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Fietsen – wandelen – bezoeken in eigen regio

Zit je hoofd vol zorgen, heb je last van stress of moet je er dringend op UiT na de lange
periode van ongeziene quarantaine in de afgelopen maanden? Met de zomertips in
deze `alternatieve´ Gintergazet maken we je hoofd weer helemaal leeg en kan je eens
goed gaan UiTwaaien!
Tips voor trips (allemaal dichtbij, dat spreekt), interviews met creatieve streekbewoners
(hoe hebben zij deze periode beleefd?), hoe blijf je zelf creatief bezig, waarheen met
de kinderen, hoe ondersteun je de lokale economie, …: je leest het allemaal in deze
zomerspecial 2020!
Vergeet ook niet om nu al je tickets te boeken voor het nieuwe theaterseizoen 20-21. Zo
verzeker je jezelf van de beste plaatsen en ondersteun je bovendien de lokale cultuursector, die zware klappen heeft geïncasseerd. Laat ons hopen dat alles kan doorgaan
zoals voorzien, al kan niemand van ons in de toekomst kijken.
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Hopelijk zullen we onze lessen hieruit trekken. Eén daarvan kan zijn dat we ons vertier,
amusement en vrije tijd niet per se ver van huis hoeven te beleven. `Ik beleef lokaal´,
naar analogie van `ik koop lokaal´. Onze regio heeft zo veel troeven, waar we vaak naast
kijken, en onze cultuurhuizen krijgen zoveel talent over de vloer (ja, ook lokaal talent)
dat we het eigenlijk niet ver moeten zoeken. Ook de campagne `Ik zomer West-Vlaams´
van de provincie speelt in op deze rijkdom-bij-de-deur.
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Dat hebben we dus (onder meer) geleerd van het coronavirus: dat beleving dichtbij
zo veel waard is. Daarvoor zit je goed bij Ginter: in deze uitgave de nodige inspiratie!
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Alvast heel veel plezier gewenst tijdens deze bijzondere
maar daarom niet minder leuke zomer…

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, privéorganisaties, horeca, … Naar
de UiTagenda van elke Gintergemeente ga je
eenvoudig via www.ginter.be.

DE HAAN
ZUIENKERKE

DAMME

OOSTENDE

BRUGGE
JABBEKE

OUDENBURG

MIDDELKERKE

GISTEL

BEER

OOSTKAMP

NIEUWPOORT

ZEDELGEM

KOKSIJDE

ICHTEGEM

DE PANNE
KOEKELARE

VEURNE

TORHOUT

Foto cover: Adobestock

www.ginter.be
UiTinGinter

BLANKENBERGE

BREDENE

Voorstellingen aangeduid met het Vlieglogo worden speciaal ingericht op maat
van kinderen tot 12 jaar en hun ouders.
De vermelde ticketprijs is altijd het standaardtarief in voorverkoop. Check de
website van de organisator voor reductie- of aan-de-deurtarieven.

KNOKKE-HEIST

DIKSMUIDE

WINGENE

LICHTERVELDE

KORTEMARK

ALVERINGEM

PITTEM
HOOGLEDE
LO-RENINGE

HOUTHULST

STADEN

TIELT

ARDOOIE
MEULEBEKE

ROESELARE

INGELMUNSTER

LANGEMARK-POELKAPELLE
VLETEREN

IZEGEM
MOORSLEDE

OOSTROZEBEK

W

3

Interview

Jommeke herontdekken
Philippe Delzenne,
(on)bekende Gistelnaar
Op de foto herken je Jommeke en ook de pagegaai is je niet onbekend. Maar wie is de man in het midden? We gingen op zoek. Philippe
Delzenne woont al zeven jaar in Gistel en is een stripauteur.
Wat is een stripauteur?
“De man/vrouw die een verhaal bedenkt, de zinnen in de tekstballonnetjes schrijft en het verhaal tekent met het potlood (en de gom) en
het nadien in inkt zet.”
Stripauteur is een minder voor de hand liggende beroepskeuze. Hoe
werd u dat?
“Ik begon in 1979 te werken voor Jef Nys nadat ik toevallig een advertentie
in de krant gelezen had. Jef Nys had een vacature voor een tekenaar.
Daar is het dus begonnen door een toevallige samenloop van omstandigheden: de juiste krant, de juiste advertentie en mijn oog dat erop viel.”
In 1986 trok ik naar de Smurfen omdat ik mijn horizon wilde verruimen.
Ik werkte er tien jaar en heb er enorm veel bijgeleerd door met mijn
ogen te stelen en over de schouder van Peyo mee te kijken. Wat ik
trouwens ook deed bij Jef Nys.
Na mijn periode bij Peyo keerde ik terug naar Jef Nys, die mij vroeg om
oudere albums te hertekenen, en ik ben er gebleven.”
Wat leerde u van de grootmeesters van het stripverhaal?
“Uiteraard tekenen en de verteltechniek van het beeldverhaal, maar van
Jef Nys ook dat als je werk op de markt komt, je de verantwoordelijkheid
hebt om het zo eerlijk en perfect mogelijk te brengen.
Van Peyo leerde ik doeltreffend te zijn met drie keer niets, waarmee
hij doelt op het `less is more´-principe. Tekeningen niet overladen
met details die het verhaal hinderen. Het verhaal en de leesbaarheid
primeren.
Jaarlijks verschijnen er vijf Jommekes. Ik schrijf en teken er drie, mijn
collega neemt de andere twee voor zijn rekening. Een verhaal uitlezen
vraagt 15 minuten, maar het tekenen kost wel vier maanden werk. Tot
het 250ste verhaal gebeurde alles onder supervisie van Jef Nys. Toen
de vader van Jommeke overleed, zetten wij het werk verder onder
strikte regels die zelfs bij testament zijn vastgelegd: geen geweld, geen
wapens, geen seks, geen drugs. Door de jarenlange samenwerking met
Jef Nys is het voor mij vanzelfsprekend om zijn geesteskind Jommeke
verder te laten leven zoals hijzelf het wilde.”

Hoe komt een stripverhaal tot stand?
“Het moeilijkste is een verhaal verzinnen en dat uitschrijven in grote
lijnen. Een idee voor een verhaal komt soms onmiddellijk, soms gaan
er weken aan vooraf waarin ik de hele tijd zoek naar een leuk thema dat
de kinderen kan aanspreken. Soms kan een eenvoudige titel mij plots
te binnen schieten en vertrek ik daarvan om er een verhaal rond te
verzinnen. Zo is o.a. het album Pannenkoeken van Pierehaar ontstaan.
Daarna wordt de korte inhoud voorgelegd aan de erfgenamen van Jef
Nys en aan de uitgeverij en wordt het verhaal uitgeschreven, de grapjes
bedacht en de ontknoping bepaald.
Het verhaal wordt dan met het potlood (en ook met de gom) getekend,
met de plaats voor de tekstballonnetjes die gevuld worden met tekst
natuurlijk. Tegenwoordig zijn er ook veel tekenaars die alles op een
tekentablet tekenen, maar ik kom nog uit de tijd dat zoiets niet bestond.
Ik hou nog te veel van het krassen van een pen op papier, de geur van
verse inkt, …
De teksten in de ballonnetjes worden grondig nagelezen. Alles wordt
geïnkt. Op dat moment zit mijn werk erop en gaat het naar de dochter
van Jef Nys, die alles inkleurt en de teksten met de pc omzet in het
gepaste lettertype. Het volgende verhaal van Jommeke is geboren.”
Bepaalt Jommeke uw leven?
“Bepalen niet, maar Jommeke is er wel een belangrijk deel van. Naast
Jommeke maak ik een eigen verhaal, maar dat zal nog wel even tijd
vragen. Ik maak ook nog abstract werk maar dat is een ander verhaal.”
Marnix Maekelberg (Gistel)
Wil je de avonturen van Jommeke (her)ontdekken, surf dan naar zijn
eigenste website: www.jommeke.be.

4

Online aanbod

Haal voorstellingen naar je huiskamer
Mogen wij niet naar het theater? Via podiumaanhuis.be bundelen gezelschappen, kunst- en cultuurhuizen virtueel de krachten om cultuur tot in
onze huiskamer te brengen. Bekijk er gratis straffe podiumvoorstellingen voor jong en oud.
Wie denkt ze allemaal gezien te hebben, surft best toch af en toe eens
naar podiumaanhuis.be, want elke dag komen er nieuwe voorstellingen bij. Zie je het bos door de bomen niet? De programmatoren van
Cultuurcentrum de Brouckere in Torhout geven je hun highlights mee.
Ontspan en laat je ontroeren door hun keuze!

The Only Way is Up

Aukelyn Allary, directeur en programmator circus, theater en humor:
“Je hebt zo van die voorstellingen die doorheen je carrière blijven
hangen. Omdat ze goed zijn of juist heel slecht. Omdat ze uitzonderlijk zijn en je niet goed weet wat ervan te moeten denken. Omdat er
iets voorvalt: iemand die flauw valt, een artiest die zijn voet breekt.
Dat zijn voorstellingen die je graag nog eens terug zou willen zien. En
dat is ook het leuke aan cultuur. Je kan er vaak een seizoen of twee
van proeven en dan niet meer. Maar dit zijn uitzonderlijke tijden, en
die brengen uitzonderlijke initiatieven naar boven. Ongelooflijk vind ik
het om te zien hoe de cultuursector - zelfs na de zware klap van de
cultuurbesparingen - hun voorstellingen integraal en bovendien gratis
ter beschikking stellen op het internet. Bij het opnieuw bekijken van een
aantal voorstellingen valt me op dat ik niet dezelfde voldoening haal uit
de voorstelling als bij een liveversie, maar het geeft me wel een trigger
om te gaan kijken naar een volgende productie.”
“Met veel plezier bekeek ik opnieuw 'The only way is UP' met Boris
Van Severen en Jonas Vermeulen. Ik zag de voorstelling in De Spil
in Roeselare met te weinig volk naar mijn gevoel, want deze gasten
waren toch wel echt opkomend talent. Ondertussen zijn ze een bekend
en vertrouwd gezicht geworden op de beeldbuis en op de planken. De
voorstelling zit enorm goed en fris in elkaar. Het is echt iets voor jongeren om aan te tonen dat theater niet noodzakelijk in klassieke vorm
gebracht moet worden. De voorstelling is voor 16+ en je kan je verwachten aan een uur dat zo voorbij vliegt. Het enthousiasme en de energie
van de acteurs/muzikanten springt er gewoon van af.”

Penelope vs. Brel
Karien Bardoel, programmator
muziek, film, dans en humor:
“Ik kan maar niet kiezen tussen
'Penelope', een korte, nauwelijks 20'
durende dansvoorstelling van
Voetvolk / Lisbeth Gruwez &
Maarten Van Cauwenberghe
en 'Brel', een concert van David
Linx & Brussels Jazz Orchestra
met Brelnummers in een jazzy
bewerking en dus vermeld ik
hier beide (want kiezen is verliezen J).”
“In Penelope danst Lisbeth Gruwez in draaiende derwisjbewegingen het
verhaal van Penelope die na afloop van de Trojaanse oorlog wacht op
de terugkeer van haar man Odysseus. Als al het verbale geweld van
de 24 mannen die de Odyssee vertellen eenmaal over de scène heeft
geraasd, brengt Gruwez een woordeloos antwoord in de meest zuivere
eenvoud: twintig minuten lang danst ze alle verzwegen vrouwen van de
Odyssee bijeen, en dient dusdanig al die mannen van repliek. Bezwerend en wondermooi. Voetvolk: dans- en choreografietalent van eigen
bodem, een absolute aanrader. Ga live kijken zodra dit weer kan!”
“Brel en Brussels Jazz Orchestra, het is een combinatie die tot de verbeelding spreekt. Voeg daar de internationaal gerenommeerde vocalist
David Linx aan toe en je hebt een muzikaal project met vijfsterrenkwa-

5

liteit. Brusselser wordt het ook niet: Brussels based BJO en born in
Brussels David Linx brengen de muziek van Brusselaar Jacques Brel.
BJO arrangeerde chansons van Brel voor groot jazzorkest en David
Linx brengt 'La chanson des vieux amants', 'Bruxelles', 'Le plat pays',
'La valse à mille temps' en andere klassiekers van Brel alsof het pure
jazz standards zijn: du jamais vu! Brelversies die je nog niet eerder
hoorde, verrassend en toch herkenbaar. Klasse!”

Locatietheater met Studio Orka

Bibliotheek
Ginterbibliotheken in het
ééngemaakt bibliotheeksysteem
In maart 2020 maakten de meeste West-Vlaamse bibliotheken de overstap
naar het ééngemaakt bibliotheeksysteem (EBS).
Met het EBS worden de verschillende bibliotheeksystemen vervangen door
één gemeenschappelijk systeem, wordt de samenwerking tussen bibliotheken
versterkt en wordt een betere dienstverlening aangeboden aan de leners.
De bibliotheekmedewerkers volgden in het voorjaar een opleiding om het
nieuwe programma (Wise) onder de knie te krijgen. De gemeente Koekelare
sluit later aan op dit systeem.
Eén lenerskaart voor de hele regio
De Ginterbibliotheken werken vanaf april met één gemeenschappelijk lidgeld:
wie lid wordt in één van de Gintergemeenten, kan voortaan in alle Ginterbibliotheken materialen ontlenen. Daartoe werd een gemeenschappelijke
bibliotheekpas ontworpen door jonge maker Bert Inghelbrecht uit Ichtegem.
Vijf van de acht bibliotheken, namelijk Gistel, Ichtegem, Koekelare, Oudenburg en Torhout, hebben daarnaast ook hun bibliotheekreglement op
elkaar afgestemd, zodat de gebruiker in deze bibliotheken aan dezelfde
voorwaarden kan ontlenen, terugbrengen, reserveren,… Dit verhoogt nog
verder de service en het gebruiksgemak voor de leners van de regio.

Meer info in de deelnemende bibliotheken.

Ontdek jouw favoriete boeken met
de Boekenzoeker
Op zoek naar een boek volgens jouw eigen smaak? Boekenzoeker helpt je kiezen! Surf naar www. boekenzoeker.be.

Sofie De Clercq, programmator school, familie, expo en wijken:
“Ik kies voor Duikvlucht (8+) van Studio Orka. Studio Orka maakt locatietheater zonder weerga. Kleine maar ook grote mensen genieten
van ingenieuze decors, spetterend acteerwerk, onverwachte locaties
en een unieke combinatie van ontroering én humor waarmee ze zichzelf tot de top van het (jeugd)theater kronen.”
“Deze voorstelling, met toppers als Joris Hessels (Radio Gaga, Gentbrugge en veel straf theater), Dominique Van Malder (Radio Gaga,
talloze theaterproducties), Ruth Beeckmans (Wat als?, Safety First,
Studio Tarara en veel theater) en Titus Devoogdt (De Dag, De Twaalf,
film en theater) is een juweeltje. Geniet!”

Deze en veel meer voorstellingen kan je tot 31 augustus gratis online
bekijken via https://podiumaanhuis.be.

Boekenzoeker helpt iedereen tussen 0 en 18 jaar bij het kiezen
van een boek. Aan de hand van criteria die jij kiest (thema, dikte van het
boek, …) geeft Boekenzoeker je boekentips, aangepast aan jouw leeftijd
en wensen. Honderden boeken wachten om door jou ontdekt te worden!
Lees en beluister fragmenten, snuister tussen leestips, sla je favorieten
op en ga ermee naar de bibliotheek of boekhandel. Je kan een score geven
aan een boek, commentaar posten of een boek delen met anderen. Laat je
inspireren door de verschillende thematische boekenlijstjes.
De Boekenzoeker-redactie houdt het grote boekenaanbod in het oog en
maakt daaruit een diverse en boeiende keuze. Boekenzoeker is een handige
gids, de geknipte tool om boeken te zoeken én te vinden, thuis, op school
of in de bib.
Aanwezig in de bib?
Kreeg je een leuke tip voor een boek, dan kan je meteen checken of het
aanwezig is in jouw bib door de postcode in te geven. Je kan het boek opslaan
op je leeslijst en dat lijstje doormailen naar jezelf of naar anderen. Of je
drukt het af en neemt het mee naar de bib.
Boekenzoekerbingo
Boekenzoeker spelenderwijs ontdekken doe je met de Boekenzoekerbingo.
Download en print de Boekenzoekerbingo, vind een boek bij elke categorie
en noteer de titels. En dan lezen maar!
Evelien Sucaet
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Bibliotheek

KJV-werking 2020-2021

Jonge lezers gezocht!
Ben jij een echt leesbeest? Zit je graag met je neus in een boek? Praat je graag over boeken?
Laat je graag je creatieve kant zien? En zou jij graag willen meestemmen aan de top 8 boeken
van heel Vlaanderen? Dan is de KJV (Kinder- en Jeugdjury Vlaanderen) iets voor jou!

