Kinderbakworkshop
“De recepten van de Sint” ( 5 -10)

Eva De Roovere – Jorka Decroubele /
Chica & Flicka (6+)

Bibliotheek / We maken heerlijke speculaas, marsepein, pannenkoekjes met
warme appels en warme chocolademelk met marshmallows. We lezen samen
een Sinterklaasverhaal en versieren de tafel feestelijk om dan meteen te proeven
van al het lekkers.
14 -16 uur (5-10 jaar) • De Kouter Bekegem • gratis • inschrijven verplicht via
ichtegem.bibliotheek.be

Zedelgem
Elk jaar op de derde zondag van november viert Vlaanderen de
Kunstendag voor Kinderen. Op die dag kunnen kinderen en hun
familie een hele dag kunst beleven.

Torhout

zaterdag 4 december

Voorleesmoment bibliotheek (4-8)
Bibliotheek / Tijdens de wintermaanden kruipen we gezellig bijeen voor een
goed verhaal! Onze jonge lezertjes zijn welkom tussen 10 uur en 11 uur voor een
vertel- en knutselmoment. Nadien kunnen ze hun kunstwerkjes meenemen naar
huis. We ontdekken tijdens de momentjes telkens een ander thema!
10 uur • Bibliotheek Kortemark • gratis • 051 56 88 27 • kortemark.recreatex.be

“Sinterklaas leest voor in de bib van Eernegem”

Workshops & doe-activiteiten
In de Brouckere kan je die dag terecht voor workshops, doe-activiteiten
en véél meer! De partners van Cultuurcentrum de Brouckere zetten hiervoor hun beste creatieve beentje voor! Je kan het volledige programma
raadplegen op www.ccdebrouckere.be

Amadeo Kollectif - Het eiland Amadeo (5+)

Bibliotheek / Niemand minder dan de Sint komt langs om de allerleukste avonturen voor te lezen uit zijn grote boek. Misschien brengt hij ook wel wat lekkers
mee voor jou?
9 tot 9.30 uur voor peuters en 1ste kleuter
10 tot 10.30 uur voor 2de en 3de kleuter
11 tot 11.30 uur voor 1ste, 2de en 3de leerjaar
Gratis • inschrijven voor 29 november via ichtegem.bibliotheek.be
Bibliotheek Eernegem

Op dit eiland maken we onze eigen wereld en gaan we op ontdekking
in deze magische wereld die we gecreëerd hebben.
Lokalen in de Brouckere, doorlopend
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Familievoorstelling / Een poëtisch,
beeldend en grappig verhaal over de
menselijke kant van een oorlog, gebracht
door de fantastische ploeg van FroeFroe.
Je mag je verwachten aan toptheater dat
een cross-over is van poppen, acteurs,
multimedia en livemuziek.
Tent in de tuin • 14 tot 14.45 uur,
16.15 tot 17 uur

13.30 tot 17 uur • Cultuurcentrum de Brouckere Torhout
Workshops en doe-activiteiten (gratis) • Voorstellingen
(basisprijs 5 euro) • www.ccdebrouckere.be • 050 22 11 50
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Theater FroeFroe - De Soldaat (8+)
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zondag 26 december

Musicalstage voor kinderen (7-15)
Musicalstage / Muziek, zang, gesproken
dialogen, dans en betoverende kostuums
vormen weer één mooi geheel op het grote
podium. Aan het einde van de stageweek,
op 30 december, is er om 17.30 uur een leuk
toonmoment waar je familie jou op de planken
kan bewonderen!
t/m 30 december • Beuk Kortemark
175 euro • www.musicalstage.be

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

Colofon:

UiTdatabank.be
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Bibliotheek / Genieten van een voorleesmoment in de bib met verschillende
prentenboeken. Vooraf inschrijven in de bib.
14 uur • Bibliotheek Ter Elst Gistel • gratis • gistel.bibliotheek.be • 059 274041
bibliotheek@gistel.be

Diep in het bos ligt er een magische plek
waar tijd groeit, geplukt wordt, en de wijde
wereld ingestuurd. Je kan er de tijd zien, als
licht, als vuur.
Kom naar deze prachtige voorstelling met
vuur, circus, objecttheater en fysiek theater,
en reis met ons mee!
19 uur • Cultuurcentrum de Brouckere
Torhout (tuin) • € 10
www.ccdebrouckere.be • 050 22 11 50

Geef zelf je activiteit in!

