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Een flinke dosis Ginter  
voor jouw zomervakantie!
De zomer… hij is er… dus trekken we er samen op UiT! De acht Ginter-gemeenten zorgen 
er samen voor dat jij je deze zomer zeker niet moet vervelen. Natuurlijk blijven we 
voorzichtig en houden we ons aan de voorwaarden maar we slaagden er toch in een 
mooi en gevarieerd programma samen te stellen.

In deze editie van ons magazine gingen we in gesprek met lokaal talent en verzamelden 
we een ton tips om je zomer mee te vullen. Zo zijn er nieuwe wandel- en fietsroutes 
die je kan ontdekken. Er zijn zelfs zoektochten waar iets mee te winnen valt. Ze geven 
je de mogelijkheid om de omliggende gemeenten op een andere manier te bekijken. Of 
ook in je eigen gemeenten pareltjes te vinden die je nog nooit eerder waren opgevallen.

En ja, we kijken graag vooruit naar de geplande activiteiten. We hebben het lang moeten 
missen dus we kunnen haast niet wachten om er weer in te mogen vliegen. Jullie opnieuw 
mogen verwelkomen doet ons een groot plezier. We zien het zitten! Jullie hopelijk ook.

Of je voorkeur nu naar cultuur of erfgoed gaat, of naar heerlijk genieten van een goed 
boek, wij hebben voor elk wat wils. We wensen je veel leesplezier. Geniet ervan! En tot gauw.
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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.
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1 juni t/m 30 september 

Zomerzoektocht Kortemark
Zoektocht / Tijdens deze 16de editie werd de 
zoektocht opgemaakt langs de verschillende 
toeristische routes.
Je kan de fiets op voor een zoektocht die 
loopt langs een parcours van rustige en 
landelijke wegen. Er zijn vragen voor groot 
en klein, makkelijk en moeilijk,…Met de zoek-
tocht zijn er tal van mooie prijzen te winnen

Gratis • deelnemingsformulieren te verkrijgen bij dienst Vrije Tijd 
Torhoutstraat 9 Kortemark • 051 56 61 08 • reservaties@kortemark.be

1 juli t.e.m. 30 september

Reuzeleuke Zomer
 
De Zedelgemse zomer van 2021 belooft Reuzeleuk te worden 
en daar kijken we naar uit! Normaal gezien zou de gemeente 
dit jaar terug een Reuzenstoet organiseren, maar omdat dit als 
evenement heel veel volk op de been brengt en de corona-crisis 
ons nog steeds parten speelt, heeft de gemeente Zedelgem een 
Reuzeleuk programma in petto.
Ontdek meer op www.zedelgem.be/reuzeleuke-zomer 

Een Bankje als geen ander
Wandelen / De hele zomer lang brengen podcasts theater tot 
op bankjes op diverse plaatsen in de gemeente. Neem tijdens 
een wandeling of fietstocht even plaats op een bankje met een 
speciale sticker waar je via een QR code getuige bent van bizarre, 
aangrijpende dialogen. Theater was nog nooit zo gemakkelijk, gratis 
en op eigen tempo binnen handbereik! 
Diverse locaties • Ontdek ze allemaal via www.zedelgem.be/
reuzeleuke-zomer

Theaterwandeling Een Blauwe Vogel
 
Theaterwandeling / Een Blauwe Vogel is een interactieve theater-
wandeling van Aardvork met verhalen geïnspireerd op het wereld-
beroemde sprookje van de enige Belgische nobelprijswinnaar 
Maurice Maeterlinck, maar ook op de vele legendes die er zijn over 
blauwe vogels: brengers van geluk. Een kindvriendelijke wandellus 
brengt je langs een 5-tal plaatsen in de buurt van De Groene 
Meersen, waar je via een QR-code verschillende versies van het 
verhaal ontdekt. Voor iedereen vanaf 4 jaar. 
Startplaats: Leestuin bibliotheek Zedelgem • lusje van 4 km 
langs kindvriendelijke paden • gratis • www.zedelgem.be/
reuzeleuke-zomer 050 288 605 • cultuur@zedelgem.be

1 juli t.e.m. 31 augustus

Schatten van Vlieg
Bib / Maak dit jaar samen met Vlieg een sprookjestocht doorheen de 
jeugdafdeling van de bib: volg de kruimeltjes op de grond, voltooi de leuke 
doe-opdrachtjes en op het einde wacht: een schat! Voor de allerkleinsten 
zijn er kleurplaten beschikbaar. Voor kinderen van 3 tot 6 jaar.
Bibliotheek Zedelgem, Stadionlaan 50 • gratis • tijdens de openingsuren 
van de bib

Cultuurdienst en bibliotheek Jabbeke  
zoektocht: Schatten van vlieg

Zoektocht / Dit jaar culturele zomerzoekochten, Schatten van vlieg te 
vinden in Jabbeke! Er is een buitenzoektocht rondom de kerk van Varse-
nare voor 7-jarigen en de jongsten kunnen terecht in de bibliotheek. Zie jij 
wat wij zien? Voor de zoektocht in Varsenare moet de schatkaart vooraf 
gedownload worden. Succes!
Meer informatie via www.jabbeke.be/vrijetijd/toerisme/zomeractiviteiten 
of www.bibliotheekjabbeke.be • 050 81 02 11 • gemeentehuis@jabbeke.be 
gratis

Bestemming: bib
Bib / Haal je reispas af in onze bib en ga op reis naar 6 leesbestemmingen. 
Voor elke leestrip lees je een boek en voor elk gelezen boek krijg je een 
stempel op je reispas. Alle bestemmingen bezocht? Lever je reispas dan 
in bij de bibliotheek en maak kans op mooie prijzen. Voor iedereen tussen 
3 en 18 jaar.
Bibliotheek Zedelgem, Stadionlaan 50 • Bibliotheek Ichtegem, 
Engelstraat 66 • Bibliotheek Gistel, Warandestraat 7 • Bibliotheek Jabbeke, 
Vlamingveld 40 • gratis • tijdens de openingsuren van de bib

Het Zingend Vuurgeboomte / Donker als 
december

 
Fietstocht / Sinds 1 mei kan iedereen gratis deelnemen aan de spannende 
theaterfietstocht van het Zingend Vuurgeboomte. Zo fiets je een tocht van 
17 km doorheen Loppem en kom je onderweg borden tegen waar je een 
QR-code kunt scannen en het verhaal ontdekt. Je hoeft de tocht niet persé 
in één keer te doen maar de volgorde is wel van belang. Starten doe je op 
het pleintje tussen de kerk en de pastorie. Zorg voor een goed opgeladen 
smartphone met 4G en een QR-code scanner. Na inschrijving ontvang je 
alle praktische informatie.
Startplaats: Kerkplein Loppem • gratis • www.hetzingendvuurgeboomte.be  
hetzingendvuurgeboomte@gmail.com 

►Lees meer over de Reuzeleuke Zomer 
op de volgende pagina.
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Reuzententoonstelling
 
Varia / De Zedelgemse reuzen zijn sinds jaar en dag een cul-
tuur-icoon in de gemeente. Dit jaar is er geen reuzenstoet maar 
wel een tentoonstelling van de negen Zedelgemse reuzen! Van  
1 juli tot en met 30 september kan je langs verschillende gemeente-
lijke locaties de overweldigende reuzen en een glimp uit hun 
geschiedenis gaan ontdekken. 
Gemeentehuis Zedelgem - LCD Jonkhove Aartrijke -  
LCD De Braambeier Zedelgem • gratis • www.zedelgem.be/
reuzeleuke-zomer • 050 288 605 • cultuur@zedelgem.be

Reuzeleuke Wandelingen
 
Wandelen / In de vier deelgemeenten van Zedelgem kan je deze 
zomer op wandeltocht gaan. Tijdens de wandeling lees je enkele 
wist-je-datjes over de Zedelgemse reuzen en kan je met 9 code-
woorden een zin vormen waarmee je kans maakt op een leuke prijs! 
De wandelingen vind je op de website of op acht unieke postkaartjes 
die je kunt afhalen aan het onthaal in de verschillende (deel)
gemeentehuizen van Zedelgem, bibliotheek en haar uitleenposten, 
LDC Jonkhove en LDC De Braambeier. 
Zedelgem - Veldegem - Loppem - Aartrijke • gratis  
www.zedelgem.be/reuzeleuke-zomer • 050 288 605  
cultuur@zedelgem.be

 
 

4 juli t/m 29 augustus

Fiets- en wandelroute Poëzie in de Tuin
 
Fiets- & wandelroute / Poëzieliefhebbers kunnen tijdens de zomermaanden 
al fietsend of wandelend de Poëzie in de Tuin-route in Zerkegem ontdekken. 
Als extraatje is de kunst- en poëzietentoonstelling 'Woord en beeld in de 
Kerk' elke zondag namiddag van juli en augustus vrij toegankelijk tussen 
14.00 uur tot 17.00 uur.
Dorpskern Zerkegem – Jabbeke • gratis • www.poezieindetuin.be 
050 81 02 11 • gemeentehuis@jabbeke.be

zondagen 4 – 11 – 18 juli en 22 augustus

Werkgroep Fairtrade en gemeente Jabbeke   
Picknickzondagen met lokale producten  

en muzikanten
 
Erfgoedplekjes ontdekken / Gezellig samen picknicken terwijl je geniet van 
sfeervolle achtergrondmuziek van lokale groepen! De verschillende lokale 
kwekers en landbouwbedrijven leveren excellente producten. Dit gecombi-
neerd met een mooi erfgoedplekje in de zon zorgt voor een onvergetelijk 
picknickmoment. Vooraf te reserveren!
Vanaf 11.30 uur • reservaties.jabbeke.be • www.jabbeke.be/vrijetijd/
toerisme/zomeractiviteiten • 050 81 02 11 • gemeentehuis@jabbeke.be

zondag 11 juli

Vertelmoment bij hoeve Watervliet

Gidsbeurt / Eric Kellens neemt de bezoeker mee naar de 14de eeuw, vertelt 
van platbodems en trekschuiten, en brengt wallen, grachten en ophaal-
bruggen tot leven met een maquette van de site.
Een verhaal voor groot en klein, van Spaanse soldaten en Franse 24-ponders.
Een totaal andere kijk op het verleden van Handzame.
14 uur • hoeve Watervliet Handzame • gratis • https://webshop.
kortemark.be • 051 56 61 08 • reservaties@kortemark.be

4
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donderdag 22 juli

Wiek Fantastiek
Familie / Geniet van de spectaculaire voorstelling Technitis: Vilja Duo 
en Kris Doms geven op ludieke wijze weer wat er gebeurt wanneer 
techniek ons leven overneemt door een combinatie van origineel 
gecomponeerde en live gespeelde muziek, luchtacrobatie, dans en 
visuele humor. Ontdek ook De Werf: een speeltuin waarin gewerkt 
wordt! Bouw en speel mee met het evenwichtparcours en de speel-
toestellen, onder begeleiding van de baas en de chef. De Bakbib zorgt 
voor een gezellige zithoek met strips, prentenboeken, tijdschriften, 
voorleesmomentjes en kleine 'boeken'spelletjes. Of neem je liever deel 
aan een workshop zandschilderen? Blijf daarna gerust hangen in de 
strandstoelen, discobar In-motion zorgt voor een zomers muziekje. 
Vanaf 16 uur • De Kouter Bekegem • gratis toegang • 059 34 11 20  
cultuur@ichtegem.be 

donderdag 29 juli

Wiek Fantastiek
Familie / Geniet van de voorstelling Richarken: hij wordt plots koning van 
alles en iedereen… Hoe brengt hij het ervan af? Blauwhuis maakte deze 
herwerking van Shakespeares “Richard II” en brengt deze voorstelling 
voor jou op een springkasteel. Pssst, jullie mogen er achteraf ook 
nog even zelf op springen! Ontdek ook De Werf: een speeltuin waarin 
gewerkt wordt! Bouw en speel mee met het evenwichtparcours en de 
speeltoestellen, onder begeleiding van de baas en de chef. De Bakbib 
zorgt voor een gezellige zithoek met strips, prentenboeken, tijdschrif-
ten, voorleesmomentjes en kleine 'boeken'spelletjes. Of maak je liever 
zelf je verf in de mobiele verffabriek van De Rasperie? Geen paniek 
mama's en papa's, de verf is uitwasbaar! Blijf daarna gerust hangen in 
de strandstoelen, discobar In-motion zorgt voor een zomers muziekje. 
Vanaf 16 uur • Kapelhoek Eernegem • gratis toegang • 059 34 11 20  
cultuur@ichtegem.be

donderdag 8 juli

Wiek Fantastiek
Familie / Geniet van de spectaculaire voorstelling Technitis: Vilja Duo 
en Kris Doms geven op ludieke wijze weer wat er gebeurt wanneer 
techniek ons leven overneemt door een combinatie van origineel 
gecomponeerde en live gespeelde muziek, luchtacrobatie, dans en 
visuele humor. Ontdek ook De Werf: een speeltuin waarin gewerkt 
wordt! Bouw en speel mee met het evenwichtparcours en de speel-
toestellen, onder begeleiding van de baas en de chef. De Bakbib zorgt 
voor een gezellige zithoek met strips, prentenboeken, tijdschriften, 
voorleesmomentjes en kleine 'boeken'spelletjes. Of neem je liever 
deel aan een workshop zandschilderen? Blijf daarna gerust hangen in 
de strandstoelen, discobar Seaside zorgt voor een zomers muziekje. 
Vanaf 16 uur • Vossebeekplein Ichtegem • gratis • 059 34 11 20  
cultuur@ichtegem.be

donderdag 15 juli

Wiek Fantastiek
Familie / Geniet van de spectaculaire voorstelling Technitis: Vilja Duo 
en Kris Doms geven op ludieke wijze weer wat er gebeurt wanneer 
techniek ons leven overneemt door een combinatie van origineel 
gecomponeerde en live gespeelde muziek, luchtacrobatie, dans en 
visuele humor. Ontdek ook Nila HoOp: laat je uitdagen en leer een 
choreografie hoelahoepen aan! De Bakbib zorgt voor een gezellige 
zithoek met strips, prentenboeken, tijdschriften, voorleesmomentjes 
en kleine 'boeken'spelletjes. Of neem je liever deel aan een workshop 
zandschilderen? Blijf daarna gerust hangen in de strandstoelen, dis-
cobar Seaside zorgt voor een zomers muziekje. 
Vanaf 16 uur • Schrijverswijk Eernegem • gratis toegang
059 34 11 20 • cultuur@ichtegem.be
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BIB OUDENBURG EN KUNSTKRING RODERICK STELLEN VOOR: 
Poëzie– en kunstparcours

 
In het thema van de vier elementen “aarde-water-vuur-lucht” van 
zaterdag 1 mei tot zondag 15 augustus 2021

De bib en kunstkring Roderick sloegen weer de handen in elkaar en 
presenteren een nieuwe poëzie- en kunstroute in het centrum van 
Oudenburg en Ettelgem. Verspreid over de etalages kun je genieten 
van mooie poëzie en kunstwerken die passen in het gekozen thema. 
Ook hebben we op een aantal locaties panelen met gedichten in open 
lucht voorzien, met medewerking van de stadsdiensten.
We brengen dit jaar niet enkel poëzie voor kinderen, maar ook voor 
volwassenen is er een ruim aanbod.

Er is zowel een wandel- als fietstocht uitgewerkt : de wandeling start 
aan de bib, de fietstocht aan CC Ipso Facto. In beide locaties kan je 
de brochure met de nodige info en routebeschrijving gratis afhalen.

 Rondleiding groepen : op aanvraag • 059 26 87 04

 Rondleiding individueel : zat 15 mei – zat 5 juni – zat 19 
juni • om 10u aan de bib.

 De rondleidingen worden gratis aangeboden door de bib, 
wel graag op voorhand inschrijven. 

 bibliotheek@oudenburg.be • 059 56 84 90

Koekelare: Nieuwe gezinsfietstocht 
Zoek je mee  
naar de vink?

“Suskewiet, suskewiet”, zo klinkt de zang van de vink. Vinken komen 
voor in de bossen van Koekelare en Kortemark. Twee hebben er zich 
verstopt langs de nieuwe gezinsfietstocht van beide gemeenten in 
samenwerking met Westtoer. Zoek je mee?

Fietsroute / Gloednieuw in het fietsaanbod van Koekelare en Korte-
mark is de gezinsfietstocht 'Zoek de vink met Jaek en Nink'. Westhoek 
KD's Jaek en Nink nemen je mee op een dagtocht van 26,5 kilometer 
die Koekelare met Kortemark verbindt, en omgekeerd. Het parcours 
gaat vooral langs landelijke wegen en zit vol verrassingen. Kijk goed 
uit onderweg, want er zijn twee houten vinken verstopt in de bossen 
waar je voorbij fietst. Benieuwd of je ze kan vinden!