Ichtegem

De KJV Ichtegem werkt met groep 3 (3de
en 4de leerjaar), groep 4 (5de en 6de
leerjaar) en groep 5 (1ste en 2de
middelbaar). Iedereen die wil,
kan deelnemen. Ook kinderen
met dyslexie zijn welkom!
We zitten 5 keer per
leesjaar samen in de
bibliotheek van Ichtegem
op woensdagavond of in
de bib van Eernegem op
vrijdagavond om 8 boeken
te beoordelen, telkens van 18
tot 19 uur. We eindigen het jaar
met een grandioos slotfeest!

Gratis inschrijven vóór 5 september
via https://ichtegem.bibliotheek.be. Het
leesjaar start op woensdag 7 oktober om 18 uur
in Ichtegem en op vrijdag 9 oktober om 18 uur in Eernegem.

Gistel

In Gistel kan je terecht in alle groepen, van 1 tot en met 6 (3de kleuter
tot en met 4de middelbaar). We lezen 8 boeken en komen tussen
oktober en maart samen in groep om deze boeken te bespreken, om
te knutselen en zoveel meer! Deelnemen is gratis. Inschrijven kan tot
19 september.
Kom naar Bibliotheek Ter Elst of schrijf je in via http://gistel.bibliotheek.
be, tel. 059 27 40 41 of e-mail bibliotheek@gistel.be.

Zedelgem

Elk jaar gaan heel wat jonge lezers via de kinder- en jeugdjury op
zoek naar het beste boek dat het afgelopen jaar verschenen is. Ook
bibliotheek Zedelgem doet hier graag aan mee. Je kan inschrijven
voor de groep van 8 tot 10 jaar of voor de groep van 10 tot 12 jaar. Elke
groep leest, bespreekt en beoordeelt 8 nieuwe jeugdboeken. Interesse?
Schrijf je snel in!
Er zijn 5 bijeenkomsten op woensdagnamiddag tussen oktober en april,
telkens om 13 uur in de Bibliotheek Aartrijke. Gratis deelname. Schrijf
je in via 050 20 80 08 of bibliotheek@zedelgem.be.

Jabbeke

De bibliotheek Jabbeke organiseert kinderleesgroepen van 4 t.e.m.
16 jaar, dus m.a.w. KJV-groep 1, 2, 3, 4, 5 en 6. De KJV-boeken lezen
kan vanaf augustus 2020. Inschrijven kan vanaf augustus 2020 via
bibliotheek@jabbeke.be.
Op zaterdag 3 oktober is er een startmoment voor alle groepen.
Informatie via bibliotheek@jabbeke.be of 050 81 01 60.

Kortemark

Heb jij ook zin om volgend jaar mee te lezen met de Kinder- en Jeugdjury
van Kortemark? Het leesjaar begint altijd in september en eindigt in
april met een eindfeest voor alle deelnemers. Doorheen het jaar lees
je acht boeken die je aan het einde een score moet geven.
Wil je graag meer info of wil je je graag inschrijven? Dat kan vanaf begin
september in de bibliotheek zelf of via bibliotheek@kortemark.be.

Torhout

Ook in de bib van Torhout kan je meewerken aan de KJV. We werken
dit jaar opnieuw in 6 leeftijdsgroepen: 3de kleuter, 6-7 jaar, 8-9 jaar,
10-11 jaar, 12-13 jaar en 14-15 jaar. Er zijn een vijftal bijeenkomsten in
de periode oktober-maart, meestal op zaterdagvoormiddag of woensdagnamiddag, telkens in de bib.
Heb je interesse? Neem dan als de gesmeerde bliksem contact op met
de bib of stuur een mailtje naar ann.busquart@torhout.be.

Koekelare

De Kinder- en Jeugdjury Koekelare (KJV) brengt kinderen en jongeren
van 6 tot 16 jaar in contact met goede, recente jeugdboeken. Je kan
deelnemen in groep 1 t.e.m. 6.
Van september tot april lezen de leden 8 vooraf geselecteerde boeken.
In diezelfde periode komen ze een vijftal keren samen in de bib om
over de gelezen boeken van gedachten te wisselen.
De startvergadering vindt elk jaar plaats in september in de hoofdbib.
Alle ingeschreven juryleden worden erop uitgenodigd. Je kunt je gegevens doormailen naar anja.brodeoux@koekelare.be.
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Interview

Koekelaarse kunstenaar Benjamin Gardin ontwerpt in coronatijden lakken en droomt van merklijn

“Technieken als kunstenaar en vakman
gaan hand in hand”

De Koekelaarse kunstenaar Benjamin Gardin kun je niet in een bepaald vakje stoppen. Naast zijn beeldhouwwerken, schilderijen en muzikale bezigheden
legt hij zich nu ook toe op interieurlakwerk en zijn eigen designcollectie met o.m. tafels, stoelen, kasten en lampen, … Geen tijd dus om zich te vervelen
tijdens de coronacrisis, maar zich net toe te leggen op zijn toekomstdromen.
het spectrum en interieurbouwafwerkingen. Door me hier op toe te leggen,
bereik ik een veel breder publiek en kan ik ook leven van mijn bezigheden.
De coronacrisis heeft weinig of geen invloed gehad op mijn werk, al verlopen de afspraken veel meer via mail. Ik zie er ook wel de voordelen van
in: alles moet veel minder gehaast en er is meer tijd. Sommige mensen
hebben daar moeite mee en gaan zich snel vervelen. Ik echter niet. Het
is een uitdaging om creatief te denken in deze tijden. Zo heb ik een nieuw
soort effectlak ontworpen, die vaak gebruikt wordt om interieur – zoals
meubels – mee vorm te geven.”

Schilderijen naar wiskundige parameters

“Door me ook meer te kunnen toeleggen op het online gebeuren, kan ik
voor mijn schilderijen bijvoorbeeld alles ook digitaal voorbereiden. Dat
bespaart me een hoge productiekost. Ik heb trouwens geïnvesteerd in
een zware pc om schilderijen voor mijn nieuwe designlijn digitaal te laten
berekenen aan de hand van wiskundige parameters. Dat zorgt voor heel
speciale effecten, die naadloos bij een bepaald interieur kunnen aansluiten.”
Naast de schilderijen, die in 2D zijn, ontwerpt hij ook 3D-objecten, die door
een robot gefreesd worden.
Benjamin Gardin, die dit jaar 29 wordt, heeft al heel wat op zijn cv staan. Hij
werkte voor de gemeente Koekelare zijn `Young Vision on the Great War`uit
in 2015, waarvan het kunstwerk `Pferdeseufzer` aan de ingang van het
Käthe Kollwitz Museum nog een zichtbare herinnering is. Ook voor Hippo
War in Waregem, een bezoekerscentrum rond de rol van paarden tijdens
WOI, maakte hij een opgemerkt kunstwerk. Met zijn band RICIN zorgde hij
voor kanongebulder naar aanleiding van de 100-jarige herdenking van `De
Groote Oorlog` in de Sint-Maartenskerk van Koekelare… “Na de oorlog was
het tijd om een internationaal oeuvre zonder negativiteit of gebondenheid
aan de thematiek rond WOI uit te werken”, aldus Benjamin Gardin.

“Het is een uitdaging
om creatief te denken
in deze tijden”
Vandaag heeft Gardin zijn kunst ook in het werkveld toegepast en legt
hij zich toe op interieurlakken. “De technieken als vakman en kunstenaar
gaan hand in hand en zorgen voor meer passie in de job. Met Spectrum
Artefact focus ik op het spuiten van lakken, ontwerpen van effectlakken in

Gardin wil in de toekomst, graag voor zijn 30ste verjaardag als het even kan,
uitpakken mijn een eigen collectie onder de merknaam MOHRITZ BERGEN.
“Tafels, stoelen, kasten, lampen, … Momenteel heb ik twee prototypes van
een tafel staan. Bedoeling is dat deze tafel als instapmodel te verkrijgen
zal zijn, waarbij klanten naar eigen wens bepaalde upgrades kunnen krijgen.
Ik werk samen met gespecialiseerde bedrijven, die de nauwkeurigste technologische machines hebben om die projecten te vervaardigen. Ontwerpen
en assembleren is mijn taak, net als de eindafwerking die ik maar al te
graag combineer met de troeven van mijn Spectrum Artefact. De hele lijn
vormgeven is best een tijdrovend proces, maar ik doe alles op mijn eigen
tempo. Het is een uitstervend ambacht, maar gecombineerd met nieuwe
technologieën zie ik er zeker toekomst in.”
Tone Vannieuwkerke

Wie interesse heeft in Benjamin Gardin zijn werk, kan terecht op mohritz
bergen.com, benjamingardin.com of 0472 84 78 17.
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Interview

Kunst in Quarantaine
Samen met OOkunst zijn we op zoek gegaan naar kunstenaars die in Kortemark wonen of werken en de afgelopen maanden in quarantaine leefden.
We vroegen ons af hoe zij omgingen met de situatie en of dat effect had op hun werk. Aan de hand van enkele rake vragen polsen we naar hun
creatieve gemoedstoestand in deze rare tijden.
Hoe heeft de quarantaine je dagelijkse doen en laten veranderd?
Roger Leyn: “Door het stilvallen van ons Keramiekatelier `versteende
klei´ en andere drukke bezigheden in ons kot is er op vlak van keramiek
niet veel van in huis gekomen. Door de kleiactiviteiten van mijn kotgenoot, Tine Lievens, is de kleivoorraad dusdanig geslonken dat ik me wel
heb moeten toeleggen op aanmaken van recup-klei. Als Art-brewer is
het vooral uitstellen van ideeën en brouwsels.
Mijn haar voelt zich terug in zijn tiener(hippie)tijd, maar de lange wapperende haren zijn wel in kleur geëvolueerd naar zilvergrijs… Een
artiestenkop of een éminence grise, noem het zoals je wil! De quarantaine heeft er wel voor gezorgd om weer meer te leren genieten van je
eigen tuin, huis en … en te beseffen dat dit een grote luxe is.”

Heb je plannen moeten aanpassen, zoals expo´s verplaatsen, lessen
schrappen, …?
Benjamin Nollet: “De enige expositie in de nabije toekomst was deze
van OOkunst. Aangezien dit een jubileumeditie is, was ik reeds enkele
maanden bezig met dit voor te bereiden. Mijn bedoeling was een totaalbeleving van mijn kunst en mijn fantasiewereld.
Maar geen tijd verloren, nu kan ik dit nog uitvoeriger doen naar volgend
jaar toe. Iedereen zal extra gemotiveerd en dubbel enthousiast zijn om
nog een tandje bij te steken, deelnemers en bezoekers.”

Misschien levert de quarantaine ook iets op, of misschien ben je tot
nieuwe inzichten gekomen?
Freddy Vandermeersch: “Het is zo
stil buiten, alsof je alleen bent, geen
auto´s, geen drukte, geen gehaast,
alleen stilte. Nu hoort men dingen die
we niet meer kenden of leren we het
weer ontdekken. Een merel die nog zijn
liedje zingt na een dag van vliegen en
schuilen. Een duif die nog overvliegt
naar zijn teil in zijn kot. In de wei een
koe die zijn stappen heeft gezet in het
malse gras, loeiend, huppelend. De
vlinder, de bij die nog rap een steek
neemt van de meeldraden van een
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bloem. Stil, ja de stilte waarin je het geluid van de klokken van de kerktoren hoort. Je denkt na, je voelt hoe het geluid bij je binnen dringt. Je hart
klopt een beetje warmer, het doet je denken hoe mooi die stilte kan zijn.”
Heeft de actualiteit een sterke invloed op wat je maakt of hoe je werkt ?
Alain Cool: “Mijn recentste creatie heet
`safe@home´. Een ooievaar komt toe
op zijn nest en begint te klepperen. Het
nest is gebouwd op een ruïne, geïnspireerd op de ruïnes van Rabat, waar
talrijke vogels nestelen. De symboliek
is: een ooievaar brengt nieuw leven en
toekomst. `safe@home´ is zeer toepasselijk voor deze complexe situatie.
We hopen dat hij een periode aankondigt waar geluk en succes schering en
inslag zijn.”

Interview

Etienne Desmedt: “Verveling ken ik niet, ik ben altijd bezig. Is het niet
schilderen, dan is het schetsen maken voor het volgende schilderij of
een portret tekenen. Er is altijd iets om creatief mee bezig te zijn, zelfs
het genieten van een aperitief.”

John Vandelanotte: “De `social distancing´ heeft me ertoe aangezet
om in het begin van de lockdown mijn
beeldengroep anders te presenteren,
namelijk in de bosdreef achter mijn
huis allemaal op anderhalve meter
afstand. De vele wandelaars snapten
de boodschap onmiddellijk.”
Helpt kunst maken je om deze periode door te komen ?
Martine D`Heedene: “Het contact met de natuurlijke producten aarden
me en geven me nieuwe energie. Het draaien-afdraaien-glazuren
helpen me mijn zinnen en gedachten te verzetten.”
Tine Lievens: “Iedere vorm van creativiteit helpt mij zeker door deze
periode. Verveling ken ik absoluut niet, maar het gemis van de kleinkinderen is erg en ik mis mijn kunsthuis in Oostende. Maar dat komt goed
…en zo blijf ik gedreven.
Simon Aneca

Meer info over de kunstenaars in Kortemark en hun werk vind je op de
website van de kunstkring: https://www.oo-kunst.be.

10

Kort nieuws
Word toeristisch gids!
Heb jij er altijd al van gedroomd om een toeristische gids te zijn? Of ben je
al gids en wil je je kennis en skills over Torhout uitbreiden? Heb je interesse
in toerisme, cultuur, natuur en erfgoed? Dan is Torhout op zoek naar jou!

Het is bewezen, de Vlaamse gidsenopleiding is populairder dan ooit! Daar
speelt Torhout graag op in. In samenwerking met Spermalie, het volwassenonderwijs, wordt een gidsencursus aangeboden waarbij je wordt opgeleid
tot stadsgids van Torhout.
Torhout, een stad in het hartje van West-Vlaanderen, vervult een centrumfunctie voor de omliggende gemeenten. Met een mooi toeristisch
aanbod biedt Torhout een waaier aan cultuur en erfgoed. Om dit verhaal
te brengen, zoekt Torhout geïnteresseerden. Iedereen is meer dan welkom.
Zowel kunst- en cultuurliefhebbers, gediplomeerde gidsen, jongeren ,…
Meer informatie over de cursus vind je op www.visittorhout.be en
www.spermalie.be.

De opleiding vindt plaats bij CVO Spermalie, Snaggaardstraat 15,
8000 Brugge en op locatie in Torhout.

Bestemming: bib!
Vele kinderen en jongeren gaan deze zomer een staycation tegemoet.
Maar niet getreurd, de bib wordt dé nieuwe reisbestemming. Ga mee op
reis in zes verhalen en win een mooie prijs. Want reizen in je hoofd is toch
veel beter dan een dure trip? Bestemming: bib!
Kinderen en jongeren tussen 3 en 18
jaar kunnen bij de bibliotheek vanaf 1 juli
een reispas afhalen met zes originele
bestemmingen, die elk voor een genre
staan: historische boeken, dierenverhalen, strips, … Ze worden uitgedaagd om
deze zomer dus zes boeken te lezen.
Voor elk gelezen boek krijgen ze een
stempel in hun reispaspoort.
Aan het einde van de zomervakantie
worden alle reispassen verzameld in de
bibliotheek en opgestuurd naar organiserende partner Iedereen Leest. Zij doen
een grote loting en voorzien een mooie prijzenpot. Na de zomer worden
de winnaars bekend gemaakt.
Maak er dit jaar een mooie leeszomer van!

In onze regio nemen de bibliotheken van Gistel, Ichtegem, Kortemark,
Torhout, Zedelgem en Jabbeke deel aan deze actie.

Krakkepad vernieuwd
Ontdek het volledig vernieuwde en bewegwijzerde Krakkepad, een stevige
wandeling van in totaal 10,6 km door het Plaisiersbos, het recent open
gestelde natuurgebied bij Hoogveld en het dorp van Veldegem.

Als 10 km wat te veel is, kun je deze mooie wandeling ook opdelen in 2
stukken: na 5,4 km kun je de wandeling onderbreken en langs de Koningin
Astridstraat terug naar de kerk stappen. Later kun je dan de lus door
Hoogveld maken.
Het `Krakopad´ bestaat al sinds 1978. Naar aanleiding van `Veldegem, Dorp
in de Kijker 2013´ kreeg het Krakopad een update. In 2014 kreeg de wandeling dan de naam `Krakkepad´. Ze loopt over oud veldgebied en slingert
zich door veld en bos van het oude Veldegem, Ruddervoorde en Torhout.
Op dat veld vonden de bezembinders voor het maken van hun borstels
vroeger `tem heed´ (erica tetralix, dopheide) en `wild heed´ of krakke (erica
cinerea I., de ruigere struikheide). Tem heed leverde kwaliteitsborstels, wild
heed of krakke minderwaardige bezems. Door die krakke of dat heed kregen
de Veldegemnaren wel eens in den vreemde een spotlied te horen zoals:
Heed, heed, heed,
dat den duvel scheet.
Had den duvel nooit gescheten,
w´hadden nooit van
heetetrekkers geweten.
De wandeling start op de parking voor de pastorie (Koning Albertstraat).
In de Kloosterstraat bevond zich het café De Congoster, naast de smidse
van Felix Decloedt. Felix had elf kinderen waarvan zeven dochters, ideaal
om een café uit te baten. Dit was een doorn in het oog van de overbuur,
onderpastoor Karel Van Eecke. Hij kon het niet verkroppen dat het café
open was tijdens de Eerste Wereldoorlog.
In 1954, toen het café onder de naam Sporta uitgebaat werd door beroepsrenner Wilfried Salembier, was er de prijsuitdeling van de `Grote Prijs
Baron Van Zuylen´.