UiT in de regio

Voorleesmoment voor kinderen (5-8)

Sprookjes enzo / Pietro Chiarenza Passa il tempo (4+)

Familievoorstelling / Nieuw en al warm omarmd in kindermuziekland!
Ga mee op muzikale roadtrip, met een lading gloednieuwe muziek,
zottigheden en verfrissende miniverhalen.
Club de B, 15 uur

voor kinderen
en (groot)ouders

woensdag 22 december

vrijdag 10 december

Zannemie en de bende Puree kan je hier niet eten (3+)

Familieaanbod

Se

Workshop / Op Kunstendag voor kinderen organiseert de cultuurdienst
van Zedelgem gratis workshops waarbij je kennismaakt met diverse
kunstdisciplines. Inschrijven is noodzakelijk en kan vanaf 4 oktober.
workshops in de voormiddag
Gemeenschapscentrum De Groene Meersen Zedelgem
gratis • 6 -12 jaar • www.zedelgem.be/tickets • 050 28 83 30
tickets@zedelgem.be

Familievoorstelling / Elk kind voelt zich
weleens anders dan de anderen. Ook Chica
en Flicka verschillen erg van elkaar. Maar met
muziek en poëzie weten ze toch een brug te
slaan tussen hun verschillende leefwerelden.
En zo ontdekken ze dat ze meer met elkaar
verbonden zijn dan ze dachten. Conclusie:
iedereen is anders, en toch hetzelfde!
15 uur • Vrije Tijdscentrum Jabbeke
Vlamingveld 40 • € 8 / € 5
reservaties.jabbeke.be • 050 81 02 11
cultuur@jabbeke.be
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zondag 19 december
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Kunstendag voor kinderen (3-12 jaar)

zaterdag 27 november

Verantwoordelijke uitgever: Ginter, intergemeentelijke cultuurpartners,
Pater Amaat Vynckeplein 1, 8210 Zedelgem
Ontwerp en druk: die Keure, Brugge
Ginter is het intergemeentelijk cultureel samenwerkingsverband van Gistel,
Ichtegem, Jabbeke, Koekelare, Kortemark, Oudenburg, Torhout en Zedelgem.

© Bart Grietens

zondag 21 november

van hier naar Ginter
www.ginter.be

zaterdag 4 september

Jong Atelier (6 – 12)

Voorleesmoment bibliotheek (4-8)

Stichting Twee-Ater / Dikkie Dik (2+)

Bibliotheek / Tijdens de wintermaanden kruipen we gezellig bijeen voor een goed
verhaal! Onze jonge lezertjes zijn welkom tussen 10 en 11 uur voor een vertel- en
knutselmoment. Nadien kunnen ze hun kunstwerkjes meedoen naar huis. We
ontdekken tijdens de momentjes telkens een ander thema!
10 uur • Bibliotheek Kortemark • gratis • 051 56 88 27 • kortemark.recreatex.be