Leuke speelplekken onderweg
Deze fietstocht biedt een hele dag plezier voor kinderen en hun 
ouder(s). Op de route liggen namelijk meerdere leuke speelplekken, 
waaronder Domein de Mote, het maïsdoolhof, de Krekemeersen, het 
speelbos van Edewalle, ... Overal kan je stoppen om naar hartenlust 
te spelen of 's middags te picknicken. Een heuse uitdaging wacht je bij 
de beklimming van de Koekelare- en Ruidenberg. Maar moeilijk is het 
niet... en wanneer je boven bent, is de afdaling nog eens zo leuk! :-)

'Zoek de vink met Jaek en Nink' is een project in samenwerking met 
Westtoer. De fietstocht is 26,5 kilometer lang en volledig beweg-
wijzerd. Een folder met het plannetje en alle interessante stop- en 
speelplaatsen onderweg is gratis verkrijgbaar bij de dienst toerisme 
van Koekelare en Kortemark.

• Startplaats Koekelare: Brouwerij / Dienst toerisme, Sint-Maar-
tensplein 15B

• Startplaats Kortemark: Dienst toerisme, Brouwersplein 3

 Meer leuke tips samen met de Westhoek-KD's Jaek en 
Nink vind je op www.toerismewesthoek.be.
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Koekelare-Gistel 
Fietszoektocht langs oude spoorwegen

De Zomerzoektocht 2021 hangt dit jaar zijn karretje vast aan het 'Europees Jaar van de spoorwegen'. De gemeente Koekelare en stad Gistel slaan 
de handen in elkaar om er een prachtige zomerse gezinsrit van te maken waarmee een prijzenpot van maar liefst 1.000 euro te winnen valt.

Van 1 juni tot en met 30 september kan iedereen opnieuw deelnemen 
aan de jaarlijkse Zomerzoektocht voor het hele gezin. Het 'Europees 
Jaar van de spoorwegen' vormt een mooie aanleiding om dit karretje 
aan vast te hangen. We volgen onder meer het traject van de Spoorlijn 
62 Torhout-Oostende (de huidige Groene 62) en de oude Tramlijn 342 
Brugge-Koekelare-Leke. Koekelare en Gistel slaan voor de gelegenheid 
de handen in elkaar om er zowel een schitterende fietsrit als een 
boeiende zoektocht van te maken. Je kunt starten in beide gemeenten.

Hele dag fiets- en zoekplezier
De zomerzoektocht 'Speuren naar sporen tussen Gistel en Koekelare… 
en vice versa' is geschikt voor jonge én volwassen fietsers. In lusvorm 

leggen we grotendeels via de knooppunten een 38-tal kilometer af. 
Dit staat garant voor een hele dag fietsplezier op een rustig tempo in 
eigen streek. Er zijn onderweg immers ook verschillende interessante 
stopplaatsen en mogelijkheden tot een bezoek aan o.m. het Käthe Kollwitz 
Museum, Fransmansmuseum, Abdij Ten Putte of de Oostmolensite met 
de molen, het bezoekerscentrum en wielermuseum 'De Gistelse Flan-
driens'. Of je kan even halt houden aan het groendomein de Stationsput 
of De Mote… Maar uitrusten of gezellig iets eten of drinken kan deze 
zomer bij uitstek bij één van de horecazaken onderweg, zeker in het 
centrum van start- en eindplaatsen Koekelare en Gistel.

Prijzenpot van 1000 euro
Zoals altijd is deze zoektocht volledig gratis en is er een prachtige 
prijzenpot te verdelen onder de winnaars. Dit jaar valt er maar liefst 
€ 1000 aan streekproducten te winnen! Doe mee en kom te weten of je 
antwoorden 'op het goede spoor' zitten. Het deelnameformulier bevat 
15 vragen en is te downloaden op de websites van Koekelare en Gistel. 
Het is fysiek verkrijgbaar bij de dienst toerisme Koekelare, het Vrijetijds-
centrum Zomerloos in Gistel en in de bibliotheken van beide gemeenten. 
Op eenvoudig verzoek kan het ook per mail of post toegestuurd worden.

 Meer info en deelnameformulier te verkrijgen bij:
 Dienst toerisme, Sint-Maartensplein 15B, 8680 Koekelare, 

tel. 051 61 04 94, cultuurentoerisme@koekelare.be,  
www.toerismekoekelare.be

 Vrijetijdscentrum Zomerloos, Sportstraat 1, 8470 Gistel, tel. 
059 79 51 71, toerisme@gistel.be, www.gistel.be/toerisme

Fiets de zomer in met de Rock en Roll route in Torhout
Fietsroute / Torhout biedt deze zomer maar liefst 7 nieuwe, bewegwij-
zerde fietsroutes aan! Vanaf 1 juli 2021 kan je van start gaan met de Rock 
en Roll route. Deze 45km-lange fietstocht is ontstaan naar aanleiding van 
Rock Torhout en andere festivallocaties in Torhout en omgeving. Ontdek 
onverwachte verhalen op verrassende locaties. De fietsroute brengt je 
tot in Ichtegem naar het Plectrumfestival en naar het monument van 
Noël Steen in Koekelare, de oprichter van Rock Torhout. 

Stop onderweg even voor een slok gezelligheid langs één van de vele 
uitnodigende terrasjes en brasserietjes. Wist je trouwens dat je tijdens 
deze route maar liefst langs 9 verschillende festivallocaties zal fietsen? 

De gratis fietsbrochures zijn beschikbaar in het Vrijetijdshuis in Torhout 
vanaf 1 juli. Ontdek nog meer bewegwijzerde themaroutes. De route 
start op de Markt in Torhout. Alternatief: start in Koekelare aan het 
Park de Mote. Spring in het zadel en volg de rode bordjes met de 
Rock en Roll route. 

Klaar om de zomer in te vliegen met een stevige 
portie festivalgeschiedenis? 

Onder het motto 'It's only rock'n roll & I like it!'. 

Voor meer informatie, ga naar www.visittorhout.be 
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Polderrandfietsroute
Op verschillende plaatsen in Gistel kan je instappen op het fietsnetwerk 
van het Brugse Ommeland en de Kust. De knooppunten zijn de leidraad 
voor een zelf uitgestippelde route in de windrichting naar keuze.

Deze Polderrandfietsroute laat recreanten de rand van de kustpolders 
verkennen in een tocht van 47 kilometer. De fietsers verkennen twee ver-
schillende landschappen. De weidse open vlaktes bij Gistel en Oudenburg 
maken plaats voor enkele magnifieke boscomplexen, zoals het historisch 
waardevolle Vloethemveld in Jabbeke en Zedelgem. Natuurdomein Hoge 
Dijken in Roksem is een walhalla voor vogelspotters. Langs de Groene 
62 is het aangenaam verpozen aan de Stationsput in Eernegem, waar 
de stoomtreinen van water werden voorzien.

In samenwerking met Greenlane adventure 
werden vijf themafietstochten ontwikkeld die 
vertrekken uit de vier deelgemeenten. Ze 
kunnen gratis kunnen gedownload worden, 
ook in GPS-tracks.

 Nieuw! 8 bewegwijzerde wandelingen 
 
Vanaf 1 juli zijn er 8 bewegwijzerde wandelingen met beschrijving 
beschikbaar!
Gistel heeft vijf historische wandelingen rond gekende figuren die jou 
meeloodsen door Gistel.
Stap op eigen tempo in de voetsporen van Pieter Bortier, Oscar Dekeyzer, 
Gerardus Clement, Alfons Van Hee, Sint-Godelieve en een Snaasker-
kenaar. Deze wandelingen vertrekken vanuit de verschillende deelge-
meenten Moere, Zevekote, Snaaskerke en Gistel.
Zo leer je niet alleen de geschiedenis maar ook de mooiste plekjes kennen.
Daarnaast kun je ook genieten van een wandeling in het centrum en een 
zitbankenwandeling met oefeningen voor groot en klein. De wandelingen 
zijn te verkrijgen via toerisme@gistel.be of via www.gistel.be/toerisme
 

KrisKrasRoute
 
Speciaal voor families met kids tussen 10 en 14 jaar is er KrisKrasFiets-
zoektocht! Tijdens deze QR-zoektocht ontdek je niet alleen talrijke mooie 
stukjes natuur maar ook een aantal pareltjes van het lokale erfgoed. Op 
de route kun je ook van een hapje en een drankje genieten.
De korte tocht is 20 km, de lange is 30 km. Je volgt het fietsnetwerk van 
het Brugse Ommeland. 
Onderweg kom je 10 plaatsen tegen waar je een QR-code kunt inscannen 
en een filmpje kunt bekijken. Los de vragen op en met al deze getallen 
kun je één getal vormen. 
Stuur je antwoord samen met een selfie op naar toerisme@gistel.be 
en win een geschenkje!
De brochure die je op weg zet, downloaden via www.gistel.be.
 

Godelieve Fietsroute in 't NIEUW
 
De Godelieve fietsroute was aan een dringende opfrissing toe. En dat 
is nu gebeurd!
De 40 kilometer lange bewegwijzerde fietstocht is een uiterst aantrekke-
lijke combinatie van prachtige polderzichten en veel leerrijke infopunten 
(QR-codes) over Sint Godelieve. Start en aankomst van de fietslus zijn 
voorzien aan de Godelieveabdij Ten Putte in Gistel, Abdijstraat 86. 
Onderweg vindt de deelnemer regelmatig gelegenheden om te rusten 
al dan niet met sanitaire voorzieningen of drankmogelijkheden, zoals 
onder andere in de cafetaria van de abdij zelf.

GodelieveKRONEN-route
 
1 juli tot en met 31 augustus / Deze wandeling van ruim 6 kilometer moet 
een éénmalig Coronaproof alternatief zijn voor de jaarlijkse Godelieve-
processie. Het parcours vertrekt aan Abdij Ten Putte en brengt je heen en 
terug tot de site rond de kerk in het centrum van Gistel. Onderweg zijn 
een tiental stille QR-momentjes ingelast met ongepubliceerde tekstjes 
en Godelieveweetjes. Verschillende Godelieve-thema's met verrassende 
hedendaagse kijk worden aangekaart. Daaruit blijkt het engagement van 
Godelieve zelfs vandaag nog waardevol. Haar strijd tegen armoede, 
mishandeling, discriminatie… blijft heel actueel.

Het geheel, een samenwerkingsinitiatief van het processiecomité, de 
vrienden van het Godelievemuseum, de toneelkring Gulden Toren, de 
familieheemkring Gestella en het stadsbestuur is vrij toegankelijk. 

Info: coördinator, Toon Beelaerts, 0474 65 38 59 

In en rond Gistel
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donderdag 5 augustus

't Klein Podium : Lezing in de reeks  
“Denken over kunst”

Lezing / Elk jaar wordt er in het kader van de tentoonstelling iD eST een 
lezing gegeven door een vooraanstaand filosoof, denker of kunsthistoricus 
omtrent de wijze waarop we met kunst omgaan. Telkens probeert de spreker 
met het publiek in dialoog te gaan en interactie los te weken. Bij het ter 
perse gaan was de naam van de voordrachtgever nog niet bekend. Hou op  
www.ichtegem.be in de gaten wie er ons dit jaar met zijn kennis zal gaan 
verrijken.
Sint-Amanduskerk Bekegem • 19 uur • gratis, inschrijven verplicht via 
cultuurdienst@ichtegem.be

zaterdag 7 augustus

Ookunst / Kunstroute 
Expo / Met een jaar uitstel zijn we in 2021 toe aan de 20ste editie van de 
kunstroute. Een 86-tal kunstenaars brengen een heel divers aanbod van 
kunst in een originele opstelling in niet-alledaagse locaties. Naast een ruim 
aanbod aan Belgische kunstenaars verwelkomen we ook 10 Nederlandse,  
6 Franse kunstenaars en 1 Slovaakse glaskunstenaar.
 t.e.m 10 augustus + 12 t.e.m 15 augustus • 10 tot 18.30 uur • diverse  
locaties • 15 euro • roger.leyn@skynet.be 

zondag 8 augustus

MA Festival / VéloBaroque

Klassiek / MA Festival Brugge neemt je mee op een muzikale fietstocht 
door het Brugse ommeland. Dit jaar verkent VéloBaroque de omgeving ten 
zuid-westen van Brugge, waar plaatselijke parels als de Sint-Eligiuskerk 
van Snellegem ingepalmd worden met avontuurlijke barokconcerten. Alle 
info via MA Festival.
Brugge-Zedelgem-Jabbeke • € 29 • www.mafestival.be • 0470 82 62 46  
info@mafestival.be 

donderdag 12 augustus 

't Klein Podium : Anne-Leen Gevaert (OAZE)
Muziek / De passie voor de hobo begon op 9-jarige leeftijd in de Kunst-
academie Torhout. Anne-Leen Gevaert groeide verder in de opleiding Muziek 
aan het Lemmensinstituut te Leuven. Solo treedt deze jonge muzikante op 
als ondersteuning voor allerlei klassevolle evenementen. Ze maakt tevens 
deel uit van enkele professionele kamermuziekensembles. Het houtblaas-
kwintet Venturi dankt zijn naam aan de 18de-eeuwse fysicus en pionier in de 
fluïdomechanica Giovanni Battista Venturi. Het Woodwork rietkwintet dankt 
zijn naam aan het materiaal waaruit alle instrumenten vervaardigd zijn: 
hout. Het kwintet start in seizoen 2021-2022 met zijn eerste concerttour. 
Vandaag staat Anne-Leen in duo op het podium met haar hobo, begeleid 
door piano voor een stemmig klassiek concert.
Sint-Amanduskerk Bekegem • 19 uur • Toegang gratis, inschrijven  
verplicht via cultuurdienst@ichtegem.be.

donderdag 19 augustus

't Klein Podium : Innertide accoustic
Muziek / Innertide uit Gistel richt zich niet op één genre, maar kiest een 
stijl die bij elk nummer past. De songs gaan van slaande protestrock tot 
zalvende jazz, met de funk en blues ergens tussenin. Voor de speciale 
setting van het kerkje van Bekegem komen ze in een afgeslankte akoestische 
setting en wordt de keuze van de songs aangepast aan de sereniteit van de 
omgeving. Lieven en Els, ondersteund door Saar Demuynck, nemen jullie 
mee op een intieme muzikale tocht.
Sint-Amanduskerk Bekegem • 19 uur • Toegang gratis, inschrijven  
verplicht via cultuurdienst@ichtegem.be.

zaterdag 21 augustus

Jan Ducheyne, Isabelle en Philippe Decraene  
Luna Roja – een perfecte 'blend' van muziek 

en woordkunst
Muziek en poëzie / Gedichten gecombineerd met muziek, maar soms staat 
de muziek er als een orgelpunt tussen. Of de muziek als een opborrelend 
laken waaruit een gedicht tevoorschijn komt. Gedichten en muziek zijn 
onlosmakelijk geheel geworden! Kleed je goed want het is onder de blote 
hemel. Bij regen gaat dit evenement niet door.
20 uur • Grasplein (niet overdekt) Vlamingveld 40 VTC Jabbeke  
gratis • verplicht inschrijven • reservaties.jabbeke.be • 050 81 02 11 
gemeentehuis@jabbeke.be
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donderdag 26 augustus

't Klein Podium : Maite Van Hellemont
Film en audio / In 2018 was Maite Vanhellemont te gast op Kunstenfestival 
PLAN B in Bekegem als lid van OUTLINE Platform. Tijdens het festival 
verbleef ze bij een gastgezin: Noël & Marijke. Er ontstond een speciale band 
die, ondanks hun verschillende wereldvisies, een blijvende indruk maakte op 
Maite. In het kader van Veldwerk, een nieuw project van de organisatoren 
van Kunstenfestival PLAN B, keerde ze terug om te werken aan Zoals mij 
gewoon is. In dit project, bestaande uit een korte film en verschillende 
tekst- en audiofragmenten, zoekt Maite naar een dialoog tussen haar werk 
en de kijker, tussen de maker en het onderwerp, tussen haarzelf en iemand 
die het misschien niet met haar eens is, tussen het werk en de ideeën die 
ze heeft over de wereld. Het afgelopen jaar verliep natuurlijk anders dan 
verwacht, waardoor het moeilijk te voorspellen is wanneer Maite dit project 
kan afronden. In ieder geval organiseert ze op donderdag 26 augustus een 
eerste toonmoment van dit werk in wording, met aansluitend gesprek in 
de kerk van Bekegem. Ook kan je de verschillende audiofragmenten die ze 
creëerde beluisteren tijdens een wandeling in de omgeving. 
Sint-Amanduskerk Bekegem • 19 uur • Toegang gratis, inschrijven ver-
plicht via cultuurdienst@ichtegem.be.

zondag 29 augustus

't Klein Podium : Peter Jacquemyn
Voorstelling / Binnen het kader van zijn eigen tentoonstelling brengt 
kunstenaar-muzikant Peter Jacquemyn een door hem zelf begeleide 
voorstelling. Behalve veelzijdig kunstenaar, legt Peter zich eveneens toe 
op het brengen van performances die zijn eigen werken en die van anderen 
op een heel ander niveau weten te tillen. Hij begeleidt deze performance 
op double bass (contrabas) in een wervelende interactie tussen geluid, 
beweging en voorwerp.
Sint-Amanduskerk Bekegem • 19 uur • Toegang gratis, inschrijven ver-
plicht via cultuurdienst@ichtegem.be.

t/m 30 september

Met bij op stap
 
Wandelen / Tot na de zomervakantie van 2021 kan je deelnemen aan de 
wandelingen 'Met bij op stap' van Huis van het Kind. Zin in een gezinsuitje 
in je eigen buurt? Ga dan mee met bij op stap en doe de interactieve 
4000-stappenwandeling in Eernegem of Ichtegem. Bij heel wat bordjes 
van de 4000-stappenroute kun je ons bijtje terugvinden met een QR-code. 
Scan de code met je gsm en ontdek wat je hier kunt beleven. Je start aan 
de sporthal van Eernegem of aan de sporthal van Ichtegem en volgt de 
pijlen van de 4000-stappenwandeling. Opdracht klaar? Ga dan vlug op zoek 
naar het volgende bordje, veel plezier!
Ichtegem • gratis • 4000 stappenwandeling - Gemeente Ichtegem  
059 34 11 20 • huisvanhetkind@ichtegem.be

tot 15 september

Fietsfotozoektocht                   

Fietstocht / Deze fietsfotozoektocht voor gezinnen heeft startpunten in de 
drie deelgemeenten en loopt tot 15 september. Om alle foto's te vinden, 
volg je de aangegeven fietsknooppunten. Achteraf geef je de antwoorden 
door aan de sportdienst via de brievenbus van de bib van Eernegem of 
Ichtegem. Het deelnameformulier kan je downloaden op de website. Uit 
alle goeie inzendingen verloten we op het einde van de zomer een mooie 
Ichtegemse prijs!
Ichtegem • gratis • https://www.ichtegem.be/fietsen • 059 34 11 39   
cultuur@ichtegem.be 

Totale 
fietsroute 
21,5 km

FIETS
FOTO
ZOEKTOCHT

DOOR ICHTEGEM – EERNEGEM - BEKEGEM

STARTPUNT

Naam:    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  

Voornaam:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Adres:    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  

.  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
.  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
  .  .  .  .  .  .  .  .  .  