Deze en nog veel meer erfgoed- en natuurweetjes vind je in de gratis
folder mét plan op www.zedelgem.be/wandelroutes. De wandeling is niet
toegankelijk voor rolstoelgebruikers.
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Publicaties in de regio

Wit-zwart in zwart-wit
•
•
•
•
•
•

Soete Minnesuchten

Paul Van Damme
Titel: Wit-zwart in zwart-wit
Uitgeverij: Borgerhoff & Lamberigts
Aantal pagina´s: 200
Kostprijs: € 49,95
Contact: www.borgerhoff-lamberigts.
be/boeken/wit-zwart-in-zwart-wit

• Auteur: Roel Ghysel
• Titel: Soete Minnesuchten
(ondertitel: het leven dat we dromen)
• Uitgegeven: januari 2020
• Aantal pagina's: 48
• Prijs: € 9 (eventuele verzendingskosten € 2,50)
• Contact: roel.ghysel@gmail.com

De Loppemse historicus Paul Van Damme schetst in zijn nieuw, monumentaal werk een beeld van het koloniaal denken in Congo aan de
hand van heel wat historische foto´s, de meeste nooit gepubliceerd.
Hij deed opzoekingen in o.m. de Sint-Andriesabdij (Zevenkerken)
en de Priorij van Bethanië. Het resultaat is een indrukwekkend en
choquerend historisch document. Naar aanleiding van de publicatie
vindt de abt van de Sint-Andriesabdij het tijd om excuses aan te
bieden aan het Congolese volk voor het verleden.

Een letterboer in een woordkraam ploeterend door de verzuchtingen
van (wat) liefhebben (is). Deze poëziebundel van dichter Roel Ghysel
uit Oudenburg is een lezing uit een werkschrift met woord dat het
leven dat we dromen weerspiegelt en met beeld dat – geenszins
pretenderend artistiek te zijn – die droomwereldwaas weerspiegelt.
Meer weten?
Bezoek https://roelghyselwoordkraamkliniek.blogspot.com/.

Guillaume de Montfroid
• Auteur: Dan Adams
• Titel: Guillaume de Montfroid (De
Normandiërs, Boek 1)
• Uitgeverij: Brave New Books
• Aantal pagina´s: 471
• Kostprijs: € 29,50
• Contact: standaardboekhandel.be,
bol.com
De Koekelaarse auteur Dan Adams publiceerde eind vorig jaar boek 1
van de vierdelige reeks `De Normandiërs´. Spanning, hartstocht,
intriges en romantiek zijn enkele van de ingrediënten waarmee
deze roman gekruid zijn. Het is het verhaal van het geslacht de
Montfroid en speelt zich af in het middeleeuwse Normandië van
de twaalfde eeuw. Een historisch en romantisch boek vol verrassingen, bedoeld voor een breed publiek. Inmiddels is ook deel twee
van de reeks verschenen: In de schaduw van de kroon.

Op verhaal komen in de
Westhoek
• Auteur: Miguel Bouttry
• Titel: Op verhaal komen in de
Westhoek
• Uitgeverij: Bibliodroom
• Aantal pagina´s: 192
• Kostprijs: € 22,95
• Contact: www.miguelbouttry.com

Op verhaal komen in de Westhoek is een alternatieve reisgids
doorheen de Westhoek en een stukje van onze regio. Auteur Miguel
Bouttry was er vijftien jaar professionele gids. Daarna trok hij naar
de Franse Morvan op zoek naar nieuwe avonturen. Dit boek bundelt zijn favoriete Westhoekverhalen en brengt de lezer op vaak
ongekende plaatsen. Het is een verzameling van de vertelsels die
Miguel het vaakst en het liefst bracht.

© Westtoer
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Langs de Groene 62 in Snaaskerke

Toerisme beleven in eigen streek
Onder de noemer `dichtbij is ook mooi´ hebben heel wat fietsers en wandelaars door de coronamaatregelen hun eigen dorp, gemeente en
omgeving beter leren kennen. Velen hebben zich verwonderd over de schoonheid en de veelheid aan onbekende straatjes, steegjes, landweggetjes, mooie plekjes en verborgen pareltjes.
Samen vrije tijd doorbrengen is cruciaal voor ons als sociale mens.
Daarnaast hebben we behoefte aan kwalitatieve open ruimte om aan
recreatie te doen en ons te ontspannen. In de Gintergemeenten en
omgeving is er voldoende ruimte om te ontstressen, jezelf te verwennen,
te genieten, mensen te ontmoeten, stilte te ervaren, te degusteren,
voor educatie, tot actie over te gaan, plezier te maken, je op te laden,
te herbronnen, … Er is voor elk wat wils!
Onze streek bevindt zich op het snijvlak tussen de Westhoek en het
Brugse Ommeland, dat gekenmerkt is door stemmige kanalen die
de streek doorklieven, het vlakke polderlandschap dat je aanzet tot
fietsen en wandelen en de vele kastelen te midden van groene oases.
Bovendien zijn we gelegen op een steenworp van de kust!

Knooppuntennetwerk

Wil je vooral genieten van rust, weidse vergezichten en ons vlakke
polderlandschap? Spring dan op de fiets en laat je leiden door het
knooppuntennetwerk van het Brugse Ommeland en van de Kust.
De Groene 62 doorklieft het landschap en neemt je op sleeptouw van
Kust tot Hinterland. Maar ook het Kanaal Plassendale-Nieuwpoort vormt
een schitterende verbinding tussen het Kanaal Brugge-Oostende en de
IJzer via de Ganzepoot in Nieuwpoort. De oevers lenen zich uitstekend
voor uren fietsgenot. Op het kanaal zal menige pleziervaart aan jou
voorbijglijden.
Daarnaast werden vanuit Westtoer een aantal fietsroutes ontwikkeld die
je de streek laten ontdekken. `Vakmanschap in de polders´, `Hinterland
van Oostende´ of `Groene 62 L62´ doen je beslist zin krijgen in meer...
Of probeer de nieuwe suggestieroute `Fietsen van abdij Ten Putte naar
het Permekemuseum. Op de koffie bij Permeke en Godelieve´ eens uit.
Er wordt hier nog een nieuwe fietsroute `Polderrand´ i.s.m. Westtoer
en de buurgemeenten Gistel, Jabbeke, Oudenburg, Zedelgem en Ichtegem aan toegevoegd. Enkele `´t Groot Verzet´-routes laten je het
oorlogserfgoed op een andere manier bekijken en kan je combineren
met het Lange Max museum in Koekelare.

Streekproducten en –musea

Ook de kunstliefhebber komt in onze regio aan zijn trekken! De Gintergemeenten vormen een goede voedingsbodem voor getalenteerde
kunstenaars die gretig tentoonstellen of hun galerij laten bezoeken.
Streekproducten proeven – producten van eigen bodem – verhogen het
vakantiegevoel als je in het buitenland bent. Probeer het ook eens uit
in je eigen streek… Dit gaat van een ijsje op de boerderij, een plaatselijk
biertje of wijntje, honing rechtstreeks van bij de imker tot heerlijke
mostaard. Het is leuk om creatief te zijn en een themaroute uit te
stippelen. Je kunt zeker en vast enkele activiteiten aan elkaar verbinden
om zo een dagactiviteit of een meerdaagse uitstap voor te bereiden.
Bracht je al een bezoek aan de Oostmolen? Breid dan jouw molenkennis verder uit met een ritje naar de Hovaeremolen in Koekelare, de
Kruisstraatmolen in Werken of de Couchezmolen en de Wullepitmolen
in Zarren.
Ook heel wat musea wachten op jou: het Wielermuseum de Gistelse
Flandriens, het Permekemuseum in Jabbeke, het Mostaardmuseum in
Torhout, het Käthe Kollwitzmuseum in Koekelare, het SBR-radiomuseum
in Eernegem, … zijn allemaal een bezoek waard! Het Godelievemuseum in abdij Ten Putte maakt jou misschien ook benieuwd naar de
geschiedenis van de Sint-Pietersabdij in het Romeins Archeologisch
Museum van Oudenburg.
De Groene 62 biedt ook heel wat perspectieven op minder bekend
terrein… In Torhout is Domein d´Aertrycke een plek waar groen en
erfgoed hand in hand gaan. Onderweg kan je ook een afslag maken om
natuur te sprokkelen in de Hoge Dijken in Roksem of recreatiedomein
De Stationsput in Eernegem met zijn (toekomstige) uitkijktoren boven
het vroegere pompgebouw.
Zo zie je maar… Ook dicht bij huis kan je een fantastische vakantie
beleven! Ter inspiratie surf je eens naar de verschillende websites van
de toeristische diensten in de omgeving. We zijn ervan overtuigd dat je
fantastische tijden zult beleven, dichtbij huis, in de nabijheid van jouw kot.
							
Els Bonte

Fietsen
Wandelen
Bezoeken
in eigen regio
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De coronacrisis heeft een grote impact gehad op onze
samenleving en onze manier van leven. Na meer dan
twee maanden lock-down is er een stapsgewijze startup van het normale leven bezig. Met de aangekondigde
ondersteuning voor het uitwerken van een belevingsvolle
zomer in eigen buurt (trekkingsrecht voor de lokale
besturen) wil de Provincie West-Vlaanderen samen met
haar partners (INAGRO, POM, Westtoer) en de 64 WestVlaamse gemeenten de zomer van 2020 coronaveilig
helpen organiseren.
Concreet omvat ‘Ik zomer West-Vlaams’ een uitgebreide
zomerprogrammatie van acties en belevingsactiviteiten
georganiseerd door de lokale besturen en het provincie
bestuur. Een volledig programma dat start op 1 juli en loopt
tot 31 oktober 2020. Ook onze regio zet volop in op deze
campagne!

Focus op kinderen

Koekelare zet deze zomer families en kinderen centraal
met verschillende (straat)animatievoorstellingen op unieke
erfgoedlocaties op 5 juli, 2 augustus en 16 augustus. Aan
iedere activiteit is er ook een leuke doe-activiteit gekoppeld:
denk aan een (begeleide) wandeling, zoektocht, fietstocht
of picknick. In het najaar (half september-half oktober) zie je
er met ‘Kunst Buiten!?’ lokale (amateur)kunst opduiken bij
lokale handelaars…
Ook de gemeente Zedelgem focust in haar voorstel voor
deze campagne op kinderen, en wil hen als ‘toekomst van
de gemeente’ dichter brengen bij de missie, waarden en
troeven van Zedelgem. Hierbij laat de gemeente volledig
de dorpskernen en hun eigen lokale verenigingen uit
verschillende sectoren aan zet om op maat gemaakte
activiteiten uit te werken.
Met de provinciale campagne zet ook Jabbeke in op
lokale beleving met het gezin. Zo is er een drive-in
cinema, picknickmomenten met lokale producten op
groene plaatsjes en kan je bij enkele fotozoektochten
waardebonnen winnen, te gebruiken bij de lokale handelaar.
Eveneens zal er de mogelijkheid zijn om het bedrijf van
Jabbeekse kwekers en hoeveproducten te bezoeken.

Film, muziek, humor en veel meer

Zelfs al zou het pijpenstelen regenen, dan nog zal het
zomeren in Gistel en zijn deelgemeenten. Maandelijks
wordt een recente jeugd- en avondfilm in openlucht
geprojecteerd, beurtelings in Moere, Gistel, Zevekote en
Snaaskerke. Op 8 oktober nodigen de bibliotheek en cultuur
Jef Vermassen uit voor een lezing. Tijdens de uitreiking van
de sport- en cultuurprijzen op 16 oktober zorgen de WestVlaamse Blik Dooze Band voor ludieke ambiance. Verder
zijn de wandelroutes rond 4 historische figuren geüpdatet,
is er een Disneyzoektocht, worden grote buitenspelen en
volksspelen uitgeleend, …
Ook Stad Torhout zet heel wat initiatieven op om deze
zomer op te vrolijken. Naast het ontwikkelen van o.a.
wandelingen is er iedere donderdag van de zomer iets te
beleven: van drive-in-cinema tot film in het bos, van Han
Solo tot Pigeon en Ief Postino. Daarbovenop focust het
cultuurcentrum twee zondagen specifiek op families met
hun familiezondagen. Twee zondagen vol doe-activiteiten
en een voorstelling.

Culturele hotspot

Vergeet Gent, Brugge of Kortrijk, deze zomer wordt
Kortemark de culturele hotspot van Vlaanderen.
Van intieme concerten in de pastorietuin, verhalen in de
broeken en film in het bos, tot suppen op het water: in
Kortemark beleef je de beste staycation van je leven!
De gemeente Ichtegem pakt dan weer uit met een
recreatieve fiets- en wandelkaart en met een aangepaste
versie van het kunstparcours Ichtegem (zie verder). De
Arnoldusstad tot slot transformeert tot ‘Oudenburg-sur-Mer’
en lanceert een leuke strandactie.
Wil je op de hoogte blijven van alle activiteiten?
Like dan de facebookpagina van Ginter www.facebook.
com/UiTinGinter.
Je vindt alles ook terug op de overkoepelende website
www.ikzomerwestvlaams.be.
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Fietsen– Wandelen – Bezoeken in eigen regio
Alle vermelde activiteiten in dit zomerkatern, alsook verderop in de UiTkalender, worden georganiseerd met inachtname van de
coronamaatregelen die op dat moment zullen gelden en onder voorbehoud van mogelijke nieuwe, strengere maatregelen. Check
best vooraf of de activiteit wel degelijk plaatsvindt of meld je vooraf aan!

Zomerzoektocht in Kortemark

Schatten van Vlieg in de bib

Vanaf 1 juli t.e.m. 30 september kan je de fiets op voor
een zoektocht die loopt langs een parcours van rustige en
landelijke wegen. De zoektocht – een leuke daguitstap voor
het hele gezin – staat open voor jong en oud.

1 juli tot 31 augustus
Deze zomer kunnen kinderen in de
bibliotheek van Zedelgem en Kortemark
meespelen met de zoektocht naar Vlieg.
Aan de hand van leuke opdrachtjes proberen
we Vlieg te helpen. Heb je de zoektocht tot een goed einde
gebracht? Dan krijg je een boekje met spelletjes en stickers
en een leuke kleurplaat om mee te nemen naar huis. Plezier
gegarandeerd!
Organisatie: Bibliotheek Zedelgem, Stadionlaan 50,
Zedelgem. Gratis deelname, voor kinderen van 3 tot 6 jaar.
Info: 050 20 80 08 of bibliotheek@zedelgem.be.
Organisatie: Bibliotheek Kortemark, Torhoutstraat 7,
Kortemark. Gratis deelname, voor kinderen vanaf 6 jaar.
Info: 051 56 88 27 of bibliotheek@kortemark.be

Fotowedstrijd: Koekelare anders bekeken

Tijdens deze 15de editie volg je een parcours langs autoluwe
wegen, maak je kennis met de landelijke schoonheden en kan
je uitrusten op een heerlijk terrasje. Met de zoektocht zijn er
tal van mooie prijzen te winnen. Er is dit jaar een uitzonderlijke
prijzenpot te verdelen!
Dit jaar zijn er op hetzelfde parcours twee zoektochten:
een versie voor de volwassenen en een kidsversie met
aangepaste vragen. Beide zomerzoektochten zijn gratis.
Aarzel niet en download het deelnemingsformulier via
www.kortemark.be of via de Facebookpagina van toerisme
Kortemark. Een gedrukte versie kan je bekomen in het
folderrekje buiten naast de inkom van De Beuk,
Torhoutstraat 9, Kortemark.
Organisatie: Toerisme Kortemark,
info via toerisme@kortemark.be en 051 56 61 08

© Paul Cobbaert

Ga op stap en toon het Koekelare dat we niet
kennen, nog nooit zo gezien hebben of uit die
aparte hoek benaderden, beelden die jij
alleen ziet...

