
• KIES JOUW CULTURELE SNIT! •

Cultuurseizoen
GC De Groene Meersen, Stadionlaan 48, Zedelgem

CULTUUR    BARBIER
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ONTDEK
ONS CULTUUR-

AANBOD

  Ga zitten en 
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Beste cultuurvrienden,  

Met volle moed gaan we voor een nieuwe cultuursnit. De cultuurvoorstellingen 
(én de kapper) moesten we veel te lang missen … We werden verplicht even te 
vertragen en te verstillen, en hebben ervaren dat dit zo slecht nog niet was. Wie 
wilde kon met online voorstellingen aan zijn of haar culturele trekken komen, 
maar het sámen beleven, het sámen napraten, het sámen lachen en huilen, … 
vooral dát hebben we gemist. Tijd om weer uit ons kot te komen!
Ons seizoen hebben we wel wat ingekort, we starten pas in november. Helaas 
zijn nog veel zaken onzeker en onduidelijk. Hoeveel mensen zullen we mogen 
toelaten in de zaal? Welke veiligheidsvoorschrift en zullen we moeten volgen? 
Mogen we de risicodoelgroepen toegang verlenen? Hoe groot zal onze bubbel 
in november zijn? 
Daarom zal de ticketverkoop dit jaar een beetje anders dan anders zijn. Meer 
info hierover vind je bij de praktische info vanaf pagina 14.
We hopen van harte dat we je mogen ontmoeten tijdens één of meerdere 
voorstellingen. We kijken ernaar uit je terug te zien en om samen te genieten 
van een nieuw cultuurseizoen. Met of zonder mondmasker.

Dirk Verhaeghe Annick Vermeulen
Schepen van cultuur Burgemeester

WOORD VOORAF
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Familie
DIMITRI LEUE
DE FAMILIE VON KAPP

Dinsdag 3 november 2020 • 15.00 u.  

De Familie Von Kapp brengt Rock & Roll 
voor kinderen van elke maat en soort.  
De Familie Von Kapp is bijzonder gul, 
zelfs volwassenen mogen aan boord.

Klein Duimpje roept: Waar zijn die 
handjes? Repelsteeltje steelt repels. 
Dansende schoentjes zijn besmettelijk.
Assepoester krijgt dienstencheques. 
Een biggetje bouwt een huisje van 
polyetheen.

Dimitri Leue Von Kapp en zijn familie 
werken met plezier op jouw heupen.  
Ze zingen over sprookjes en het publiek 
leeft  nog lang en gelukkig.

Dimitri Leue was enkele jaren de MC 
voor Radio Oorwoud. Hij maakte 
samen met Pieter Embrechts Sunjata, 
de Leeuwenkoning van Mali. Leue is 
schrijver, bedenker en speler van heel 
wat gesmaakte (kinder)voorstellingen. 

Bij de Familie Von Kapp danst, zingt en 
rapt hij tot de hele tent davert met een 
band die barst van spelplezier. 

—

Live band met Dimitri Leue, Antoon 
Off eciers, Ken Pichal, Wouter Berlaen & 
Jordi Geuens.

Standaard  7,00 EUR
Gezinsbond 5,50 EUR

Familie
DIMITRI LEUE
DE FAMILIE VON KAPP

6956_2020_Cultuur Zedelgem_Brochure_V05.indd   46956_2020_Cultuur Zedelgem_Brochure_V05.indd   4 10/07/20   15:4610/07/20   15:46



Standaard  19,00 EUR
+65, PlusPas 17,50 EUR
-26  14,00 EUR
-26 op 14/11 9,50 EUR

5

Jan De Wilde is een kleinkunsticoon. Hij 
werd het in 1965 en hij is het ook nog in 
2020. Moeiteloos behield hij zijn status, 
dankzij liedjes die tot onze culturele 
ziel zijn gaan behoren: ‘Joke’, ‘Een 
vrolijk lentelied’, ‘Walter’, ‘Hèhè’, ‘Eerste 
sneeuw’, ‘Fanfare van honger en dorst’ …