.  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
 .  

Telefoonnummer:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

E-mailadres:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

UIT ALLE GOEDE INZENDINGEN 

VERLOTEN WE OP 15 SEPTEMBER 2021 

EEN MOOIE ICHTEGEMSE PRIJS.

VEEL FIETS- 
EN ZOEKPLEZIER!

Steek de oplossing in de brievenbus van 

de bib in Eernegem of Ichtegem en noteer je:

IN ICHTEGEM: 

AAN KNOOPPUNT 3 
(Rozendaalweg 2)

IN EERNEGEM: 

AAN KNOOPPUNT 30 

(Station Eernegem)

IN BEKEGEM: 

AAN KNOOPPUNT 64 

(kruispunt Bekegemstraat – Zeeweg)

i.s.m. WTC Blijf Jong Ichtegem

i.s.m. WTC Blijf Jong Ichtegem
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Fietseluren is een knotsgek avontuur waarbij 
Kortemark en Koekelare veranderen in een 
stripverhaal waar je samen met je kroost 
doorheen fietst. Het dorp is zijn kluts kwijt. 
Help jij ook om hem terug te vinden?

Fietseluren staat voor een doldwaas avontuur 
op de fiets voor jong en oud. Net zoals in 
een stripverhaal beleef je tijdens deze tocht 
dolkomische avonturen met jezelf, de fietser, 
als hoofdpersonage. Op ludieke wijze ontdek 
je de mooiste en zelfs enkele minder bekende 
plekjes van Koekelare en Kortemark. Je achter-
haalt waarom het dorp nu net de kluts kwijt is.

Bij de start bekijk je een filmpje met de bedoe-
ling van de fietsrit. Daarna ga je op weg en 
passeer je langs weiden, bossen, de Koekelare- 
en Ruidenberg op en fiets je letterlijk door het 
'stripboekdorp'. De gekste taferelen zullen jouw 
eigen verhaal compleet maken.

Elke deelnemer krijgt ook nog eens het strip-
verhaal mee naar huis om het avontuur nog 
eens opnieuw te kunnen beleven. Met zijn 14,5 
km is 'Fietseluren' voor iedereen haalbaar, 
zowel jong als oud. Twee uurtjes fietsfun voor 
het hele gezin verzekerd!

Fietseluren wil uiteraard coronaveilig zijn en 
zal daarom met tijdslots werken. Het hele 
parcours is éénrichtingsverkeer en verloopt 
uiteraard in openlucht. Social distancing wordt 
gegarandeerd van start tot finish. Kom met je 
bubbel en fiets samen deze geweldige tocht.

24 en 25 juli, Koekelare-Kortemark 

Fietsen door een stripverhaal
12

24/25

JULI

2021

EENEEN
FIETSAVONTUUR
FIETSAVONTUURKNOTSGEKKNOTSGEK

www.fietseluren.beMEER INFO

KOEKELARE
21-05-18-FL-Affiche-A2.indd   421-05-18-FL-Affiche-A2.indd   4 27/05/2021   00:1727/05/2021   00:17

• Wanneer: zaterdag 24 en zondag 25 juli
• Starturen: tussen 11 en 18 uur (bij het inschrijven dien je een tijdslot te kiezen)
• Startplaats:

- Cultuurzaal De Balluchon, Moerestraat 19, Koekelare
- OC Edewallehof, P.D. Vanhautestraat 10, Kortemark

• Deelnameprijs: 2 euro per persoon (incl. stripverhaal)
• Inschrijven: www.koekelare.be/fietseluren of https://webshop.kortemark.be/Activities/Overview
• Meer info:

- Dienst toerisme, Sint-Maartensplein 15B, Koekelare, cultuurentoerisme@koekelare.be, 
 051 61 04 94
- Dienst toerisme, Torhoutstraat 9, Kortemark, toerisme@kortemark.be, 051 56 61 08



12Interview

Wat heeft er jou toe gebracht om kunstenaar te worden? 
Hoe ben je eraan begonnen?

Als kind al had ik de drang om wat ik zag in klei na te maken maar de 
lessen esthetica in het middelbaar onderwijs openden voor mij de wereld 
van de kunst. 
Thuis stond alles in het teken van werk in onze grote dorpswinkel en veel 
ruimte voor kunstzinnig bezig zijn was er niet. 
Ik herinner mij dat ik rond mijn zestiende al de onafgewerkte slavenfiguren 
van Michelangelo in het Louvre in Parijs zat na te tekenen en toen ik na 
mijn latijns-Griekse een paar jaar in het klooster verdween ontdekte ik in 
de bibliotheek kunstboeken over Rodin en andere beeldhouwers. 
Van zodra ik kon, startte ik een beeldhouwopleiding in de academies die 
op mijn weg kwamen. Zo kon ik in de beeldhouwklassen van een viertal 
academies de vaardigheden meepikken van de leraren beeldhouwen. 
Ik kwam er snel achter dat vooral het bewerken van steen mij het meest 
lag en dat ben ik tot vandaag blijven vervolmaken. 

Ben je ooit voltijds kunstenaar geweest?

Het was mij ook snel duidelijk dat een kunstenaarsbestaan financieel een 
groot risico inhield en een opleiding tot maatschappelijk werker was een 
veiliger basis om een gezin en een leven op te bouwen. Dit beroep bracht mij 
ook in een creatief leven als gezinstherapeut in een psychiatrisch ziekenhuis 
maar de microbe van het beeldhouwen heeft mij nooit meer losgelaten. 
Ons gezinsleven bracht mij in Gistel waar ik aan de Moerdijk de ruimte 
vond om mijn beeldhouwleven vorm te geven. 

Wat drijft jou?

De erkenning als beeldhouwer is er al heel vroeg gekomen door de beeld-
houwwedstrijd van het Vermeylenfonds Oostende waar ik laureaat werd. 
Beelden van mij zijn zowat overal in openbare en private collecties terecht-
gekomen. 
Ook in Gistel werden, via de toenmalige Gistelse burgemeester Tulpin, 

Lieven Debrabander: 

Cultureel ambassadeur Gistel - Kunstenaar

Lieven Debrabandere is in 1945 geboren in 
Vichte. Op zijn 27ste huwde hij en settelde 
zich in Gistel.

Hij werkt met verschillende materies. 
Kalksteen, zowel het witte - bekend als 
Carrara - als het zwarte marmer en albast 
worden door hem onderhanden genomen.

Wij gingen naar aanleiding van het project 
Kunst in 't Steedje met hem in gesprek.
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twee monumentale beelden geplaatst. 
Ondertussen ben ik 76 geworden en werk ik nog even hard door aan het 
maken van beelden in steen die stilaan mijn leefomgeving bevolken. Mijn 
technische uitrusting in mijn atelier staat mij toe om zowat alle formaten 
van beelden te maken die ik wil en ik kan nog altijd experimenteren met 
nieuwe vormen en technieken. 
Waar ik vroeger het land bereisde om overal mijn beelden te tonen heb ik 
mij nu hier teruggetrokken om zo lang mogelijk te blijven beelden maken 
uit de natuursteen die ik in mijn leven verzameld heb. 

Waardoor word je geïnspireerd?

Door mijn werkwijze, de taille directe vind ik in zowat elke steen mijn weg 
om mijn vormwereld uit te werken. Daaruit is een lyrisch abstracte stijl 
ontstaan die refereert aan de modernistische beeldhouwstijl met als grote 
voorbeelden Henri Moore, Brancuçi, Hepworth, Zadkine. Ze hebben mij 
de toelating gegeven om mijn eigen ding te doen waardoor mijn beelden 
herkenbaar worden. Verder haal ik mijn inspiratie vooral uit de natuur en 
uit de complexiteit van de verschillende relaties tussen mensen.

Waarom is kunst belangrijk voor een individu? 
Voor een maatschappij?

Ik heb het altijd belangrijk gevonden om kunst laagdrempelig te houden, 
beschikbaar voor iedereen die erdoor geroerd en gegrepen wordt. 
De titel van cultureel ambassadeur én kunstenaar is een waardevolle 
erkenning voor mijn creatieve werk en door de open bebouwing waar ik 
woon zijn mijn beelden mijn echte ambassadeurs voor de vele passanten 
op de Groene 62. 
Ik vind het ook heel belangrijk dat stad of gemeente, ruimte en moge-
lijkheden creëert voor kunst. Daarom is een initiatief zoals “Kunst in 't 
Steedje” heel belangrijk. 
Daarnaast maak ik deel uit van de kunstroute die jaarlijks in augustus door 
Ichtegem wordt georganiseerd en waar ik met mijn atelier aan deelneem. 
De laatste jaren organiseren we ook jaarlijks een “beeldhouwweek” om 
jonge mensen te laten delen in onze overvloed van stenen en materiaal. 
Een wisselende groep jonge, internationale kunstenaars uit het Brusselse 
komen hier kennismaken met het werken in steen en vertalen dit dan 
in een eigen werk.

Hoe beleef je het creëren van een kunstwerk?

Kunst is voor mij dus levensnoodzakelijk, niet alleen voor mijzelf als 
maker maar ook als bijdrage in een gemeenschap. 
Schoonheid in al zijn vormen is voor mij een roeping en een medicijn 
tegen verval en onrecht. 
In deze tijden van ecologisch denken zou je kunnen zeggen: laat die 
stenen voor wat ze zijn maar wat kan men zinniger doen met steen dan 
er schoonheid aan toevoegen en aan de gemeenschap teruggeven in de 
vorm van kunst? 
Ik kan niet leven zonder kunst in al zijn vormen en dan denk ik dat dit 
voor meer mensen zo is. Uit de reacties van mensen op mijn beelden 
haal ik de motivatie om dit te blijven doen en ik hoop ook dat Gistel zal 
blijven investeren in het uitdragen en beschikbaar maken van kunst voor 
iedereen die er behoefte aan heeft. 
Je kan Lieven Debrabandere contacteren via www.moerdijk.be

Ontdek de Oostmolensite! 
 
De Oostmolensite koerst! Onze deuren staan voor jullie open
Leer, beleef, ontdek, beweeg, probeer, maar vooral… geniet!

Ontdek en beleef de KOERSbus    
 

Wielrennen / KOERS, het Museum van de wielersport uit Roeselare 
kocht een tweedehands bus en bouwde die om tot wielermuseum 
op wielen. Naar aanleiding van het
Wereldkampioenschap wielrennen, dat in september 2021 in Vlaan-
deren plaats vindt, werd KOERSbus volledig ingericht met WK-me-
morabilia.
Van zondag 11 juli tot zondag 21 juli 2021 trekt KOERSbus op Ronde van
België, op zoek naar het WK-verleden van ons land. 
Gistel is de thuisstad van wereldkampioen Johan Museeuw (Lugano 
1996).
Een replica WK-truitje zal gesigneerd worden door Johan Museeuw.
De KOERSbus is aanwezig van 10.30 uur tot 14.00 uur.

Observeer en geniet van de mooie 
Oostmolen 

 
Erfgoed / De Oostmolen is een staakmolen op torenkot met twee 
functies: graan malen in de molenkast en olie slaan in het torenkot. 
Observeer de werkende molen... een belevenis voor al je zintuigen!
De Oostmolen is voor de gelegenheid mooi bevlagd.
Doorheen de dag zijn er rondleidingen mogelijk. Met veel enthousi-
asme vertelt de molenaar zijn verhaal en is er de mogelijkheid tot 
de aankoop van meel.
In het bezoekerscentrum verneem je meer over de rijke Gistelse 
molengeschiedenis.

zondag 11 juli - 10 tot 17 uur 

Belevingsdag:  
De Molensite koerst!

 

Cultuur - erfgoed



14Cultuur - erfgoed

Ontdek de Gistelse Flandriens en de 
Gistelse wielerverhalen

 
Wielrennen / Loop eens binnen in ons klein maar fijn wielermuseum over 
onze twee Gistelse Flandriens! Er wacht je een boeiende ontdekkingsreis 
langs de wielerprestaties van Sylveer Maes (tweevoudig tourwinnaar) en 
Johan Museeuw (de leeuw van Vlaanderen). Foto- en beeldmateriaal en 
typische verzamelobjecten belichten de prestaties van beide Flandriens.
In de voormiddag wordt een authentieke fiets van Johan Museeuw 
bijgezet in het Wielermuseum.

Stap terug in het verleden, breng een 
bezoek aan Gestella

 
Tentoonstelling / Gestella is de Heem- en familiekundige kring van 
Gistel en omgeving.
Voor de gelegenheid heeft Gestella een tentoonstelling opgesteld over 
de Gistelse wielerhelden.
De tentoonstelling kan bezocht worden tot 17 uur.

Breng een bezoek aan de educatieve 
bijenhal, het huis van 60.000 bijen

 
Bezoek / De imker vertelt je het verhaal van de honingbij. Maak kennis 
met de verschillende producten van de bijen. De Imkervereniging  
De Kustbie vertelt je graag hoe ook jij kan helpen je omgeving bijen-
vriendelijk te maken.

Beweeg en probeer zeker eens de gekke 
fietsen uit

 
Familie / Wat een raar gevoel; je voeten staan stil op de pedalen. De 
fiets komt pas in beweging als je met je achterwerk op en neer beweegt. 
Stuur je naar
rechts, dan ga je links. Moeilijk om te berijden, een echte uitdaging. 
Ontdek de 8 gekke fietsen. Genieten voor klein en groot.

Maak kennis met het alpaca-atelier
 

Familie / Ook in Gistel kan je wandelen en kennis maken met Alpaca's
Er zijn ook workshops mogelijk.
Kom langs op de informatiestand en kom alles over de arrangementen 
te weten.
Het alpaca-atelier is niet heel de dag aanwezig, check de uren op 
www.gistel.be/toerisme.

Bistro de Molenhoeve
Genieten / Even uitrusten en dromen in een landelijke herberg met een 
prachtig buitenterras kan bij Bistro de Molenhoeve.

Bibliotheek Ter Elst
 
Bib / Ook de bib zet in juli het Gistelse wielerverleden en de Oost-
molensite in de kijker.
Opgelet: de bibliotheek is dicht van 11 tot 21 juli.

 Wens je een volledig overzicht van wat in Gistel te beleven is, bekijk dan zeker ook eens www.gistel.be/toerisme
 Je vindt er onze toeristische brochure met daarin alle informatie over mooie locaties. Je vindt er ook informatie over wandel- en 

fietstochten in Gistel.

 Voor de organisatie van deze dag volgen we te allen tijde de geldene coronamaatregelen!
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De succesvolle kunst- en cultuurmarkt KoekelART is dit jaar toe aan 
zijn derde editie op zondag 15 augustus. Het belooft opnieuw een 
schitterende plejade van beeldende kunst in verschillende vormen en 
van jong muzikaal talent op het podium te worden.

De cultuurraad en dienst cultuur van Koekelare scheppen graag ruimte 
voor het tonen van creatief werk en talent uit eigen gemeente en de 
regio. Voor de derde keer zal de tweejaarlijkse kunst- en cultuurmarkt 
KoekelART hiervan het levende bewijs vormen op zondag 15 augustus. 
Het is slechts één keer in twee jaar, dus noteer deze afspraak zeker 
in je agenda!

OAZE voor vers talent
Zoals de voorbije twee edities zullen tientallen beeldend kunstenaars 
en enkele lokale verenigingen opnieuw het Concertplein rond de kiosk in 
Koekelare inpalmen. Het gevoel van een bezoek aan de wereldberoemde 
kunstmarkt in Montmartre is nooit veraf. Ook de benedenverdieping 

van Huis Proot zal gevuld zijn met o.m. schilderkunst, glasgravures, 
wenskaarten, handlettering, juwelen, keramiek, houtsnijwerk, hoeden, 
fotografie, lederwaren, kleinmeubelen, enz.