De jaarlijkse fotowedstrijd, die loopt tot
2 oktober, daagt je deze keer uit om
Koekelare anders te bekijken: wat zie je
uit kikvors- of vogelperspectief? Wat zie je
anders dan bij het klassieke mooi weer, bij mist,
bij regen, ... Hoe zie je Koekelare veranderen bij valavond,
zonsopgang of misschien wel bij nacht? Vang de seizoenen in
een beeld. Zoek combinaties die wij nog niet gezien hebben,
oud en nieuw, rechtlijnig en natuurlijk, ...
Misschien maakt een toevallige passant of een dier wel het
verhaal van jouw foto. Toon het glasraam bij dat huis waar
we al een heel leven voorbijlopen, de rare kronkel van een
boomtak, een weide met spinrag. Kortom: kijk naar Koekelare
met open blik en geest, en verras ons met wat je ziet.
Het reglement en deelnameformulier kun je downloaden
via www.toerismekoekelare (onder de rubriek ‘nieuws’)
of zijn op eenvoudig verzoek te verkrijgen via de post:
051 61 04 94 of cultuurentoerisme@koekelare.be
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Poëzie in de Tuin – Jabbeke
Van 1 juli tot 23 augustus
Wandel en fiets deze
zomer rond de kerk
van Zerkegem,
deelgemeente
van Jabbeke, en
je bemerkt in
de voortuintjes
poëziebordjes.
Selecteer uit de vele
poëzie en lees zolang
je wil, maar respecteer
de afstand met anderen.
De wandel- (1,5 km) en de
fietsroute (10 km) is overgoten
met zo’n 100-tal gedichten.
Het concept van Poëzie in de tuin is om
dichters een platform te geven om hun mijmeringen te tonen
aan het grote publiek, jullie dus!
Het project heeft vele personen gesensibiliseerd. Vorig
jaar deed de cultuurraad een oproep naar Jabbekenaren
om zelfgeschreven gedichten in te dienen. Nieuw is dat de
leerlingen van de Jabbeekse scholen ook in de pen gekropen
zijn. Een selectie van gedichten vormt nu de wandel- en/
of fietsroute langs voortuintjes die vrijwillig ter beschikking
worden gesteld. Het geheel vormt een warme, positieve en
zelfs humoristische gedichtenbundel.
De routes kunnen overal gestart worden, maar meer uitleg
is er aan Sarkoheem, het gemeenschapscentrum van
Zerkegem, achter de kerk. Er zijn ook gedichten samen met
enkele kunstwerken van lokale kunstenaars tentoongesteld
in de kerk van Zerkegem. Het geheel is een mooie mix van
woord en beeld. Sommige werken werden speciaal voor
Poëzie in de tuin ontworpen! De kerk van Zerkegem is open
op zondagen 5 en 19 juli, alsook 2 en 16 augustus van 10 tot
12 uur en van 14 tot 17 uur.
Kom deze zomer naar Zerkegem! Geniet van de omgeving
en laat je onderdompelen door poëzie tijdens de wandel- en
fietsroute ‘Poëzie in de tuin’.
Organisatie: cultuurraad Jabbeke,
cultuur@jabbeke.be,
www.poezieindetuin.be

FENIKSroute Koekelare: fietsen langs
markante wederopbouwverhalen
De dienst toerisme & cultuur stippelde
i.s.m. Marc Dewilde (voormalig archeoloog
en vrijwilliger bij de archeologischhistorische kring Spaenhiers) en IOED
Polderrand een fietsroute van zo’n 27
kilometer uit met de kleine verhalen
en interessante weetjes achter de
wederopbouw na de Eerste Wereldoorlog. Deze fietsroute
kadert in het project FENIKS 2020, die ‘De Groote
Wederopbouw’ belicht.
Koekelare lag tijdens de
Eerste Wereldoorlog
net buiten het front.
Vier jaar lang
zwaaide de Duitse
Ortskommandant
er de plak.
De gemeente
werd nooit
ontruimd, maar
toch moesten
burgers zich
plooien naar de
Duitse normen. Het
dagelijkse leven stond
dan ook in het teken
van de aanwezige bezetter.
Noodkerk De Mokker
Er was een voortdurende
beweging van en naar het front
van mensen, goederen en informatie. Duitse soldaten waren
hier ingekwartierd en rustten uit.
Er stonden ook badinrichtingen ter beschikking.
Gewonde soldaten kwamen weer op krachten in de
veldhospitalen. Dit verhaal komt trouwens heel mooi in woord
& beeld aan bod in het Lange Max Museum.

Kleine verhalen

Desalniettemin zijn er enkele locaties in Koekelare die een
verband hebben met het ruimere wederopbouwverhaal.
Alle locaties zijn via een route met elkaar verbonden,
waardoor je met de fiets (of de auto) kennismaakt met
interessante weetjes of de kleine verhalen achter de
wederopbouw. Om de route te volgen, kun je voor een stuk
een beroep doen op het fietsknooppuntennetwerk.
Benieuwd naar meer wederopbouwverhalen in de Westhoek?
Kijk dan zeker eens op de website www.feniks2020.be voor
meer inspiratie en het volledige programma.
De brochure met routebeschrijving is gratis te verkrijgen
bij de dienst toerisme & cultuur (Sint-Maartensplein
15b, tevens het startpunt), het Lange Max Museum of te
downloaden via www.toerismekoekelare.be. Ook het gpxbestand, voor gebruik op de fietsgps, is daar te vinden.
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Zomerzoektocht in Oudenburg
Van 1 juli tot en met 31 oktober
pakt Oudenburg uit met een
gratis zomerzoektocht.
Deze wandel-/fietszoektocht
van 8 kilometer kan je
afleggen aan de hand
van foto’s doorheen de
stad. Deze tocht is ideaal
om komende zomer in
familieverband te doen en
voert de recreant langs een
aantal Oudenburgse monumenten met
interessante weetjes.

Fietsen en wandelen in Ichtegem

© Westtoer

Er worden tien prijzen voorzien: tien gezinspakketten van
25 euro die bij de plaatselijke handelaars worden aangekocht.
Deelnameformulier en reglement te verkrijgen in het
Romeins Archeologisch Museum, Marktstraat 25,
Oudenburg, Sporthal ter Beke, Bekestraat 16, Oudenburg
en te downloaden via www.oudenburg.be/zomerzoektocht

Kajakken in Kortemark
Op dinsdag 21 juli en zondag 26 juli worden er opnieuw
kajaktochten georganiseerd. Vanuit Kortemark vertrekken we
samen met de fiets richting Diksmuide.
We fietsen langs rustige wegen, zo kunnen we genieten van
het mooie landschap dat Kortemark en Diksmuide ons te
bieden hebben. Eénmaal aangekomen in Diksmuide kajakken
we langs de Handzamevallei terug naar Kortemark.
We vertrekken stipt om 13.30 uur in de Barisdamstraat
(ter hoogte van de Barisdambrug). Het is de bedoeling dat
iedereen met de fiets komt. Hier volgt nog wat praktische
informatie:
• Je kan deelnemen vanaf 6 jaar (mits vergezeld door een
volwassene) of vanaf 18 jaar (alleen)
• De afvaart gebeurt in duokajaks
• Deelname: 7 euro, consumptie en fietsenvervoer van
Diksmuide naar Kortemark inbegrepen
Organisatie: Toerisme Kortemark
i.s.m. Toerisme Diksmuide,
info en inschrijven via
Webshop Kortemark
of 051 56 61 08

© Westtoer

De gemeente Ichtegem zet in op recreatie en toerisme in de
lokale context met de publicatie van een Ichtegemse fietsen wandelkaart. Hierop zullen alle bewegwijzerde fiets- en
wandelroutes op de gemeente aangeduid worden. Daarnaast
zullen ook de horecastopplaatsen, aanbieders van de korte
keten (verkoop lokale producten), bezienswaardigheden,
de speelpleintjes en de locaties van het ‘Kunstparcours
Ichtegem’ terug te vinden zijn. Verder worden op een aantal
plaatsen in het dorpslandschap boekenruilkasten voorzien,
die ook de toeristische kaart zullen bevatten.
In de drie dorpskernen worden de bestaande erfgoed
wandelroutes uitgebreid met o.m. info- en belevingspanelen
en een aantal extra zitbanken. De erfgoedwandelingen
worden tevens via de erfgoedapp van Faro digitaal ontsloten
ter gelegenheid van Open Monumentendag in september.
Tot slot zal het aanwezige groene erfgoed de nodige
aandacht krijgen in aanloop naar de Dag van de Trage Weg
begin oktober.
De recreatieve fiets- en wandelkaart is
vanaf 6 juli gratis verkrijgbaar
in het administratief centrum Eernegem,
het gemeentehuis Ichtegem en
de beide bibliotheken.
Je vindt ze ook online terug op
www.ichtegem.be.
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Familiezondag met voorstelling
en doe-luik in Torhout

Klavertje Vijf: wandelen door natuur en
erfgoed in Zedelgem

Zondag 12 juli, 14 tot 18 uur
Een coronaproof familiezondag in
de tuin van Cultuurcentrum de
Brouckere in Torhout met cultuur
voor kleine en grote mensen.
We plannen een voorstelling met
daarrond doe-activiteiten.
Een workshop quarantaine
tekeningen, waarbij gezinnen
‘los’ gaan op de vensters van
de Brouckere. Amadeo Kollectif
brengt 9 geluidssculpturen die
het mogelijk maken om gezamenlijk
te spelen en te componeren.
Steltenloper XXL-one zorgt voor het
onthaal en fotografeert iedereen vanuit zijn eigen
vogelperspectief. Afsluiten doen we met de familievoorstelling
'Olifant & Krokodil' van Anna's Steen.
Organisatie: Cultuurcentrum de Brouckere, Torhout.
Deelnameprijs is 5 euro, reservatie noodzakelijk via
www.ccdebrouckere.be. Info: 050 22 11 50, ccdb@torhout.be.

Kuieren langs de Moubeke

dinsdag 14 juli en zondag 23 augustus, 14 uur
Begeleide natuur- en erfgoedwandeling met gids Peter De
Ram in de vallei van de Moubeke, een verborgen parel in het
Houtland! Het groene lint van de Moubeke leert ons mooie
natuur en heel wat dieren kennen en is ook historisch heel
interessant. Na de wandeling een drankje en babbeltje.
Organisatie: dienst toerisme Zedelgem, start
Moubekestraat 1, Aartrijke. Deelname 5 euro, inschrijven
via www.zedelgem.be/klavertje-vijf. Info: 050 28 83 30 of
info@zedelgem.be

Wandelen door 100 jaar Veldegem

zondag 13 september en dinsdag 20 oktober, 14 uur

Vertelmoment bij Hoeve Watervliet
in Handzame
Maandag 10 augustus om 14.30 uur
Trek er deze zomer op uit en
ontdek verborgen pareltjes!
Gids Eric Kellens neemt
jullie graag mee in de
ontstaansgeschiedenis van
Handzame bij de unieke locatie
van hoeve Watervliet, terwijl
een verteller jullie kids entertaint
met verhalen rond ridders, ruzie en
samenwerken!
Nadien kun je nog even napraten met een sapje en een
hapje! Benieuwd? Schrijf je dan zeker in via de webshop van
de gemeente!
Opgelet, deze activiteit vindt plaats in openlucht en kan last
minute worden afgelast wegens regenweer.
Organisatie: Toerisme Kortemark, info en inschrijvingen
via Webshop Kortemark of 051 56 61 08 (gratis deelname,
vooraf inschrijven)

Veldegem werd zelfstandig in 1920. Ter ere van deze
verjaardag wandelen we met gids en rasechte Veldegemnaar
Bertrand Denys door het dorp. Ontdek de sporen van de
‘Bazar’, de restanten van de oude cinema Capri en nog veel
meer. Onderweg houden we halt voor een verfrissing.
Organisatie: dienst toerisme Zedelgem, start Koning
Albertstraat 13, Veldegem. Deelname 5 euro,
inschrijven via www.zedelgem.be/klavertje-vijf.
Info: 050 28 83 30 of info@zedelgem.be

van Zuylen-de Spoelberchwandeling op
domein Hoogveld
zondag 20 september en dinsdag 13 oktober, 14 uur

Gids Jan Verplancke laat ons kennismaken met de adellijke
bewoners van dit manoir zomerverblijf. We horen over de
petite histoire en het leven upstairs & downstairs in dit kasteel
en wandelen door het park en aangrenzend natuurgebied.
Er wacht ook een drankje in één van de gebouwen.
Organisatie: dienst toerisme Zedelgem, start carpool
parking Hoogveld, Zedelgemsestraat t.h.v. oprit kant
Zedelgem. Deelname 5 euro, inschrijven via
www.zedelgem.be/klavertje-vijf. Info: 050 28 83 30
of info@zedelgem.be
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Kunstparcours Ichtegem
Laat je de hele zomer lang coronaproof onderdompelen in de
lokale kunst (in combinatie met tuinen) die Groot-Ichtegem
en omgeving te bieden hebben! In elke locatie exposeren
ook één of meerdere gastkunstenaars. Een bezoek méér dan
waard!
Van 18 juli tot 13 september kan je terecht in het Open Atelier
en beeldentuin van Irénée Duriez in Ichtegem en van Johnny
Werkbrouck in Wijnendale.
Van 18 juli tot 30 augustus zetten Dirk Santens in Ichtegem,
Mia Moreaux in Westkerke en Katy De Bock in Aartrijke hun
ateliers en beeldentuinen open.
Van 1 t.e.m. 30 augustus zijn er tentoonstellingen en
open dagen van Kunstcollectief iD eST in de kerk van
Bekegem (met Daniël Joseph en Peter Simoen), Atelier De
Maretak in Eernegem, Madelief in de kerk van Ichtegem
(fototentoonstelling ‘Jour et nuit’) en van Lieven Debrabandere
in zijn atelier in Moere.

Budopad in Koekelaars arboretum:
waan je ninja of samoerai
In het arboretum van Koekelare, gelegen net aan de overkant
van het bosdomein, ligt een Budopad. Dat klinkt misschien
niet onmiddellijk bekend in de oren, maar ‘budo’ verwijst
eigenlijk naar de principes van de Japanse krijgskunst en dat
dekt meteen de lading van het pad.
Het Budopad is een activiteitenparcours, geïnspireerd op
Japanse gevechtsporten. Doorheen het arboretum kunnen
jong en oud zich uitleven op de verschillende stopplaatsen:
klimmen als een kungfukat, sluipen als een wezel, trappen
tegen een boom als een echte karatekid, …: het kan er allemaal!
Evenwicht, focus, concentratie en lichaamsbeweging worden zo
aangescherpt en dat het hele jaar door, gratis en voor niets.
Nog leuk om te weten is dat in dit arboretum, pas na de
Tweede Wereldoorlog aangelegd ter vervanging van het door
die oorlog teloorgegane arboretum van Vloethemveld, wel
140 boomsoorten zouden staan. Een extra uitdaging dus om
ze allemaal te vinden.
De ingang en parking van het
arboretum bevinden zich
langs de Bovekerkestraat.

De locaties zijn open elke zaterdag en zondag van 13.30 tot
19 uur.
Organisatie: dienst cultuur Ichtegem i.s.m. de deelnemende
locaties en kunstenaars. Vraag de brochure met alle
praktische info in het AC Eernegem, gemeentehuis
Ichtegem, bibliotheek Ichtegem en Eernegem of bekijk
hem op de website: www.ichtegem.be. Meer info vind je
ook op de websites van de deelnemende kunstenaars en
organisaties.
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Twee fotozoektochten in Jabbeke deze
zomer!
De cultuurdienst van Jabbeke organiseert twee
fotozoektochten die van 1 juli tot 30 september gespeeld
kunnen worden. Wandel het bewegwijzerde Nachtegaalpad
(10 km) in Stalhille af, en/of fiets de Permekefietsroute (27 km)
die start aan de kerk van Jabbeke en de vijf deelgemeenten
verbindt. Wekelijks wordt er voor elke tocht een waardebon
van € 25 geloot, te spenderen bij een lokale Jabbeekse
handelaar. De winnaars worden begin oktober bekend
gemaakt.
Hoe kan je deelnemen? Vooraf druk je het formulier voor de
wandel- en/of fietsfotozoektocht af. De formulieren zijn te
vinden op www.jabbeke.be onder vrije tijd - toerisme.
Ze liggen ook er beschikking in de bibliotheek van Jabbeke.
Afdrukken van het formulier is niet verplicht maar handig
tijdens de tocht.
Tijdens de twee fotozoektochten maak je de juiste
fotocombinatie. De tien detailopnames zijn gerelateerd
aan één van de overzichtsfoto’s. Noteer het cijfer met de
overeenkomstige letter die bij de foto’s staan en stuur op naar
cultuur@jabbeke.be.

