos Veldegem

dinsdag 21 maart 
Film

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

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

zaterdag 25 maart
Guga Baul & Jonas Van 
Thielen / Badje vol met 
stroop

Humor / Guga en Jonas, allebei 
kinderen van het magische jaar 1986, 
nemen je mee op een heerlijke trip 
naar de beste Vlaamse fictie van 
de jaren ‘80 en ‘90. Spilfiguur is de 
Vlaamse oppergod van de comedy, 
onsterfelijk als Hector en Koko 
Flanel, Urbanus. De reis brengt hen 
verder naar ‘Postbus X’, ‘Kulder-
zipken’, ‘FC De Kampioenen’, ‘De 
Droomfabriek’, ... alles wat die twee 
decennia kleur heeft gegeven moet 
worden doorgegeven aan het nage-
slacht, mijn gedacht!

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

© KOEN BAUTERS

© STUDIO EDELWEISS
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zondag 2 april 
Ensemble Isabella /  
Love & Melancholy - 
43ste Laurentiusconcert

Klassiek / Ensemble Isabella is 
gepassioneerd door middeleeuwse 
en renaissancemuziek. Isabella 
presenteert deze boeiende muziek 
voor het 43ste Laurentiusconcert 
door middel van een rijk gevarieerd 
palet van stemmen en instrumentale 
kleuren (harpen, vedel, organetto en 
blokfluiten). Zorgvuldig ontworpen 
programma’s openen een venster 
op de fascinerende middeleeuwse 
wereld en onthullen de geschiedenis 
en de culturele context achter de 
muziek.

18 uur / Sint-Amanduskerk  
Bekegem / € 12 vvk – € 15 add / 
www.ichtegem.be / 
0496 76 43 45 / 
cultuur@ichtegem.be

zondag 26 maart
Zonzo Compagnie /  
Thelonious (6+)

Familie // Muziek / Wederom 
neemt Zonzo Compagnie het muzi-
kale universum van een unieke 
componist onder de loep. Na Miles 
Davis is het de beurt aan een andere 
legendarische jazzmuzikant: Theloni-
ous Monk! Muzikanten van het gere-
nommeerde jazztrio De Beren Gieren 
nemen je mee in die unieke muzikale 
wereld van de New Yorkse jazzheld. 
In een indrukwekkend videodecor 
betrekken ze je bij Thelonious’ expe-
rimenteerdrang en tonen ze je tel-
kens weer nieuwe kantjes van deze 
boeiende muzikant. 

15 uur / Cultuurcentrum de  
Brouckere Torhout / € 10 /  
www.ccdebrouckere.be / 
050 22 11 50 / ccdb@torhout.be

© NELE FACK

vrijdag 31 maart
Admiral Freebee / 
Concert 

Muziek / Als gevolg van 
een vervelende armbles-
sure stortte ‘de admiraal’ 
zich noodgewongen op 
ergonomisch verantwoorde 
keyboards en allerhande elek-
tronica. Daarbij heeft hij zijn 
creatief proces verrijkt zonder 
zijn ware aard te verloochen: 
filmische pareltjes, onder-
gedompeld in uitwaaierende 
toetsenpartijen en met daar 
bovenop de stem die we zo 
goed kennen. Het mondde uit 
in een prachtig, nieuw album 
getiteld ‘The Gardener’, dat 
kon rekenen op heel mooie 
recensies. 

Admiral Freebee doet het 
volgend voorjaar intiem in duo 
samen met Senne Guns. Ze 
brengen de nummers zoals ze 
ontstaan zijn. Het nieuwe werk 
zal vertegenwoordigd worden, 
maar uiteraard zullen de hits 
niet ontbreken!

20 uur / Cultuurcentrum de 
Brouckere Torhout / € 24 / 
www.ccdebrouckere.be / 
050 22 11 50 / 
ccdb@torhout.be

© ENSEMBLE ISABELLA
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zondag 2 april 
Les Vélocimanes  
Associés / Le Cirque du 
bout du monde / 
Der Lauf (8+)

Circus / In deze heerlijk absurde 
voorstelling zie je dingen vanuit 
een ander perspectief. Met de 
nodige humor neemt Guy Wae-
renburgh je mee in zijn wereld. 
Waar jongleren met een emmer 
op je hoofd kan, waar publieks-
participatie van de pot gerukt 
wordt. Je kan je verwachten 
aan klassieke, humoristische 
cabaretacts gecombineerd met 
hedendaags circus. Dit is geen 
voorstelling zoals een ander. Dit 
is een nooit meer te vergeten 
ervaring!

19 uur / Cultuurcentrum de 
Brouckere Torhout / € 14 / 
www.ccdebrouckere.be / 
050 22 11 50 / 
ccdb@torhout.be / 
https://kortemark.recreatex.be / 
051 56 61 08
https://w ebshopichtegem. 
recreatex.be/
cultuur@ichtegem.be / 
059 34 11 46

© LENA POLITOWSKI

Bijzondere voorstelling, 
hartverwarmende samenwerking 

Torhout

Op zondag 2 april 2023 komt circusmaker 
Guy Waerenburgh naar de Brouckere (Torhout) met 
de voorstelling ‘Der Lauf (8+)’. En dat is bijzonder: 
niet alleen de voorstelling, maar ook de samenwerking.

Binnen het intergemeentelijke samenwerkingsver-
band Ginter, proberen we ook voorstellingen in te 
plannen die niet vaak in onze acht partnergemeen-
ten te zien zijn. Het gaat dan bijvoorbeeld over 
voorstellingen met specifieke technische noden 
of niche voorstellingen zoals opera of in dit geval 
circus. We kozen voor een iets lagere prijs waar-
door de voorstelling toegankelijker wordt. Onder 
de noemer Ip Visite steunden andere Ginterge-
meenten deze voorstelling door het aanbieden van 
kaarten bij hun eigen publiek. Zo kun je bijvoorbeeld 
ook nog via de cultuurdienst van van Ichtegem en 
Kortemark aan tickets raken. Het wordt zeker de 
moeite! Dus koop dat ticket terwijl je nog kan.

– Waarnemend coördinator  Ginter
 Ellen

“Circus is niet direct een genre waar we veel 
op inzetten, waardoor we deze kans met beide 
handen hebben gegrepen! Een unieke kans voor 
de mensen uit Kortemark om op een toegankelijke 
manier kennis te maken met hedendaags Circus”. 

– Cultuurfunctionaris Kortemark 
 Simon
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Bijzondere voorstelling, 
hartverwarmende samenwerking 

“Voor ons als gemeente is een 
intergemeentelijke samenwerking 
rond cultuur heel waardevol. Het 
project Ip Visite is een belichaming 
hiervan.

Voorstellingen van een financiële 
iets zwaardere aard of met een 
specifiek aanbod kunnen we op 
deze manier toch samen organise-
ren en promoten.

Zo krijgen zoveel mogelijk mensen 
de kans om van verschillende soor-
ten cultuur te proeven. Fijn!
Als gemeente zonder vast cultureel 
centrum kunnen we daardoor bij-
voorbeeld extra theater, circus of 
andere podiumvoorstellingen aan-
bieden aan onze inwoners.”

– Cultuurfunctionaris Ichtegem 
Cédric

Als programmator moet je soms geduld hebben, en 
dat is exact wat ik had met deze voorstelling. 
Ik volg circusmaker Guy Waerenburgh al een eindje. 
Toen ik een drietal jaar geleden een try-out zag van de 
voorstelling ‘Der Lauf (8+)’ was ik meteen overtuigd. 
Overtuigd, maar ik zag nog niet hoe ik dit kon integre-
ren in het programma van het cultuurcentrum.

Guy Waerenburgh doet bij de meesten misschien niet 
direct een belletje rinkelen, maar is eigenlijk best een 
straffe gast. Zo speelde hij meer dan 700 keer mee 
in het spektakel van ‘Zaia’ van Cirque du Soleil. Na 
heel wat getoerd te hebben in binnen- en buitenland, 
besloot hij om een eigen voorstelling te maken: ‘Der 
Lauf’.