De foyer van cultuurzaal De Balluchon wordt exclusief voorbehouden 
voor een aantal 'jonge makers' die zich verzameld hebben op het artis-
tiek platform OAZE.be van Ginter. Zij laten zien welk jong talent er zoal 
in onze regio schuilgaat en welke 'de kunstenaars van morgen'zullen 
zijn. Kom eens kijken: je zal versteld staan van wat er zoal reilt en zeilt 
in ons regionaal cultuurlandschap!

Muziek op de kiosk
Als klap op de vuurpijl is er de hele dag door muziek op de kiosk. Ook 
hier wordt de kaart van het lokaal en vers talent getrokken. Fanfare 
Sint-Joris brengt een wandelconcert en als afsluiter zal een bekendere 
band bekende covers brengen die de sfeer van Montmartre volledig 
naar Koekelare zal halen!

Uiteraard zal alles coronaproof verlopen. Iedereen wordt met open 
armen ontvangen. Het enige wat je hoeft te doen is genieten van de 
sfeer, nieuwe dingen ontdekken, bekenden ontmoeten, iets eten of 
drinken op een terras en je voor de rest houden aan de maatregelen 
die op dat moment eventueel nog zullen gelden…
Tot 15 augustus! Tussen 10 en 18 uur! Venez et jouissez …

 Meer info:
 Dienst cultuur, Sint-Maartensplein 15B, Koekelare,  

051 61 04 94, cultuurentoerisme@koekelare.be,  
www.koekelare.be/koekelART

Met Kunst in 't Steedje nodigen we iedereen uit om de zomer in eigen 
streek te beleven. Dit project zal plaats vinden in open lucht en is 
toegankelijk voor iedereen. 
Kunst wordt dichter bij de mensen gebracht! Niet iedereen heeft het 
geluk om van thuis uit met kunst in aanraking te komen. Voor velen 
lijkt de drempel naar een galerij of museum nog altijd te hoog. Deze 
kunsttentoonstelling wil hier aan tegemoet komen door werken en 
werkjes tentoon te stellen in de etalages van winkels in het centrum. 
Tijdens een korte wandeling zul je verwonderd staan over de werken 
van kunstenaars van Gistelse bodem. Een brochure en QR-codes geven 

jou meer info.
Om de toeschouwer meer betrokken te maken, nodigen we je uit om 
ons een selfie te bezorgen met het kunstwerk dat je zelf het leukst 
vindt. Zo maak je kans op een mooie prijs. Op deze manier kan er een 
leuke prijs gewonnen worden.
De tentoonstelling loopt van 20 juni tot en met 12 september 2021.

 Meer info: zomerloos@gistel.be • 059 27 98 71 
https://kunst-int-steedje.webnode.be 

zondag 15 augustus 

Beeldende kunst en muziek op KoekelART 

Kunst in 't Steedje – tot en met 12 september
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We geven je al een eerste blik 
op het programma van Open 
Monumentendag. Dit jaar gaan 
we met het thema Orgels en 
Marktliederen aan de slag. 

Gistel 
Het waardevolle Van Peteghe-
morgel van 1776 in de Sint-Ni-
klaaskerk te Moere wordt het 
centrale aantrekkingspunt voor 
vele orgelliefhebbers en gega-
digden in Gistel.

Het prachtig gerestaureerde instrument zal het hele weekend open-
gesteld en bijna doorlopend bespeeld worden. Wie interesse heeft kan 
specifieke vragen stellen aan de orgelist ter plaatse.

Zaterdagavond 20.15 uur moet het jaarlijks concert met orgel en clave-
cimbel het hoogtepunt van het interessante weekend worden. Antoine 
Tronquo en Dieter Van Handenhoven zijn de solisten.

Tickets en info: Toon Beelaerts, 0474 65 38 59

Daarnaast zorgt de cultuurraad voor een knipoog naar vroeger met 
marktliederen van Erik Wille. De marktzangers waren de nieuwsbrengers 
voordat de radio en televisie hun intrede deden.

In de sfeer van toen wordt samen met de marktzanger de keel geschraapt. 
Er is een drankje en een hapje aanwezig. Dit alles zal doorgaan in het 
centrum van Snaaskerke.

Meer info: zomerloos@gistel.be of via www.gistel.be
Ook aan de Oostmolen zullen de orgelliefhebbers aan hun trekken 
kunnen komen. 

Koekelare
Ook in Koekelare staat Open Monumentendag dit jaar in het regionale 
teken van orgels en marktliederen. In de tankkelder van de Brouwerij 
wordt het miniatuur-Mortierorgel afkomstig uit het voormalige Brugs 
Orgelmuseum voor de gelegenheid nieuw leven ingeblazen. Kom dat 
zien! De Sint-Martinuskerk beschikt over twee orgels. In 1843 bouwden 
Pierre (jr) van Peteghem en zoon (Gent) een nieuw instrument in een 
aanwezige oude orgelkast. In 1886-88 werd een nieuw doksaalorgel 
gebouwd door Jacobus-Philippus Forrest (Roeselare) in een nieuwe 
gedeelde orgelkast, maar met integratie van een ruime hoeveelheid 
Van Peteghem-pijpwerk. In 1984 werden enkele registers uit het orgel 
weggenomen en beneden verwerkt in een nieuw koororgel door Jean 
Bruggeman (Marke). Sindsdien is het doksaalorgel buiten gebruik.

Organist Johan Maertens zorgt in de namiddag voor tekst en uitleg en geeft 
ook een muzikale demonstratie op het Bruggemanorgel. Peter Ledaine – 
geboren in Koekelare – sluit Open Monumentendag in schoonheid af met 
een concert op hetzelfde orgel. Hij is directeur van de Stedelijke Academie 
voor Muziek en Woord van Blankenberge. Als organist is hij verbonden 
aan de hoofdkerk St.-Petrus en Paulus en aan de Kapucijnenkerk van 
Oostende. Hij bespeelt er het monumentale Schijven-Flentop-orgel, 
het Thomas-orgel in Silbermannstijl én het nieuwe barokorgel, gebouwd 
door Stan Arnouts in vroeg 17de-eeuwse stijl. Hij concerteert regelmatig 
in binnen- en buitenland en realiseerde diverse cd-opnames. Sinds 1993 
is Peter Ledaine dirigent van het Orlandusensemble.

Je tocht door Koekelare zal je kunnen vervolledigen met het Lange Max 
Museum en de Hovaeremolen. Daar komen een orgel- en accordeon-
speler langs die markt- en andere liederen ten gehore zullen brengen. 
Er wordt ook nog gezorgd voor verdere animatie en inkleding op de 
vier locaties. Deze zal je op 12 september met de fiets of de auto met 
elkaar kunnen verbinden om er een mooie (namid)dag van te maken.

Meer details van zodra bekend op www.koekelare.be/cultuur-thema.

Er volgt nog een folder met het volledige aanbod uit alle Ginter gemeen-
ten. De verschillende gemeenten pakken het thema op hun eigen manier 
aan dus het belooft een mooi gevarieerd programma te worden!

11 en 12 september

Open Monumentendag 

  Open 
Monumenten-
  dag

Zondag 
12 sept. 2021

openmonumentendag.be
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Zedelgem 
Op zaterdag 11 en zondag 12 september kan je in Zedelgem terecht bij 
kunstenaar-verzamelaar Patrick Marote. Hij opent voor het eerst de 
deuren van zijn loods en laat je kennismaken met zijn privécollectie 
indrukwekkende en kleurrijke dansorgels. Het zijn unieke stukken: hij 
verzamelde oude onderdelen van orgels en verwerkte of 'recycleerde' 
ze tot nieuwe dansorgels. Decap Herentals, het generatiebedrijf orgel-
bouwers, vertelt hoe ze zorgen dat de prachtige orgels tot in de puntjes 
werken. Verwacht je aan een boeiende rondleiding en vooral veel muziek 
en gezelligheid. 

Inschrijven is verplicht. Wacht niet te lang, de plaatsen zijn beperkt! 

Praktisch:
Wanneer: zaterdag 11 september (14-20 uur) en zondag
12 september (10-16 uur)
Waar: Maantjeveld 1B, 8210 Zedelgem 
Duur rondleiding: max. 1 uur 
Inschrijven: mogelijk vanaf 2 augustus via www.zedelgem.be/ 
Open-Monumentendag
 
Meer info via archief@zedelgem.be of 050 81 44 14
Deze activiteit gaat door onder voorbehoud van de geldende 
coronamaatregelen. 

Kortemark
Expo / In 1956 werd het bedrijf "Jos. Loncke & Zonen" opgericht, door Jozef 
Loncke. Sindsdien is het bedrijf een begrip geworden binnen de wereld 
van orgelbouwers. Van Ieper tot in Brussel, in de Heilig-Hartbasiliek van 
Koekelberg, geniet met tot op vandaag van de klanken die uit de orgels van 
de familie Loncke komen. Wil je graag meer weten over dit eeuwenoude  
ambacht? Benieuwd hoe dit uiterst complexe instrument wordt gemaakt? 
Schrijf je dan zeker in voor één van de begeleide rondleidingen.

10, 11, 13, 14, 15 en 16u • Esenstraat 31 Kortemark • gratis  
https://webshop.kortemark.be • 051 56 61 08  
reservaties@kortemark.be
 

Vooruitblik

 

© Decap Orgels
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In Koekelare hebben ze 'grote goesting'. Zo luidt het themajaar van 
Toerisme Westhoek en de Fransmansgemeente speelt er met ver-
schillende acties gretig op in.

In 2021 zet Toerisme Westhoek (Westtoer) volop in op 'de grote goes-
ting'. Het idee dat centraal staat is om te gaan 'naar de bron van al het 
lekkers dat de Westhoek te bieden heeft'. Er worden tal van tijdelijke 
activiteiten georganiseerd om het lekkers en de culinaire geneugten 
uit de streek in de kijker te zetten.

Couckelaerschen Doedel 'new style'
Deze zomer krijgt de Couckelaerschen Doedel een eigentijdse upgrade 
met grotere flesjes (van 25 naar 33 cl), een volledig nieuw etiket en 
bijbehorende glazen. Dit amberkleurig biertje van ongeveer 6°, afkomstig 
uit de vroegere brouwerij Lootens in Koekelare, zal voortaan als 'Doedel' 
door het leven gaan. De dienst cultuur pakt voor de gelegenheid uit 
met een nieuwe geschenkverpakking die exclusief in de shop van het 
infokantoor te koop zal zijn.

Voor de zomer en het najaar wordt er ook nog druk gewerkt aan een 
dubbeltentoonstelling rond de vroegere brouwerijen in Koekelare en 
de Belgische trappistenbieren. Deze zal – als corona het toelaat – 
gepaard gaan met een aantal degustatiemomenten in samenwerking 
met De Bierfanaten.

Bestel nu je picknickmand
Kom je in juli of augustus wandelen of fietsen in Koekelare? Dan kan 
je nu vooraf je picknick bestellen om mee te nemen op je tocht en 
onderweg heerlijk van te genieten. Je hoeft dus niets meer voor te 
bereiden thuis! Makkelijk toch? Het pakket bestaat uit pistolets en 
boterkoek, hartig en zoet beleg, een eitje, yoghurt en een drankje. De 
volwassenen worden getrakteerd op een 'Couckelaerschen Doedel' in 
het kader van het themajaar, te degusteren tijdens de tocht of achteraf 
thuis in de zetel. Santé!

Tot slot komt op zaterdag 2 oktober de culinaire muziektheatervoor-
stelling 'Zalige Zonden in de Westhoek' naar het Fransmansmuseum. 
Het is een ode aan alle heerlijkheden uit de Westhoek. Tijdens de 
voorstelling zal je onder het kijken en luisteren kunnen genieten van 
een aantal lokale en regionale streekproducten die de Westhoek rijk 
is. Noteer het alvast in je agenda!

 Meer over deze en andere acties in het kader van 'De 
grote goesting' ontdek je in het inspiratiemagazine dat 
je terugvindt op de website www.toerismewesthoek.be/
grotegoesting

 Bestellen picknickpakket vanaf 1 juli t.e.m. 31 augustus via 
cultuurentoerisme@koekelare.be of tel. 051 61 04 94 (€ 15 
volwassenen, € 10 kinderen, € 2 bestek en servies)

Koekelare: Themajaar Toerisme Westhoek 

Grote goesting in Koekelare
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Abdij Ten Putte - GistelAbdij Ten Putte - Gistel

Musea / De schilderachtige abdij Ten Putte is gelegen op de plaats 
waar Godelieve van Gistel in 1070 vermoord werd. Momenteel woont 
de religieuze gemeenschap Moeder van Vrede in de abdij.
In een fraaie koepelkapel staat de put met het miraculeuze water. 
Ga zeker ook eens kijken naar het merkwaardige 'Hemd zonder 
Naad' of ervaar even de rust in de abdijkerk. Het museum en de 
filmvoorstelling geven voor de geïnteresseerde bezoeker wat 
extra duiding.

Op een aantrekkelijke manier verneem je in het museum meer over 
Sint-Godelieve en over de devotie voor de Gistelse heilige met als 
hoogtepunt de jaarlijkse processie. Er wordt ook ruime aandacht 
besteed aan de bewogen geschiedenis van de abdij. In de tentoon-
stellingskasten kan je naast de objecten telkens een korte film 
bekijken. Tot de pronkstukken die in 2021 getoond worden behoren 
een schilderij (17de eeuw) met de voorstelling van de stichting van 
de abdij Ten Putte, de Godelievetafel (1568) en een merkwaardige 
passiereliek van het H. Bloed uit de Onze-Lieve-Vrouwekerk. 

Openingsuren Godelievemuseum
Van zaterdag 12 juni tot en met 30 september: iedere namiddag 
van 14 tot 17.30 uur
op maandag gesloten tijdens de maanden juni en september.
Toegangsprijzen individuelen: € 3, groepen: € 2 p.p. combinatieticket 
met de filmvoorstelling 

IN DE LOOP VAN DE MAAND JUNI VERSCHIJNT  
HET 32STE JAARBOEK VAN DE  

HEEMKUNDIGE KRING CREKEL BEKE. 

HET WORDT:

Deel II: Het station en de spoorweg te ZarrenDeel II: Het station en de spoorweg te Zarren
in de reeks De Stations van Groot-Kortemark. Vroeger en nu.

Auteurs: oud-Zarrenaars Jos Demarée, Monique Vanroose en 
Wilfried Messeyne.
216 blz. A4 formaat, voluit geïllustreerd met onuitgegeven zwart-
wit en kleurillustraties uit talrijke familie- en andere archieven 
met o.m. volgende rubrieken:

• • Geschiedenis van spoorlijn 73
• • Het station van Zarren
• • De stationsomgeving door de jaren heen
• • De spoorwegovergangen
• • De herbergen in de stationsomgeving
• • De straten, de huizen, de bewoners van de stationsomgeving
• • Persoonlijke herinneringen en verhalen
• • Zarrense spoorwegfamilies

Een must voor elke (oud-)Zarrenaar!

