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Vraag de Gintergazet!

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

Toffe activiteiten 
voor kinderen en 

(groot)ouders
UiT in de regio
Familieaanbod

dinsdag 10 april

Familiefilm
Film / Meer info op www.ccdebrouckere.be.
14 uur • Cc de Brouckere Torhout • € 6 • www.ccdebrouckere.be

donderdag 12 april

Tweelicht & Zoon / Pinocchio (6-10j)
Theater / Het bekende verhaal over Ghepetto, een oude poppenmaker die zo 
graag een zoon wou, en de kleine Pinocchio, een marionet zonder touwtjes, die 
de grote wereld wil ontdekken.
14.30 uur • Beuk Kortemark • € 5 • https://webshop.kortemark.be

zaterdag 21 april

D'irque & Fien / Sol Bémol (6+)
Theater / Compagnie D'irque & Fien is zowel 
op scène als in het dagelijks leven een comple-
mentair creatief duo. Hun voorstellingen - poë-
tisch en ontroerend - kietelen de kinderlijke ziel 
die in eenieder schuilt. Na ruim vijf jaar toeren 
met 'Carrousel des moutons' presenteren ze 
hun 'Sol Bémol'. Zij verrassen en ontroeren 
graag als beeldendragers en verwonderaars.
19 uur • Cc de Brouckere Torhout • € 10
050 22 11 50 • www.ccdebrouckere.be

zondag 20 en maandag 21 mei

10de Romeins weekend
Vorming-erfgoed / In 2018 vieren we tijdens het pinksterweekend de tiende editie 
van het Romeins Weekend. Meerdere authentieke re-enactmentgroepen strijken 
opnieuw neer in en rond de abtstuin en brengen ons terug naar ons rijkelijk ver-
leden. Er zullen workshops, gladiatorengevechten, uiteenzettingen, spektakels, 
gidsbeurten en veel meer bij te wonen zijn.
doorlopend • RAM Oudenburg • gratis - workshops en gidsbeurten betalend - 
vooraf inschrijven • 059 56 84 00 • ram@oudenburg.be
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1 tot 31 maart

Jeugdboekenmaand  
Eureka! Wetenschap en techniek

Literatuur / Jeugdboekenmaand is een initiatief van Iedereen Leest, samen 
met verschillende partners. Een maand lang worden de mooiste kinderboe-
ken in de kijker gezet en helpen de bibliotheken het leesplezier bij kinderen 
stimuleren. Het thema voor 2018 is 'Eureka! Wetenschap en techniek'.
alle bibliotheken • 050 28 86 08 • info@ginter.be • 
www.jeugdboekenmaand.be

Seppe Van den Berghe
 
Tentoonstelling / Seppe Van den Berghe, zoon van auteur Kristien 
Dieltiens, is illustrator, muzikant en grafisch vormgever. Naast illus-
traties voor kranten en tijdschriften illustreerde Seppe ondertussen 
ook al enkele jeugdboeken. Tijdens de Jeugdboekenmaand laat Seppe 
ons graag kennismaken met zijn werk.
openingsuren bib • Bibliotheek Zedelgem • gratis • 050 20 80 08
bibliotheek@zedelgem.be

Sprookjestentoonstelling
Tentoonstelling / Meer info in de bib.
openingsuren bib • Bibliotheek Torhout • gratis • 050 22 11 40 • 
bib@torhout.be

zaterdag 3 maart

Opening Jeugdboekenmaand
Het programma wordt later bekend gemaakt via zedelgem.bibliotheek.be.
10 tot 12.30 uur • Bibliotheek Zedelgem • gratis • 050 20 80 08
bibliotheek@zedelgem.be

maandag 2 t/m vrijdag 6 april

Panta Rhei vzw / Billy de kip (3-6j)
Kleuterkamp / Wanneer de huifkar van Billy en zijn zusjes midden op de prairie 
uit elkaar valt, moeten de kippen een permanente nederzetting bouwen.
9 tot 16 uur • Gildezaal Handzame • € 80 • www.pantarhei-portal.be