Zijne Aaigemse Hoogheid speelde 
de voorbije vijf seizoenen zo’n 125 
concerten. Onder de titel ‘Dag meneer 
De Wilde’ verschenen ook een box 
met 3 cd’s en een biografie. De 75ste 
verjaardag van onze bard – op 1 januari 
2019 – werd passend gevierd op Canvas 
met een warme TV–documentaire.  
Hij lijkt bezig aan een never ending 
tour, Bob Dylan achterna. Alleen heeft 
Jan de concerten niet nodig om zijn 
alimentatie–schulden te betalen. Maar 
speelt hij … omdat het plezant is. 
Dankbaar voor wat hij het beste kan, 
het liefste doet en de kansen die hij 
krijgt om volop zijn Zevende Jeugd te 
beleven. 

Ook in 2020 staat hij ‘ongegeneerd’ 
op het podium. Witgallig zilvergrijs. 
Onnavolgbaar grappig maar bovenal 
muzikaal ijzersterk. Met het beste 
uit wat hij ooit op plaat zette én met 
pareltjes uit zijn eerste jaren. 

Dertig jaar na zijn meest succesvolle 
album ‘Hèhè’ en vijftig jaar na zijn 
cultsingle ‘Joke’ is hij samen met zijn 
vrienden meer dan ooit klaar voor nog 
een hartverwarmend concert.

—

Met: Jan De Wilde (zang/gitaar/mond-
harmonica), Eddy Peremans (gitaar), 
Kries Roose (toetsen), Jo Soetaert  
(drums), Mario Vermandel (bass/
contrabas), Liesbeth De Lombaert 
(altviool)

Zaterdag 14 november 2020 • 20.00 u. 

5

Muziek
JAN DE WILDE
HÈHÈ
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Het orthodoxe Blagovestkoor uit Riga 
werd opgericht eind de jaren ‘80 met 
als doel het rijke erfgoed aan religieuze 
Russische muziek te vertolken. Hun 
naam ontleenden ze aan het oude 
Russische lemma voor ‘belletje’ dat het 
begin van de eredienst aankondigt, of  
in figuurlijke betekenis ‘het goede 
nieuws’ brengt.

De erkenning van dit koor werd al gauw 
een feit, dankzij de vele internationale 
festivals en muziekwedstrijden waaraan 
ze deelnamen. In België zijn de zangers 
graag geziene gasten, en waren ze zelfs 
al te gast op het festival van Dranouter 
(1998). Ook hun vele samenwerkingen 
met bekende solisten, koren en 
componisten droegen bij tot hun 
succes.

In 2017 verscheen hun zevende album 
ter gelegenheid van hun 25-jarig bestaan.

—

Het Blagovestkoor wordt geleid door 
Aleksander Brandavs. 

www.blagovest-choir.com

Muziek
BLAGOVESTKOOR 
KERSTCONCERT
PRIORIJ VAN BETHANIË

Zondag 20 december 2020 • 17.00 u.  

Standaard  15,00 EUR
+65, PlusPas 13,50 EUR
-26  10,00 EUR
-26 op 20/12 7,50 EUR
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Muziek
BLAGOVESTKOOR 
KERSTCONCERT
PRIORIJ VAN BETHANIË

Vrijdag 29 januari 2021 • 20.00 u. 

Rode vod, laatste kilometer! 
Na 15 soloshows en 1000-den optredens 
voert Walter Baele nog één keer zijn 
bekende typetjes op. Martin Rigolle,  
Wito, Jürgen, … , het vaste peloton 
personages rijdt in ‘Best of Baele’ een 
finale ereronde alvorens de diepvries in 
te duiken. Een collage met de allerleukste 
sketches van 1986 tot 2020. Neem plaats 
in de eretribune en breng nog één keer 
een eresaluut aan deze bonte vogels. 
Een laatste keer overvliegen en dan… 
verdwijnen met de noorderzon. Mis dit 
uniek natuurverschijnsel niet !
  