Meer informatie via: jos.demaree@telenet.be

Cultuur - erfgoedPublicatie
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donderdag 23 september

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 echter onverwacht een onbekende 
man aankloppen die lijkt te zijn verdwaald. Een situatiekomedie pur sang 
met heerlijke personages, onverwachte wendingen en hilarische toestanden 
in sappig West-Vlaams.
20 uur • Cultuurcentrum de Brouckere Torhout • € 20 basistarief  
www.ccdebrouckere.be • 050 22 11 50 • ccdb@torhout.be

vrijdag 24 en Zaterdag 25 september

Het eenzame Westen / ZWINS

Toneel / Trek je warme kleren aan want dit keer staat er een openlucht-
toneel gepland! Stoppen is verliezen. Er is maar één weg en 't is vooruit, 
't zijn maar de kiekens die achteruit scharten. Ge peist nie, ge doet voort. 
Want worsten groeien niet aan bomen en melk komt niet uit een doze. Ge 
zijt ermee getrouwd, met je stiel. We hebben ons veel moeten ontzeggen. 
Tegenslagen heb je overal, een boer spartelt alleen wat langer dan een ander.
Terrein open vanaf 19 uur • Oude Langedorpsweg 1 Jabbeke • €25 / €10 
reservaties.jabbeke.be • 050 81 02 11 • gemeentehuis@jabbeke.be

dinsdag 28 september

Film
 
Film / Titel nog niet gekend. Informatie over de films kan je later aan de 
balie van de Brouckere vinden of op www.ccdebrouckere.be.
20 uur • Cultuurcentrum de Brouckere Torhout • € 7 basistarief  
www.ccdebrouckere.be • 050 22 11 50 • ccdb@torhout.be

woensdag 8 september

Wouter Deprez / TRY-OUT
 

Humor / Wouter Deprez, de komiek 
die je kan laten huilen en lachen 
op hetzelfde moment. En ja, dat 
is een compliment (en een kunst)! 
Zoals een eekhoorn eikeltjes in 
de grond verstopt voor de winter, 
verzamelt Wouter lekkers voor 
de nieuwe show. Zodra het mag 
van Marc Van Ranst, smikkelen we 
samen alles op.
20 uur • Cultuurcentrum de 
Brouckere Torhout, Theaterzaal  
€ 21 basistarief
www.ccdebrouckere.be 
050 22 11 50 • ccdb@torhout.be

vrijdag 10 september t/m zaterdag  
9 oktober

Pieter Nolf - Nieteveelhintralala

(Tekeningen, illustratie en grafiek)
Tentoonstelling / Pieter Nolf (Torhout, °1977) wisselt tekenen af 
met grafisch werk (droge naald/zeefdruk). Hij heeft een gezonde 
voorliefde voor banaliteiten die hij graag met eenvoudige middelen 
boven zichzelf uit laat stijgen, een lijn die hij doortrekt in zijn muzi-
kale uitspattingen met het lichtzwart industrieel ensemble Embers. 
Zijn zoektochten eindigen vaak in krachtige, eenzame beelden die 
mystiek, gotiek maar evengoed donkere humor uitademen. 
Cultuurcentrum de Brouckere (Torhout) • gratis
www.ccdebrouckere.be • 050 22 11 50 • ccdb@torhout.be
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zaterdag 17 juli tot en met 
zondag 12 september

Tentoonstelling Irénée 
Duriez – Werner Watty –  

Jef Seynhaeve
Tentoonstelling / In het kader van het museum, 
de expohal en de tuin Duriez stellen beeldhouwer 
Irénée Duriez en schilders Werner Watty en Jef 
Seynhaeve hun werken ten toon. Deze tentoon-
stelling maakt deel uit van het kunsttuinenpar-
cours “Zomer in Ichtegem”. Bekijk de 32 bladzijden 
tellende brochure op www.ichtegem.be. 
Zaterdag en zondag van 14 tot 19 uur • Open 
atelier en beeldentuin Duriez, Keibergstraat 6,  
Ichtegem • gratis toegang • 059 34 11 39  
cultuurdienst@ichtegem.be

zaterdag 17 juli tot en met 
zondag 29 augustus

Tentoonstelling  
Johnny Werkbrouck –  

Nico Vaerewyck
Tentoonstelling / In het kader van het atelier 
en de tuin Werkbrouck stellen beeldhouwer 
Johnny Werkbrouck en schilder Nico Vaerewyck 
hun werken ten toon. Deze tentoonstelling maakt 
deel uit van het kunsttuinenparcours “Zomer 
in Ichtegem”. Bekijk de 32 bladzijden tellende 
brochure op www.ichtegem.be.
Zaterdag en zondag van 14 tot 19 uur  
Open atelier en beeldentuin Werkbrouck, 
Schoolstraat 16, Torhout • gratis toegang   
059 34 11 39 • cultuurdienst@ichtegem.be

zaterdag 17 juli tot en met 
zondag 29 augustus

Tentoonstelling Mia Moreaux 
– Chihiro Kondo

Tentoonstelling / In het kader van het atelier en 
de tuin Moreaux stellen beeldhouwster-schilder 
Mia Moreaux en schilderes Chihiro Kondo hun 
werken ten toon. Deze tentoonstelling maakt 
deel uit van het kunsttuinenparcours “Zomer 
in Ichtegem”. Bekijk de 32 bladzijden tellende 
brochure op www.ichtegem.be.
Zaterdag en zondag van 14 tot 19 uur  
Open atelier en beeldentuin Moreaux, 
Eernegemsestraat 120, Oudenburg • gratis 
toegang • 059 34 11 39 • cultuurdienst@
ichtegem.be

zaterdag 31 juli tot en met 
zondag 29 augustus

Tentoonstelling Katy De Bock 
– Nathalie Hendrick

Tentoonstelling / In het kader van de schuur en de 
kunstenaarstuin van Filip Govaerts stellen textiel-
kunstenares Katy de Bock en keramiste Nathale 
Hendrick hun werken ten toon. Deze tentoonstel-
ling maakt deel uit van het kunsttuinenparcours 
“Zomer in Ichtegem”. Bekijk de 32 bladzijden 
tellende brochure op www.ichtegem.be.
Zaterdag en zondag van 14 tot 19 uur
Hoeve Suythem, Zeeweg Zuid 29, Zedelgem 
gratis toegang • 059 34 11 39
cultuurdienst@ichtegem.be

zaterdag 31 juli tot en met 
zondag 29 augustus

Tentoonstelling  
Ellen Nauwynck (OAZE) – 

Gust Michiels (+) –  
Jan Michiels – Dirk Michiels

Tentoonstelling / Het oude gemeentehuis van 
Ichtegem wordt eind dit jaar afgebroken. Enkele 
elementen in dit gebouw zijn het werk van de 
Oostendse kunstenaar Gust Michiels. Deze werken 
(een keramieksculptuur en de grote brandramen), 
maar ook een aantal van zijn losse kunstwerken 
vormen de kern van een tentoonstelling met 
werken van hemzelf en zijn twee zonen. De ten-
toonstelling wordt aangevuld met werken van de 
Ichtegemse kunstenares Ellen Nauwynck. Deze 
tentoonstelling maakt deel uit van het kunsttui-
nenparcours “Zomer in Ichtegem”. Bekijk de 32 
bladzijden tellende brochure op www.ichtegem.be.
Zaterdag en zondag van 14 tot 19 uur  
Gemeentehuis Ichtegem, Dr. Bruwierplein 1,  
Ichtegem • gratis toegang • 059 34 11 39  
cultuurdienst@ichtegem.be

zaterdag 31 juli tot en met 
zondag 29 augustus

Tentoonstelling Lieven  
De Brabander – Veerle Devos
Tentoonstelling / In het atelier en de tuin van 
Lieven De Brabander gaat een tentoonstelling 
door van eigen werk aangevuld met kleurrijke 
beelden van de kunstenares Veerle Devos. Deze 
tentoonstelling maakt deel uit van het kunsttui-
nenparcours “Zomer in Ichtegem”. Bekijk de 32 
bladzijden tellende brochure op www.ichtegem.be.
Zaterdag en zondag van 14 tot 19 uur • Atelier 
en tuin De Brabander, Moerdijkstraat 28,  
Gistel • gratis toegang • 059 34 11 39  
cultuurdienst@ichtegem.be

Zomer in Ichtegem



zaterdag 31 juli tot en met  
zondag 29 augustus

Tentoonstelling  
Marina Van Hauwaert   

Ivy De Backer   
Marleen Vandewalle

Tentoonstelling / In De Maretak gaat een tentoonstelling 
door van werken van kalligrafe Marina Van Hauwaert, 
letterkapster Marleen Vandewalle en beeldhouwster Ivy 
De Backer. Deze tentoonstelling maakt deel uit van het 
kunsttuinenparcours “Zomer in Ichtegem”. Bekijk de 32 
bladzijden tellende brochure op www.ichtegem.be.
Zaterdag en zondag van 14 tot 19 uur   
De Maretak, Kapelleweg 20, Ichtegem   
gratis toegang • 059 34 11 39  
cultuurdienst@ichtegem.be

zaterdag 31 juli tot en met  
zondag 29 augustus

Tentoonstelling Peter Jacquemyn 
– Saara Menll

Tentoonstelling / In de Sint-Amanduskerk van bekegem 
gaat een tentoonstelling door van werken van beeld-
houwer Peter Jacquemyn en grafisch kunstenares 
Saara Menll. Deze tentoonstelling maakt deel uit van 
het kunsttuinenparcours “Zomer in Ichtegem”. Bekijk de 
32 bladzijden tellende brochure op www.ichtegem.be.
Zaterdag en zondag van 14 tot 19 uur   
Sint-Amanduskerk Bekegem, Ichtegem  
gratis toegang • 059 34 11 39  
cultuurdienst@ichtegem.be

zaterdag 4 en zondag 5 september

Gemeente Jabbeke / Jabart – Expo Jabbeekse 
kunstenaars

 
Expo / Jabbeekse kunstenaars stellen tentoon! Opmerkelijk is de grote verscheidenheid: 
tapijtkunst, airbrush, keramiek, fotografie..... De locaties zijn verbonden met de beweg-
wijzerde "Permeke Achterna"-fietsroute (27km). Kom af, stop in iedere parochiekerk, 
geniet met je ogen en maak er een gezellige dag van!
10.00 uur - 17.00 uur (tenzij vieringen) iedere parochiekerk Jabbeke • gratis  
www.jabbeke.be/vrijetijd/toerisme/zomeractiviteiten • 050 81 02 11  
gemeentehuis@jabbeke.be

1 september t/m 30 november 

Tentoonstelling / Kunstenaar in de kijker: Aukje Goethals
Tentoonstelling / Aukje heeft van kindsbeen af een passie voor kunst ontwikkeld. Ze zat 
altijd bij haar vader aan tafel toen hij zijn kunstopdrachten afwerkte en van hem leerde ze 
onderhand werken met kleurschakering, licht en schaduw en diverse andere technieken. 
Tegenwoordig is Aukje vooral gefocust op digitaal tekenwerk en -ontwerp, waarbij de aandacht 
gaat naar eigen ontworpen animatiefiguren. Lees meer in het interview met Aukje op pag. 23
Dienstencentrum Jonkhove, Aartrijksestraat 9, Aartrijke • € gratis • Openingsuren en 
bezoekersvoorwaarden vind je terug op www.zedelgem.be/tentoonstellingen • 
050 288 605 • cultuur@zedelgem.be

vanaf 18 september

'Is 't ier staen of Werken? – een bedrijvig dorp'
Expo / Voor de jaarlijkse tentoonstelling van 'Kortemark Verbeeldt' blijven we niet in 
Kortemark hangen, maar trekken we naar Werken. De vrijwilligers van 'Kortemark ver-
beeldt' 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, 
… en verdwenen café's tonen we hoe het dorp Werken zijn ijverige reputatie verdient.  
Elke zaterdag en zondag t/m 1 oktober + 24, 30 september en 1 oktober telkens van 14u 
tot 18u Sint-Martinuskerk Werken • gratis • 051 56 61 08 • cultuur@kortemark.be
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Zomertentoonstelling
Tentoonstelling / Naar aanleiding van de nieuwe publicatie 'De familie Bethune en de stichting van het 
prioraat St.-Godelieve te Gistel', wordt in het Sint-Godelievemuseum extra aandacht besteed aan de 
bouw van het prioraat in 1891. In 2021 is het immers 200 jaar geleden dat architect en eigenaar van het 
kloosterdomein Jean-Baptiste Bethune in Kortrijk geboren werd. Talrijke neogotische kunstobjecten 
zoals beeldengroepen en liturgisch vaatwerk uit de abdij en uit de verzameling van de familie de 
Bethune zullen in het museum te bezichtigen zijn. 
Het boek 'De familie Bethune en de stichting van het prioraat St.-Godelieve te Gistel', is vanaf midden 
juli te verkrijgen aan de balie van het museum.
info@godelievevangistel.be of 0473 86 53 67

In 2021–2022 wordt de tweehonderdste verjaardag 
herdacht van de geboorte van Jean-Baptiste Bethune.  
Als architect werd hij de voortrekker van de neogoti-
sche beweging in België. 

Wat weinigen weten is dat hij naast architect ook de 
eigenaar van het prioraat St.-Godelieve in Gistel was 
en dat zijn familie tot 1949 eigenaar van de abdij zou 
blijven. 

De auteurs vertellen in het rijk geïllustreerde boek wat 
de rol van de families de Bethune en van Outryve d’Y-
dewalle was bij de stichting van het prioraat in 1891. Ze 
geven aanvullend ook een uitvoerig overzicht van de 
Godelievedevotie in Gistel in de 19de eeuw.

Het boek, met een beperkte oplage en gerealiseerd 
i.s.m. de uitgeverij Bonte te Brugge, kan bekomen wor-
den door overschrijving van € 29,95 (voorintekenprijs 
tot en met 4 juli € 28) op rekeningnummer BE71 0682 
0506 2269 van de vzw Vrienden van het St.-Godelieve-
museum Gistel. De boeken met voorintekening wor-
den bezorgd of kunnen vanaf 19 juli 2021 afgehaald 
worden in het St.-Godelievemuseum.

Contact: info@godelievevangistel.be of 0473 86 53 67 

Marc Vansevenant • Werner Peene

Vrienden van het 

St.-Godelievemuseum Gistel vzwBONTEwww.bonte.be



23 Interview

Wat betekent dit voor jou, dat je kunt tentoonstellen in je eigen gemeente? 

Eerst en vooral ben ik enorm vereerd dat ik de opportuniteit heb gekregen 
om te kunnen tentoonstellen met mijn tekeningen! Dus ben ik hier zeer 
tevreden mee. Deze kans kon ik natuurlijk moeilijk laten liggen. Ik hoop 
van harte dat mijn werken in de smaak zullen vallen bij het publiek. Ze zijn 
digitaal en wat meer 'cartoonish'.

Je ontwerpt digitale animatiefiguren, hoe gaat dit precies in zijn werk? 

Mijn proces van digitaal tekenen kan je grotendeels vergelijken met hoe ik 
vroeger traditioneel op papier te werk ging. Eerst begin ik met het verza-
melen van ideeën of concepten. Meestal laat ik mijn fantasie de vrije loop 
en teken ik 'doodles' die later in volwaardige werken evolueren. Aansluitend 
begin ik te schetsen en maak ik eventueel aanpassingen. Daarna creëer ik 
een tweede 'layer' (zoals bij Photoshop) en begin ik aan het overtekenen 
van de schets. Wanneer dit af is, denk ik na over allerlei kleuren die goed 
bij het figuurtje passen. Ook zal ik dan de lichtinval met de bijhorende 
schaduwen tekenen. Tenslotte, verander ik de kleur van de lijnen en voeg 
ik nog bepaalde details toe aan het figuur.

Hoe ben je hiermee in aanraking gekomen, waar komt die passie van jou 
vandaan?  
Als u weet dat ik de dochter ben van Balder Goethals, zal het niet zo moeilijk 
zijn om hier zelf een antwoord op te kunnen formuleren. Deze passie zat 
namelijk al lang in mijn bloed, zelf voordat ik geboren was. Zelf vind ik het 
enorm leuk om mijn fantasiewereld te kunnen uiten in het tekenen van 
figuren en allerlei andere dingen. Dus dit is zeker ook een reden waarom 
ik zo gepassioneerd ben.

Waar haal je op dit moment je inspiratie? 

Ik haal momenteel mijn inspiratie, en ook deels mijn motivatie, op sociale 
media. Ik vind het altijd enorm leuk om de tekeningen van andere peers 
te bekijken en me hierdoor te laten inspireren. Ik weet van mezelf dat ik 
nog steeds veel fouten maak bij het maken van tekeningen, en wil hier 
zeer graag in verbeteren. Daarom vind ik het ook zo leuk, er is altijd plaats 
voor verbetering.

Je bent jong en erg talentvol, je bent op dit moment 17 jaar, wat is je grote 
droom voor de toekomst? 

Mijn grootste droom voor de toekomst is om te kunnen deelnemen aan 
een animatieproject. Dit kunnen allerlei dingen zijn, van het maken van een 
3D film tot het creëren van 2D personages uit een videogame. Natuurlijk 
is het niet zo evident om dit te kunnen bereiken, dus zal ik mijn uiterste 
best doen in de hoop dit toch te kunnen. Door dit besef heb ik ook nog twee 
andere mogelijke toekomsten die ik kan opgaan als animatietekenen niet 
zal lukken. Ik zou nog graag wetenschappen of psychologie willen studeren. 
Ondanks dat zal ik toch proberen om VAN mijn hobby een job te maken!

Van harte bedankt om mij te willen interviewen! Ik apprecieer het enorm. 

Aukje Goethals zou in het najaar van 2020 tentoonstellen in Jonkhove Aartrijke (Zedelgem), maar daar staken de coronamaatregelen helaas een stokje voor.
Nu kijken we met zijn allen uit naar je tentoonstelling die er zal doorgaan vanaf 1 september. 

Kunstenaar in de kijker:  
Aukje Goethals

"Ik vind het leuk om  
mijn fantasiewereld te 

kunnen uiten in het  
tekenen van figuren."
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De internationaal gerenommeerde beeldbouwer Hubert Minnebo (81) is 
een joviale, sympathieke man met veel wandelkilometers in zijn benen. 
Tijdens zijn lange carrière bezocht hij verschillende keren Azië met voor 
hem Kailash (Tibet) als één van de meest pakkende bestemmingen. In 
september is er in Jabbeke een kleine expo van zijn werken.

Hoe ben je als Bruggeling in Stalhille terechtgekomen?

Eerder toevallig. Na mijn samenwerking met een andere beeldhouwer 
(1965 - 1970) woonde ik toen nog steeds in Oostende. Ik bouwde een gieterij 
in Leffinge in een reeds onteigend gebouw voor de autostrade naar de 
Westhoek. Na drie jaar moest ik op zoek naar een andere plaats en kwam 
toevallig op een bouwvallige boerderij-maalderij terecht in Stalhille. Ik was 
ogenblikkelijk gecharmeerd door de locatie en zag al mijn atelier en woonst 
voor mijn ogen. Nu nog steeds kan je mijn bronsgieterij zien, helaas niet 
meer in gebruik wegens gebrek aan mankrachten. Twee jaar later trad ik 
in het huwelijksbootje met mijn muze Cris en dit ...