Familievoorstelling / Hoe is het… om Dikkie
Dik te zijn? Als je op vier pootjes loopt en
niet kan praten, maar wel kopjes geeft. Als
je zomaar mag gaan liggen, op hele gekke
plekken – of juist druk over de toetsen van
de piano rent, danst met je beste vriendjes
en stiekem in de vissenkom grabbelt, om
daarna lekker te dromen van alle spannende
avonturen die je mee maakt. In “Dikkie Dik & Ik”
kan het allemaal.
14 uur • Vrije Tijdscentrum Jabbeke
Vlamingveld 40 • € 8 / € 5
tickets te verkrijgen via
reservaties.jabbeke.be • 050 81 02 11
cultuur@jabbeke.be

zondag 24 oktober

Clown Rocky / Sint-Maarten show (2+)
zaterdag 4 september

Luisteroortjes (3-6)
Bibliotheek / Sinds vorig jaar zitten onze traditionele voorleesuurtjes in een nieuw
kleedje. Elke eerste zaterdag van de maand verwelkomen we alle kleuters van 3
tot 6 jaar heel graag in onze bibliotheek voor onze “luisteroortjes” waarin we
elke maand een ander thema aan bod laten komen. Op 4 september is het thema
dierenpret. Vooraf inschrijven is niet nodig.
11 tot 12 uur • ook nog op 2 oktober, 6 november en 4 december
Bibliotheek Zedelgem • gratis • 050 20 80 08 • bibliotheek@zedelgem.be

woensdag 6 oktober

Maak van leren lezen een succesverhaal (6-7)
Bibliotheek / Vorming voor ouders van kinderen in het 1ste en 2de leerjaar/ Heel wat
kinderen haken af voor ze de kans krijgen een
echte lezer te worden. Met de juiste aanpak
hoeft dat niet! Net omdat die eerste lees-jaren
zo cruciaal zijn, staan we hierbij stil. Samen
maken we van leren lezen een succesverhaal!
Ook leerkrachten zijn welkom.
20 uur • Bibliotheek Eernegem • gratis
inschrijven verplicht via
ichtegem.bibliotheek.be

zaterdag 23 oktober

Compagnie Barbarie - Pak De Poen! (7+)
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Familievoorstelling / 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 uur • Cultuurcentrum de Brouckere
Torhout • € 10 • www.ccdebrouckere.be
050 22 11 50

Familievoorstelling / Je zag hem beslist ooit
wel al eens ergens aan het werk, want Clown
Rocky kom je overal tegen… De Sint-Maarten
show wordt gebracht met héél veel interactie
voor en mét de kinderen. Dat wordt hilarisch
voor de kids, want de Pieten komen zich overal
mee bemoeien. Bovendien kijkt Sint-Maarten
streng toe dat er niks fout loopt.
14.30 uur • De Balluchon Koekelare
€8 • €6 (-12 jaar)
www.ticketwinkel.be/balluchon • 051 61 04 94
cultuurentoerisme@koekelare.be

dinsdag 2 november

Pili Pili en de Vuilnisbeltbeestjes (3-6)
Kleuterkamp / Hallo! Ik ben Pili Pili en ik woon
op de vuilnisbelt. Ik verzamel groenafval.
Daarvan maak ik heerlijke soepjes voor de
andere beestjes die hier leven. Ook zij verzamelen en recycleren afval. Kom je met me
mee? Dan stel ik je aan hen voor!
t/m 5 november • 9 tot 16 uur
Gildezaal Handzame • 76 euro • ratjetoe.be

vrijdag 29 oktober

Halloween in de bib ( 6-12)
Bibliotheek / Griezel je mee? Trek een eng
kostuum aan en kom luisteren naar een spannend verhaal. Ga daarna aan de slag om je
eigen griezel te knutselen.
17.30 tot 18.30 uur (1ste, 2de en 3de lj) en 19
tot 20 uur (4de, 5de en 6de lj) • Bibliotheek
Eernegem • gratis
inschrijven verplicht via
ichtegem.bibliotheek.be