Walter Baele is een man van duizend-
en-één gezichten. Als acteur gaf hij op 
televisie gestalte aan een bonte stoet 
personages: het kranige oudje Rosa, de 
Backeljau-buurman Marcel De Neudt, 
de vele imitaties in het populaire 
programma ‘Tegen de Sterren Op’ 
waaronder Koning Filip, Willy Naessens 
of Charles Michel. De kinderen kennen 
hem vooral als de actieve spring- 
in-’t veld Van Leemhuyzen. En in zijn 
shows zijn Martin Rigolle (uit Zwijnaarde) 

en Wito (de groene jongen) dé grote 
publiekslievelingen.

—

Met zijn mimiek en timing creëert ‘de man 
van 1001 typetjes’ in enkele seconden tijd 
een nieuwe fantasiewereld.

Het Nieuwsblad: ‘Walter Baele blijft 
gewoon onweerstaanbaar’.
De Standaard: ‘Zeer overtuigend …  
lekkere woordspelingen en fijne satire … 
Hij heeft geen noemenswaardige attri-
buten nodig om de perfect geïmiteerde  
personages treffend neer te zetten’.
R.V. in HUMO: ‘Ik heb bewondering voor 
het precisiewerk van ‘le Baele’’.

Standaard  13,00 EUR
+65, PlusPas 11,50 EUR
-26  8,00 EUR
-26 op 29/01 6,50 EUR

Humor
WALTER BAELE 
BEST OF BAELE

7

6956_2020_Cultuur Zedelgem_Brochure_V05.indd   76956_2020_Cultuur Zedelgem_Brochure_V05.indd   7 10/07/20   15:4610/07/20   15:46



8

Luna is een kind van mama. En papa. 
Die twee houden erg veel van elkaar. Uit 
al die liefde werd Luna geboren. Luna 
vraagt zich heel wat af. Over zichzelf. 
Over familie. Over liefde.

Een beeldende sfeervoorstelling naar 
het succesvolle prentenboek van Wally 
De Doncker & Fatinha Ramos. Met 
mimespel, grappige en ontroerende 
momenten, met rake dialogen van 
het boek, fi losofi sche gedachten op 
kindermaat, krachtige beelden op scène, 
fantasierijk én de illustraties van Fatinha 
Ramos verrassend verwerkt in het decor!

Familie
SABINE GOETHALS, MARA DAERDEN 
& HERMAN VERBERCKMOES  
IK BEN HEEL VEEL LIEFDE

Zondag 14 februari 2021 • 15.00 u. 

Standaard  7,00 EUR
Gezinsbond 5,50 EUR
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Familie
SABINE GOETHALS, MARA DAERDEN 
& HERMAN VERBERCKMOES  
IK BEN HEEL VEEL LIEFDE

Vrijdag 19 februari 2021 • 20.00 u. Herbert Flack en Bob De Moor zijn twee 
toppers in het Vlaamse theaterlandschap 
die vreemd genoeg pas recent voor 
het eerst met elkaar op de planken 
stonden in Aspe. Een instant match. Het 
kriebelde om samen iets te maken. En 
zo geschiede. Een man, een man is een 
komedie over twee mannen, een tafel, 
een serveerster en dingen niet groter 
maken dan ze zijn. Is het erg als je je 
niet meer herinnert waar je het over had 
voordat je naar de WC ging? Nee tenzij je 
samen met een collega uit eten gaat om 
de vriendschap te versterken. Want dan 
zou je willen dat je je herinnerde waar 
je het over had voordat je naar de WC 
ging. Anders zou het zomaar kunnen dat 
zo’n ogenschijnlijk klein detail uitgroeit 
tot een avond vol wantrouwen, verbaal 
geweld en miscommunicatie.
En dan zou het ook zomaar kunnen 
dat van de gezworen vriendschap geen 
spaander heel blijft.

Kees Prins en Roel Bloemen schreven 
deze komedie die in Nederland met groot 
succes werd gebracht door Kees Prins zelf 
en Pierre Bokma. Dit is pure Koot en Bie en 
Jiskefet stijl. 