‘Der Lauf’ is een surrealistische voorstelling waar 
dingen gebeuren die van het geijkte pad afwijken. Ik 
ga niet teveel verklappen, want anders is de fun er van 
af, maar ik kan je wel zeggen dat het een voorstelling 
is die je nooit meer zal vergeten. De zitjes zijn trou-
wens niet genummerd, maar de voorstelling vindt wel 
plaats in de theaterzaal… Niets is wat het lijkt dus. En 
nu hou ik mijn mond.

Doordat deze voorstelling visueel zeer sterk is, en de 
nodige dosis humor bevat, is ze onder andere breed 
toegankelijk. Toen er gezocht werd naar een voorstel-
ling om samen met de Ginterpartners te presenteren 
en dat naar een specifieke doelgroep toe, vielen alle 
puzzelstukje op zijn plaats en schoof ik deze voor-
stelling naar voor. Drie jaar nadat ik ze zag, maar nog 
steeds even actueel.

– Directeur / Programmator Cultuurcentrum 
 de Brouckere (Torhout)
 Aukelyn
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maandag 3 april
Panta Rhei vzw / 
Max en de toverstenen 
(3 – 6 jaar)

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 veran-
dert kom je in de loop van het kamp 
te weten...

t.e.m. vrijdag 7 april / 9 tot 16 uur /  
Gildezaal Handzame / € 95 / 
http://ratjetoe.be

Panta Rhei vzw /  
Paper lover 6 – 10 jaar)

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

t.e.m. vrijdag 7 april / 9 tot 16 uur /  
Gildezaal Handzame / € 95 / 
http://pantarheivzw.be 
 

De Gelaarsde Kat 2:  
De Laatste Wens

Familiefilm / De dappere, vogel-
vrije Gelaarsde Kat komt erachter 
dat zijn passie voor gevaar en zijn 
minachting voor veiligheid hun tol 
hebben geëist. Hoewel hij zelf de tel 
is kwijtgeraakt, blijkt hij acht van zijn 
negen levens te hebben verspeeld. 
Om die levens terug te krijgen begint 
hij aan zijn grootste avontuur tot nu 
toe.

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

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 Brou-
ckere Torhout / € 7 / www.ccde-
brouckere.be / 050 22 11 50 / ccdb@
torhout.be

woensdag 5 april 
Hoe word ik archeoloog

Workshop / Altijd meer willen weten 
over wat een archeoloog doet? Pol-
derrand organiseert op woensdag 5 
april 2023 een workshop “Hoe word 
ik archeoloog?” voor kinderen van 8 
tot 12 jaar. Tijdens de workshop gaan 
kinderen aan de slag met archeologi-
sche vondsten en leren zij hoe het is 
om een archeoloog te zijn. Opdrach-
ten, weetjes en spelletjes wisselen 
elkaar af. Tevens brengen we een 
bezoekje aan de tentoonstelling Gif 
mo Goaze!

Deelname is gratis, inschrijven is 
wel verplicht via info@polderrand.be 
(max. 15 deelnemers).

14 uur – 16 uur / Kortemark 
Bibliotheek De Mouterij / gratis / 
www.polderrand.be
 

Pasen in de bib (6-8)
 
Bibliotheek / We verwelkomen 
graag kinderen van het 1e en 2e leer-
jaar in onze bib in Loppem voor een 
gezellige activiteit rond Pasen. We 
luisteren naar een mooi verhaal en 
daarna maken we een leuk knutsel-
werkje dat je na afloop kan meene-
men naar huis.
 
14 tot 15 uur / Uitleenpost Loppem /  
gratis / 050 20 80 08 / 
bibliotheek@zedelgem.be

donderdag 6 april 
Bart Van Loo:  
De Bourgondiërs 

Theater / Met ‘De Bourgondiërs’ 
schreef Bart Van Loo een ongeziene 
voltreffer: meer dan 270.000 ver-
kochte exemplaren, lyrische recen-
sies en één van de best beluisterde 
podcasts uit de Lage Landen.
Hij neemt ons op sleeptouw langs 
brandstapels en banketten, de pest 
en riddertoernooien, Jeanne d’Arc en 
Filips de Goede. Een historische rol-
lercoaster die eindigt bij het ontstaan 
van de Lage Landen. Humor en span-
ning. Anekdotiek en inzichten. Maak 
je klaar voor een wervelende brok 
cultuurgeschiedenis.

19.30 uur / vrijetijdscentrum 
Zomerloos Gistel – Sportstraat 1, 
8470 Gistel / € 15 vvk - € 18 add / 
https://w ebshopgistel.recreatex.be / 
059 27 98 71 / zomerloos@gistel.be
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vrijdag 7 april 
B. Barnard, van Istendael, 
Verloes, Bekker & 
Vanwinckel / Buiten 
zinnen - Losing Our Minds

Poëzie // Muziek // Expo / Benno 
Barnard, Nederlands dichter-schrijver 
én minnaar van de Joodse cultuur 
schrijft n.a.v. de foto’s  van Eddy 
Verloes tien gedichten die door Bart 
Bekker & Jan Vanwinckel op muziek 
gezet worden. Het resultaat van 
hun samenwerking vormt een uniek 
geheel van beeld, taal en muziek. 
Geert van Istendael leidt de avond 
in goede banen. Verwacht een boei-
ende en veelzijdige kijk op de Joodse 
cultuur, en betoverende composities.

20 uur / Cultuurcentrum de 
Brouckere Torhout / € 14 / 
www.ccdebrouckere.be / 
050 22 11 50 / ccdb@torhout.be

zaterdag 8 april
Astrid (Troubadour) en 
Guido (Belcanto) / In de 
kronkels van mijn geest

Muziek / Astrid Sioen mag het 
voorprogramma van Guido Belcanto 
verzorgen en enkele liedjes meezin-
gen in zijn nieuwe programma. Guido 
zullen we horen en zien zoals we hem 
kennen: als onze enige ware zanger 
van het levenslied, de troubadour 
der gebroken harten die de onvol-
maaktheid van het leven en de liefde 
bezingt met groot mededogen en 
een troostende humor. Zie artikel p…

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

zondag 9 april
Op stap met een gids in 
Vloethemveld

Gidsbeurt / Maak een ontspan-
nende wandeling onder begeleiding 
van een gids in een uniek gebied met 
ongerepte natuur, een militair verle-
den en herinneringen aan een krijgs-
gevangenkamp.

14 uur / Kamphuis, Vloethemveld 
10a, Zedelgem / € 5 / duur 2u30 /  
Honden niet toegelaten / 
Aangepaste kledij en schoeisel / 
Inschrijven via 
www.vloethemveldvzw.be

woensdag 12 april 
Nat Gras & Cie Nyash / 
Dans op Wandel (5+)

Familievoorstelling / We 
zoeken naar onbekende plekjes 
in de Krekemeersen en veran-
deren ook de plekjes. We huren 
daarvoor 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 dans-
voorstellingen, met de natuur als 
decor en de aanwezige geluiden 
als orkest….

14 en 16 uur / De Krekemeersen 
Kortemark / € 5 / 
https://kortemark.recreatex.be / 
051 56 61 08

© EDDY VERLOES
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Astrid, je was als kind al heel 
gefascineerd door de accordeon. 
Was daar een aanleiding voor?
Toen ik nog in de kleuterklas zat, 
was er een communiefeest van mijn 
nichtje. Daar speelde een nonkel van 
haar accordeon. Ik stond blijkbaar de 
hele tijd naast hem op een stoel mee 
te zingen en te vragen of ik ook eens 
mocht spelen. Vanaf dat moment heb 
ik mijn ouders de oren van de kop ge-
zaagd om een accordeon te mogen 
hebben. Lange tijd zonder resultaat… 
Zij dachten dat het een bevlieging 
was. Ik gaf dan maar showtjes op fa-
miliefeestjes met een ‘zelfgemaakte’ 
accordeon. Toen ik Marino Punk zag 
optreden, was ik helemaal verkocht. 
Ik wilde zijn zoals hij.