Naast deze twee fotozoektochten biedt Jabbeke vele
wandel- en fietsmogelijkheden. Zo werd recent met Westtoer
een nieuwe Polderrandfietsroute (48 km) geopend die over
verschillende gemeenten loopt. Naast de cultuurdienst van
Jabbeke organiseren ook talrijke andere verenigingen, zoals
De Hartjesvrienden, Neos en de Landelijke Gilde elk aparte
fiets- en wandeltochten in Jabbeke voor deze zomer. Ze zijn
allemaal terug te vinden via UiTinVlaanderen.
Een dagje vrij en op zoek naar iets leuk en nieuw?
Geniet van de Jabbeekse omgeving, doe ondertussen een
fotozoektocht, vergeet niet een gezellig terrasje mee te
pikken en win op de koop toe een waardebon!
Organisatie: cultuurdienst Jabbeke, cultuur@jabbeke.be

Belpop Bonanza-wandeling in Torhoutse
binnenstad

Doorlopend
Wordt het een staycation dit jaar? En/of kan je wat lichamelijke
inspanning gebruiken? Goed nieuws. Torhout heeft vanaf nu
een wandeling langs de plekken waar muzikale geschiedenis
is geschreven.
De route is uitgestippeld door dé vakmannen bij uitstek. Jan
Delvaux en Jimmy Dewit (DJ Bobby Ewing) maken sinds 2013
theatershows en televisie over de Belgische popmuziek.
De twee hebben zich helemaal ingewerkt in het erfgoed van
Torhout. Zij zijn deze zomer – en ook daarna – uw gidsen.
Alles wat je nodig hebt, zijn stapschoenen en een
smartphone. Op 10 locaties hangt een bordje met een QRcode. Achter elke code wacht een mooi verhaal in woord en
beeld.
Meer info zie www.ccdebrouckere.be
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Bezoek aan het Archeologisch Site Museum
+ kerk met gids

Koekelarebergwandelroute: laat je
verbazen door het (360°) uitzicht

Vrijdag 18 september om 14 uur

De Koekelarebergwandelroute, goed voor zo’n zes kilometer
wandelplezier, verkent vanuit het eigentijdse centrum van
Koekelare het groene hart van het Houtland.
Een klein maar fijn natuurgebied (‘De Swal’)
en twee volledig autoluwe wandelpaden
brengen je al snel naar de flanken van
‘de berg’, waar een weids panorama
zich uitstrekt van Oostende tot NoordFrankrijk. Je kijkt uit over een relatief
jong cultuurland dat moeizaam werd
veroverd op de vroegere, bosrijke
gronden en gaat op zoek naar de
bakermat van de gemeente.

Het Archeologisch Site-Museum geeft een overzicht van alle
archeologische vondsten in Groot-Kortemark. Je ontdekt er
de resultaten van de plaatselijke opgravingen van de Bronstijd
tot de Middeleeuwen.
Je brengt ook een bezoek aan de Sint-Martinuskerk, die met
de beukenhaag en authentieke rondvormige kruisweg met 7
kapelletjes als landschap zijn beschermd. In deze kerk is het
brandglasraam van Michiel Maertens met de geschiedenis
van Werken zeker de moeite waard om te zien.
Adres: Vladslostraat 9, 8610 Werken
Organisatie: Toerisme Kortemark, info en inschrijvingen
via Webshop Kortemark of 051 56 61 08 (gratis, vooraf
inschrijven)

De passage langs enkele halfverharde
wandelpaden en de ontsluiting van een
mooi privébosje op de top van de Koekelareberg
(ook wel de ‘Poggio’ in de volksmond) maken van deze
provinciale wandelroute een pareltje binnen de driehoek
Oostende-Diksmuide-Torhout. De lus verkent o.a. het mooi
aangelegde dorpscentrum waar tal van kunstwerken en de
wat bevreemdende Sala Thai te bewonderen vallen.
Verder het Oosthofpark, de bakermat van de gemeente
en de Swal, een verfijnd natuurgebiedje met zeldzame
bloemenvegetatie en de ‘berg’ zelf, een uitloper van de
Ruidenberg en zo’n 43 m hoog.
Ter afronding passeert de wandelroute nog het Motepark,
de voormalige privétuin van de brouwersfamilie Christiaen.
Wie zin heeft in een streekbiertje (Couckelaerschen Doedel)
of iets anders, kan terecht in boltra ‘De Klyteput’ op de flanken
van Koekelareberg of op een van de talrijke terrasjes op en
rond het Sint-Maartensplein, in de schaduw van de brouwerijmouterij Christiaen.
De route is volledig bewegwijzerd en start aan De Brouwerij
(Sint-Maartensplein 15b). De kaart met uitgebreide
beschrijving is te koop (€ 2) bij de lokale dienst voor
toerisme & cultuur, die zich bij het startpunt bevindt.
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Schatten van Vlieg in Jabbeke!
Van 1 juli tot 31 augustus
Ontdek deze zomer in Jabbeke
‘UiT met Vlieg’, een begrip voor
socio-culturele activiteiten voor
peuters, kleuters en het hele
gezin. Deze zomer liggen twee
Schatten van Vlieg verborgen
in Jabbeke: in de dorpskern
van deelgemeente Snellegem
en in het Permekemuseum.
Dit jaar is het thema ‘Hoor jij
wat ik hoor?’. Met doe-, denken speelopdrachten bekom je
© Mu.ZEE
de code om de schatkist te openen!
De twee zoektochten zijn los van elkaar
te beleven maar indien je beide doet, bekom je een extra
geluidsgeschenkje, zolang de voorraad strekt!
Zoek in familie de schat van Snellegem! Spits je oren of stamp
met je voeten om de opdrachten goed uit te voeren. Zo kan
je op het einde de schatkist openen! Om te starten scan je
met je eigen gsm de QR-code nabij het paard op de centrale
parking (zie foto, ‘Oscar’ van Fernand Bonny, 2006).

Doe de opdracht en zoek waar de volgende stopplaats is in
je zoektocht. Deze activiteit is volledig buiten en er kan altijd
gezocht worden. Als je de schatkist en code hebt, stuur deze
samen met een selfie naar cultuur@jabbeke.be en we sturen
je de schat op.
Ook bij het Permekemuseum heeft Vlieg dit jaar een schat
in de tuin verstopt! Ontdek er geluidsopdrachten, vragen en
doordenkertjes voor het hele gezin (met kinderen vanaf
5 jaar). Zoek je tussen de beelden naar de QR-codes?
Ze prikkelen de zintuigen en laten je op een andere manier
kijken naar de kunstwerken en het verhaal achter deze
bijzondere woning van de kunstenaar. Je kan de tuin gratis
bezoeken, tijdens de openingsuren van het museum.
De geluidsopdrachten zijn te vinden in de tuin. Wil je ook het
museum bezoeken? Boek dan op voorhand je ticket.
Als je beide schatten gevonden hebt, stuur dan de twee
selfies met de schatkist naar cultuur@jabbeke.be. Zo krijg je
een extra geluidsgeschenkje, zolang de voorraad strekt.
En indien je het leuk vond, post de foto’s ook op Instagram of
Facebook met #schattenvanvlieg en tag @UiTmetVlieg.
Organisatie: cultuurdienst Jabbeke en Permekemuseum,
Gistelsteenweg 341 Jabbeke.
Openingsuren Permekemuseum: 10 tot 12.30 uur en 13.30
tot 18 uur, gesloten op maandag, www.permekemuseum.be.
Contact: cultuur@jabbeke.be
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Recreatief Knooppunt — Barisdam
(Barisdamstraat, Werken)

Zomerzoektocht Koekelare: speuren met
het hele gezin
Tot 30 september
De jaarlijkse zomerzoektocht (een kleine 35 kilometer) neemt
je mee op pad vanuit Koekelare city richting Hovaeremolen
en deelgemeente Zande. Daar steek je de grens over met
Zevekote en Gistel. De Groene 62 brengt je richting de
Stationsput van Eernegem om via het Lange Max Museum
terug te keren.
De fietszoektocht is volledig uitgestippeld aan de hand
van het fietsknooppuntennetwerk, dus je kunt je helemaal
concentreren op het vinden van de foto’s en bijhorende
antwoorden… én op het genieten van het landschap en de
omgeving uiteraard. Er zijn langs de tocht – op de rand van
de Polders tussen kerk en kapel – wel enkele leuke plekjes
waar je even halt kunt houden om wat uit te rusten of om de
innerlijke mens te versterken.
Is de tocht toch te lang om in één keer te doen?
Geen probleem. Kort je weg wat in en speur een andere keer
verder. Er is tijd genoeg… Bovendien krijgen de winnaars een
mooie beloning uit de prijzenpot van zo’n € 500!

Aan de Barisdambrug in de Barisdamstraat in Werken vind
je een picknick-rustbank, ponton voor individuele kajakkers
en een infobord over de broeken. Barisdam is het kruispunt
van verschillende recreatieve wegen: zowel het provinciaal
fietsroutenetwerk, de molenroute, de plattelandskijkroute
als de Natte Broekenroute en de vaarroute voor nietgemotoriseerde vaartuigen naar Diksmuide, kruisen elkaar op
deze plek.
Van oudsher was Barisdam een landing, een plaats waar
grote platboten die uit Diksmuide kwamen met hun waren,
aanmeerden om de handelswaren over te laden in kleinere
bootjes om ze via de kronkelende beken verder landinwaarts
te kunnen brengen.
Tussen 1 juli en 1 oktober mag je als kajakker elke dag het
ponton gebruiken om vanaf daar naar Diksmuide te varen.
Dit knooppunt werd gerealiseerd dankzij subsidies van
West-Vlaanderen, de steun van Westtoer en i.s.m. stad
Diksmuide, ANB en de VMM.

Het deelnameformulier is te verkrijgen bij de dienst
toerisme & cultuur (Sint-Maartensplein 15b in Koekelare),
waar de zoektocht ook start, of op eenvoudig verzoek per
post: 051 61 04 94 of cultuurentoerisme@koekelare.be.
Het gpx-bestand, voor gebruik op een fietsgps, kun je gratis
downloaden via www.toerismekoekelare.be.
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Historische wandelingen in Gistel
Gistel heeft 4 historische wandelingen rond bekende figuren
die je meeloodsen door de 4 verschillende deelgemeenten.
Stap op eigen tempo in de voetsporen van Pieter Bortier,
Oscar Dekeyzer, Gerardus Clement of Alfons Van Hee. Zo leer
je niet alleen de geschiedenis maar ook de mooiste plekjes
en groene omgeving kennen. De wandelingen worden nu
herwerkt en in een aantrekkelijk jasje gestoken. Historische
beschrijvingen worden pittige anekdotes. Routebordjes
worden GPS-tracks.
Pieter Bortier was als filantroop, agronoom, politicus en
schrijver één van de belangrijkste 19de-eeuwse personen in
de geschiedenis van stad Gistel. Samen met hem verken je de
omgeving van Zomerloos, ’s Gravenbos, De Warande met de
Oostmolensite en een stukje van het centrum met zijn OLVkerk.
Alfons Van Hee bracht tijdens zijn 3 jaar
priesterambt ‘de vrede in Moere’ volgens
Hugo Verriest! Hij was gekend als
grootmeester van de West-Vlaamse
humor en stichtte samen met de
ridders van de Rode Lancie in
Wijtschate de volksalmanak
‘‘t Manneke uit de Mane’. Laat je
op sleeptouw nemen door deze
markante figuur om Moere centrum
en omgeving te ontdekken.
De wandeling rond Gerardus Clement start aan
abdij Ten Putte en leidt je door het polderlandschap rond de
dorpskernen van Zevekote, Moere en Zande. De Lotharingse
pelgrim bracht een relikwie van het Heilig Kruis uit het Heilig
Land naar Zande. Als beveiliging bewaarde hij onderweg het
relikwie in een snede in zijn kuit!
Architect Oscar Dekeyser kon tijdens WOII de ontruiming
van abdij Ten Putte voorkomen door er ‘Boerenhulp aan
stadskinderen’ in onder te brengen. Ook speelde hij een
belangrijke rol in de vernieuwing van de Godelieveprocessie
in 1955. Het wandelpad naar hem genoemd laat je kennis
maken met een langwerpige depressie tussen de Gistelse
zandrug en de rand van de zandstreek. Je kuiert in het
centrum langs de OLV-kerk en geniet daarna van de prachtige
natuur in het Nieuwland en Grootgeleed. De Moerdijkvaart,
Bourgognevaart en de Groene 62 doorweven het landschap
tussen Gistel en Moere en toveren idyllische vergezichten
voor de wandelaar.
De hernieuwde wandelingen zullen vanaf half juli beschik
baar zijn in Dienst toerisme, Sportstraat 1, Gistel of kunnen
gedownload worden op www.gistel.be/toerisme.

25 Jaar OOkunst: met een KROONTJE op,
fietsen tegen CORONA
Van 1 tot 31 augustus
Tijdens dit vrij fiets- of wandeltraject
zoek je de kunst aan vensters
en in voortuinen. Je ontdekt
zo op een leuke manier
Kortemark en kunst tijdens
deze coronatijden.
Helaas kon de traditionele
kunstroute van OOkunst
in Kortemark dit jaar niet
doorgaan… Het jubileumjaar
dreigde in het water te vallen.
OOkunst zou echter OOKunst
niet zijn, mochten ze niet over een
grote hoeveelheid doorzettingsvermogen
beschikken! Daarom wil de kunstvereniging in augustus een
heuse kunsttocht op poten zetten. Kunstwerken worden
geselecteerd uit de deelnemers aan de kunstroute van
de voorbije 20 jaar en worden voor de ruiten en in de
voortuintjes van Kortemark geplaatst. De locaties van de
werken zullen op een kaart van Kortemark aangeduid worden,
zodat je zelf je eigen route kan samenstellen.
Deelname is in principe gratis, maar op de infopunten wordt
een collectebus voorzien voor een vrijwillige bijdrage voor het
weeshuisproject in Mozambique.
Organisatie:
OOkunst i.s.m. dienst cultuur Kortemark.
Meer info volgt later
op de website www.oo-kunst.be
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Augustus 2020
donderdag 6 augustus

vrijdag 28 augustus

Ief Postino / Post!

Onno van Gelder / Auteurslezing kortnovelle
`Brief van Leonie´

Theater / Ief Postino is gekend als de charmante postbode uit `Iedereen
Beroemd´ die Limburg met Italië verbindt. Nog niet zo heel lang geleden
was de postbode een vertrouwenspersoon, iemand op wiens discretie
men kon rekenen. Soms was hij ook de brenger van onverwacht geluk. Ief
brengt een intiem, beklijvend verhaal in een wondermooie setting over
zijn ervaring als postbode.
20 uur • Tuin de Brouckere Torhout • € 10 - vooraf reserveren
www.ccdebrouckere.be • 050 22 11 50 • ccdb@torhout.be

Lezing / In het mooie decor van de grote hall van het kasteel van Loppem
vertolkt acteur en auteur Onno van Gelder met zijn warme stem een schets
van wat de Groote Oorlog betekende voor iemand aan het front, van de
kracht van brieven. Drankje en mogelijkheid tot korte rondleiding achteraf.
20 uur • Kasteel van Loppem, Steenbrugsestraat 26, Loppem • € 10
www.kasteelvanloppem.be • 050 82 22 45 • info@kasteelvanloppem.be

zondag 9 augustus

zondag 30 augustus

Familiezondag

Dr. Johan Mattelaer / Roma Intima:
Over Romeinse latrines, thermae, fullones
en nog wat meer …

Familie / Een coronaproof familiezondag met cultuur voor kleine en grote
mensen. We plannen een voorstelling met daarrond doe-activiteiten.
'Springtime' is een 'over the top' romantische komedie en visueel spektakel
in de traditie van de stomme film. In DIY zeepkarrenrace kan je zeepkarren bouwen en eraan sleutelen. De 'Mallemolen' is een volledig uit hout
gemaakte carrousel met dieren, waarop kinderen kunnen plaatsnemen
voor een aantal rondjes onvervalst draaimolenplezier.
14 tot 18 uur • Tuin de Brouckere Torhout • € 5 - vooraf reserveren
www.ccdebrouckere.be • 050 22 11 50 • ccdb@torhout.be

zaterdag 22 augustus

Richard Lester / A Funny Thing Happened on
the Way to the Forum (onder voorbehoud)
Film / Film in openlucht in het kader van de tentoonstelling `Roma Intima´.
Een musical-comedyfilm uit 1966, geïnspireerd op de kluchten van de
Oud-Romeinse toneelschrijver Plautus (251-183 v.Chr.), met name Pseudolus,
Miles Gloriosus en Mostellaria. De film vertelt het schunnige verhaal van de
slaaf Pseudolus die zijn vrijheid probeert terug te winnen door zijn jonge
meester te helpen het buurmeisje het hof te maken.
20 tot 22 uur • ipso facto Oudenburg • € 5 incl. drankje - vooraf
inschrijven • speelduur 99 min • 059 56 84 00 • ram@oudenburg.be

Lezing / Ook de Romeinen waren menselijke wezens die hun darmen en
blaas moesten ledigen. De Romeinse latrines waren wel fotogeniek maar
werden tot voor kort nauwelijks onderzocht. In de enorme thermen was
de lichaamscultuur hoog ontwikkeld en speelde zich ook een deel van
het sociaal en seksueel leven af dat we in de epigrammen van Martialis
terugvinden. En ten slotte waren de fullones een ideale oplossing om urine
te gelde te maken.
10.30 tot 12 uur • ipso facto Oudenburg • € 5 incl. aperitief vooraf inschrijven • 059 56 84 00 • ram@oudenburg.be

Kermispicknick
Varia / De Cultuurraad Kortemark organiseert de 6de editie van haar kermispicknick. Ze wil hiermee de Kortemarknaren dichter bij elkaar brengen
en de kans bieden tot ontmoeting. Breng zelf je picknickattributen, dekentjes,
drankjes en lekkernijen mee. Wij zorgen voor gezelligheid en de prachtige
omgeving!
11 uur • Domein Krekemeersen Kortemark, ingang via Lichterveldestraat
gratis • 051 56 61 08 • cultuur@kortemark.be
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September 2020
Info start ticketverkoop
seizoen 2020-2021

Het zijn onzekere tijden, ook voor de cultuursector. Daarom beslisten de
cultuur- en gemeenschapscentra om de eerder aangekondigde start van
de ticketverkoop voor komend cultuurseizoen nog even uit te stellen. Hieronder een overzicht van de geplande nieuwe data:

Torhout

Cultuurcentrum de Brouckere bestaat komend seizoen 25 jaar. Het wordt
een bijzonder seizoen vol feestelijke voorstellingen en heerlijke extraatjes.
De brochure van Cultuurcentrum de Brouckere wordt er eentje vol vrolijke
anekdotes van bekende Torhoutenaars en artiesten. Een echt hebbedingetje dus om nu en dan in te lezen en te glimlachen bij herkenbare verhalen.
Hoewel enkele gezelschappen en artiesten noodgedwongen afzegden,
laten we onze feestvreugde niet bederven! We kijken er naar uit om jullie
te ontvangen in september, maar ook in juli. Jawel, juli. Deze zomer zetten
wij initiatieven op om cultuur tot bij jullie te brengen, in samenwerking met
de andere diensten van Stad Torhout. Zowel in onze Tuin de Brouckere als
een wandeling door de stad langs iconische plaatsen.
Is er niets gepland, maar heb je wel zin in een avondje uit? Dan kan je
terecht in onze pop-upbar 'Bar Provisoir', want ook daar kan je deze zomer
terecht bij het uiterst charmante koppel Hermen en Annelies.
De brochure zal in jullie bus vallen halverwege augustus, dit programma
is onder voorbehoud. Op 22 augustus om 9 uur start de ticketverkoop. Het
cultuurcentrum verkoopt slechts een beperkte capaciteit. Alle info rond de
coronamaatregelen kan je nakijken op de website of krijg je telefonisch.
Volg zeker de digitale kanalen zoals nieuwsbrief, Facebook en Instagram,
zodat je op de hoogte bent van het reilen en zeilen van het cultuurcentrum.