‘Prins en Bloemen schreven een hilarisch 
stuk waar de verbale ballen in hoog 
tempo over het net vliegen’ - Het Parool 

Regie en Vlaamse bewerking: Tania Poppe
(Popop producties)

Standaard  15,00 EUR
+65, PlusPas 13,50 EUR
-26  10,00 EUR
-26 op 19/02 7,50 EUR

Theater
HERBERT FLACK, BOB DE MOOR  
& FLEUR HENDRIKS
EEN MAN, EEN MAN

9
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Theater/Humor
BARBARA SARAFIAN & LEWIS 
FOKKOF Zaterdag 13 maart 2021 • 20.00 u. 

Met kwetsbare bravoure en veel humor 
vertelt Barbara Sarafian in FoKKoF 
over de zonde van het vrouw-zijn. Ze 
ontleedt haar vallen-en-opstaan. Ze 
vertoeft maar al te graag tussen glazen 
plafond en glazen afgrond en vanuit 
die positie kijkt ze verwonderd naar 
de maatstaven en rolpatronen die ons 
worden aangepraat. FOKKOF is haar 
keuze, haar plicht. Ze zal fluisteren, 
liefdevol gieren en – begeleid door 
muzikant Lewis – zelfverzonnen fado’s 
zingen. Dat maakt ons samen stil, dat 
weet ze, daarom staat ze er … 

Met meer dan 25 films en ontelbare 
televisiereeksen heeft iedereen haar 
al aan het werk gezien. Barbara heeft 
een zachte kant, maar vaak ook een 
zeer uitgesproken mening en veel 
humor … Twintig jaar geleden toerde 
Barbara met haar monoloog ‘Frontaal’ 
als het personage Sonja Duplex (Studio 
Brussel, De Lieve Lust). Ook speelde 
ze in voorstellingen van De Koe en 

Skagen. Nu staat Barbara voor het eerst 
op de planken met een zelfgeschreven 
monoloog. Onberoerd zal ze niemand 
laten …

—

Lewis is een singer-songwriter, die 
dit jaar als eerste Belg afstudeerde 
aan de Paul McCartney Academy in 
Liverpool. Hier worden jaarlijks slechts 
100 studenten van over heel de wereld 
aanvaard. Barstensvol talent dus, en  
een sensatie tijdens The Voice (die 
hij moest verlaten om zijn studies in 
Liverpool aan te vatten) … dit wordt  
een hele grote!

Standaard  15,00 EUR
+65, PlusPas 13,50 EUR
-26  10,00 EUR
-26 op 13/03 7,50 EUR

6956_2020_Cultuur Zedelgem_Brochure_V05.indd   106956_2020_Cultuur Zedelgem_Brochure_V05.indd   10 10/07/20   15:4610/07/20   15:46



Theater/Humor
BARBARA SARAFIAN & LEWIS 
FOKKOF Donderdag 25 maart 2021 • 14.00 u.

La vie en rose, Non je ne regrette rien 
of Milord: wie kent de liedjes van Edith 
Piaf niet? 

De meest spraakmakende Franse 
chansonnière ooit beroerde tijdens  
haar leven – en lang daarna – vele  
harten. Zangeres Leen Heylen en 
accordeonist Rein De Vos brengen 
de nummers van Edith Piaf en haar 
zoektocht naar liefde opnieuw tot leven.

Cirkelend rond het geaccidenteerd 
liefdesparcours van Piaf boksten de twee 
artiesten samen een muzikale vertelling 
in elkaar, die even snel een lach als een 
traan met zich meebrengt. Bekende en 
verrassende nummers passeren de revue, 
doorspekt met meeslepende anekdotes. 
Kortom, het ideale programma voor een 
seniorennamiddag.

Standaard  13,00 EUR

11

Muziek
LIEFDE VOOR PIAF 
TOUJOURS AIMER
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Humor
BEGIJN LE BLEU 
ZEG DAT NOG EEN KEER… (BEST OF)

Zaterdag 24 april 2021 • 20.00 u. 

Na het televisieprogramma Foute 
Vrienden maakte Begijn drie comedy-
programma’s.

Het werd een drieluikje om van te 
snoepen dat enthousiast werd onthaald 
door pers en publiek. Als je de beste 
huis-tuin en keukenverhalen graag 
nog eens wilt horen: rep u dan naar  
De Groene Meersen! 