Hoe is het dan goed gekomen?
Ze namen mij uiteindelijk eens mee 
naar Marc Muys, mijn latere leraar, 
en een optreden van de accorde-
ongroep de Alvro’s. Ze wilden hem 
overtuigen dat ik veel te jong was en 
minstens in het derde leerjaar moest 
zitten om ermee te starten. Maar hij 
had gezien hoe gefascineerd ik was 
en na het optreden kwam hij aan mijn 
ouders vragen wanneer ze thuis wa-
ren. “Ik zal haar les komen geven”, zei 
hij. Ik was zes jaar. Het instrument dat 
ze toen voor me kochten, is nu nog 
altijd mijn reserveaccordeon.”

Naast accordeon spelen zing je 
ook.
Vanaf mijn derde leerjaar volgde ik 
zangles aan de muziekschool, maar 
ook piano, toneel, dictie, voordracht, 
… Ik zat elke avond in de muziek-
school. Ik wou eigenlijk naar de 
kunstschool, maar dat mocht niet 
van mijn ouders. Ze wilden dat ik 
eerst een diploma haalde. Ze hebben 
mij toen naar het MMI in Kortemark 
gelokt met het schooltoneel, maar 
daar heb ik uit principe nooit willen 
aan meedoen (proest het uit). Maar 
gelukkig mocht de muziekschool ’s 
avonds wel.

Wanneer ben je beginnen 
optreden?
Van zodra ik een beetje kon spelen, 
trad ik elk jaar tijdens de rommel-
markt op met mijn hoedje. Mijn 
ouders waren er zelfs een beetje 

gegeneerd over. Ze vonden het wat  
‘zielig’. Ik weet nog dat ik toen zelf 
een ‘Bekende Vlaming’ wou worden. 
Ik hield een boekje bij met kranten-
knipsels die begonnen te verschijnen. 
Op een bepaald moment mocht 
ik overal op markten gaan spelen 
voor het Kinderkankerfonds. Op die 
manier heb ik veel geld kunnen inza-
melen waarmee cadeautjes gekocht 
werden voor in de prikmand, om aan 
zieke kindjes of hun ouders te geven. 
Men vond dat waarschijnlijk schattig, 
een kindje dat accordeon speelt, 
maar het bracht wel goed op.

Je droomde er dus van om een 
beroemde muzikant te worden?
Eigenlijk was musical mijn grootste 
droom. Ik speelde toneel in Ramska-
pelle en Nieuwpoort en op mijn acht-
tiende had ik een hoofdrol in een mu-
sical. In het middelbaar dachten alle 
leerkrachten dat ik auditie ging doen 
voor het conservatorium om iets in 
die sector te doen, maar stiekem 
was ik daar bang voor. Ik vond mezelf 
niet goed genoeg om deel te nemen 
aan zo’n ingangsexamen. Ik heb toen 
maar de gemakkelijke weg gekozen 
en orthopedagogie gestudeerd.

Maar het bloed kruipt waar het 
niet gaan kan?
Ik probeerde muziek inderdaad te 
betrekken in mijn job in de jeugd- en 
gehandicaptensector. Bijvoorbeeld 
in de vorm van muziektherapie of 
muziekinitiatie voor kinderen met een 
beperking. In die periode ging ik ook 
heel vaak solo optreden of samen 
met mijn vriendin die trompet speelt. 
Dat was fulltime werken, vier of zes 
keer per weekend gaan optreden en 
nog les geven. Heel heftig… Na een 
tijd had ik dan wel het gevoel dat ik 
niet meer kon groeien in de muziek. 

Astrid Sioen speelt al accordeon sedert haar 6 jaar. Ze verruimt nu 
haar carrière als solo- en duomuzikant met haar nieuwe project ‘Astrid 
Troubadour’. Daarin brengt de vierkoppige band een ode aan het 
Nederlandstalige levenslied. In Koekelare spelen ze het voorprogramma 
van Guido Belcanto. “Ik hoop op een dag eens op Dranouter te kunnen 
staan.”

“ Door erin te geloven, 
 lukt het”

Astrid Troubadour, voorprogramma Guido Belcanto
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Dat ik vast zat. Daarom ben ik ook 
gestopt met die job, om verder te 
kunnen evolueren als muzikant. Ik 
ben dan opnieuw lessen gaan volgen 
in Ieper: jazzpiano en -zang, viool, … 
Vanaf dan heb ik me volledig toege-
legd op mijn droom en dat is toch 
aardig gelukt.

Accordeon staat bekend als een 
moeilijk instrument doordat je 
zoveel tegelijk moet doen. En dan 
zing jij er ook nog bij…
Het is niet simpel, want het zijn drie 
instrumenten tegelijkertijd: de linker-
hand, de rechter en dan nog de zang. 
Soms zing ik wel dezelfde melodie als 
mijn rechterhand speelt, al moeten 
het eigenlijk drie verschillende dingen 
zijn. Bij mij is het een automatisme ge-
worden. Als ik teveel zou nadenken, 
zou ik tilt slaan. Ik vertrek wel van een 
partituur, maar het is dus veel meer 
op gevoel en gehoor. Ik speel nog niet 
zo lang samen met andere muzi-
kanten en dat is toch heel anders. 
Ik moet meer nadenken en dan zou 
ik fouten durven maken. Maar het is 
wel boeiend, met al die verschillende 
muzikale achtergronden.

Waarvoor staat ‘Astrid 
Troubadour’?
We brengen een ode aan onze favo-
riete kleinkunstzangers, zoals Toon 
Hermans, Ramses Shaffy, Miel Cools, 
Liesbeth List, Herman van Veen, 
Guido Belcanto, Hugo Raspoet, Della 
Bosiers, ... Hier ben ik de zangeres. 
Het is echt zalig om met een band 
te kunnen spelen. We willen eigenlijk 
onze eigen muziek maken die in het 
verlengde ligt van onze muzikale 
helden. Mijn ultieme droom is om 

hiermee eens op het Festival Dranou-
ter te kunnen staan.

Tijdens jullie première spatte de 
speelvreugde ervan af en voelde 
je dat het van diep kwam.
Het is vaak heel persoonlijk. Bijvoor-
beeld ‘Hier ben ik terug’ van Wannes 
Van de Velde, waarmee het optreden 
start. Dat verwijst niet enkel naar de 
moeilijke coronatijd, maar ook naar 
de periode waarin ik het zelf moeilijk 
had en mijn werk had moeten opge-
ven. Je voelt in dat lied als het ware 
een andere Astrid. De echte Astrid… 
die beslist heeft om ervoor te gaan 
en een nieuwe richting in te slaan. 
Meer verfijnd en afgewerkt. Nu wil 
ik het goed doen en dat het steeds 
beter en beter wordt.

De keuze van de nummers is ook 
verrassend.
Het heeft me zelf ook verrast dat ik 
bij de kleinkunst ben uitgekomen. Ik 
was vroeger een musicalgirl die met 
haar accordeon op de tafels stond 
te zingen en de clown moest spelen. 
Kleinkunst is het tegenovergestelde. 
Zo eerlijk. Ik wil een eerlijke Astrid 
kunnen tonen. Het publiek is ook 
helemaal anders. Op feesten moet 
het ambiance zijn, nu wordt er echt 
geluisterd. Beide doe ik graag, maar 
de afwisseling is welgekomen.

Hoe erg kijk je uit naar het 
concert in Koekelare met Guido 
Belcanto?
Ooooh…. enorm! (schatert) Toch ook 
een droom die in vervulling gaat. Ik 
hoop dat hij een nummertje samen 
met ons wil doen, maar ik mag alvast 
enkele liedjes meezingen met hem!