Kortemark

In Kortemark start de ticketverkoop eveneens op 22 augustus. In de weken
ervoor wordt de communicatie opgestart.
De brochure wordt dan ook verdeeld naar de mensen uit Kortemark en diegenen die zich ervoor hebben aangemeld. Je kan ook altijd een brochure
toegestuurd krijgen na eenvoudig verzoek via reservaties@kortemark.be.

Koekelare

De ticketverkoop start (onder voorbehoud van mogelijk aangepaste coronamaatregelen) op vrijdag 21 augustus. Voor een laatste stand van zaken
kun je steeds terecht op de website www.koekelare.be of op de sociale
media van de cultuurdienst.

Zedelgem

De seizoensbrochure van Zedelgem zal halfweg augustus verschijnen en
wordt automatisch verstuurd naar de geregistreerde klanten.
Bij de andere gemeenten is er geen specifieke startdatum, maar verloopt
de ticketverkoop doorheen het seizoen samen met het inplannen van
nieuwe voorstellingen.
Blijf op de hoogte van alle (nieuwe) evenementen via de Facebookpagina
van Ginter: www.facebook.com/UiTinGinter.

zaterdag 5 september t/m 3 april 2021

Jong Atelier (25 lessen)
Vorming / We nemen een kijkje bij kunstenaars en hun werk. Voor de
jongste kinderen wordt in elke les vertrokken vanuit een verhaal of
een beeld om te komen tot een eindresultaat. Voor de oudste kinderen
wordt er thematisch gewerkt. De cursus wil een evenwichtig aanbod
geven met een sturende begeleiding en ruimte voor ontwikkeling van
de eigen creativiteit. Lesgever: Harry Vercaigne.
9 tot 10.30 uur (1ste tot 3de leerjaar) en 10.30 tot 12 uur (4de tot 6de
leerjaar) • Academie, Torhoutstraat 36 Kortemark • € 150
www.vormingticrembert.be • info@vormingticrembert.be

vrijdag 11 september t/m 9 oktober

Cursus: Smartphone (ook Tablet)

Vorming / Met een smartphone kan je meer dan met een gewone
gsm. We hebben het over de basisfuncties zoals bellen, sms'en of
een contact aanmaken. In de volgende sessies behandelen we extra
mogelijkheden zoals foto's maken, apps downloaden en installeren,
bestandsbeheer, verbinding maken met het internet via wifi,… Het
aantal toepassingen is haast eindeloos.
9 tot 11.30 uur • LDC Wimperlinde, Hospitaalstraat 31 Kortemark
€ 45 – vooraf inschrijven t/m 4 september • www.vormingplusow.be
059 50 39 52

zondag 13 september

Tom Ingelbrecht / Roma Intima:
Geef me duizend zoenen. Een panorama
van het Latijnse zoengedicht
Lezing / Geef me duizend zoenen en weer honderd, nog eens duizend
en weer honderd zoenen: deze verzen van de Romeinse dichter
Catullus bleven nog eeuwenlang nazinderen. De lezing biedt een
panorama van 2000 jaar Griekse en Latijnse zoengedichten, met een
prikkelende bloemlezing van verzen in Nederlandse vertaling. In dit
veelzijdige overzicht is een bijzondere plaats weggelegd voor enkele
lang vergeten Latijnse dichters uit de Lage Landen.
10.30 tot 12 uur • ipso facto Oudenburg • € 5 incl. aperitief – vooraf
inschrijven • 059 56 84 00 • ram@oudenburg.be
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September 2020
zondag 13 september 2020

Open Monumentendag
De Open Monumentendag is dit jaar toe aan de 32ste editie, maar zal wegens het coronavirus een andere vorm aannemen.
Organisator Herita moedigt aan om vooral in te zetten op digitale ontsluiting. In onze regio wordt in samenwerking met de IOED Polderrand een
ErfgoedApp klaargestoomd waarmee je in de partnergemeenten een boeiende erfgoedwandeling met toelichting zal kunnen maken.
Enkele gemeenten focussen daarnaast ook op de wederopbouw na de Eerste Wereldoorlog.

Kortemark: Wederopbouw van het Krekedal

Naar goede gewoonte doet Kortemark terug mee met Open Monumentendag, dat dit jaar volledig in het teken van de wederopbouw na de Groote
Oorlog staat. Gids Eric Kellens neemt je mee op fietstocht doorheen de
gemeente, op zoek naar verhalen over hoe de inwoners de wederopbouwperiode hebben beleefd.
Wie stond in voor de wederopbouw? Waar moesten de inwoners van
Kortemark verblijven? Wat stond er überhaupt nog recht? Dit, en nog veel
meer, kom je te weten op zondag 13 september!
Om echt in de sfeer te komen, vatten we deze tocht niet aan op gewone
fietsen, maar op echte retrofietsen! Je hoeft dus je eigen fiets niet mee te
brengen. De tocht bedraagt een 17-tal kilometer, met de nodige stopplaatsen.
9 en 14 uur • start en aankomst aan cc De Beuk Kortemark • gratis vooraf inschrijven • https://webshop.kortemark.be • 051 56 61 08

Koekelare: markante wederopbouwverhalen
Koekelare zet tijdens Open Monumentendag in op wederopbouw. Zo´n
100 jaar geleden kwam het leven na de Eerste Wereldoorlog terug op
gang. Hoewel Koekelare tijdens WOI in bezet gebied lag, waren er ook hier
vernielingen en moest het sociaal leven terug op gang komen. Bezoekers
kunnen die dag een fietstocht maken van zo´n 27 kilometer langs enkele
markante wederopbouwverhalen.

Het parcours passeert o.m. De
Brouwerij, dat vandaag onderdak
biedt aan o.m. het Käthe Kollwitz Museum en Fransmansmuseum, maar ook de dienst voor
toerisme & cultuur en de lokale
bibliotheek. Tijdens WOI bleef de
brouwerij draaien op bevel van
de Duitsers en ook na de oorlog
bleef het een belangrijke rol spelen als bevoorradingsbasis gedurende de
wederopbouw én als één van de grootste werkgevers uit de streek.
Ook het Lange Max Museum ligt op de route en focust op de rol die het kanon
speelde na WOI, toen het uitgroeide van een monster tot een magneet.
Het oorlogstoerisme nam immers een hoge vlucht in Koekelare tijdens het
interbellum. Ook enkele toenmalige groten der aarde – zoals bijvoorbeeld
Churchill, kroonprins van Japan (en later keizer) Hirohito, Ferdinand Foch
en koning Albert I – zakten af naar het fameuze kanon.

Als een feniks uit de as…
De Hovaeremolen, op vandaag een maalvaardige koren- en oliewindmolen,
deed tijdens WOI dienst als waarnemingspost voor de bezetter. Er was tevens
een legerkeuken gevestigd. De geallieerden namen de molen onder vuur,
maar kort na de oorlog herrees ze terug als een feniks uit haar as dankzij
steun uit de fondsen voor oorlogsschade.
Ook andere – minder bekende – verhalen passeren de revue: de noodkerk
van De Mokker (foto), het verhaal van de Koekelareden, boswachterswoning
Bois Fleuri of hoe wederopbouwarchitect Theo Raison zijn stempel drukte
op Bovekerke, …
Deze fietstocht kan op twee manieren:
• Door het gebruik van de ErfgoedApp
• Met begeleiding van een gids (in beperkte groepen)
Afhankelijk van de coronamaatregelen zal er ook, indien mogelijk, iets te
beleven vallen op enkele stopplaatsen onderweg. Indien toegelaten kunnen
locaties als De Brouwerij, Lange Max Museum en Hovaeremolen ook los
van de fietstocht bezocht worden. Hou www.toerismekoekelare.be in de
gaten voor een laatste stand van zaken.
 m het in deze coronatijden praktisch realiseerbaar te houden,
O
vragen we wel om op voorhand in te schrijven voor de fietstocht met
gids. Dit kan via cultuurentoerisme@koekelare.be of 051 61 04 94.
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September 2020
woensdag 16 september t/m 28 oktober

vrijdag 25 september

Cursus: Computer vanaf nul

Soe Nsuki / Soetopia (14+)

Je leert waar je op moet letten als je een computer koopt. Met die kennis
schaf je na de eerste sessie, onder begeleiding, een laptop aan. Heb je al
een computer, dan ben je ook welkom. Daarna leer je werken met je eigen
computer, internet, een map maken, teksten typen, berichten verzenden.
We nemen samen de eerste stappen.
9 tot 11.30 uur • LDC Wimperlinde, Hospitaalstraat 31 Kortemark • € 42 vooraf inschrijven t/m 9 september • www.vormingplusow.be
059 50 39 52

Humor / Ooit al een Duracellkonijn op een podium gezien? Nee? Kom dan
zeker kijken naar de energiebom die Soe is! Ze brengt haar eerste zaalshow,
waarin ze het publiek meeneemt naar haar Soetopia, ook gekend als het
land der eeuwige positiviteit.
20 uur • Cultuurcentrum de Brouckere Torhout • € 14 - vooraf reserveren
www.ccdebrouckere.be • 050 22 11 50 • ccdb@torhout.be

woensdag 23 september

Dries Gilliaert / Kind van de storm

Lezing / Gaming en opvoeding

zaterdag 26 september

Lezing / De leesgroep van de bib viert het 25ste boek dat ze lezen. Dries
Gilliaert uit Oudenburg komt zijn boek `Kind van de storm´ toelichten en
beantwoordt vragen van lezers. Deelnemen is gratis, vooraf inschrijven
in de bib.
10 uur • Bibliotheek Ter Elst Gistel • gratis • http://gistel.bibliotheek.be
059 27 40 41 • bibliotheek@gistel.be

zondag 27 september
Vorming / Games, internet, smartphones, … zijn niet meer weg te denken
bij de jeugd, maar wat trekt hen daar precies in aan en houdt al dat gamen,
chatten en staren ook geen gevaren in? Hoe ga je hiermee om als ouder?
We kijken naar de aantrekkingskracht, maar ook naar de positieve en negatieve effecten van gaming, scherm-/gameverslaving, … I.s.m. Digisaurus.
19.30 uur • Bibliotheek Zedelgem • € 3 • 050 20 80 08
bibliotheek@zedelgem.be

donderdag 24 september

Het Prethuis / Weekendje Bouillon
Theater / Het Prethuis komt opnieuw ons seizoen openen met een situatiekomedie pur-sang, heerlijke personages, onverwachte wendingen en
hilarische toestanden. Dit alles speelt zich af in een huisje in de buurt van
het rustieke Bouillon.
20 uur • Cultuurcentrum de Brouckere Torhout • € 20 - vooraf reserveren
www.ccdebrouckere.be • 050 22 11 50 • ccdb@torhout.be

vrijdag 25 september

All of Us
Film / In dit tragikomische verhaal heeft huisvrouw Cathy nog maar enkele
maanden te leven. Ze komt terecht in een zelfhulpgroep van terminaal zieke
patiënten, geleid door therapeute Els, die zelf in volle midlifecrisis zit. Samen
met de andere leden van de praatgroep begint ze haar toekomstplannen
en die van haar medepatiënten vorm te geven.
14.30 en 20.30 uur • De Beuk Kortemark • € 2 namiddagfilm / € 4 avondfilm incl. drankje • https://webshop.kortemark.be • 051 56 61 08

Herbert Verreth / Roma Intima:
Romeinse orgiën in de film.
Liefde en seks in de Romeinse wereld
Lezing / Voor het grote publiek zijn er drie grote thema´s binnen de
Romeinse film die succes verzekeren: bloedige gladiatorengevechten,
waanzinnige keizers en uitzinnige orgieën. We geven een overzicht - met
filmfragmenten en foto´s - van de voorstelling van de Romeinse orgieën in
de filmgeschiedenis en gaan kijken in de antieke bronnen of die ook effectief
zo vaak voorkwamen en wat we ons er in werkelijkheid bij moeten voorstellen.
10.30 tot 12 uur • ipso facto Oudenburg • € 5 incl. aperitief - vooraf
inschrijven • 059 56 84 00 • ram@oudenburg.be

dinsdag 29 september

Film
Film / Titel nog niet bekend. Zie www.ccdebrouckere.be.
20 uur • Cultuurcentrum de Brouckere Torhout • € 6 - vooraf inschrijven
www.ccdebrouckere.be • 050 22 11 50 • ccdb@torhout.be

29
donderdag 1 oktober

Workshop / Werken met iPhone en iPad
voor beginners

Vorming / Vijf lessen werken met smartphone en tablet voor beginners,
telkens op donderdag.
9 tot 11.30 uur • Bibliotheek Eernegem • € 40 • 051 57 59 09
dorpshuisdester@ichtegem.be

zaterdag 3 oktober

Verwendag / Dag van de klant
Bibliotheek / De bib verwent de hele voormiddag zijn klanten. Bovendien kun
je het tekenwerk bewonderen van Nikola. De tekenaar van verschillende Marc
De Belboeken stelt zijn werk tentoon tussen 10 en 12 uur, geeft uitleg bij de
illustraties en demonstreert bepaalde tekentechnieken. Gratis lidmaatschap
voor nieuwe leners.
9 tot 13 uur • Bibliotheek Ter Elst Gistel • gratis • http://gistel.bibliotheek.be
059 27 40 41 • bibliotheek@gistel.be

TG Maastricht / Een meeuw
Theater / We vertrekken met de bus richting het cultuurcentrum van
Brugge voor de nieuwste voorstelling die Toneelgroep Maastricht maakte
met Ilja Leonard Pfeijffer. De meeuw is één van de bekendste stukken uit
de toneelliteratuur van Anton Tsjechov. Na de steengoede recensies van de
vorige productie belooft ook dit opnieuw een pareltje te worden.
19 uur • Cultuurcentrum de Brouckere Torhout • € 20 - vooraf
reserveren • www.ccdebrouckere.be • 050 22 11 50 • ccdb@torhout.be

dinsdag 6 oktober

Film
Film / Titel nog niet bekend. Zie www.ccdebrouckere.be.
20 uur • Cultuurcentrum de Brouckere Torhout • € 6 - vooraf reserveren
www.ccdebrouckere.be • 050 22 11 50 • ccdb@torhout.be
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Oktober 2020

donderdag 8 oktober

Jef Vermassen / Lezing

Lezing / Vlaanderens bekendste strafpleiter komt naar Gistel. Eén van
zijn eerste zaken was de verdediging van Freddy Horion. Recent kwam
Vermassen in het nieuws naar aanleiding van het euthanasieproces.
Hij staat bekend om ingewikkelde juridische zaken eenvoudig uit
te leggen. In 2004 bracht hij de bestseller `Moordenaars en hun
motieven´ uit dat meer dan 100.000 maal over de toonbank ging.
Later volgde zijn boek `Meester, ik heb geen tranen meer´. De lezing
is een initiatief van de bibliotheek en cultuur.
19.30 uur • cc Zomerloos Gistel • € 8 • webshopgistel.recreatex.be
059 27 98 71 • cultuur@gistel.be