Deze Best of belooft een gezellige 
avond te worden waar een blik humor, 
herkenbaarheid en improvisatie wordt 
opengetrokken. Met métier neemt hij u 
mee in zijn wereld die net zo goed de 
uwe kon zijn. 
Welkom!  

In samenwerking met Ferm Veldegem
Standaard  13,00 EUR
+65, PlusPas 11,50 EUR
-26  8,00 EUR
-26 op 24/04 6,50 EUR
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Humor
BEGIJN LE BLEU 
ZEG DAT NOG EEN KEER… (BEST OF)

Vrijdag 28 mei 2021 • 20.00 u.

Billy Joel en Elton John behoren tot 
de meest succesvolle soloartiesten 
aller tijden. Twee zeer verschillende 
muzikanten maar met veel overeen-
komsten: beiden beleefden hun door-
braak in de jaren ‘70, trekken tot op de 
dag van vandaag nog overal ter wereld 
volle stadions en zijn bovendien allebei 
echte ‘piano mannen’. Een bepaalde 
verbondenheid voelen ze zelf ook; ze 
zijn jarenlang met z’n tweeën op tournee 
geweest. 

Zanger en pianist Daniel Roos is al van 
jongs af aan groot liefhebber van de 
muziek van zowel Billy Joel als Elton 
John. Hij heeft  de afgelopen jaren veel 
als barpianist opgetreden, zoals zijn 
muzikale helden ook ooit begonnen zijn. 

Piano Man Band bestaat uit jonge, 
bevlogen muzikanten en speelt de grote 
hits van zowel Billy Joel als Elton John: 
van ‘Piano Man’ tot ‘My Life’, ‘Your Song’ 
tot ‘Rocket Man’ en daarnaast ook liedjes 
voor de echte liefhebbers. Alles muzikaal 
zo dicht mogelijk bij het origineel. 

Zonder pruiken of glitterpakken, maar 
muzikaal het últieme eerbetoon aan de 
twee zangers/pianisten! 
—
Bezetting: Daniel Roos – piano, lead vocal, 
Ross Frigge – gitaar, mondharmonica, 
backing vocal, Ferdi Schaap – drums, 
backing vocal, Robin Bremer – bas, 
backing vocal, Mario de Dreu – keyboards, 
backing vocal, Jorik de Heij – saxofoon, 
percussie, backing vocal

In samenwerking met 
VTBKultuur Zedelgem

Muziek
PIANO MAN BAND 
THE MUSIC OF BILLY JOEL & ELTON

Standaard  15,00 EUR
+65, PlusPas 13,50 EUR
-26  10,00 EUR
-26 op 28/05 7,50 EUR

13
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CULTUURVOORSTELLINGEN
PRAKTISCH

De cultuurvoorstelingen gaan door in gemeenschapscentrum De Groene Meersen 
(Stadionlaan 48, 8210 Zedelgem), tenzij anders vermeld.

Op het moment dat deze brochure in 
druk gaat, zijn er nog veel vraagtekens 
omtrent de maatregelen die we zullen 
moeten toepassen in het kader van het 
voorkomen van Corona-besmettingen. 
Daarom:
- vragen we je uitdrukkelijk om voor je 

hele bubbel in één keer te reserveren.  
Zo kunnen we het maximum uit onze 
beschikbare zitplaatsen halen

- kan je geen genummerde plaat-
sen bestellen, je kan enkel ‘een stoel’ 
reserveren. We gaan er van uit dat 
je evenveel tickets reserveert als je 
‘bubbel’ groot is. Kort voor de voor-
stelling zullen wij jou laten weten 
welke stoelen je effectief zal kunnen 
gebruiken, wij doen dat in volgorde 
van de registratie van de reservatie. 
Wij zorgen ervoor dat er naast, voor 
en achter jou/je gezin/je vrienden-
groep/… voldoende afstand gewaar-
borgd wordt