Je staat ook op het OAZE-plat-
form. Wat vind je van dat initi-
atief dat vers talent in de regio 
ondersteunt?
Ik vind dat héél goed. Het helpt om 
meer zichtbaarheid en speelkansen 
te creëren, terwijl je vroeger enkel 
naar een boekingskantoor kon stap-
pen. Door ‘Artiest zoekt feestneus’ 
bijvoorbeeld heb ik wel meer bekend-
heid gekregen. Maar ook het aanbie-
den van repetitielokalen en financiële 
ondersteuning zijn waardevol. Een 
band runnen of laten optreden kost 
immers geld en dan helpt elk duwtje 
in de rug. Wij zouden het kunnen 
investeren in de opname van onze cd 
of de videoclip van ons eerste eigen 
nummer ‘Mijn tuinkabouter’.

Slotvraag: jij doet alles zelf, van 
muziek maken over promoten tot 
je concerten regelen. Kan je in 
Vlaanderen gemakkelijk leven 
van de muziek?
Dat is zeker niet evident. Ik heb het 
geluk dat ik vaak solo kan gaan 
optreden en dit betaalbaar is. Ik 
heb bovendien een breed aanbod: 
straattheater, muziekoptredens, kin-
derworkshops, … Ik heb die variatie 
ook nodig. Anderzijds geeft het toch 
wel veel stress. Het is heel vermoei-
end. We zien wel over een jaar waar 
ik sta. Ik zal mezelf in elk geval nooit 
moeten verwijten dat ik het niet 
geprobeerd heb. Het is eigenlijk ook 
pas door het te doen, door erin te 
geloven, dat het lukt. Zo lang je met 
twijfels zit, lukt het zeker niet. Ik heb 
dat vroeger genoeg gedaan. ‘Was ik 
maar voor de muziek gegaan…’ Eén-
maal je de beslissing neemt, moet je 
vooruit. Ik ben dus blij dat ik gespron-
gen ben.

Bedankt voor het interview en 
veel plezier met Guido!  
 
Franky Vantyghem

O
A

ZE talent, A
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Astrid Troubadour & 
Guido Belcanto
Zaterdag 8 april 2023, 20 uur
De Balluchon, Koekelare
Tickets: 20 euro
via www.ticketwinkel.be/balluchon



26

A
pr

il

donderdag 13 april 
Muziektheater 
Bombardon / O Grote 
Joegoert (3+)

Familievoorstelling / In de 
nieuwste muziektheatervoorstel-
ling O Grote Joegoert is voor de 
vier vrienden van BomBarDon 
alles zo echt dat het mogelijk 
wordt. Luchtpiraten, een spuw-
vurende 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 Joegoe-
rtgeheimen van hoog boven de 
wolken tot diep onder de stenen 
ontdekken? Beleef het mee in 
deze frisse en fantasierijke voor-
stelling! 

14 uur / GC De Groene 
Meersen / € 7 / 
www.zedelgem.be/tickets / 
050 28 83 30 / 
tickets@zedelgem.be 

donderdag 13 april 
Miet Warlop / After all 
Springville

Performance / Twaalf jaar na de 
première van ‘Springville’ neemt Miet 
‘After all Springville’ opnieuw op en 
schept in een sterke visuele voor-
stelling een surrealistisch universum 
dat intrigeert. Op de scène staat een 
huis. Het stoot kleurige rookslierten 
uit en wat later een man met een 
vuilniszak in de hand, klaar om bui-
tengezet te worden. Rond het huis 
cirkelen vreemde wezens, half mens, 
half ding. Ze snuffelen rond, verlei-
den, schreeuwen om genegenheid. 
Het huis is een springplank voor de 
verbeelding.

20 uur / Cultuurcentrum
 de Brouckere Torhout / € 16 / 
www.ccdebrouckere.be / 
050 22 11 50 / ccdb@torhout.be

zondag 16 april
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 landbouwers even in de 
kijker willen plaatsen. 3 nieuwe hoeves 
(Loonwerken Deruyttere – fruit Van-
acker – Imker Robbe D’Hulster) zetten 
hun deuren openen voor het grote 
publiek. Zowel voor jong en oud is er 
van alles te beleven en te proeven.

13.30 tot 17.30 uur / 
diverse locaties Kortemark / 
gratis / cultuur@kortemark.be / 
051 56 61 08

Joren Vandenbroucke 
en Annelies Van Hijfte / 
Eigen Kweek: Drie  
Geraniums op een  
vensterbank

Theater // Muziek // Performance 
/ Drie geraniums op een vensterbank 
spenderen hun dagen mistroostig 
op die vensterbank, verlangend naar 
een ultieme bevrijding uit hun banaal 
bestaan. Ook hun eigenaar, Patrick, 
zit vast in zijn bestaan. Sociaal geïso-
leerd en zonder zicht op verandering. 
Maar wanneer er iets verandert in het 
huishouden zien zowel Patrick als de 
geraniums een uitweg… 
Deze voorstelling kadert in het ont-
wikkelingstraject Eigen Kweek. 

17, 18.30 & 20 uur / 
Cultuurcentrum de Brouckere 
Torhout - Op locatie / € 14 / 
www.ccdebrouckere.be / 
050 22 11 50 / ccdb@torhout.be

© REINOUT HIEL
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dinsdag 18 april
Film 

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

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

woensdag 19 april
Buitenspeeldag -  
Wandeling ‘Happy stones’

Buitenactiviteit / Leg alle scher-
men aan de kant, ook Ketnet zendt 
die namiddag niet uit! We gaan naar 
buiten, om te ravotten, te bouwen, te 
genieten van de natuur rondom ons. 
In het kader van de nationale ‘Buiten-
speeldag’ gaan we op woensdagna-
middag na de paasvakantie op zoek 
naar Happy Stones via een zichtbaar 
aangeduide route in het openbaar 
gedeelte van Vloethemveld. De vin-
ders krijgen een beloning.

14 – 17 uur / start- en aankomst-
plaats is het Kamphuis,  
Vloethemveld 10a – Zedelgem / 
Gratis -  geen inschrijving nodig 
/ Honden blijven aan de leiband / 
Organisatie: Vloethemveld vzw 

Woodman / Woody

Theater / Na de farce van het huwe-
lijk in ‘You May Now Kiss The Bride’, 
de kracht van verbeelding in ‘Lost 
Boys’ en de maakbaarheid van geluk 
in ‘Lubricant For Life’ presenteert 
Woodman een ultieme ode aan de 
romantiek en schakelt hiervoor Bert 
Scholiers als coscenarist in – de 
bedenker van de nieuwe reeks ‘F**K 
You Very Very Much’. Concept en 
spel: Evelien Bosmans, Joke Emmers, 
Thomas Janssens, Matthias Meers-
man, Tanya Zabarylo.

20 uur / Cultuurcentrum de 
Brouckere Torhout / € 16 / 
www.ccdebrouckere.be / 
050 22 11 50 / ccdb@torhout.be

donderdag 20 april 
En Route / 
Eva De Roovere 
(duo) – Hier en Nu!

Huiskamerconcert / Eva De 
Roovere is terug met een album 
vol onvervalste Nederlandstalige 
popsongs: Hier en Nu! Vanavond 
speelt ze voor u in duo met pianist 
Ewout Pierreux.

20 uur / Steenstraat 74 Kortemark / 
€ 5 / 
https://kortemark.recreatex.be /
051 56 61 08

© FRED DEBROCK
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vrijdag 21 april
Axl Peleman, Neeka, 
Maarten Flamand, 
Esther Lybeert & Wouter 
Mattelin / History of Song-
festival

Muziek / Het Eurovisiesongfestival: 
De Grand Prix van het lied. En van de 
glitter. Beleef samen met Axl Pele-
man, Neeka, Maarten en Esther van 
The Antler King, en Wouter Mattelin 
de wonderjaren van het festival. Ze 
brengen een muzikale bloemlezing 
met de mooiste nummers uit de 
eerste 45 jaar. De gouden tijd toen 
een liveorkest de liedjes onder-
steunde. De jaren van Poupées en 
puppets, van ‘Volare’, ‘Waterloo’ en 
‘J’aime La Vie’. Doorspekt met de 
leukste anekdotes en fijnste weetjes.