Panta Rhei vzw / Crea + sportkamp (6-10j)
Kamp / De leuke sportmomenten worden afgewisseld met knotsgekke knutselacti-
viteiten. Kortom, jullie beleven een toffe week vol crea-, sport- en spelactiviteiten. 
Plezier verzekerd!
9 tot 16 uur • Sportcentrum Hansam Handzame • € 80 • www.pantarhei-portal.be

dinsdag 3 april

Jeugdfilm
Film / Meer info op www.uitingistel.be.
14.30 uur • cc Zomerloos Gistel • € 2 • 059 27 98 71 • cultuur@gistel.be

woensdag 4 en 11 april 

Jeugdfilm / Vlaamse versie
Film / Meer info op www.uitinoudenburg.be.
14.30 uur • RAM Oudenburg • € 4 • 059 56 84 00 • ram@oudenburg.be

Jeugdfilm / Kiwi & Strit (4+)
 
Film / Kiwi is geel, netjes en voorzichtig. Strit is paars, groezelig en wild. Samen 
wonen ze op een open plek in het bos. Ze zijn nieuwsgierig en willen alles uit-
proberen. Ook al loopt dat steevast verkeerd af. Alles wat ze doen (voetballen, in 
bad gaan, een schilderij maken...) gaat fout, maar daar moeten ze zelf heel erg 
om lachen. Samen met hun vreemde vrienden (zoals de grote blauwe boskoe 
die altijd honger heeft) praten ze een koddig brabbeltaaltje.
17 tot 18 uur • Bibliotheek Zedelgem • € 3 of 1 klavertje • 050 20 80 08
bibliotheek@zedelgem.be

Theatertainment Productie & Theaterhuis Banann 
Kaatjes verjaardag

Theater / Kaatje wacht al jaren op haar verjaardag. Of toch zeker al een paar 
maanden of dagen… Het maakt eigenlijk niet uit. Het is in ieder geval al veel te 
lang geleden dat ze nog eens verjaard is, vindt ze. En nu is het eindelijk zover!
15.30 uur • De Beuk Kortemark • € 14 • https://webshop.kortemark.be

maandag 9 t/m vrijdag 13 april

Panta Rhei vzw / De schoenen van Jakob (3-6j)
Kleuterkamp / Jakob maakte de meest ongelofelijke schoenen. Verlegen mensen 
trokken stoute schoenen aan. Soldaten liepen met zijn laarzen vanzelf in de pas. 
Op een dag kwam er een meisje zijn winkeltje binnen.
9 tot 16 uur • Gildezaal Handzame • € 80 • www.pantarhei-portal.be

woensdag 7 en 21 maart

Pyjama-avond in de bib
 
Literatuur / Er wordt een verhaal voorgelezen aan kinderen van het 3de kleuter en 
het 1ste leerjaar. Daarna wordt er ook iets geknutseld. Op 7 maart in uitleenpost 
Veldegem en op 21 maart in de hoofdbibliotheek. Vooraf inschrijven is noodzakelijk.
18 uur • Bibliotheek Zedelgem en Uitleenpost Veldegem • gratis • 050 20 80 08
bibliotheek@zedelgem.be



permanent

Verken het Fransmansmuseum samen met Louis

Erfgoed / Het Fransmansmuseum brengt ode aan de vele seizoen-
arbeiders die tot in de jaren 1960 (vooral) in de suikerbietenteelt in 
Noord-Frankrijk gingen werken. Voor kinderen is er de speurtocht met 
Louis: een 'jong manneke' dat met zijn ouders meeging op campagne. 
Samen met Westhoek KD's Jaek & Nink maak je op een speelse en 
leerrijke manier kennis met de Fransmans.
Fransmansmuseum Koekelare • € 3,50 • 051 61 04 94 
cultuurentoerisme@koekelare.be • www.toerismekoekelare.be

dinsdag 2 januari

Familiefilm / The LEGO Batman Movie
Film / Meer info op www.ccdebrouckere.be.
14 uur • Cc de Brouckere Torhout • € 6 • www.ccdebrouckere.be

woensdag 3 januari 

Jeugdfilm / Ballerina
Film / Meer info op www.uitinoudenburg.be.
14.30 uur • RAM Oudenburg • € 4 • 059 56 84 00 • ram@oudenburg.be