Wat is je lievelingsplekje in het pittoreske Stalhille?

Deze buurt was vroeger “de verloren hoek” en telde lang voor mijn tijd samen 
met het dorp wel een twintigtal cafés. De huidige fiets- en wandelbrug was 
vroeger net breed genoeg voor één auto, waardoor er vele files waren in 
Stalhille! Met het jaagpad aan het kanaal Brugge-Oostende vormt dit een 
ideale plaats voor wandelaars en fietsers. Zelf stippel ik routes uit voor mijn 
vrienden. Het liefst neem ik dan een terrasje in mijn stamcafé 't Hoeksken 
of in de zomer 't Kruidenboerderijtje. Ik ben blij te vernemen dat we sinds 
dit jaar “De Scheven Hoek” erbij hebben, zo is mijn café keuze wat groter! 

Welke invloed heeft de huidige pandemie gehad op je?

Vorig jaar werd ik 80 en was er juist een mooie expositie geopend in Tielt. 
Gelukkig kon de opening zelf nog doorgaan maar daarna sloten de deuren. 
Dat was jammer voor het vele werk. Het werkritme is ook wat gezakt maar 
misschien komt dit door mijn leeftijd. Het goede aan de huidige situatie is 
dat ik nu meer ga fietsen en zo mijn wandelperimeter wat vergroot! Ook 
blijf ik zo fitter! Corona heeft dan toch iets goeds gebracht!

Waar in Jabbeke kan je je beelden zien?

In de tuin van het appartementencomplex “Jabetcha" nabij de kerk van 
Jabbeke staat er eentje met bijhorende banken. Aan mijn atelier langs het 
jaagpad staan er ook. Zo heb je het beeld "Zijn Noordzee gevoel kwam 
speels over" (2006).Het beeld is een ode aan de zich steeds veranderende 
zee en Oostende. Aan de voorkant merk je duidelijk een vis in draaibewe-
ging maar ik laat ook veel over aan de kijker! Het werk is van gehamerd en 
gelast koper, reeds door de tijd gepatineerd. Daarom beschouw ik mezelf 
eerder als een beeldbouwer dan houwer. Ik heb namelijk in mijn hele leven 
nog nooit gekapt!

Kom zeker eens een kijkje nemen in Jabbeke of als dit je te ver lijkt, er 
staan ook werken van hem in Kinshasa (Congo), Osaka (Japan) of Jeddah 
(Saudi-Arabië)…. 

Op de koffie bij Hubert Minnebo  
in het pittoreske Stalhille, Jabbeke

Interview

Jabbeke Hubert Minnebo bij “Zijn Noordzee gevoel kwam speels over”

4 september t/m 21 september

Hubert Minnebo / De wereld van Minnebo
Hij debuteerde als schilder maar verwierf ruime bekendheid als 
beeldhouwer en ontwerper van gegeerde gouden juwelen. Al redelijk 
snel ontwikkelde Minnebo zijn eigen, zeer herkenbare stijl. Het kloek 
opgebouwde, figuratieve beeld met gladde bronshuid draagt vrijwel 
steeds hetzelfde rudimentair, sober gestileerd gezicht.
10.00uur – 17.00uur (weekend) • 15.00 uur – 19.00 uur (weekdagen) 
Vrijetijdscentrum Vlamingveld 40 Jabbeke • gratis • 050 81 02 11  
gemeentehuis@jabbeke.be
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zaterdag 2 oktober

Collectief Elan(d) / LOD Muziektheater   
Loving is Allowed

 
Theater - Dans / De visuele performance 'Loving is Allowed' neemt je mee 
in een fysieke ervaring waarin je schippert tussen het collectieve en indivi-
duele. Door welke bril kijk je naar je medemens? Ben je eerder afwachtend 
of ondernemend? Welke plek neem je in binnenin een groep?
Een danstheaterfeest waarin de muziek- en theaterwereld samenvloeien. 
Een voorstelling, zoals je een voorstelling nog nooit zag of meemaakte…
20.00 uur • Cultuurcentrum de Brouckere Torhout, op locatie: Parking 
Stadskantoor • € 14 basistarief • www.ccdebrouckere.be • 050 22 11 50  
ccdb@torhout.be
 

dinsdag 5 oktober

Film
 
Film / Titel nog niet gekend. Informatie over de films kan je later aan de 
balie van de Brouckere vinden of op www.ccdebrouckere.be.
20.00 uur • Cultuurcentrum de Brouckere Torhout • € 7 basistarief  
www.ccdebrouckere.be • 050 22 11 50 • ccdb@torhout.be
Zaterdag 9 oktober
 

Arno
 
Muziek / Arnoud Charles Ernest Hintjens, een levende legende wiens 
concerten nog altijd een lach, een traan maar vooral een waar volksfeest 
veroorzaken. Een chansonnier eigenlijk, die de schoonheid van zijn soms 
intens mooie liedjes vaak uit elkaar knuppelt met een paar stroomstoten 
woeste garage-blues. Een concert dat je absoluut niet mag missen!
20.00 uur • Cultuurcentrum de Brouckere Torhout • € 35 basistarief  
www.ccdebrouckere.be • 050 22 11 50 • ccdb@torhout.be
 

vrijdag 8 oktober

Ish Ait Hamou / 'Het moois dat we delen'
Leesclub / 'HET MOOIS DAT WE DELEN' is de 
vierde roman van successchrijver en choreo-
graaf Ish Ait Hamou. Tijdens deze leesclub 
gaat hij samen met het publiek dieper in op 
het aangrijpende verhaal over racisme en 
onverdraagzaamheid van de hoofdpersona-
ges, Soumia en Luc. Heb jij het boek gelezen? 
Dan is dit jouw kans om met Ish in dialoog te 

gaan! Bezorg ons jouw vragen op papier aan de inkom en maak zo deel uit 
van het gesprek. Maar ook wanneer je het boek nog niet hebt gelezen, is 
deze leesclub een absolute aanrader! Koop dus snel je ticket.
Een organisatie van Bibliotheek Ichtegem i.s.m. Ginter, Femma Ichtegem 
en Femma Fabulous Eernegem.
20 uur • Polyvalente zaal De Klokkenput te Eernegem • Tickets enkel in 
voorverkoop € 10

zaterdag 9 oktober

GUY SWINNEN / The Essential Tour 
60 jaar Guy Swinnen

Muziek / Guy Swinnen werd in 2020 60 jaar en dat moet gevierd worden! 
Deze sympathieke, muzikale duizendpoot is zo veel meer dan de cere-
monieleider bij zijn band The Scabs. Hij is ook gekend om zijn eigen 'Guy 
Swinnen Band' en natuurlijk ook om zijn deelname aan Liefde voor Muziek, 
waar hij steevast wist te verrassen en te ontroeren. Hoog tijd dus om het 
verhaal van Guy Swinnen te vertellen...
20 uur • cc De Balluchon Koekelare • € 15 • www.ticketwinkel.be  
051 61 04 94 • cultuurentoerisme@koekelare.be
 

woensdag 13 oktober

Familiar Faces / Surface
 
Circus / Water sijpelt langzaam binnen. Het water past zich altijd aan en 
verplicht zo ook de groep haar normale manier van bewegen aan te passen. 
Hun houvast verdwijnt. 
Een voorstelling van topniveau door een opkomend Vlaams gezelschap 
dat zowel in binnen- als buitenland de circuswereld aan het veroveren is.
20.00 uur • Cultuurcentrum de Brouckere Torhout • € 14 basistarief  
www.ccdebrouckere.be • 050 22 11 50 • ccdb@torhout.be
 

donderdag 14 oktober

Ontroerend Goed 
Every Word Was Once An Animal

 

Theater / Ontroerend Goed danst op het dunne koord tussen de waarheid 
en een andere waarheid. Vergeet wat u net las. Onthoud gewoon dat een 
halve waarheid vaak een grote leugen is.
Ontroerend Goed legde een ongelofelijk parcours af en won zowel in 
binnen- als buiteland heel wat prijzen. Hun voorstellingen zijn steeds 
multimediaal en verrassend. 
20.00 uur • Cultuurcentrum de Brouckere Torhout • € 14 basistarief • 
www.ccdebrouckere.be • 050 22 11 50 • ccdb@torhout.be

© Sanne De Wilde
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 dinsdag 19 oktober

Film
 
Film / Titel nog niet gekend. Informatie over de films kan je later aan de 
balie van de Brouckere vinden of op www.ccdebrouckere.be.
20.00 uur • Cultuurcentrum de Brouckere Torhout • € 7 basistarief   
www.ccdebrouckere.be • 050 22 11 50 • ccdb@torhout.be
 

woensdag 20 oktober

Jean-Claude Vanden Eynden & Yannick 
Vandevelde / Pianoconcert

 
Klassiek / Jean-Claude Vanden Eynden (winnaar derde prijs Koningin 
Elisabethwedstrijd 1964) en Yannick Van de Velde (30 jaar, docent aan  
3 conservatoria in België, Luxemburg en Duitsland) zijn geen onbekenden 
in de piano- en muziekwereld. 
Ze verwennen je vanavond met Schubert en Brahms.
20.00 uur • Cultuurcentrum de Brouckere Torhout • € 24 basistarief  
www.ccdebrouckere.be • 050 22 11 50 • ccdb@torhout.be
 

donderdag 21 oktober

Het Nieuwstedelijk / Stijn Devillé 
Vrede, Liefde & Vrijheid

 
Theater / In de marge van de onderhandelingen van het Verdrag van 
Versailles ontmoeten drie mensen elkaar in een hotellobby in Parijs. De 
Grote Oorlog is achter de rug, de sfeer is uitgelaten.
'Vrede, Liefde & Vrijheid' is een must-see voor iedereen die een voorliefde 
heeft voor geschiedenis en theater.
20.00 uur • Cultuurcentrum de Brouckere Torhout • € 18 basistarief   
www.ccdebrouckere.be • 050 22 11 50 • ccdb@torhout.be
 

zaterdag 23 oktober

Compagnie Barbarie / Pak De Poen! 
 

Familie / Kom je verrijken op de meest hebzuchtige show van het jaar! 
Want in 'Pak De Poen!' kunnen kinderen veel geld verdienen. En daar kan 
je als ouder natuurlijk alleen maar van dromen. 'Pak De Poen!' wordt 
een spetterende show met grootse prijzen, waanzinnige opdrachten en 
uitdagende vraagstukken!
19.00 uur • Cultuurcentrum de Brouckere Torhout • € 10 basistarief  
www.ccdebrouckere.be • 050 22 11 50 • ccdb@torhout.be

dinsdag 26 oktober

Film
 
Film / Titel nog niet gekend. Informatie over de films kan je later aan de 
balie van de Brouckere vinden of op www.ccdebrouckere.be.
20.00 uur • Cultuurcentrum de Brouckere Torhout • € 7 basistarief   
www.ccdebrouckere.be • 050 22 11 50 • ccdb@torhout.be

donderdag 28 oktober

SKaGeN / Het gezin van Paemel 
 

Theater / Ontdek deze parel uit de Vlaamse theaterliteratuur en kijk naar 
het Vlaanderen van vandaag. Waar nog steeds gewerkt, geïntegreerd en 
geassimileerd moet worden; waar klassen en gemeenschappen nog altijd niet 
elkaars taal spreken; waar families uit elkaar worden gereten en jong en oud 
met getrokken messen tegenover elkaar staan over God, geloof en grond. 
20.00 uur • Cultuurcentrum de Brouckere Torhout • € 18 basistarief  
www.ccdebrouckere.be • 050 22 11 50 • ccdb@torhout.be
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Jan Delvaux brengt in samenwer-
king met Cultuurcentrum de Brou-
ckere/Lokaal Bestuur Torhout 'Rock 
Torhout, Biografie van een verdwe-
nen festival' uit en bundelt voor het 
eerst de rijke geschiedenis van Rock 
Torhout in nieuwe publicatie van 
Belpop Bonanza.

Rock Torhout kleurde 22 edities lang 
het festivallandschap. Samen met 
Rock Werchter zette het ons land 
op de kaart in Europa en de wereld. 
Goed voor 1.000.000 toeschouwers, 
172 artiesten en 244 concerten. 
Muziekhistoricus en Belpopkenner 
Jan Delvaux – eerder al auteur 
van 'Rock Werchter. Sinds 1975.' – 
brengt de erfenis na bijna 25 jaar 
voor het eerst in kaart. Hij doet dat 
in het kader van de City Specials van 
Belpop Bonanza. 

Liefde voor muziek, een neus voor 
kwaliteit en het nodige geluk. Die 
elementen zorgen ervoor dat Rock Torhout en Rock Werchter tijdens 
de jaren '80 van de vorige eeuw tot de grootste en interessantste 
festivals in Europa gaan behoren. 

De formule – eenzelfde sterke affiche twee dagen na elkaar – verleidt 
grote buitenlandse namen om naar België af te zakken. In 1998 blijkt 
die gouden vondst echter niet langer betaalbaar. Het koningskoppel 
valt uit elkaar, Rock Torhout verdwijnt. 

Een kwarteeuw later blijven alleen de herinneringen. De erfenis van 
het festival was tot dusver niet in een tastbare vorm neergelegd. Jan 
Delvaux doet een eerste poging met het boek 'Rock Torhout. Biografie 
van een verdwenen festival. 1977-1998.'. 

Het boek maakt per editie een bilan op van de artistieke en logistieke 
bijzonderheden. Tussenin zitten mooie zijverhalen, kleine trivia en 
getuigenissen van Torhoutenaren (Maaike Cafmeyer, Hilde Crevits, Peter 
Vandermeersch en organisator Noël Steen) die erbij waren. Achteraan 
zitten de volledige speellijst en enkele statistieken. Opgeteld is het 
een plezierig en sfeerrijk souvenir op papier (hardcover, 136 pagina's). 

De publicatie past binnen het jongste 
project van Belpop Bonanza. In de 
City Specials diepen Jan Delvaux 
en Jimmy Dewit (DJ Bobby Ewing) 
de muzikale geschiedenis van een 
specifieke stad of gemeente uit. De 
basis is een theatershow op maat 
die wordt aangevuld met extra's als 
artist talks, muziekquizzen, fiets- en 
wandelroutes en boeken. 

Auteur Jan Delvaux is op jonge leef-
tijd in een vat met verhalen geval-
len. Hij schreef al heel wat over 
de Belgische muziekgeschiedenis: 
'Belpop. De Eerste Vijftig Jaar' (2011), 
'Rock Werchter. Sinds 1975' (2014) en 
'Belpop Bonanza (2017)'. Hij vertelt 
wekelijks markante Belgenverhalen 
op Radio 1 en was de externe harde 
schijf van Belpop op Canvas. Volgens 
Bart Peeters weet hij meer over 
Belpop dan Wikipedia.

'22 jaar Rock Torhout heeft ons 
gevormd tot trotse feestvierders, tot muziekliefhebbers met festival 
in ons DNA. Zelden hebben we zo uitgekeken naar een boek over 
Torhout, een swingend Rockboek dat ons direct naar de festivalweide 
op de Hogestraat katapulteert. Het is een eerbetoon aan een tijdperk 
waar de trotse Torhoutenaar met al zijn vezels van heeft genoten.  
We zijn dan ook blij dat we met cultuurcentrum ons steentje tot het 
boek konden bijdragen', aldus Lieselotte Denolf, schepen van cultuur.  

'Rock Torhout. Biografie van een verdwenen festival. 1977-1998.' is 
verkrijgbaar in het Vrijetijdshuis, het Stadskantoor, bij tal van Torhoutse 
handelaars en via de webshop van Belpop Bonanza (https://working-
class-heroes-shop.be/collections/belpop-bonanza).

 Meer info:
 Cultuurcentrum de Brouckere Torhout
 www.ccdebrouckere.be 050 22 11 50

Na bijna 25 jaar: 

(eindelijk) een boek over Rock Torhout 
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Miek woont in Kortemark en was jarenlang leerkracht plastische opvoeding 
en zedenleer, twee vakken waarin ze haar creativiteit kon doorgeven aan 
haar leerlingen. Ze werkte tot 2004 als administratief medewerker in de 
bibliotheek en is moeder van drie zonen. In haar portfolio zit heel divers 
werk, van schilderijen in aquarel en acryl tot getekende postkaartjes, 
draperingen en maskers. De avonturen van de kleine grote jongen is haar 
tweede jeugdboek als illustrator. Voor ons gesprek nodigde ze me uit voor 
een rondleiding in haar atelier, waar ze in alle rust werkt met uitzicht op 
haar gezellige tuin!

Dag Miek, 
We zitten hier samen om over je 
nieuwste boek te praten. 'De avon-
turen van de kleine grote jongen' 
werd uitgegeven eind 2020. Wij zijn 
benieuwd naar het hele proces dat 
hieraan vooraf gaat! Maar eerst en 
vooral, als de mensen dit boek wil-
len lezen, welk soort boek mogen 
ze dan verwachten?
Het boek bestaat uit een aantal 
aparte verhalen. Het begint met 
de voorstelling van de kleine grote 
jongen zelf, die van zijn grootmoeder een speciaal tapijt krijgt uit een ver 
land. Met dit tapijt vliegt hij 's nachts door dromenland, telkens naar een 
ander eiland, waar hij in contact komt met verschillende volkeren. In elk 
avontuur zit er een levensles verweven, want alle volkeren kampen met een 
of ander probleem. Hij leert heel veel bij uit al zijn ontmoetingen; bijvoor-
beeld leren rouwen, leren omgaan met diversiteit, … ; en speelt daarom 
een heel grote rol in het volk zelf leren omgaan met deze problemen. 