20 uur / Cultuurcentrum de 
Brouckere Torhout / € 24 / 
www.ccdebrouckere.be / 
050 22 11 50 / ccdb@torhout.be

zaterdag 22 april
Nele Bauwens /  
Een cabaretvoorstelling 
van Nele Bauwens

Humor // Muziek / Met humor en 
weemoed, met warmte, liefde en 
sprankelende spitsheid vertelt Nele 
over de wereld waarin we leefden en 
over een nieuwe die geboren wordt. 
Een niet geheel virusvrije wereld, 
met één mensdom en één dierenrijk, 
die elkaar bestuderen en van elkaar 
leren.

‘Een cabaretvoorstelling van Nele 
Bauwens’ is haar derde monoloog, 
tot stand gekomen in een trio met 
Raf Walschaerts en Sam De Graeve.

20 uur / Cultuurcentrum de 
Brouckere Torhout  Club de B / 
€ 16 / www.ccdebrouckere.be / 
050 22 11 50 / ccdb@torhout.be

zondag 23 april
Erfgoeddag /  
Ontdek je eigen  
familiegeschiedenis!

Tijdens de ganse dag kan je in 
het centrum terecht om je eigen 
familiegeschiedenis te ontdekken! 
Vrijwilligers helpen je graag met 
opzoekingen over je eigen stamboom 
en voorouders en vertellen uitgebreid 
de betekenis achter je familienaam. 
DE familie uitstap bij uitstek!

10 tot 18 uur / gratis / Vlaams 
Centrum v oor Genealogie en 
Heraldiek Handzame / 
cultuur@kortemark.be / 
051 56 61 08

Erfgoeddag in  
Vloethemveld

Er worden wandelingen in Kamp 
Vloethemveld georganiseerd onder 
leiding van een gids binnen het 
thema van erfgoeddag ‘Beestig’. Je 
zal er alles vernemen over uitzon-
derlijke dieren die hier rondlopen of 
welke beestige namen ze hebben.

Tijdstippen: w orden later bekend 
gemaakt / Kamphuis, Vloethem-
veld 10a, Zedelgem / Honden niet 
toegelaten / Aangepaste kledij en 
schoeisel aan de w eersomstandig-
heden / Gratis / duur 2u30
Organisatie: Vloethemveld vzw

© KOEN BAUTERS

© FRANCIS VANHEE
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Geiten? De koe van de werkman! 

Waarom geiten? Deze dieren en het 
kweken ervan hebben meer dan 100 
jaar geleden een niet te onderschat-
ten rol gespeeld voor het overleven 
en de levenskwaliteit van onze lokale 
werklieden. Tegen het einde van 
de 19e eeuw kwam de landbouw 
in Vlaanderen in een diepe crisis 
terecht, met alle gevolgen van dien 
voor arme landbouwers en landar-
beiders. 

De katholieke Kerk (en elite) schoot 
te hulp – en wilde zo tegenwicht 
bieden aan de opkomst van de 
socialistische beweging. Ze stimu-
leerde lokale priesters en invloedrijke 
gelovigen om verzekeringskassen en 
coöperaties op te richten. Voor arme 
landarbeiders was het financieel 
niet haalbaar paarden of koeien te 
fokken, maar geiten… dat lukte! 

Rond 1900 doken er in West-Vlaan-
deren dan ook her en der geitenbon-
den op: georganiseerde verenigingen 
waarbij geiteneigenaars zich verze-
kerden tegen onverwachte verliezen 
en ondersteuning kregen bij het 
fokken voor een hoger rendement. 
Er werden volop prijskampen en 
tentoonstellingen georganiseerd. De 
geitenkweek nam in onze contreien 
een hoge vlucht. 

Verdwenen in de 
krochten van de 
geschiedenis… 

Ook in Aartrijke, Loppem, Veldegem 
en Zedelgem waren er heel wat 
geitenkwekers actief. In Veldegem 
was zelfs al in 1899 sprake van een 
geitenbond, één van de eerste na het 
pionierswerk in Vladslo. Tijdens de 
Eerste Wereldoorlog behoedde de 
geitenkweek heel wat landwerklieden 
van honger en armoede, en vanaf het 
interbellum pikten de bonden hun 
activiteiten weer ten volle op. Maar 
de groei stagneerde en tijdens de 
Tweede Wereldoorlog verdween de 
geitenbeweging langzaam uit beeld… 

Hoewel er vandaag nog steeds inte-
ressante samenwerkingen zijn rond 
de geitenkweek, zijn de geitenbon-
den bijna volledig verdwenen uit ons 
collectief geheugen. 

Tijd voor een opfrissing tijdens 
Erfgoeddag

Erfgoeddag - zondag 23 april - vormt 
de ideale aanleiding om met dit 
thema aan de slag te gaan. Met een 
boeiende expo in Dienstencentrum 
Veltershof halen we in onze gemeen-
te de geiten van vroeger en nu uit de 
vergetelheid. 

De expo blijft nog tot en met dinsdag 
16 mei te bezichtigen tijdens de ope-
ningsuren van het dienstencentrum. 

Verdere praktische informatie over 
het programma volgt in de Erfgoed-
gazet en via www.zedelgem.be
 

Op zondag 23 april is het weer Erfgoeddag. 
Dit keer is het thema ‘beestig’. Ook in 2023 
neemt de Gemeente Zedelgem deel en duikt 
samen met enkele erfgoedliefhebbers in het 
verleden van de geitenbonden in Aartrijke, 
Loppem, Veldegem en Zedelgem. 

Erfgoeddag 2023 
in het teken van de geit 

Weet jij meer? 
De zoektocht naar informatie, foto’s en verhalen over de 
lokale geitenbonden loopt nog steeds. Weet jij meer of 
heb je interessant materiaal? Geef een seintje via 
archief@zedelgem.be of 050 81 44 14.  

Meer informatie over Erfgoeddag delen we in onze  
Erfgoedbrochure. Wil je deze graag ontvangen? 
Bezorg ons dan het formulier op pagina 1. Of vind de 
brochure in het voorjaar bij de gemeentelijke diensten.

© COLLECTIE GEMEENTEARCHIEF ZEDELGEM
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donderdag 27 april
tg Stan / About Elly

Theater / Na de voorstelling ‘A 
Separation’ duikt tg STAN opnieuw in 
het oeuvre van de Iraanse filmmaker 
Asghar Farhadi, ditmaal: ‘About Elly’. 
Met een groep van elf toneelspelers, 
waarin verschillende generaties en 
achtergronden vertegenwoordigd 
zijn – Iraaks, Iraans, Nederlands, Bel-
gisch, Afghaans -, creëert tg STAN 
deze voorstelling over twijfel, vriend-
schap, eer en verraad. Voorstelling in 
het Nederlands.

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

zaterdag 29 april
Senne Guns / Senne & 
Lokko

Muziek // Humor / Senne en Lokko 
zijn maar met z’n tweeën, wat per 
definitie te weinig is voor zeven 
instrumenten, maar ze maken er een 
sport van om te weigeren dat te gelo-
ven. Drie liedjes tegelijkertijd spelen? 
Moet kunnen. In duo gooien ze oud 
én nieuw Senne Guns-repertoire 
samen met beproefde popquiz-in-
grediënten in de blender. Live koken 
met classics, achterstevoren of in 
een eigenzinnig vertaalde versie. Al 
dan niet met doedelzak. Welkom in 
het muzikaal universum van Senne en 
Lokko.

20 uur / Cultuurcentrum de 
Brouckere Torhout Club de B / 
€ 16 / www.ccdebrouckere.be / 
050 22 11 50 / ccdb@torhout.be

© SEBASTIAN STEVENIERS

vrijdag 28 april
Hans Cools / Cools & zonen

Humor / Hans Cools, schrijnwer-
kerszoon uit het West-Vlaamse 
Lichtervelde, is up and coming in de 
Vlaamse comedy. In 2018 besloot 
hij zich in te schrijven voor Humo’s 
Comedy Cup, zonder voordien ooit 
aan comedy gedaan te hebben. Hij 
verzamelde wat vrienden rond zich, 
richtte een camera op zichzelf en 
deed waar hij goed in is: vragen stel-
len die u zich nog niet gesteld had en 
daar lachsalvo’s voor in ruil krijgen.