Win Gratis Tickets

Vraag: Welke is de titel van het eerste boek van Jef Vermassen?
Antwoord: mail het juiste antwoord, samen met je naam en adres,
naar cultuur@gistel.be
Deadline: zaterdag 5 september
Te winnen: 5 individuele tickets
Winnaars: worden persoonlijk op de hoogte gebracht via e-mail

donderdag 8 oktober

Alexia Leysen & Valentijn Dhaenens
KNAUS
Theater / Valentijn Dhaenens zet in 'KNAUS' een prachtige monoloog neer.
Een tekst die gebaseerd werd op de 3.500 pagina's die de Noor Karl Ove
Knausgard neerpende over de strijd van zijn ziel. 'KNAUS' wordt naast
het indrukkwekkende acteerspel ook geprezen voor de ontroerend mooie
scenografie en de ijzersterke tekst. I.s.m. de bib.
20 uur • Cultuurcentrum de Brouckere Torhout • € 18 - vooraf
reserveren • www.ccdebrouckere.be • 050 22 11 50 • ccdb@torhout.be
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vrijdag 9 oktober

En Route | Huiskamerconcerten
Echo Beatty: Ode To The Attempt

zaterdag 10 oktober

Het Prethuis / Weekendje Bouillon
Theater / Twee bevriende koppels zijn toe aan wat rust en verpozing. Ze
huren een huisje in de buurt van Bouillon om daar een weekendje lekker
ontspannen door te brengen. Er komt onverwacht een onbekende man
aankloppen die echter niet zo `onbekend´ blijkt te zijn voor één van de
koppels…
20 uur • De Beuk Kortemark • € 18 • www.gudrunkortemark.be
walter.denyft@skynet.be

zondag 11 oktober

©Wannes Cré

Muziek / Het muzikale geesteskind van Annelies Van Dinter, de Antwerpse
singer-songwriter en multi-instrumentaliste, heet Echo Beatty. Met haar
bezwerende songs en doordringende stem bouwt ze een eigen universum,
buitenaards en beklijvend. Ze bracht al twee albums uit waarvoor ze in de
nationale pers jubelende recensies kreeg. Desondanks bleef Echo Beatty
enigszins in de schemerzone hangen. Anno 2020 laat ze haar donkere
sluiers zakken en schijnt er een scherper licht op haar werk en haarzelf.
20 uur • Kapellestraat 27 Kortemark • € 5 • https://webshop.kortemark.be
051 56 61 08

Bert Gevaert / Roma Intima.
Het oude Rome: paradijs voor
perverselingen en pedofielen?

zaterdag 10 oktober

Elastic & Francesca / El Spectacolo!
Lezing / Bij veel mensen leeft het idee dat het oude Rome een waar paradijs
was voor mensen met een grote seksuele appetijt. Pedofielen kwamen
gretig aan hun trekken en orgieën waren dagelijkse kost. Dat sappige beeld
wordt nog eens extra in de hand gewerkt door tv-series, stripverhalen en
prulromannetjes. Klopt dat beeld echter? Waren de Romeinen echt zo´n
viespeuken?
10.30 tot 12 uur • ipso facto Oudenburg • € 5 incl. aperitief - vooraf
inschrijven • 059 56 84 00 • ram@oudenburg.be

woensdag 14 oktober
Humor / Heerlijke visuele humor en acrobatie voor iedereen. De internationale
topper Elastic brengt Francesca mee, zijn pseudo-assistente. Samen staan
ze garant voor gekke momenten, hilarische grappen en onhandigheid à
volonté. Een grappige en ontroerende voorstelling, die jong noch oud
onberoerd laat. Voor volwassenen én kinderen vanaf 8 jaar.
19 uur • Cultuurcentrum de Brouckere Torhout • € 10
www.ccdebrouckere.be • 050 22 11 50 • ccdb@torhout.be

Miguel Bouttry / Bron van Pijn
Vertelconcert / In een 75 minuten durende voorstelling vertelt Miguel Bouttry
hoe hij de voorbije jaren op zoek ging naar het duistere oorlogsverleden
van zijn grootvader en zo van de ene verrassing in de andere viel. Muzikant
Philippe Boey zorgt voor een sterke en meeslepende soundtrack bij het
verhaal.
20 uur • De Beuk Kortemark • € 3 • https://webshop.kortemark.be
bibliotheek@kortemark.be • 051 56 88 27
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Oktober 2020
woensdag 14 oktober

Alex Agnew / Be careful what you wish for
Humor / Comedy zit in Alex Agnew zijn bloed en het zal er wellicht
nooit meer uitgaan… Het genderdebat, feminisme, #metoo, Tarzan,
Zwerkbal, … Benieuwd wat Alex over deze en nog tal van andere onderwerpen
te vertellen heeft? Be careful what you wish for!
20 uur • Cultuurcentrum de Brouckere Torhout • € 35 - vooraf
reserveren • www.ccdebrouckere.be • 050 22 11 50 • ccdb@torhout.be

vrijdag 16 oktober

Info-Demo / Apps instaleren

N
de eem
el

Vorming / Een app zoeken, downloaden en installeren? Hoe moet dat ook
weer? Kan je apps makkelijk verwijderen? Hoe zie ik hoeveel geheugenruimte
er nog is? Dit is een opfrissing in apps installeren, verwijderen en beheren.
9 tot 11.30 uur • Bibliotheek Kortemark • € 5 - vooraf inschrijven t/m
9 oktober • www.vormingplusow.be • 059 50 39 52

vrijdag 16 oktober

Blik Dooze Band / Muzikale kolder

vrijdag 16 en zaterdag 17 oktober

Het Prethuis / Weekendje Bouillon!
Theater / Twee bevriende koppels
huren een huisje in Bouillon om daar
een weekendje lekker te ontspannen.
Na de komst van een onbekende
man staan geheimen op punt om
uit te komen, want voor één van de
koppels blijkt deze man helemaal
niet onbekend te zijn. Rust en
verpozing zijn dus ver te zoeken in
deze situatiekomedie pur-sang met
heerlijke personages, onverwachte
wendingen en hilarische toestanden!
20 uur • De Balluchon Koekelare
€ 16 • www.ticketwinkel.be/
balluchon • 051 61 04 94 • cultuurentoerisme@koekelare.be

zaterdag 17 oktober

Workshop
Handlettering voor tieners (10-16 jaar)
Vorming / Workshop handlettering voor tieners door LAB 152. Tijdens
deze workshop krijg je van Danièle uitleg en inspiratie om leuke kaartjes
of posters te maken!
13.30 tot 16 uur • Bibliotheek Ichtegem • gratis
https://ichtegem.bibliotheek.be

zondag 18 oktober
Muziek / Net nu de Olympische Spelen uitgesteld zijn, worden de
Gistelse sport- en cultuurprijzen terug uitgereikt. De cabaretformatie
Blik Dooze Band zorgt voor de muzikale opluistering en de nodige
frivoliteiten. Dit West-Vlaamse kwartet brengt een mix van volkse
muziek, popcovers en eigen teksten. De combinatie van slapstick,
folk en andere genres heeft de bedoeling het publiek te bespelen,
op het verkeerde been te zetten en tegen elkaar uit te spelen. Hun
lied ´t Zwien is een meezinger zonder weerga. Het refrein `Smout,
vet, espe en spek´ wordt door iedereen enthousiast meegebruld.
20 uur • cc Zomerloos Gistel • toegangsprijs nog te bepalen
webshopgistel.recreatex.be • 059 27 98 71 • cultuur@gistel.be

Win Gratis Tickets

Vraag: wat is het bekendste lied van de Blik Dooze Band?
Antwoord: mail het juiste antwoord, samen met je naam en adres,
naar cultuur@gistel.be
Deadline: zaterdag 5 september
Te winnen: 5 individuele tickets
Winnaars: worden persoonlijk op de hoogte gebracht via e-mail

Sofie Vanhoutte / Het Oudenburgse
castellum en zijn omgeving

Lezing / De ontdekking van het laat-Romeinse grafveld langs de Hoogwegel
in de jaren 1960 zette Oudenburg en zijn castellum op de internationale
kaart. Sindsdien kwamen nog verschillende grafvelden rondom het Romeinse
fort aan het licht. Wat leren deze vondsten ons over het castellum, over
haar bewoners en die van de omringende nederzetting? En wat kan nieuw
onderzoek met de meest recente technieken ons nog bijbrengen?
10.30 tot 12 uur • ipso facto Oudenburg • € 5 incl. drankje - vooraf
reserveren • 059 56 84 00 • ram@oudenburg.be
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dinsdag 20 oktober

Film
Film / Titel nog niet bekend. Zie www.ccdebrouckere.be.
20 uur • Cultuurcentrum de Brouckere Torhout • € 6 - vooraf reserveren
www.ccdebrouckere.be • 050 22 11 50 • ccdb@torhout.be

woensdag 21 oktober

Jean-Claude Vanden Eynden &
Yannick Vandevelde / Concert

Auteurslezing / Lara Taveirne
Bibliotheek / De Brugse schrijfster
Lara Taveirne, bekend van `De
kinderen van Calais´, `Hotel zonder
sterren´ en `Kerkhofblommen
straat´, komt langs in de bibliotheek
om persoonlijk haar verhaal te
brengen. Ze vertelt je graag meer
over haar boeken en hoe een boek
tot stand komt. Iedereen welkom!
I.s.m. Ginter.
20 uur • Bibliotheek Zedelgem
€ 2,50 • 050 20 80 08
bibliotheek@zedelgem.be

woensdag 21 oktober

Dr. Eric De Maerteleire
Hoe ons immuunsysteem versterken?
Lezing / Welke functie heeft ons
immuunsysteem? Is er een verschil
tussen mannen en vrouwen? Hoe
kunnen we zelf ons immuunsysteem
versterken? Heeft onze voeding
een invloed op ons afweersysteem?
Naast de invloed van voeding ontdek
je welke invloed ons slaappatroon,
beweging en stress hebben op het
versterken of het verzwakken van
ons afweersysteem. Welke factoren
hebben de sterkste invloed op ons immuunsysteem en wat kan je zelf
doen? I.s.m. bib Ichtegem.
19.30 uur • Schablier Ichtegem • € 5 incl. receptie
https://ichtegem.gezinsbond.be • 059 55 26 11 • koen.pattyn@cm.be

Muziek - Klassiek / Jean-Claude Vanden Eynden en Yannick Van de Velde zijn
geen onbekenden in de piano- en muziekwereld. Vanden Eynden (foto) won in
1964 op 16-jarige leeftijd de derde prijs bij de Koningin Elisabethwedstrijd. Van
de Velde is 30 en docent in 3 conservatoria in 3 verschillende landen: België,
Luxemburg en Duitsland. Ze brengen een programma met pianomuziek
van Schubert en Brahms.
20 uur • Cultuurcentrum de Brouckere Torhout • € 24 - vooraf
reserveren • www.ccdebrouckere.be • 050 22 11 50 • ccdb@torhout.be

vrijdag 23 oktober

Tel Aviv on Fire
Film / Salem werkt op de set als productieassistent en moet daarvoor
dagelijks langs een strenge grensbeambte. Wanneer die een positievere
rol voor de Joodse generaal eist, probeert Salem krampachtig het verloop
van de tv-serie te beïnvloeden. Steeds duidelijker wordt dat dit onhaalbaar
is. Een decennialang conflict, luchtig uitvergroot als meeslepende soap.
14.30 en 20.30 uur • De Beuk Kortemark • € 2 namiddagfilm / € 4
avondfilm incl. drankje • https://webshop.kortemark.be • 051 56 61 08

vrijdag 23 oktober

Stash / Clubconcert Wolfman!

Geef zelf je activiteit in!

UiTdatabank.be

Muziek / Le nouveau Stash est arrivé. Singer-songwriter Gunther Verspecht is de
spilfiguur achter Stash en onlosmakelijk verbonden met de single 'Sadness' uit
2005, die sindsdien een vaste stek vond in de top-100 van Belgische klassiekers.
Gunther kroop recent opnieuw in zijn pen, met 'Wolfman!' als resultaat. Tien
songs die hij brengt met zijn typisch stemgeluid samen met topmuzikanten
HT Roberts, Bruno Deneckere, Nils De Caster en Niels Delvaux. Pure klasse!
20 uur • Club de B Torhout • € 14 - vooraf reserveren
www.ccdebrouckere.be • 050 22 11 50 • ccdb@torhout.be
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zaterdag 24 oktober

Bekegem Speelt Met Vuur / Folkrock
Among The Saints, vuuract, …

dinsdag 27 oktober

Arno / Concert
Muziek / Arno is 70 geworden en dat vierde hij met 'Santeboutique', een
nieuw album waarin hij zijn rauwe stem opnieuw kwijt kan. Arno, een
chansonnier eigenlijk, die de schoonheid van zijn soms intens mooie liedjes
vaak uit elkaar knuppelt met een paar stroomstoten woeste garageblues.
Na zijn operatie intussen 20 kg lichter, viert Arno zijn verjaardag met een
reeks concerten en dat doet hij met evenveel goesting en energie als in
zijn beginjaren. Een concert dat je absoluut niet mag missen!
20 uur • Cultuurcentrum de Brouckere Torhout • € 35 - vooraf
reserveren • www.ccdebrouckere.be • 050 22 11 50 • ccdb@torhout.be

vrijdag 30 oktober

Halloween in de bib (6-12 jaar)

Volksfeest / Dit spetterende volksfeest bestaat 15 jaar en viert dus zijn
kristallen jubileum. De succesingrediënten blijven de eucharistieviering
gevolgd door religieuze ommegang in het teken van Laurentius, ontsteken
van het Laurentiusvuur, een heerlijk smuldorp door de lokale verenigingen,
een fantastische vuuract, ... Voor de muziek zorgen folkrockband Among
The Saints om de markt van Bekegem in gang te steken. Daarna zet een
topcoverband de kers op de muzikale taart.
vanaf 18 uur • centrum Bekegem • gratis • 059 34 11 46
cultuur@ichtegem.be

Bibliotheek / Griezel je mee? Trek een
eng kostuum aan en kom luisteren
naar een spannend verhaal.
Ga daarna aan de slag om je eigen
griezel te knutselen.
17.30 tot 18.30 uur (1ste tot 3de lj)
en 19 tot 20 uur (4de tot 6de lj)
Bibliotheek Eernegem • gratis
https://ichtegem.bibliotheek.be

Witlofsessies Kortemark

zondag 25 oktober

Sint-Maarten komt naar Koekelare
met zijn `Pietenbende´
Amusement / Animatiepiet bereidt de
kinderen en de volwassenen voor op de
komst van de Sint. Hij zingt vrolijke liedjes,
speelt leuke spelletjes en pakt uit met
enkele goocheltrucjes die hij kon vinden
in de speelgoedkast in Spanje. Helemaal
op het einde komt de Sint zelf ook langs!
Na afloop is er voor iedereen opnieuw
iets lekker voorzien, vergezeld van een
drankje. I.s.m. de Gezinsbond.
14.30 uur • De Balluchon Koekelare • € 8 / € 6 -12 jaar
www.ticketwinkel.be/balluchon • 051 61 04 94
cultuurentoerisme@koekelare.be

© Karel Uyttendaele photography

Witlofsessies is een kleinschalige concertreeks van eigenzinnige
singer-songwriters op plekken met een ziel. De voorbije jaren stonden
er al vele mooie namen op de affiche: The Bony King of Nowhere,
Mauro Pawlowski, Portland, Geike (foto), Stef Kamil Carlens, ...
Het unieke karakter van Witlofsessies is de nabijheid van een straffe
artiest in een setting waar je het niet meteen verwacht. De concerten
vinden plaats in kerken, de Tabaksfabriek NEOS en in de dakkapel
van CC De Beuk. In de loop van het seizoen kondigen we een aantal
concerten aan. Volg dus zeker onze facebookpagina om op de
hoogte te blijven!
https://www.facebook.com/cultuurkortemark
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Interview

Kunstenares Saskja Snauwaert maakt

mondmaskers met passie
Saskja Snauwaert werd geboren in Moere en woont er in het huis van
haar grootouders, samen met haar echtgenoot Christophe Denys en hun
14-jarige dochter Erlijne. De beeldend kunstenares en docente maakte van
de coronaperiode gebruik om mondmaskers te naaien, o.m. voor Stad
Gistel en Tordale in Torhout.

Waar haal je je inspiratie?
“Mijn inspiratie komt vooral uit de natuur. Ik werk veel met wortelstructuren
van tuinkers en paddenstoelen. Ook mijn eigen lichaam is een inspiratiebron. Ik
werk vooral rond wervels. Deze vergelijk ik met de vormen van doorgesneden
zonnebloemen.”

Saskja volgde twee kunstopleidingen, namelijk Schilderkunst en Mixed
media, met daaraan gekoppeld een lerarenopleiding. Daarna studeerde ze
graduaat Bibliotheekwezen en Documentaire Informatiekunde. Ze volgde
ook de docentenopleiding in het kantcentrum in Brugge, haar grote passie.

Wat doe je naast kunst maken?
“Ik geef les aan de Kunstacademie aan Zee in Oostende. Ik werk met kinderen
tussen 6 en 12 jaar. Ik ben ook coördinator van de projecten waaraan we met
de kunstacademie deelnemen. Ik doe graag onderzoek naar oude kanten en
maak dan reconstructies. De mensen warm maken voor het ambacht boeit
mij evenzeer. Ieder jaar probeer ik een aantal van mijn leerlingen de basis
van het kantklossen bij te brengen.”