Heeft de auteur dan het boek geschreven om specifiek te gebruiken in 
een specifieke context, bijvoorbeeld lessituaties?  
De auteur van het boek werkte als moreel consulente en is zelf ook mama 
van een zoontje. De lessen die ze meekreeg vanuit haar opleiding, in 
combinatie met verhalen die ze op haar werk meemaakte en de opvoeding 
van haar zoon zorgden voor inspiratie van dit boek. De levenslessen in het 
boek zijn heel herkenbaar, want het zijn maatschappelijke problemen die we 
zo vaak tegenkomen. Het is niet geschreven om specifiek te gebruiken in 
lespakketten, maar wel met het idee dat mensen dit boek kunnen gebruiken 
om kinderen, jongeren of anderen te leren omgaan met deze problemen. 
De verhaallijnen zelf waren voor mij trouwens ook de reden waarom ik 
deze opdracht aanvaard heb. Ik was meteen mee in de problematieken 
die beschreven stonden, het menselijke aspect dat zo naar boven komt 
in de verhalen trok mij enorm aan. Ik denk bijvoorbeeld niet dat ik snel 
zou toezeggen op een project rond bijvoorbeeld illustraties voor een 
garage. (lacht).

Hoe ben jij dan specifiek in dit project betrokken geraakt?
Eigenlijk via een oud-collega van Magali (de auteur). Magali werkte in Brugge 
bij 'het huis van de mens', en die oud-collega van haar werkt in Roeselare, 
waarmee ik dan weer verschillende projecten uitwerkte vanuit de scholen-
groep. Die collega nam contact op met mij rond het project van Magali en 
vroeg mij om mijn portfolio en voorbeeldtekeningen door te sturen naar 
de auteur. Zo zijn wij aan de babbel geraakt, en de puzzelstukjes vielen 
voor ons eigenlijk vrij snel in elkaar. We spraken eens fysiek af hier in de 
tuin om alles goed door te nemen, om zeker te zijn dat we op dezelfde 
golflengte zaten. Ik denk dat toen een uur of zes zaten te praten, en niet 
alleen over het boek, dus we wisten wel dat het goed zat. Corona heeft het 
niet altijd gemakkelijk gemaakt, want veel fysiek contact was er uiteraard 
niet mogelijk. Gelukkig konden we elkaar heel vlot ook via de telefoon of 
digitaal bereiken om te overleggen. Toen het boek uitkwam moesten we 
ook elk apart achter onze bestelling boeken gaan… Het is wel een extra 
speciale ervaring geweest ja.

Kan ik me voorstellen… Ik vroeg me nog af hoe je te werk gaat eens je een 
project aanvaardt? Hoe begin je daaraan, maak jij zelf de keuze van een 
bepaalde illustratietechniek?
We hebben heel veel zelf moeten bepalen want in het begin lag de uitgever 
nog niet vast. Anders wordt het formaat en dergelijke door hen bepaald. Nu 
deed ik een voorstel, want anders kon ik niet beginnen tekenen natuurlijk. 
Omdat we al snel wisten dat er veel illustraties in het boek mochten, 
heb ik toen gekozen voor de aquareltechniek. Schilderen met Acryl is 
veel tijdrovender en ik vreesde dat ik niet genoeg tijd had om alles af te 
werken. Uiteindelijk heeft het proces langer geduurd dan gepland, mede 
door corona, waardoor het misschien toch ging gelukt zijn. 

Miek Decleir: Ik heb altijd wel ideeën  
hoe ik de illustraties wil uitwerken
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Gaat je voorkeur dan uit naar acryl?
Het nadeel aan aquarel is dat je niet echt kan corrigeren, dat je wel echt 
moet goed zitten met je illustraties. Bij Acryl kan je nadien nog een accent 
leggen of iets licht wijzigen. 

Voel je dan een grotere druk als je werkt met Aquarel?
Ja, er is wel een verschil natuurlijk, maar ik heb daar niet echt bij stilgestaan. 
Op voorhand weet je waar je naartoe werkt, dus was er voor mij niet echt 
een grotere druk tijdens het schilderen. Hier en daar heb ik toch nog heel 
kleine wijzigingen aangebracht met Acryl, maar veel kan je uiteraard niet 
doen, het verschil zou te groot zijn. 

Je maakt die tekeningen 'live' in aquarel, hoe begin je daaraan? 
Eigenlijk begint het allemaal met de keuze van je personages: hoe ze eruit 
zullen zien, welke accenten leg je? Bijvoorbeeld: ik wilde geen clichébeeld 
van heksen in het boek. Om één of andere reden had ik bij mijn voorstelling 
van die personages het beeld van oude vrouwen in Rusland voor in mijn 
hoofd, misschien wel niet zo sympathiek naar die mensen toe (lacht). Dus 
heb ik veel opzoekingswerk rond dat onderwerp gedaan. 
Ik heb altijd wel ideeën hoe ik de illustraties wil uitwerken. Soms komen 
die bij wijze van spreken gewoon op terwijl ik in de tuin aan het werken 
ben. Op andere momenten baseer ik mij op zaken die ik vroeger eens zag 
en me bijbleven, of baseer ik mij op foto's van mensen die ik ken. Mijn 
kleindochters staan bijvoorbeeld ook in het boek. Die ideeën vul ik dan 
aan met opzoekingswerk: Ik haal boeken in de bibliotheek of zoek online 
naar afbeeldingen; bijvoorbeeld over kledingdracht in de middeleeuwen, 
of over insectenvleugels om de elfjes te tekenen. 

Bepaal jij dan als illustrator welke tekeningen waar komen in het boek? Is 
dat vooral op het gevoel dan? Of gebeurt dat in overleg met de auteur?
Dat gebeurt in overleg. In het begin was het soms zoeken voor de auteur 
en mezelf om ook hier op dezelfde golflengte te zitten. Uiteindelijk zit je 
beide met een bepaalde verwachting of beeld in je hoofd, en dat moet je 
dan kunnen afstemmen op elkaar. Het was wel spannend om te weten of 
we op dat vlak ook zouden matchen of niet. Bij ons allereerste gesprek in 
de tuin hier, heb ik heel veel genoteerd, om een goed beeld te krijgen van 
waar de auteur naartoe wilde. Die notities en mijn ideeën hebben we dan 
volledig overlopen, zodat ik mijn redenering kon uitleggen over bepaalde 
keuzes die voor haar minder evident waren. Anderzijds voelt je gewoon 
aan via die gesprekken waar de auteur zijn of haar accenten wil leggen. 
Het was voor mij bijvoorbeeld heel snel duidelijk dat de illustratie van de 
heksenketel cruciaal was. Of de kleine grote jongen zelf, die illustratie 
is gebaseerd op foto's van haar zoontje. De illustraties zelf stuurde ik 
trouwens ook telkens door naar Magali. Op basis van haar opmerkingen 
maakte ik hier en daar nog wijzigingen. Zo zie je dat het echt wel een 
samenwerkingsproces is.
Welke tekeningen waar komen in het boek, dat is dan wat puzzelwerk. 
Eerst maakte ik per blad de volledige schets in compositie, maar botste al 
snel tegen grenzen, omdat ik bepaalde figuren toch wilde nog vergroten, 
verkleinen of op een andere plaats zetten. Je moet ook zorgen dat er 
niet te veel tekeningen samen staan. Daarom besliste ik al snel om alle 
figuren apart te maken, die uit te knippen en hiermee mijn composities 
te maken. Daarvan maakte ik dan de aquarellen. Deze heb ik dan gescand 

en definitief doorgestuurd naar Magali en de uitgeverij.  
Voor de uitgeverij zelf stelden we een storybook op; een draaiboek dat 
volledig beschrijft hoe het boek er moet uitzien. Met kleine foto's duidden 
we aan welke illustratie waar moest komen, hoe de alinea's in elkaar zaten, 
enzovoort. Op basis hiervan maakte de uitgeverij een voorstel, waarop we 
verschillende overlegmomenten hadden via ZOOM om bepaalde zaken 
aan te passen. Laat ons zeggen dat het geen vlekkeloos parcours was, je 
zou er van versteld staan wat er allemaal kan foutlopen (lacht). Eens je 
de definitieve versie hebt van het boek, moet je als auteur en illustrator 
'goedkeuring voor druk' geven. Als je daarna nog wijzigingen wil aanbren-
gen, is dat dan voor je eigen rekening, want je maakt op dat moment een 
definitieve afspraak met de uitgeverij. 

Dit was niet je eerste kinderboek als illustrator. Eerder bracht je samen 
met Riet Peuteman 'Een kroontje voor Annabelle' uit. Dat is meer dan 
tien jaar geleden. Verder maakte je ook illustraties bij een informatief 
kookboek van Cyriel Dael en potloodschetsen voor het boek 'Helleweefsel'. 
Hoe anders waren deze processen? 
'Een kroontje voor Annabelle' was een project voor het lessenpakket van 
zedenleer. We zaten daarvoor samen met een werkgroep van inspecteurs 
van het vak en de auteur van het boek. Het thema behoorde volledig tot 
mijn vakgebied en ik mocht heel erg sturen welke richting ik uitwilde met 
de illustraties, terwijl er nu veel gebaseerd was op de samenwerking met 
de auteur. Verder waren die tekeningen in Acryl, in plaats van aquarel. 
Eigenlijk is ieder project op zich even intens, tot het punt dat je kan afron-
den. Het had wel allemaal zijn eigen charme en je onthoudt ook de goede 
dingen van elk project he. De samenwerking was op zich ook telkens fijn.

Jullie boek is ondertussen een zestal maanden uitgegeven, heb je zicht 
op hoeveel exemplaren reeds verkocht werden?
Eigenlijk niet. Magali en ikzelf hebben elk een aantal exemplaren afge-
nomen: We hadden elk onze entourage en via communicatie op facebook 
verkochten we zelf een aantal stuks. Het boek is ook te koop in een aantal 
boekhandels, en ook via bol.com. Magali volgt meer de zakelijke kant op 
van heel het project, we moeten nog eens samenzitten voor de concrete 
stand van zaken nu… Promo konden we nog niet echt voeren door corona, 
anders had je ons bijvoorbeeld gezien op de boekenbeurs… 

Zullen we je in de toekomst nog terugzien als illustrator van (jeugd)boeken?
Ja, ik denk het wel! Een tijd geleden speelde ik al met het idee om zelf 
eens een boek te schrijven en illustreren. Ik weet natuurlijk niet als ik 
het schrijfgedeelte beheers en wil ook de pretentie niet hebben dat dat 
sowieso zou lukken. Ik zal nu eerst afwachten hoe het evolueert met 
corona, je hebt immers zoveel minder contacten nu. Er komt ook minder 
op je weg, je wisselt minder ideeën met mensen uit, en dat is voor mij 
ook een bepaalde bron van inspiratie. We zien wel hoe het uitdraait, maar 
het is wel iets waarop ik zit te broeden. Ik vind boeken illustreren sowieso 
heel leuk en interessant, omdat je met op die manier wel meer of andere 
mensen kan laten meegenieten van jouw kunst. In een expositie is dat 
minimaler natuurlijk. 

Dankjewel Miek voor dit aangename gesprek! We duiken alvast met ple-
zier mee in jouw tekeningen en de avonturen van de kleine grote jongen!

Interview
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Zomerzoektocht  
in juli en augustus

De wereld rond
Zoektocht / Corona houdt ons al een tijdje in bedwang om de wereld rond 
te reizen, maar deze zomer kun je 'wereldreizen' met de bib! 
De hele zomer lang kunnen speurneuzen tussen 6 en 12 jaar allerhande 
opdrachten uitvoeren in het teken van 'de wereld rond' een zomerzoektocht 
via de ramen van de bib! Deelnemen is gratis en kan vanaf 1 juli tot en met 
28 augustus. Wie deelneemt, ontvangt een kleine verrassing!
Bibliotheek Ter Elst Gistel http://gistel.bibliotheek.be • 059 27 40 41  
bibliotheek@gistel.be

Boekvoorstelling:  
Jacobiens gedaantes  

in liefde en lust  
door Jolien Verstegen

Boekvoorstelling / Jolien Verstegen (1988) is afkomstig uit Gistel en 
woont in Torhout. Als kind schreef ze kortverhalen, gedichten en 
later ook artikels. In 2016 vatte ze het plan op om een echt verhaal 
op papier te zetten.

Ze noemt zichzelf graag een filosoof omdat ze vaak bijzondere 
opvattingen over het leven heeft, in het bijzonder over intermenselijke 
relaties en de liefde. 

Omdat de ideeën door het leven heen vaak wijzigen, leek het haar 
het meest aangewezen om een bildungsroman te schrijven. Het 
personage kan hierin dan ook een evolutie meemaken. 

Taalspel is voor Jolien ook zeer belangrijk. Ze probeerde om naast 
diepzinnige en vernieuwende, ook mooie zinnen op papier te zetten. 
Hier en daar ook met een dubbele bodem. 

De thema's die ze behandelt zijn vooral de liefde en de relatie tussen 
man en vrouw, maar ook de kinderwens, het ouderschap, de relatie 
tussen broer en zus en tussen ouder en kind komen aan bod. 

De roman valt onder de categorie erotische roman omdat er een 
zestal erotische scènes in staan. Die zijn niet bijzonder vulgair, 
maar dienen ook om de gedachtegang van het hoofdpersonage te 
ondersteunen. 

Het boek is te koop via verschillende webshops zoals die van Bol of 
Standaardboekhandel. Het boek wordt ook verkocht in Standaard-
boekhandel Gistel en Torhout.

Vooruitblik: donderdag 21 oktober 

Anne Provoost / Kinderen van de IJzer
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lezing / Anne Provoost vertelt over haar boek 'Kinderen van de IJzer'. 
De schrijfster voelde zich aangesproken door het verhaal van de 
grootscheepse actie die de Belgische overheid organiseerde voor de 
kinderen uit de frontstreek: de evacuatie naar buitenlandse kolonies. 
Ze vernam het verhaal van haar grootmoeder, Anna Vandewalle, zelf 
een koloniekind, die gedurende de oorlogsjaren en langer (1915-1919) 
in een kolonie in hartje Parijs verbleef.
Ze achterhaalde hoe deze kinderen de oorlogsjaren overleefden, 
weggerukt uit hun ouderlijke nest - het ging om tienduizend kinderen! 
Met de steun van Ginter en Literatuur Vlaanderen.
14 uur • Zaal De Burcht • € 2,5 • http://gistel.bibliotheek.be  
059 27 40 41 • bibliotheek@gistel.be
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KJV wordt De Leesjury!

Bib / De Kinder- en Jeugdjury bestaat dit jaar 40 jaar, tijd voor een 
feestje en vernieuwing! KJV wordt namelijk 'De Leesjury'. Maar wat 
is dat nu precies? De Leesjury is een leesclub voor kinderen en jon-
geren waarin je een aantal boeken leest. Je komt er samen met je 
leeftijdsgenoten om over de boeken te praten. Aan het einde van het 
leesjaar in april kies je je lievelingsboek. De favoriete boeken van alle 
juryleden over heel Vlaanderen worden dan samengeteld en zo krijgt 
in elke leeftijdscategorie één boek de titel van 'beste boek van het jaar'.  

Ginter geeft trouwens nog een extra toets aan De Leesjury. Nadat alle 
stemmen zijn geteld, komen we met alle deelnemende bibliotheken 
van Ginter samen om dit te vieren met een groot feest! We spelen 
er spelletjes, geven jullie de mogelijkheid auteurs of illustratoren te 
ontmoeten en verwennen jullie met 
een lekkernij! Dit jaar kon het feest 
niet doorgaan en kreeg elk jurylid 
een goodiebag vol leuke gadgets! 