Steengoed (6-10)
Jongerenkamp / Niet bang om je handen vuil
te maken? Sterk genoeg om brokken steen
om te toveren tot een beeld? Wordt het een
dier, een mens of iets uit je fantasiewereld?
Deze week kan het allemaal. Kintshu, zelf
edelstenen maken, mozaïek en andere technieken komen aan bod.
t/m 5 november • 9 tot 16 uur
Gildezaal Handzame • 76 euro
pantarheivzw.be

zaterdag 30 oktober

Kookworkshop Halloween ( 9-14 )
Bibliotheek / We verzorgen een
Halloweenbuffet met heksensoep, broodjes
met kruidenboter, heksenvingers, pumpkin
pie, warme appels en hartegloed. We maken
kennis met griezelverhalen tijdens het koken.
14 tot 16 uur (9-14 jaar) • leskeuken SIGO,
Aartrijkestraat 12A te Eernegem
gratis • inschrijven verplicht via ichtegem.
bibliotheek.be

UiTdatabank.be

Grensgeval / Aifoon - Murmur (4+)
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Geef zelf je activiteit in!

woensdag 3 november
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Familievoorstelling / Murmur is bruisend
circus-geluidstheater dat alle zintuigen prikkelt. Met ruisende rugzakken, een landschap
van speakers en een acrobatische componist
kom je in een fantasierijke compositie terecht.
Voor iedereen die wel eens meer dan alleen
mens wil zijn!
15 uur • Cultuurcentrum de Brouckere
Torhout • € 10 • www.ccdebrouckere.be
050 22 11 50

Connie & Zorba – fABULEUS (8+)
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Vorming / We nemen een kijkje bij kunstenaars en
hun werk. De cursus wil een evenwichtig aanbod
geven met een sturende begeleiding en ruimte
voor ontwikkeling van de eigen creativiteit.
t/m 30 april 2022 (25 lessen) • 9 tot 12.00 uur
Academie Kortemark • 160 euro
info@vormingticrembert.be
www.vormingticrembert.be

zondag 31 oktober
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Familievoorstelling / Sommige mensen
hebben honderd miljoen vrienden op het
internet. Sommige mensen hebben één visvriend, met wie ze samen naar een dobber
staren. Voor sommigen is vriendschap een
kwestie van leven of dood.
15.30 uur • Beuk Kortemark • 5 euro
051 56 61 08 • kortemark.recreatex.be

zaterdag 6 november

“Sint-Maarten leest voor in de bib van Ichtegem”
Bibliotheek / Niemand minder dan de Sint komt langs om de allerleukste
avonturen voor te lezen uit zijn grote boek. Misschien brengt hij ook wel wat
lekkers mee voor jou?
13.30 tot 14 uur voor 1ste, 2de en 3de leerjaar
14.30 tot 15 uur voor 2de en 3de kleuter
15.30 tot 16 uur voor peuters en 1ste kleuter
Gratis • inschrijven voor 3 november via ichtegem.bibliotheek.be
Bibliotheek Ichtegem

woensdag 10 november

Voorleesmoment voor kinderen (5-8)
Bibliotheek / Genieten van een voorleesmoment in de bib met verschillende
prentenboeken. Vooraf inschrijven in de bib.
14 uur • Bibliotheek Ter Elst Gistel • gratis • gistel.bibliotheek.be • 059 274041
bibliotheek@gistel.be

woensdag 17 november

Tiktok en instagram voor ouders
Vorming / Tiktok en Instagram. Het zijn twee populaire apps die je kan plaatsen
onder de noemer van de zogenaamde sociale media. Wat kan je ermee doen?
Hoe werkt het en hoe beïnvloedt het iemands leven, in het bijzonder van dat
van een jongere. Moet je je als ouder betrokken voelen en hoe kan je er als
ouder mee omgaan?
19.30 uur • Beuk Kortemark • 5 euro • 059 50 39 52 • www.avansa-ow.be

vrijdag 26 november

Pyjamavoorleesavond voor kinderen (5-8)
Bibliotheek / Genieten van een voorleesmoment in de bib met verschillende
prentenboeken. Vooraf inschrijven in de bib.
18.30 uur • Bibliotheek Ter Elst Gistel • gratis • gistel.bibliotheek.be
059 274041 • bibliotheek@gistel.be