Welke werken maak je als kunstenares?
“Na mijn studie Schilderkunst maakte ik vooral ruimtelijk werk. Ik begon
ook met textiel te experimenteren. Ik maakte wattentapijten begroeid met
tuinkers. Deze laatste werden geprepareerd, zodat ik erop kon tekenen. De
wortels van de tuinkers deden mij aan draden en draadstructuren denken.
Na het lezen van “Rizoom” van de Franse filosoof Gilles Deleuze ben ik verder
gaan werken rond structuren en specifiek draadstructuren. Zo ben ik tot het
kantklossen gekomen. Ik maak beeldend werk in verschillende technieken.
Ik schilder, teken en experimenteer met kant. Samen met Pé Vermeersch
en Arne Deforce maakte ik de performance `Bodies of lace´. Verder maak
ik graag installaties.”
Zonnebloem groot (2012), 28 x 177 cm x 88 cm
Bister, Chinese inkt, kalligrafie-inkt op geprepareerd papier

Hoe ben je ertoe gekomen om mondmaskers te maken?
“Heel vroeg in de lockdown las ik via facebook een oproep van Ferm Moere om
mondmaskers te naaien voor de mensen die voor Familiehulp werken. Ik ben
toen direct aan de slag gegaan met het patroon van de FOD Volksgezondheid.
Na een paar dagen vroegen kennissen en familie mij ook om maskers. Zo
ben ik doorgegaan. Maar ik heb er vooral gemaakt voor instellingen: De Patio
in Brugge, Tordale in Torhout en Stad Gistel. Verder heb ik schorten genaaid
voor het triagepunt en het woonzorgcentrum in Gistel.”
Schedel (2013) - Algendraad, katoendraad, was en paneel
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Tentoonstellingen
Alle tentoonstellingen zijn gratis toegankelijk tijdens de
respectievelijke openingsuren, tenzij anders vermeld.
1 juli t/m 25 oktober

Roma Intima. Liefde, lijf en lust
Wat is de relatie tussen jouw werk als kunstenares en de mondmaskers
die je maakt?
“Doordat ik in mijn beeldend werk veel met textiel bezig ben, kan ik ook goed
naaien. Toen ik merkte dat er mensen uit mijn directe omgeving nood hadden
aan mondmaskers ben ik direct beginnen te naaien.”
Kun je daar jouw creativiteit in kwijt? Ben je een sociaal bewogen/geëngageerd
persoon? Is het hele gezin/de familie hierbij betrokken?
“Mijn creativiteit kan ik niet echt kwijt in de mondmaskers. Maar aangezien
ik veel mensen in Moere ken door het verenigingsleven (fanfare, toneel,
femma) wist ik al vlug wie mondmaskers nodig had.
Toen er ook van Stad Gistel gevraagd werd om mondmaskers te naaien, heeft
mijn mama een beetje geholpen. Het naaien zelf is maar de helft van het
werk, de plooien leggen vraagt ook heel wat tijd. Daaraan heeft ze geholpen.”
Els Lava
 eer info over de kunstenares en haar werk is te vinden op haar
M
website en instagram:
www.saskjasnauwaert.be
@saskjasnauwaert

Wervel in bijenwas (2018), ongeveer 220 x 400 cm - Bijenwas

Het RAM presenteert in 2020 een tentoonstelling over het intieme leven
in het Oude Rome. Aanleiding is de voorstelling van het boek ”Roma
Intima.Liefde, lijf en lust” van classicus Bert Gevaert en uroloog Johan
Mattelaer. De bezoeker wordt langsheen drie grote luiken - sensatie, werkelijkheid en creativiteit - meegeloodst in de wereld van Romeins naakt
en erotiek. Heel wat uiteenlopende thema´s als het Romeinse schoonheidsideaal, lichaamsverzorging en bordeelbezoek komen aan de hand
van objecten, replica´s, foto´s en diorama´s tot leven. Voor deze tentoonstelling deden we een beroep op collecties van privéverzamelaars en
archeologische musea en op werken van binnen-en buitenlandse hedendaagse kunstenaars.
RAM Oudenburg • € 4 / gratis bij museumbezoek
www.ram-oudenburg.be • 059 56 84 00 • ram@oudenburg.be
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Tentoonstellingen
1 juli t/m 25 oktober

12 t/m 26 juli

Roderick Intima

Sabine Van Eynde, Leen Vereecken & Steven
Ide / Galerie KuNSTaL
Glaskunstenaar Sabine Van Eynde
nodigt iedere zondagnamiddag
gasten uit. In juli komt Leen Vereecken aan bod (foto). Zij maakt soft
pastels op oud behangpapier. Steven
Ide fabriceert hedendaagse abstracte
sculpturen gebeeldhouwd uit harde
steen.
elke zondag van 14 tot 18 uur
Galerie KuNSTaL Moere
www.sabinevaneynde.be
0496 99 89 15
sabine.van.eynde@telenet.be

18 juli t/m 30 augustus

Heerlijk werken onder de Oudenburgse zon

Ook kunstkring Roderick levert haar bijdrage aan de tentoonstelling
`Roma Intima´. Kunstkring Roderick gooit de remmen los en laat zich
inspireren door de liefde en de lust in het Oude Rome. Werken rond een
thema blijft voor een kunstenaar een boeiende uitdaging. Hun creatieve
uitspattingen kun je gedurende de zomermaanden bewonderen in het
bezoekerscentrum van CC ipso facto.
Kunstkring Roderick i.s.m. Dienst Cultuur • Bezoekerscentrum ipso facto
Oudenburg • 0485 75 84 88 • kunstkringroderick@gmail.com
ram@oudenburg.be

10 juli t/m 30 september

Platform voor Actuele Kunsten PAK
zomertentoonstelling
Barking Dogs & Drawing Rooms is een initiatief waarbij twee uitgestelde
tentoonstellingen, omwille van corona, worden samengesmolten tot één
geheel. De expositie met werk van 11 kunstenaars wordt om veiligheidsredenen zonder vernissage georganiseerd. Ze loopt de hele zomer.
vrijdag, zaterdag en zondag van 14 tot 18 uur of op afspraak
PAK Gistel • www.pakgistel.be • 0495 14 43 32 • info@pakgistel.be

Mia Moreaux is 70. Tijd
om even stil te staan
bij haar zowel nationale als internationale
carrière als beeldhouwer-schilder. De overzichtstentoonstelling
en de beeldentuin zijn
vrij te bezoeken, telkens op zaterdag en
zondag.
13.30 tot 19 uur • Atelier Mia Moreaux, Eernegemsestraat 120, Westkerke
www.miamoreaux.com • mia.moreaux@telenet.be

2 t/m 30 augustus

Sabine Van Eynde, Christine Viaene,
Johan Blondeel & Freddy Bultynck
Galerie KuNSTaL
Glaskunstenaar Sabine Van Eynde nodigt iedere zondagnamiddag gasten
uit. In augustus komt Christine Viaene aan bod. Zij exposeert foto´s en
acryl op doek. Johan Blondeel ontwerpt sculpturen in keramiek en serviesgoed. Freddy Bultynck zet zijn beste beentje voor als beeldend kunstenaar.
elke zondag van 14 tot 18 uur • Galerie KuNSTaL Moere
www.sabinevaneynde.be • 0496 99 89 15 • sabine.van.eynde@telenet.be
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Tentoonstellingen
5 en 6 september

19 t/m 27 september

Jabbeekse kunstenaars / Jabart

Tentoonstelling `Is ´t ier staen of Werken? –
een bedrijvig dorp´

Ontdek het Jabbeekse talent! Jabbeke telt
vele kunstenaars en de gemeente biedt hen
een mogelijkheid om hun werken tentoon te
stellen. In de vijf deelgemeenten is er telkens één locatie waar Jabart zal plaatsvinden, terwijl het koetshuis van het Kasteel van
Snellegem een centrale plaats is waar iedere
kunstenaar een werk toont.
Vijf parochiekerken en Koetshuis Kasteel van Snellegem • 10 tot 17 uur
(tenzij vieringen) • www.jabbeke.be • cultuur@jabbeke.be

6 t/m 27 september

Sabine Van Eynde, Olivia Craeye & Jo Van der
Wulst / Galerie KuNSTaL
Glaskunstenaar Sabine Van Eynde nodigt iedere zondagnamiddag gasten
uit. In september komt Olivia Craeye aan bod. Zij exposeert aquarel op
papier. Jo Van der Wulst serveert kleurrijk en fantasievol werk.
elke zondag van 14 tot 18 uur • Galerie KuNSTaL Moere
www.sabinevaneynde.be • 0496 99 89 15 • sabine.van.eynde@telenet.be

`Kortemark Verbeeldt´ staat in voor de verzameling, bewaring en ontsluiting van bedreigd beeldmateriaal uit Kortemark, waarmee een stuk
van het oude leven in de gemeente wordt verteld. Jaarlijks worden enkele
publieksactiviteiten georganiseerd rond deze oude foto´s. Met deze tentoonstelling blijven we niet in Kortemark hangen, maar trekken we naar
Werken. De vrijwilligers van `Kortemark Verbeeldt´ doken in de geschiedenis van dit Charmante Dorp en ontdekten dat de inwoners altijd al een
enorme bedrijvigheid aan de dag legden. Vandaar ook de titel `Is ´t ier
Staen of Werken? - een bedrijvig dorp´. Aan de hand van oude families,
vergeten ambachten, verdwenen cafés, … tonen we hoe het dorp Werken
zijn ijverige reputatie verdient.
elke zaterdag en zondag + 24 en 25 september, van 14 tot 19 uur met
begeleiding • Sint-Martinuskerk Werken • 051 56 61 08
cultuur@kortemark.be

4 t/m 25 oktober

Sabine Van Eynde, Hilde Brandt, Bernadette
& Roos Denissen / Galerie KuNSTaL

11 september t/m 10 oktober

'OAZE' - Jonge Makers Ginter
SPECTRUM (mixed Media)

© Reini Declerck

OAZE is de verzamelnaam voor een reeks acties om vers artistiek talent
uit de Ginter-gemeenten te ondersteunen in hun ontwikkeling. 'OAZE'
verwijst zowel naar een vruchtbare plaats in de woestijn als naar het
West-Vlaams voor `haas´ (cf. het logo van Ginter).
In Cultuurcentrum de Brouckere hebben ze aandacht voor vers beeldend kunsttalent uit de Ginter-regio. Jonge Maker Sander Misplon (mixed
media) uit Torhout brengt, naast eigen werk, Tim Theo Deceuninck (fotografie, video, acties), Reini Declerck (keramiek), Sabine Žic (mixed media),
Layla Dupon (keramiek), Anaïs Maes (performance) en Brian Vancompernolle (tekeningen) samen. Hier onderzoeken zij de mogelijkheid van een
collectie van beelden, weg van de heilige graal van het 'enkele-object'.
Cultuurcentrum de Brouckere Torhout • www.ccdebrouckere.be
050 22 11 50 • ccdb@torhout.be

Glaskunstenaar Sabine Van Eynde nodigt iedere zondagnamiddag gasten
uit. In oktober komt Hilde Brandt aan bod (foto). Zij schildert met acryl
of olieverf. Bernadette en Roos Denissen leven zich uit met sculpturen
in keramiek.
elke zondag van 14 tot 18 uur • Galerie KuNSTaL Moere
www.sabinevaneynde.be • 0496 99 89 15 • sabine.van.eynde@telenet.be

16 oktober t/m 14 november

Viktor Van den Braembussche / Mixed Media
Beitels en een kettingzaag, voor zijn houtsculpturen, zijn Viktors uitdrukkingsvorm bij uitstek. Zijn werk is veelzijdig, tweedimensionaal zoals
aquarellen tot grote muurschilderijen voor binnen en buiten, realistisch,
abstract en figuratief. Daarnaast werkt hij ook in 3D.
Cultuurcentrum de Brouckere Torhout • www.ccdebrouckere.be
050 22 11 50 • ccdb@torhout.be
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Fransmansmuseum & Lange Max Museum belichten

wederopbouwverhalen in Koekelare

De tijdelijke tentoonstelling `Plantrekkers. Terugkeren en herbeginnen
na de eerste Wereldoorlog´ in de serre van het Fransmansmuseum
kadert in het project FENIKS 2020 dat de wederopbouw van de Westhoek
na WOI belicht. Ook het Lange Max Museum brengt een verhaal in deze
context met `Van monster tot magneet´.
“De tentoonstelling in het Fransmansmuseum zou oorspronkelijk open
gaan bij de start van de paasvakantie, maar de uitbraak van het coronavirus
strooide serieus wat roet in het eten”, opent schepen voor toerisme &
cultuur Jessy Salenbien. “We hebben dan ook beslist om de tentoonstelling
te verlengen tot 16 april 2021 ofwel het einde van de paasvakantie.”
`Plantrekkers´ focust op de honderdduizenden Belgen die tijdens WOI
naar het buitenland vluchtten. Vanuit de frontstreek was Frankrijk de
voornaamste bestemming. Niemand had voorzien dat zij pas na vier
jaar aan terugkeren konden denken. De volledige verwoesting van hun
huizen en dorpen plaatste veel gezinnen voor een verscheurende keuze.
Keren we terug of niet? En waarvan zullen we bij onze terugkeer leven?
Plantrekkers geeft een antwoord op deze vragen en toont hoe mensen
na de oorlog de draad weer oppikten.

De familie Clarysse

“Het verhaal van de Clarysses is zo´n verhaal over plantrekkers. Deze
familie is oorspronkelijk afkomstig van De Mokker, een gehucht in Koekelare,
en speelt een prominente rol in de tentoonstelling. De familienaam komt er
zo vaak voor dat de lokale bevolking zelfs spreekt van de `Claryshoek´, waar
een gelijknamige herberg voor de Eerste Wereldoorlog werd uitgebaat”,
vervolgt Tone Vannieuwkerke van de dienst toerisme & cultuur.
Op de vlucht voor de oorlogsgruwel trok Ernest Clarysse, opgegroeid in
een groot gezin van negen kinderen, samen met zijn vrouw Alida en zijn
pasgeboren zoontje weg uit Sint-Pieterskapelle en kwam zo terecht in
Frankrijk. Daar bouwden ze een nieuw leven uit. Ook zijn broer Constant,
die overigens bietenman was, sloeg op de vlucht naar Frankrijk…
Deze tijdelijke tentoonstelling is gratis voor inwoners van Koekelare,
niet-inwoners betalen 3 euro en mogen daarvoor ook het volledige
Fransmansmuseum bezoeken.
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Naam
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`Van monster tot magneet´

“De tentoonstelling op de site van het Lange Max Museum focust op de opkomst
van het oorlogstoerisme en de hoge vlucht die het in Koekelare genomen
heeft tijdens het volledige interbellum”, legt Jessy uit. Het kanon ontwikkelde
zich na de oorlog van een oorlogsmachine tot een drukbezochte toeristische
attractie. Van dichtbij, maar ook van heinde en verre kwamen mensen op eigen
houtje of in groep het kanon bezoeken. Het ministerie voor Landsverdediging
en het Nationaal Werk voor oorlogsinvaliden richtte de site in. In 1924 was het
al opgenomen in de officiële lijst van de bewaarde oorlogssites. Lange Max
raakte ook geïntegreerd in allerlei reisschema´s en circuits, die de slagvelden
wilden verkennen.
“Ook enkele toenmalige groten der aarde wilden dat fameus kanon wel eens
van dichtbij zien. Winston Churchill, minister van Oorlog en George V, koning
van het Verenigd Koninkrijk kwamen langs. Kroonprins Hirohito, die in 1926
keizer van Japan zou worden, kwam op bezoek in 1921. Ook de Franse president
Raymond Poincaré en maarschalk Ferdinand Foch mochten niet ontbreken.
Meestal waren ze daarbij vergezeld van de Belgische koning Albert I”, besluit
de schepen.
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terugsturen naar: Redactie Ginter,
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BELGIE(N) - BELGIQUE

PB- PP

Ginter

Kortemark

Maatschappelijke zetel
Pater Amaat Vynckeplein 1 / 8210 Zedelgem

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

Secretariaat/redactie
Franky Vantyghem
Groenestraat 20 / 8210 Zedelgem
050 28 86 08
info@ginter.be
www.ginter.be

Gistel

Sport- en cultuurcentrum Zomerloos
& cultuurdienst
Sportstraat 1 / 8470 Gistel
059 27 98 71
cultuur@gistel.be
www.gistel.be

Oudenburg

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

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

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

Ichtegem

Torhout

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
Dorpsweg 3 / 8490 Jabbeke
050 81 02 11
cultuur@jabbeke.be
www.jabbeke.be
Bibliotheek
Vlamingveld 40 / 8490 Jabbeke (Vrijetijdscentrum)
050 81 01 60
bibliotheek@jabbeke.be

Koekelare
RETOUR NAAR
Ginter / p.a. Gemeentehuis
Pater Amaat Vynckeplein 1 / 8210 Zedelgem
050 28 86 05
info@ginter.be

De Beuk & cultuurdienst
Torhoutstraat 9 / 8610 Kortemark
051 56 61 08
cultuur@kortemark.be
www.kortemark.be

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

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