Anke Zijlstra / Droomkoorts (2,5+)
Theater / Snapt er dan niemand dat slapen 
niet lukt wanneer je ziek bent? Echt niet! Of 
wel? Wat is dat geluid? Wie is die schaduw? 
Waar ben ik? Wat gebeurt er 's nachts als 
je ziek bent? Is het een droom, of is het de 
werkelijkheid? De wereld is een heel andere 
plek en een bed is nooit zomaar een bed... 
Welkom in het universum van koorts en droom.
15.30 uur • De Beuk Kortemark • € 5
https://webshop.kortemark.be

Jeugdfilm / Sing (6+)
Film / In een stad die bewoond wordt door dieren, wordt een talentenjacht geor-
ganiseerd door de koala Buster Moon. Hij is de trotse eigenaar van een prachtig 
theater, dat vroeger heel succesvol was, maar nu oud en vervallen is. Buster 
organiseert de talentenjacht als laatste kans om zijn geliefde theater te redden.
14 tot 15.30 uur • Bibliotheek Zedelgem • € 3 of 1 klavertje • 050 20 80 08
bibliotheek@zedelgem.be

vrijdag 26 januari

Compagnie Barbarie / MODDERS (8-12j)
Theater / Een voorstelling die gaat over moeders. Een absurde, komische voor-
stelling waarin elk kind een inkijk krijgt in het wel en wee van een moederhoofd 
en tot de ontdekking komt dat die alleswetende heldin ook maar een mens is.
19 uur • De Beuk Kortemark • € 5 • https://webshop.kortemark.be

zondag 28 januari

Zonzo Compagnie / 3ACH (6+)
Theater / Zonzo Compagnie voert in 3ACH 
twee violisten op die je meenemen in de 
wereld van Bach. Ze weven Bachs melodieën 
langs onnavolgbare harmonieën. Ze staan 
midden in een videodecor dat door een won-
derlijke kinderwereld wordt bevolkt. Samen 
ontdekken ze muziek die volgens velen de 
mooiste is die ooit werd geschreven…
15 uur • Cc de Brouckere Torhout • € 10 
050 22 11 50 • www.ccdebrouckere.be
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donderdag 1 februari

Infoavond dyslexie
Vorming / Een avond voor ouders, 
leerkrachten en andere geïnteresseer-
den over de rol die de bibliotheek kan 
spelen voor kinderen met dyslexie of 
leesmoeilijkheden in het algemeen. I.s.m. 
Luisterpuntbibliotheek en Eureka ADI-bib.

20 uur • Bibliotheek Kortemark • gratis • 051 56 88 27 • bibliotheek@kortemark.be

maandag 12 februari

Jeugdfilm
Film / Meer info zie www.uitingistel.be.
14.30 uur • cc Zomerloos Gistel • € 2 • 059 27 98 71 • cultuur@gistel.be

maandag 12 t/m vrijdag 16 februari

Panta Rhei vzw / Kunst in beweging (6-10j)
Creakamp / We bewegen ons niet alleen 
in de kunstwereld, maar brengen de kunst 
zelf tot leven! We kijken hoe een eenvoudig 
blad papier tot leven kan komen, hoe we 
een beeldhouwwerk kunnen laten dansen 
in de ruimte.
9 tot 16 uur • Albatros Zarren • € 80
www.pantarhei-portal.be

dinsdag 13 februari

Spelnamiddag voor jong en oud (8-15j)
Varia / Tijdens de koude februarimaand orga-
niseert het RAM een warme spellennamiddag. 
We krijgen een waaier aan spannende Romeinse 
bordspelletjes. In de loop van de namiddag kan je 
natuurlijk ook wisselen en bij een ander tafelspel 
winnen. Kom vergezeld van je ouders, grootou-
ders of familie, want iedereen kan meespelen.
13.30 tot 16.30 uur • RAM Oudenburg
€ 3 / leden Erfgoedkring 8460 gratis
059 56 84 00 • ram@oudenburg.be