Ben je dus tussen 4 en 18 jaar oud en 
hou je van verhalen? Schrijf je dan 
in als jurylid! Kijk snel in jouw regio-
bibliotheek als je kan meedoen als 
jurylid en hoe oud je moet zijn. Dit 
verschilt van bibliotheek tot biblio-
theek. Hoe, waar en wanneer je kan 
inschrijven, vind je ook terug in je 
plaatselijke bibliotheek. Benieuwd 
naar de boeken van het nieuwe leesjaar? Die kan je reeds vinden 
op https://www.deleesjury.be/. Hopelijk zien we jouw gezicht volgend 
jaar op ons eindfeest! 

van zaterdag 31 juli tot zondag 29 augustus

Zoektocht “Zomer in Ichtegem”
Zoektocht / Wie dit wenst kan gratis deelnemen aan een zoektocht 
langsheen alle locaties van Zomer in Ichtegem. Deelname is gratis, 
de deelnameformulieren zijn te verkrijgen in elke locatie van het 
kunsttuinenparcours. De kunstenaars en het gemeentebestuur stellen 
prijzen ter beschikking.
Zaterdag en zondag van 14 tot 19 uur • alle locaties van Zomer 
in Ichtegem • gratis toegang • 059 34 11 39 • cultuurdienst@
ichtegem.be

Tijdstafel in Oudenburg
Erfgoed / In de Onze-Lieve-Vrouwekerk kun je vanaf nu een mooie tijdstafel 
bewonderen die zowat de hele geschiedenis van Oudenburg belicht. Unieke 
artefacten, maquettes, foto's en schilderijen vallen te bewonderen, gaande 
van de prehistorie tot en met de Tweede Wereldoorlog. Ook een grafzerk 
die ooit afkomstig was uit de kerk is ingewerkt in de tijdstafel.

van 5 juli tot 30 september

Filmvoorstelling - Gistel
Film / Vanaf maandag 5 juli tot 30 september wordt de nieuwe film 'Tussen 
water en wolken' dagelijks (met uitzondering van de maandag) vertoond in 
navolging van 'Credo de Kraai, een kras verhaal over St.-Godelieve'.
De film vertelt het verhaal van een jong koppel dat met een opplooibare 
kano vaart van de ene plaats naar de andere, een voor een allemaal 
ankerplaatsen in het leven van de H. Godelieve. Startend nabij Wissant, 
en Wierre-Effroy, varen ze via Bergues, Saint-Omer, Gent en Brugge naar 
Gistel. Letterlijk en figuurlijk een bede-vaart. Ondertussen horen we de 
commentaren op het trieste levensverhaal door Heinfried, de vader van 
Godelieve, van Willem de moeraswerker, van abdis Josynken Zwijns en ten 
slotte van de monnik Drogo.
Vaste afspeeluren zijn 15.30 en 16.15 uur.
Godelievemuseum Abdijstraat 84 • 8470 Gistel • 0479 79 08 89 
www.godelievevangistel.be • info@godelievevangistel.be
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Het Bankje: zet je neer en luister

Vorige zomer werden de podcastverhalen van 'Het Bankje' meer dan 15.000 
keer beluisterd in 95 steden en gemeenten. Dit jaar zullen ze te horen zijn 
van 1 juli tot 30 september in 120 steden en gemeenten, waaronder ook in 
Ichtegem, Oudenburg, Jabbeke, Gistel, Koekelare en Zedelgem!

De podcast Het Bankje brengt theater - zelfs in coronatijd - tot bij het 
publiek. Hoe werkt het? Je neemt tijdens een wandeling of een fietstocht 
plaats op een bank en scant de daar aangebrachte QR-code in met je 
smartphone. Zo krijg je verschillende verhalen te horen. Je bent getuige 

van de meest intieme, bizarre, aangrijpende dialogen die zich (misschien) 
hebben afgespeeld op de plek waar je zit.

Om de verhalen van Het Bankje te realiseren, werkt OPENDOEK – de orga-
nisatie die het amateurtheater in Vlaanderen ondersteunt – samen met 80 
acteurs, schrijvers en beeldend kunstenaars uit de sector. Zo ontstaan er 
originele dialogen die deze zomer van 1 juli tot 30 september te beluisteren 
zullen zijn op verschillende bankjes in verschillende Ginter-gemeenten.

Het Bankje, naar een idee van Wim Chielens, is een initiatief van OPENDOEK 
in samenwerking met Creatief Schrijven en Kunstwerkt. Het audioproduc-
tiehuis Huis van Eustachius brengt alles samen in een wervelende podcast 
waarbij je helemaal in het verhaal kan kruipen.

De banken en hun locatie zullen in de week voor de start van het project 
op de gemeentelijke websites gepubliceerd worden. De lokale toneelver-
eniging Wilt van Gheeste werkt mee aan de promotie van Het Bankje naar 
het toneelminnend publiek van Koekelare en omgeving.

Varia

2021 is door de Europese Unie uitgeroepen tot het Europees Jaar 
van het Spoor. Speciaal voor deze gelegenheid zet Polderrand 
deze zomer het spoorwegerfgoed van de regio graag in de kijker.

Doe-boekje (6-12 jaar)   

Heb je al eens een treinbingo 
gespeeld? Ken je de verschil-
lende onderdelen van een 
station? Kleur je graag prenten 
in of leer je liever de betekenis 
van verschillende pictogram-
men? Met het doe-boekje over 
het spoor leer je allerlei spoor-
weetjes en maak je kennis met 
het spoorerfgoed in de regio. 
Afwisselend kan je spelletjes en 
leuke opdrachten uitvoeren. 

Het doe-boekje is vanaf eind juni gratis te downloaden op  
www.polderrand.be

ErfgoedApp

Tegelijk lanceren we een nieuwe digitale tour op de ErfgoedApp. 
Met de tour 'Langsheen sporen van trein- en tramrelicten in de 
Polderrandregio' kom je meer te weten over het spoorwegverleden 
van onze regio. 

11-juliviering Oudenburg

Stuutjes met Augustijn.  
Picknickconcert in het Abtspark

Muziek / De Raad voor Cultuur verzorgt op zondag 11 juli 2021 naar aanleiding 
van Vlaanderen Feest een picknickconcert in het park naast de ipso facto. 
Kom met je bubbel naar het Abtspark, breng je picknickkleedje en kom 
genieten van de muziek van Augustijn. We trakteren iedere deelnemer met 
een gratis aperitief. Het concert begin om 12u00 en duurt een kleine twee 
uur. De toegang is geheel gratis! Voorzie wat regenkledij voor het geval 
het zou regenen. Indien de coronamaatregelen het toelaten, openen we 
het terras en de cafetaria van de ipso facto. 

Augustijn groeide als zoon van Willem Vermandere op in een muzikale 
omgeving. Als singer-songwriter heeft Vermandere zijn stem gevonden, 
als componist zijn talenvorm, als arrangeur zijn stijl. Zijn invloeden gaan 
van de onvermijdelijke Beatles tot A-Ha, van Chris Isaak tot Eels, van Ben 
Folds tot Bach... In zijn voorlaatste album 'Echt' keerde Augustijn terug 
naar zijn West-Vlaamse roots. In zijn laatste album 'Gin Oge Toe' uit 2020 
wordt hij beschouwender en geestiger.

Raad voor Cultuur i.s.m. Dienst Cultuur • 11.30 - 14.00 uur • cc ipso facto, 
buitenterras en abtstuin • het optreden is gratis • gratis aperitief  
voor elke ingeschrevene • info en reservatie : 059 56 84 00 / 
cultuur@oudenburg.be / inchrijven vóór 7 juli
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Koekelare: Fotowedstrijd Koekelare  

Ik zie wat jij niet ziet…
 
Zie jij wat niemand anders ziet in de architectuur en gebouwen van 
Koekelare? Leg deze details vast, neem deel aan de fotowedstrijd 2021 
en doe ons anders kijken!

Ondanks de aanhoudende coronacrisis kan de jaarlijkse fotowedstrijd 
opnieuw doorgaan. Fotograferen kan immers coronaproof in je eentje 
of… in je bubbel! Als deelnemer kun je Koekelare tijdens je wandeling, 
loop- of fietstocht eens helemaal anders bekijken.

'Ik zie, ik zie… wat jij niet ziet' is één van de missies van een goede 
fotograaf. Hoe je kijkt door de lens, wat je daar ziet en ten slotte hoe 
je het vastlegt: dat maakt samen de vingerafdruk van wie jij bent als 
fotograaf. De cultuurraad en dienst cultuur van Koekelare dagen je in 
deze optiek uit om je eigen stempel te drukken op het vertrouwde beeld 
dat we van veel dingen hebben.

Koekelaarse gebouwen in the picture
Dit jaar is het thema van de fotowedstrijd 'Koekelaarse gebouwen'. Niet 
op hun geheel echter, maar de details waar velen of iedereen zomaar 
aan voorbij loopt. Details, zoals daar zijn: die mooie deurbel, dat speciale 
ornament, dat schitterende sierhekken, een gedenksteentje of merk-
waardige architectuur, … Deze willen we door jouw lens te zien krijgen!

Kortom: de Koekelaarse gebouwen, groot of klein, anders, levendiger en 
mooier dan ooit! Doe ons Koekelare en zijn architectuur op een nieuwe 
manier bekijken. Jouw foto als keerpunt in het kijkproces, als toevoeging 
aan wat we al dachten te kennen…

Mooie prijzen te winnen
Iedereen kan deelnemen, zowel geschoolde als ongeschoolde (smart-
phone- of drone)fotografen, inwoners van Koekelare én bezoekers. De 
wedstrijd is voor alle leeftijden. Uiterlijk op 1 oktober moeten je drie 
foto's ingediend zijn. Bezorg ze digitaal aan de Dienst voor Toerisme 
& Cultuur. De cultuurraad en een afvaardiging van diaclub 'De Trekker' 
kiezen de beste 20 foto's die kans maken op een jury- en een publieks-
prijs (tentoonstelling in de tuin van Huis Proot), allebei in november 
te verkiezen. Na de stemming worden alle deelnemende foto's dan 
gepubliceerd op facebook. De bekendmaking van de winnaars gebeurt 
tijdens de uitreiking van de jaarlijkse cultuurprijzen.

Kom rondkijken in Koekelare, neem deel en ... win misschien één van 
de mooie prijzen!

Deelnameformulier en volledig reglement zijn te verkrijgen via:

• website: www.koekelare.be/fotowedstrijd2021 (download)
• e-mail: cultuurentoerisme@koekelare.be
• telefoon: 051 61 04 94
• op eenvoudig verzoek kan het formulier ook per post verstuurd worden
• indienen van drie foto's ten laatste op vrijdag 1 oktober 2021
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De Belpoproute
Fiets- & wandelroute / Een heerlijke fietstocht 
of wandeling langs unieke stukjes Belpop-ge-
schiedenis in Oudenburg.

De muzikale geschiedenis van ons land is 
rijk en bijzonder. In iedere stad en gemeente 
vallen er schatten aan Belpop-verhalen te 
rapen, ook in jouw hometown. Hoog tijd om 
die rijkdom in kaart te brengen dus.

De fiets- en wandelroutes zijn uitgestippeld 
door dé vakmannen bij uitstek: Jan Delvaux 
en Jimmy Dewit (DJ Bobby Ewing). De twee 
hebben zich helemaal ingewerkt in het 
muziek erfgoed van Oudenburg. Zij zijn deze 
zomer, en ook daarna, uw gidsen.

Alles wat je nodig hebt, zijn een fiets of 
stapschoenen, en een smartphone. Op ver-
schillende locaties hangt een bordje met een 
QR-code. Achter elke code wacht een mooi 
verhaal in woord en beeld. Het routeplan 
kan je afhalen bij ipso facto (Marktstraat 25 
8460 Oudenburg) of downloaden via https://
www.belpopbonanza.be/fiets-wandelroutes
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Proef deze zomer van cultureel moois in Torhout
Ook deze zomer presenteren Cultuurcentrum de Brouckere en het Vrijetijdshuis een alternatieve, 
culturele kalender. 
Cultuurcentrum de Brouckere programmeert in tuin de Brouckere op donderdag 4 avondvoor-
stellingen en op zondag 2 familienamiddagen. Bij slecht weer gaan de voorstellingen door in 
de theaterzaal. 'Today I kill you' van SKaGeN vindt plaats op een andere locatie, de speelplaats 
in Sint-Jozefstraat 1 in Torhout.
Tickets kosten 15 euro (avondvoorstellingen) en 7 euro (familiezondagen).

Donderdag 1 juli, 20 uur:  
De KOE - De Nijl is in Caïro  
aangekomen - Theater
Een filosofisch buffet als dialoog
'Het stuk uit 1998 blijkt vandaag de dag nog 
steeds fris, prikkelend en bijzonder komisch', 
De Morgen (****)

Zondag 4 juli, 15 uur:
Radio Oorwoud - Beest of (5+) -  
Familie
Beestige meezingers van een heerlijke 
festivalband 

Donderdag 8 juli, 20 uur: 
Tine en Pieter Embrechts - 
Spelen in den hof - Muziek
Duo-concert van Tine & Pieter Embrechts, 
kleine coronaproof productie 

Donderdag 5 augustus, 20 uur: 
Piv Huvluv - De vinylvreter -  
Humor
U vraagt, Piv draait… de soundtrack van  
zijn leven!

Zondag 22 augustus, 15 uur: 
FroeFroe - Roodhapje (5+) -  
Familie
Fijn geflipte muzikale versie van het 
gekende sprookje

Donderdag 26 augustus: 
SKaGeN - Today I kill you - 
Theater (op locatie)
'Een ijzersterke dialoog tussen moeder en 
zoon op het scherpst van de snee', Concert-
news (****1/2)
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Ja, ik wens voortaan de 
Gintergazet gratis te 

ontvangen bij mij thuis.

Invullen in hoofdletters aub.

Naam

Straat en nummer

Postcode en gemeente

E-mail

Telefoon en / of gsm

Deze strook volledig ingevuld
terugsturen naar: Redactie Ginter,
Pater Amaat Vynckeplein 1, 8210 Zedelgem

Colofon:
De Gintergazet is een gezamenlijke uitgave van de Ginter-
gemeenten Gistel, Oudenburg, Jabbeke, Ichtegem, Koeke-
lare, Kortemark, Torhout en Zedelgem.

Meer informatie over Ginter en over de cultuurprogramma-
tie in de regio vind je op de website www.ginter.be.

Vormgeving en druk: Die Keure Brugge

De Gintergazet wordt gedrukt op FSC-papier. FSC garan-
deert een goed en duurzaam bosbeheer, waarbij econo-
mische, sociale en ecologische aspecten centraal staan.

Een abonnement op de Gintergazet is gratis. 
Vul bovenstaande strook in of speel je gege-
vens door via info@ginter.be. Eenmaal je bent 
ingeschreven, hoef je dit niet opnieuw te doen.

Laat het ons ook weten als je verhuist of je 
abonnement wenst op te zeggen.

Oaze zkt. jonge 
creatievelingen

OAZE-PLATFORM | Ben je een jonge maker die het 
wil maken in de wereld? Dan heten we je graag 
welkom op het OAZE-platform. Hier geven we jonge 
makers de mogelijkheid om zichzelf voor te stellen. 
Vertel dus over jezelf, je groep, je project(en). Link 
naar je website of sociale media. Geef ons, andere 
jonge makers en organisatoren van events een zo 
duidelijk mogelijk beeld van wie je bent en wat je 
doet, want je doet dat goed. Daar zijn we zeker 
van! Registreer je hier! https://oaze.be/registreren

OAZE-ATELIER | Ben je op zoek naar een ruimte 
waar je je creativiteit volledig tot zijn recht kan 
laten komen? Neem dan een kijkje bij de residen-
tiewerking. We hebben al ruimtes te huur in Torhout 
en Kortemark maar daar zullen ongetwijfeld nog 
andere gemeenten bijkomen. Binnen de residentie-
werking bieden we ruimtes aan met een korte huurperiode aan voordelige 
tarieven. Meer informatie vind je hier. https://oaze.be/residentiewerking 

OAZE wordt de plaats waar organisatoren uit de Ginter-regio in contact 
kunnen komen met jonge makers. Een verzamelplaats die hen een duidelijk 
overzicht geeft van creatieve zielen met wie ze een samenwerking kunnen 
aangaan. Ook de intergemeentelijke samenwerking Ginter is steeds op zoek 
naar jonge creatievelingen om mee samen te werken.

Schrijf je GRATIS in op onze website: www.oaze.be

In groep op stap in Gistel?
Wij maken graag een arrangement voor jou.
Wat is er leuker om een nieuwe omgeving samen met jouw vriendengroep, 
jouw gezin, jouw vereniging….te ontdekken?
In Gistel hebben we een heel uiteenlopend aanbod en zijn er heel wat 
combinatiemogelijkheden.
Je kunt op bezoek bij de imker, bij de brouwer, bij de molenaar,… Onze 
plaatselijke handelaars, restaurantjes en tearooms vergasten jou op heel wat 
lekkers. Ontdek het tijdens een leuke wandeling of fietstocht of een bezoek.
Ben je benieuwd naar de combinaties en themadagen die we voor jullie 
samenstellen?
Vraag dan de brochure vanaf 1 juli bij zomerloos@gistel.be, 
op www.gistel.be/toerisme of via 059 27 98 71. 
Hier kan je ook terecht om samen jouw bezoek te plannen.



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

Maatschappelijke zetel
Pater Amaat Vynckeplein 1 / 8210 Zedelgem

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

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

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

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

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

Jabbeke
Cultuurdienst
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
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

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

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

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

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

Torhout
Vrijetijdshuis
Markt 1 / 8820 Torhout
050 22 07 70
vrijetijdshuis@torhout.be
www.torhout.be

Cultuurcentrum de Brouckere
Aartrijkestraat 6 / 8820 Torhout
050 22 11 50
ccdb@torhout.be
www.ccdebrouckere.be

Bibliotheek
Ravenhofstraat 9
8820 Torhout
050 22 11 40
bib@torhout.be

Zedelgem
Ticketbalie / Onthaal
Pater Amaat Vynckeplein 1 / 8210 Zedelgem
050 28 83 30
tickets@zedelgem.be
www.zedelgem.be/tickets

Cultuurdienst
Pater Amaat Vynckeplein 1 / 8210 Zedelgem
050 28 86 05
cultuur@zedelgem.be

Bibliotheek
Stadionlaan 50 / 8210 Zedelgem
050 20 80 08
bibliotheek@zedelgem.be
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