20 uur / Cultuurcentrum de 
Brouckere Torhout / € 16 /
 www.ccdebrouckere.be / 
050 22 11 50 / ccdb@torhout.be

© PIETER VERHAEGHE
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zondag 7 mei
Vroege vogels

Themawandeling / Hoe halen we 
het gezang van ‘vroege vogels’ uit 
elkaar? Welke vogels horen we in de 
vroege morgen? Op die vragen zullen 
we uitleg geven tijden een boeiende 
wandeling.
Na de wandeling kunnen we napra-
ten tijdens het ontbijt.

6 uur / Kamphuis, Vloethemveld 
10a, Zedelgem / € 10 incl ontbijt / 
Inschrijven via 
www.vloethemveldvzw.be / 
Honden niet toegelaten

Putten vol Pit

Jaarlijks zet het gemeentebestuur 
van Kortemark het domein ‘De Kreke-
meersen’ in de kijker met een groot 
evenement ‘Putten vol Pit’. Een dag 
vol beleving op en rond het water, 
voor klein en groot.

Verwacht je aan een dag vol spelple-
zier, theater, ontspannen en gezellig 
samenzijn in een prachtig, groene 
omgeving. 

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

dinsdag 9 mei
Wouter Deboot / 
De avonturen van de 
fietsende reporter

Lezing / Tijdens deze lezing 
neemt fietsende reporter Wouter 
Deboot je mee doorheen zijn 
fietsavonturen. In de laatste tien 
jaar fietste hij in barre omstandig-
heden het noorderlicht tegemoet 
en trok hij een streep Dwars door 
Amerika en Dwars door Oceanië. 
Zo leverde hij de voorbije jaren 
heel wat boeiende reportages 
aan het dagelijkse Eén-pro-
gramma Iedereen Beroemd. 
Over het hoe en waarom van zijn 
avonturen vertelt Wouter in zijn 
intussen gekende bevlogen stijl. 
Wedden dat je na de voorstelling 
zin hebt om zelf op de fiets te 
springen?

20 uur / Bibliotheek Zedelgem /  
€ 5 / 050 20 80 08 / 
bibliotheek@zedelgem.be

zondag 14 mei
Uniek klassiek / 
Zemlinsky Quartet (CZ)

Muziek / Dit jaar komt het alom 
geprezen Tsjechische strijkkwartet 
‘Zemlinsky Quartet’ naar Koekelare. 
Naast het behalen van vele prijzen 
op wedstrijden won het Zemlinsky 
Quartet de eerste prijs op de Inter-
nationale Strijkkwartet Competitie in 
Bordeaux in 2010, wat wereldwijd als 
één van de belangrijkste en meest 
gerenommeerde wedstrijden wordt 
gezien. Het kwartet bestaat uit Fran-
tišek Souček en Petr Střížek op viool, 
Petr Holman op altviool en Vladimír 
Fortin op cello. Niet te missen!

11 uur / Kerk De Mokker / € 15 
(inclusief hapje en drankje) / 
www.ticketwinkel.be/balluchon / 
051 61 04 94 / 
cultuurentoerisme@koekelare.be

© ILONA SOCHOROVÁ

© BUREAU FAUVE
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woensdag 17 mei
Channel Zero

Muziek / Kleur die agenda maar 
rood want op 17 mei 2023 ontvangt 
onze stad de legendarische metal 
band Channel Zero! Channel Zero 
kan al terugblikken op 7 studio- 
albums waarvan ‘Unsafe’ en ‘Black 
Fuel’ ongetwijfeld dé klassiekers 
bij uitstek zijn die epische singles 
hebben voortgebracht als ‘Black 
Fuel’, ‘Help’ en ‘Suck My Energy’. 

Franky, Tino, Mikey, Christophe en 
Seven komen het vrijetijdscentrum 
Zomerloos op stelten zetten met kei-
veel goeie en luide muziek! Wil je erbij 
zijn wees dan zeker van een plaatsje 
en koop via onderstaande gegevens 
meteen je tickets. Het wordt sowieso 
een onvergetelijke avond!

20 uur / vrijetijdscentrum 
Zomerloos Gistel – Sportstraat 1, 
8470 Gistel / € 33 vvk - € 38 add / 
https://w ebshopgistel.recreatex.be / 
059 27 98 71 / zomerloos@gistel.be

zaterdag 20 mei
 
Tamboerijntjes op schoot 
n.a.v. Boekstartdag (0-4, 
vergezeld door een (groot)
ouder)
 
Bibliotheek / Baby’s, dreumesen 
en peuters houden van muziek. We 
zingen liedjes over wat hen dagdage-
lijks bezig houdt: in de auto, wande-
len, 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 kinder-
maat gemaakte instrumentjes. Het 
samen muziek maken is leuk, ver-
sterkt de ouder-kind relatie, is goed 
voor de ontwikkeling 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

zondag 21 mei
Op stap met een gids in 
Vloethemveld

Gidsbeurt / Maak een ontspan-
nende wandeling onder begeleiding 
van een gids in een uniek gebied met 
ongerepte natuur, een militair verle-
den en herinneringen aan een krijgs-
gevangenkamp

14 uur / Kamphuis, 
Vloethemveld 10a, Zedelgem / € 5 /  
duur 2u30 / 
Honden niet toegelaten /  
Aangepaste kledij en schoeisel / 
Inschrijven via 
www.vloethemveldvzw.be

zaterdag 27 mei
Boekstartdag

Bibliotheek / Op deze dag toveren 
we de bib om tot een paradijs voor 
de allerkleinsten. Er zijn leuke voor-
leesmomentjes en animatie voor peu-
ters van 12 tot 30 maanden en hun 
(groot)ouders.

10 uur / Gratis, v ooraf inschrijven 
in de bib / Bibliotheek Ter Elst, 
Warandestraat 7, 8470 Gistel / 
https://gistel.bibliotheek.be

woensdag 31 mei 
Workshop ‘Bijenhotel 
maken’

Workshop / Tijdens de ‘Week van 
de bij’ denken we speciaal aan onze 
kleine vriendjes. Na een uitleg over 
het leven en werk van solitaire bijen 
maken we een bijenhotel waarna tips 
worden gegeven waar en hoe deze in 
onze tuin kan opgehangen worden. 
De kinderen mogen begeleid worden 
door 1 (groot-)ouder.

14 uur / Kamphuis, 
Vloethemveld 10a, Zedelgem / 
€ 10 per kind - begeleiders gratis / 
Inschrijven via 
www.vloethemveldvzw.be 

vrijdag 2 juni
Bekegem Intiem         

Vlaamse muziek / Zoals elk jaar 
kun je terecht in de Sint-Amandus-
kerk voor een warme avond vol 
muziek en amusement. De optre-
dende artiest wordt op een later 
moment bekend gemaakt via 
www.ichtegem.be.

20 uur / Sint-Amanduskerk 
Bekegem / www.ichtegem.be /
059 34 11 46 / 
cultuur@ichtegem.be
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zaterdag 3 juni
Themawandeling ‘Eetbare 
planten en kruiden’

Wandeling / Ontdek de goede 
eigenschappen van wilde kruiden en 
planten tijdens deze boeiende en leer-
rijke themawandeling. Hoe kunnen we 
deze planten en kruiden determineren 
en hoe kunnen we ermee aan de slag 
in de keuken? Welke geneeskrachtige 
eigenschappen dragen deze kruiden 
en planten? Welke geheimen geeft 
Vloethemveld nog prijs?