woensdag 14 februari

Planktom / De Planeet (5+)
Theater-muziek / Spannende en fantasierijke 
figurenmusical met een vleugje humor en 
leuke songs. Met in de hoofdrollen een acteur, 
een live muzikant, een pop en een sprekende 
rots.
14.30 uur • De Beuk Kortemark • € 5
https://webshop.kortemark.be

woensdag 14 februari

Jeugdfilm / Vlaamse versie
Film / Meer info zie www.uitinoudenburg.be.
14.30 uur • RAM Oudenburg • € 4 • 059 56 84 00 • ram@oudenburg.be

Jeugdfilm / Bigfoot junior (6+)
 
Film / De 13-jarige Adam is een buitenbeentje dat eropuit trekt om het mys-
terie rondom zijn verdwenen vader op te lossen. Hij komt erachter dat zijn 
vader niemand minder is dan de legendarische Bigfoot! Samen moeten ze het 
opnemen tegen HairCo, een groot bedrijf dat wetenschappelijke experimenten 
wil uitvoeren met Bigfoot.
17 tot 18.30 uur • Bibliotheek Zedelgem • € 3 of 1 klavertje • 050 20 80 08
bibliotheek@zedelgem.be

vrijdag 16 februari

Jeugdfilmfestival
Film / We plannen opnieuw 4 films, met randanimatie: De geur van worteltjes 
(10u45, 4+), Verschrikkelijke ikke 3 (13u30, 6+), King Arthur, legend of the sword 
(16u, 12+) en American Assassin (20u, 16+).
vanaf 10 uur • De Beuk Kortemark • € 4 per film
https://webshop.kortemark.be

zondag 18 februari

Salibonani / Arabella (2+)
Theater / Een magische voorstelling voor 
de allerkleinsten met veel muziek in een 
wonderlijk decor. De speelse combinatie 
van muziek en beweging, poppen, magie en 
vreemde muziekinstrumenten maken van 
'Arabella' een bijzondere theaterbelevenis 
voor groot en klein. Met An Valenteyn en 
Lukas Van Echelpoel.
15 uur • GC De Groene Meersen Zedelgem 
€ 7 • 050 28 83 30 • tickets@zedelgem.be
www.zedelgem.be/tickets

dinsdag 26 t/m zaterdag 30 december

Planktom vzw 
Moment of fame (7-15j)

Musicalstage / Zing uit volle borst, acteer als 
een ster en dans de pannen van het dak. Toffe 
musicalsongs, speciale kostuums, het grote 
podium en vooral een leerrijke en plezante 
musicalstage staan je te wachten.
10 tot 16 uur • De Beuk Kortemark • € 130
www.musicalstage.be

donderdag 28 december

Jeugdfilm / Cars 3
Film / Deze computergeanimeerde filmko-
medie is geproduceerd door Pixar. Letterlijk 
en figuurlijk voorbijgestoken door de nieuwe 
generatie van snelle bolides, bezint Bliksem 
McQueen zich over zijn favoriete sport. Hij 
krijgt de hulp van een vrouwelijke monteur.
14.30 uur • cc Zomerloos Gistel • € 2 
059 27 98 71 • cultuur@gistel.be

vanaf eind februari

Workshop tekenen voor kinderen (8-14j)
Vorming / Kinderen die graag 
tekenen, kunnen hun techniek 
bijschaven onder begeleiding 
van een professionele lesgever. 
Iedere twee weken op woens-
dagnamiddag krijgen ze stap 
voor stap de juiste kneepjes 
aangeleerd. Potlo(o)d(en), teken-
papier, gum en slijper volstaan!

13.30 tot 16 uur • Huis Proot Koekelare • € 63 voor zeven lessen 
051 61 04 94 • cultuurentoerisme@koekelare.be • www.koekelare.be

Vol
zet