14 uur / Kamphuis, Vloethemveld 
10a, Zedelgem / € 5 / Inschrijven 
via www.vloethemveldvzw.be 

zondag 18 juni
Op stap met een gids in 
Vloethemveld

Gidsbeurt / Maak een ontspan-
nende wandeling onder begeleiding 
van een gids in een uniek gebied met 
ongerepte natuur, een militair verle-
den en herinneringen aan een krijgs-
gevangenkamp

14 uur / Kamphuis, 
Vloethemveld 10a, Zedelgem / 
€ 5 / duur 2u30 / 
Honden niet toegelaten / 
Aangepaste kledij en schoeisel / 
Inschrijven via 
www.vloethemveldvzw.be 

vrijdag 23 en 
zaterdag 24 juni 
Initiatie ‘Determineren 
van nachtvlinders’

Workshop / Een nachtvlinder is 
dikwijls de bruin/grijzige harige mot 
die gaten in kleren maakt. Maar er 
zijn zoveel meer soorten. Op deze 
initiatie leer je een aantal methodes 
kennen om nachtvlinders te lokken 
en hoe ze kunnen gedetermineerd 
worden. 

23 juni om 22 uur, 24 juni om 7 uur /  
Kamphuis, Vloethemveld 10a, 
Zedelgem / € 6 
Inschrijven via 
www.vloethemveldvzw.be / 
Meebrengen: GSM met obsidentify 
geïnstalleerd en een (hoofd)-lamp 
v oor de av ondactiviteit.

Junizondag 25 juni
Kopjesdagen Eernegem

Volksfeest / De Kopjesdagen 
zorgen zoals jaarlijks voor een heus 
volksfeest. Naast optredens, vallen 
opnieuw tal van activiteiten te bele-
ven rond de markt van Eernegem. 
Het volledige programma wordt 
bekend gemaakt in het voorjaar van 
2023 via www.ichtegem.be.

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

© DJ IN-MOTION
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Alle Westhoekgemeenten zetten 
de komende twee jaar in op ‘het 
landschap als getuige’ van de Groote 
Oorlog. Via een projectoproep wer-
den gemeenten en musea uitgeno-
digd om voorstellen in te dienen. De 
drieledige aanvraag van Koekelare 
werd volledig goedgekeurd. Een 
overzicht.

Belevingstocht ‘Het Lint’

HET LINT # DAS BAND # THE 
RIBBON is een belevingstocht door-
heen Koekelare die half mei 2023 
zal starten en doorlopen tot en met 
31 augustus 2024. Het verhaal van 
Koekelare – dat Duits bezet gebied 
was en waar de voorbereidingen voor 
de activiteiten aan het front plaats-
vonden – verteld door de ogen van 
het landschap van toen en hoe dit 
veranderd is naar vandaag.

Op een tiental verdwenen of herden-
kingsplaatsen uit WOI zullen borden 
te vinden zijn met toelichting over 
de locatie. Onder meer de Duitse 
begraafplaats in Vladslo (foto), de 
Brouwerijsite met Käthe Kollwitz, 
Koekelareberg, de Lange Max site 
en de Hovaeremolen liggen langs het 
traject. Extra inhoud zal opgehaald 
kunnen worden via de Erfgoedapp. 
De markering zal bestaan uit gele 
lintjes of strikken in de bomen, ver-
wijzend naar het liedje ‘Tie a Yellow 
Ribbon Round the Old Oak Tree’ van 
Dawn.

Het paradepaardje wordt de visuali-
sering van het Duitse oefenterrein in 
Koekelarebos dat al die tijd onder de 
grond is blijven zitten, maar speciaal 
voor het themajaar terug opgediept 
zal worden.

Kunstwerken en 
openluchttheater

Op twee locaties in Koekelare komt 
een ‘tijdelijk’ kunstwerk. Overal in de 
Westhoek zullen die begraafplaat-
sen aangeven die in de loop der tijd 
verdwenen zijn. Alle locaties zullen 
aan elkaar gebreid worden door een 
netwerk van fietslussen.

In augustus 2024 wordt het project 
afgesloten met een theaterwandeling 
op de begraafplaatsen van zes part-
nergemeenten. Deze zal in het teken 
staan van verdwenen littekens van de 
oorlog en gespeeld worden door een 
mix van bekende en lokale acteurs.

De ambitie van Toerisme Vlaanderen, 
Westtoer en Toerisme Westhoek is 
om het binnen- en buitenlands toe-
risme naar de Westhoek terug naar 
omhoog te krikken. Daarnaast zijn er 
in de regio ook veel plekken waar het 
verleden niet meer zichtbaar is, maar 
waar straffe verhalen aan verbonden 
zijn en die nu vanuit het landschap 
opnieuw aan de oppervlakte kunnen 
komen.

Franky Vantyghem

In 2023 en 2024 staat er een nieuw,  groots themajaar op de agenda 
van Toerisme Westhoek. De noemer waaronder gewerkt wordt is 
‘Landscapes. Feel Flanders Fields’. In Koekelare zal je een belevingstocht 
doorheen het landschap kunnen ondernemen, er komen tijdelijke 
kunstwerken en de apotheose wordt een theaterproject in openlucht.

WOI-landschap 
in de kijker

Koekelare

© JAN D’HONDT 
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Tentoonstellingen

6 januari t.e.m. 28 januari
Goedele Peeters

Schilderkunst / Als bronmateriaal maakt Goedele 
Peeters foto’s en schetsen 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 iso-
leren krijgen ze een andere betekenis.

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

3 februari t.e.m. 4 maart
Joke Verstegen &  
Jacques Tortelboom

Schilderkunst / Joke Verstegen (°1971) is een 
Belgische kunstschilder uit Torhout. Na het bezoe-
ken van diverse internationale galerijen, en kennis 
gemaakt te hebben met vele kunstenaars en 
creaties, bewandelt zij haar eigen pad. Ze creëert 
abstracte kunst in vier stijlen: humane collectie, 
aardse collectie, drip painting en landschappen. 
Dit mondde uit in deelname aan vele nationale en 
internationale collecties, zoals de EuropArtfair 
Amsterdam, ArtFair Knokke, BelgianArt Brussel en 
ArtExpo New York. Nu ook in thuisstad Torhout! 
Haar kunstwerken gaan in dialoog met de keramiek 
van Jacques Tortelboom.

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

Tentoonstellingen

© GOEDELE PEETERS

© JOKE VERSTEGEN
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1 maart t.e.m. 31 maart
Henk Linskens n.a.v. 
Jeugdboekenmaand ‘Geluk’

Bibliotheek / Het is weer jeugdboekenmaand. 
Gelukkig maar! Dan komt er opnieuw een illustrator 
onze bib versieren. Dit jaar krijgt onze leeszaal een 
make-over van Henk Linskens. Er komen dozen aan 
te pas, onze ruiten doen dienst als canvas en wie 
weet welke zaken Henk nog allemaal voor ons in 
petto heeft...spannend! Wij kijken er alvast naar uit, 
hopelijk jullie ook. Kom dus zeker eens langs tijdens 
de openingsuren van de bib en ga op ontdekking 
doorheen de tentoonstelling!

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

10 maart t.e.m. 1 april 
Matthieu Lobelle

Mixed Media / Matthieu Lobelle onderzoekt in zijn 
werk grenzen: de grens tussen leven en dood, de 
relatie tussen natuur en cultuur, tussen de geschie-
denis en het heden… waarbij dikwijls de mens als 
centraal gegeven in vraag wordt gesteld.
De beelden in zijn werk vinden meestal hun oor-
sprong in de persoonlijke herinnering of het collec-
tieve geheugen, gerelateerd aan een hedendaagse 
problematiek.
 
Cultuurcentrum de Brouckere (Torhout) / 
gratis / www.ccdebrouckere.be / 050 22 11 50
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Tentoonstellingen

11 maart  t.e.m. 15 april
80 km archeologie dwars door 
West-Vlaanderen

Tentoonstelling / Ter voorbereiding van de 
aanleg van een nieuwe Fluxys-aardgasleiding werd 
in 2014-2016 een traject van maar liefst 80 km 
archeologisch onderzocht, van Alveringem tot Mal-
degem. Een volledige doorsnede van de provincie 
West-Vlaanderen! Meer dan 200 nieuwe archeo-
logische vindplaatsen werden hierbij aangetroffen. 
Het onderzoek leverde niet alleen tal van prach-
tige vondsten op van de steentijden tot de Eerste 
en Tweede Wereldoorlog, het resulteerde ook in 
nieuwe inzichten over duizenden jaren menselijke 
bewoning in onze provincie. De honderden pagina’s 
aan rapporten en talloze vondsten zijn samenge-
bracht in een gratis reizende tentoonstelling die in 
2022 en 2023 op verschillende plaatsen langs het 
oorspronkelijke pijplijntraject te bekijken is.  

Leeszaal Bibliotheek De Mouterij Kortemark / 
gratis / 
https://www.w est-vlaanderen.be/gifmogoaze

7 april t.e.m. 6 mei 
Eddy Verloes - Buiten Zinnen / 
Losing Our Minds

Fotografie / In de late winter van 2020 loopt foto-
graaf Eddy Verloes bij stormachtig weer op een 
Belgisch strand een groep uitgelaten chassidische 
Joden tegen het lijf. Gefascineerd kijkt hij naar hun 
bewegingen die lijken op een schimmenspel. Hij 
maakt er foto’s van die over de hele wereld reizen 
en hem naam en faam bezorgen. De fotoreeks, die 
inmiddels de titel ‘Losing our minds’ kreeg, valt op 
een jaar tijd wereldwijd meer dan 30 keer in de 
prijzen.

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

© EDDY VERLOES
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10 juni t.e.m. 23 juni 
Kunstacademie Torhout - 
Beeld Pakt Uit

Mixed Media / De kunstwerken van de beeldende 
en audiovisuele kunstenaars aan de Kunstacade-
mie Torhout, zullen opnieuw te bewonderen zijn in 
een unieke tentoonstelling. ‘Beeld pakt uit’ zal dit 
jaar overigens extra bijzonder worden, want voor 
het eerst zullen ook de volwassen leerlingen ‘beeld-
lab’ hun artistieke talenten prijs geven.
Het thema is ‘Present’.

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

12 mei t.e.m. 27 mei 
Vorming TIC Rembert - 
Cursisten Modeltekenen

Tekeningen / Tijdens de workshop ‘Model-
tekenen’, onder de deskundige leiding Van Frans 
Vanryckeghem, leren de cursisten het menselijk 
lichaam kennen als wellicht het meest complete en 
- door het ontbreken van ook maar één rechte lijn - 
ook het moeilijkste onderwerp om te tekenen of te 
schilderen. Bovendien leert men rekening houden 
met alle essentiële elementen bij de creatie van een 
werk zoals silhouet, lichtinval, beweging, balans, 
richting, proporties, compositie en negatieve 
ruimten die bij elke nieuwe pose van het model 
veranderen.

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

27 t.e.m. 29 mei 
Beeldende kunst en poëzie / 
Kunstroute pARTcours

Kunstroute / Tijdens het Pinksterweekend kun 
je creatief talent van eigen bodem ontdekken op 
verschillende locaties in Veldegem. De kunstroute 
is al jaren een gevestigde waarde waar de werk-
groep beeldende kunst graag zijn schouders onder 
zet. Dit jaar worden de kunstenaars uitgedaagd om 
te werken rond het thema vuur. Een volledig pro-
gramma met overzicht van de tentoonstellingen kun 
je vanaf 1 mei terugvinden via de website van de 
Gemeente Zedelgem. 

13 uur - 18 uur / Veldegem: LDC Veltershof, 
Onze-Lieve-Vrouw ekerk, De Bosserij en 
Domein Hoogveld  / gratis / www.zedelgem.be/
pARTcours / 050 28 86 05 / 
cultuur@zedelgem.be
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Nieuwe workshops 
voorjaar 2023

Schrijf je nu in!

De workshops van de cultuurraad in Koekelare draaien op volle toeren. 
Wil je graag iets creatiefs bijleren in een ongedwongen sfeer onder 
gelijkgestemden? Aarzel dan niet langer en schrijf je in voor één van de 
nieuwe workshops!

Workshop kalligrafie: module 2bis

• Wanneer: dinsdagen 21/03, 28/03, 02/05, 16/05, 
30/05 en 06/06

• Uren: telkens v an 19 tot 21u30
• Waar: Huis Proot, Noordomstraat 2
• Deelnameprijs: 60 euro v oor de zes lessen
• Mee te brengen: oefenpapier (A3), inkt, de ‘gew one’ 

kalligrafiepennen, spitse pen en spits penseel
• Lesgever: Jan De Smedt

Workshop kalligrafie: unciaal

• Wanneer: w oensdagen 8/03, 22/03, 19/04, 03/05, 
 17/05 en 31/05
• Uren: telkens v an 19 tot 21u30
• Waar: Huis Proot, Noordomstraat 2
• Kostprijs: 60 euro v oor zes lessen
• Mee te brengen: brede pen (speedball C2 of brause 
 3 mm), smalle pen (SB C4 of C5 of vergelijkbare 

brausepennen), inkt, potlood (HB of 2B), lat, gom, 
slijper, A3-oefenpapier

• Lesgever: Jan De Smedt

Workshop ‘Tekenen/schilderen voor 
kinderen’

• Wanneer: zaterdagen 4/02, 18/02, 4/03, 18/03, 1/04, 
 15/04, 29/04, 13/05
• Uren: telkens v an 10 tot 12 uur
• Waar: Huis Proot, Noordomstraat 2
• Deelnameprijs: 72 euro v oor acht lessen
• Mee te brengen: potlo(o)d(en), tekenpapier, gum en 

slijper, schildergerief indien beschikbaar
• Leeftijd: +/- 8 tot 14 jaar
• Lesgever: Elise De Gend

Workshop ‘creatief boekbinden’

• Wanneer: dinsdagen 21/03, 25/04 en 23/05
• Uren: namiddagsessie v an 14 tot 17u; av ondw ork-

shop v an 19 tot 22u
• Waar: Huis Proot, Noordomstraat 2
• Deelnameprijs: 90 euro v oor de drie sessies, incl. 

materiaal
• Lesgever: Linda Dhondt

Workshop ‘Basiscursus schilderen’

• Wanneer: donderdagen 12/01, 19/01, 26/01, 2/02, 
9/02

• Uren: telkens v an 9u30 tot 12 uur
• Kostprijs: 45 euro v oor vijf lessen
• Mee te brengen: v od, beker v oor w ater, keukenrol, 

tw alseree of afdekplastic om de tafel te bescher-
men. Tijdens de eerste les v oorziet de docent alle 
materiaal w aar je als cursist eens v an kunt proe-
ven. Vanaf de 2e les breng je zelf je gekozen medium 
mee.

• Leeftijd: v anaf 18 jaar/v olw assenen
• Lesgever: Melissa Mommerency

Workshop ‘Gemengd atelier’: 
gevorderden

• Wanneer: donderdagen 2/03, 9/03, 16/03, 23/03, 
30/03, 20/04, 27/04, 4/05

• Uren: telkens v an 9u30 tot 12 uur
• Kostprijs: 72 euro v oor acht lessen
• Mee te brengen: teken- en schildermateriaal. 

Voorzie ook een tw alseree of een afdekplastic om de 
tafel te beschermen

• Leeftijd: v anaf 18 jaar/v olw assenen
• Lesgever: Melissa Mommerency

Info en inschrijvingen: www.koekelare.be/workshops-voorjaar2023



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

Maatschappelijke zetel
Pater Amaat Vynckeplein 1 / 8210 Zedelgem

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bibliotheek
Sint-Maartensplein 15B / 8680 Koekelare
051 58 09 65
bibliotheek@koekelare.be
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Kortemark
Vrije Tijd
Brouwersplein 3 / 8610 Kortemark
051 56 61 08
cultuur@kortemark.be
www.kortemark.be

Bibliotheek
Brouwersplein 3 / 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