- zal je bij inschrijving alle namen van 
je gezelschap moeten registreren

- delen we de ticketverkoop in twee: 
voor de voorstellingen van het najaar 
(november en december) kan je tickets 
reserveren vanaf 24 augustus.  Voor 
de voorstellingen van het voorjaar 
( januari tot juni) kan je tickets 
reserveren vanaf 30 november

- zal je je rijksregister- en rekening-
nummer moeten registreren, dit laat 
ons toe vlot terug te betalen, indien 
een voorstelling moet geannuleerd 
worden

- kan je voor dit seizoen geen abonne-
menten kopen

- moeten we het aantal beschikbare  
tickets beperken omdat we niet 
weten hoeveel mensen er in de zaal 
zullen mogen plaatsnemen. Gebruik 
dus zeker de wachtlijst. Indien een 
voorstelling volzet is, dan kunnen we 
je opvissen mochten er meer mensen 
binnen mogen

- zullen we je indien nodig kort voor de 
voorstelling op de hoogte brengen 
van speciale maatregelen.

Daarnaast rekenen wij op jullie verant-
woordelijkheid en burgerzin.  
- Wij vragen om steeds een mond-

masker mee te brengen naar de 
voorstelling  

- Indien je in de afgelopen 7 dagen 
symptomen vertoonde die kunnen 
gelinkt worden aan Corona, vragen 
we jou om andere mensen, de 
artiesten en de medewerkers niet in 
gevaar te brengen en thuis te blijven. 

14

Locatie

Covid-19
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Prijzen
Korting op standaardprijs
- Leeftijdskortingen

 • 65+ = 1,5 EUR korting (behalve bij de 
senioren- en familievoorstellingen)

 • -26 = 5 EUR korting of aan de 
helft van de prijs op de dag van 
de voorstelling (behalve bij de 
senioren- en familievoorstellingen)

-  Houders van een Pluspas kunnen  
1,5 EUR korting krijgen

- Erkende Zedelgemse Verenigingen 
krijgen 15% korting bij aankoop vanaf 
10 tickets of meer (voor dezelfde 
voorstelling)

- Leden Gezinsbond krijgen 1,5 EUR op 
tickets voor de familievoorstellingen

- Ben je lid van een erkende 
Zedelgemse vereniging waarmee 
we samenwerken om een activiteit te 
organiseren (zie i.s.m. …), dan koop je 
je ticket best via die vereniging

- Houders van een European 
Disability Card (EDC) hebben recht 
op een gratis ticket.  Een European 
Disability Card kan je aanvragen 
bij handicap.belgium.be of via de 
sociale dienst (gemeentehuis).

Kortingen zijn niet cumuleerbaar.
Je recht op een korting dien je te 
vermelden en aan te tonen bij reservatie 
van tickets.  Ook net vóór de voorstelling 
kan je gevraagd worden aan te tonen 
dat je recht hebt op een korting. 
Na betaling kan het tarief niet meer 
gewijzigd worden.  

Verkochte tickets worden niet terug- 
genomen, tenzij bij verplichte annulatie 
in het kader van Covid-19.

15

Locatie

Heb je het financieel moeilijk en is de 
kostprijs van onze voorstellingen een 
drempel? Neem contact op met de 
sociale dienst (gemeentehuis) om na te 
gaan hoe we je kunnen helpen.

We vinden het heel belangrijk dat 
iedereen kan deelnemen aan onze 
activiteiten, ook als je een fysieke 

beperking hebt. Om jou het nodige 
comfort te kunnen bieden, is het wel 
nuttig om telefonisch of via e-mail 
contact met ons op te nemen bij de 
reservatie.  Zo kunnen we voor jou de 
beste plaats zoeken!

Toegankelijkheid 
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De ticketverkoop voor de voorstellingen 
van november en december start op 
maandag 24 augustus.  Vanaf 9:00 u. 
kan je online reserveren, om 13:30 u. 
kan je ook in het gemeentehuis terecht 
voor je reservatie.
De ticketverkoop voor het voorjaar 
( januari tot en met mei) start op 
maandag 30 november, online vanaf 
9:00 u. en ter plaatse vanaf 13:30 u.

Noteer nu al alle voor-
stellingen die jou interes-
seren in je agenda + de 
datum vanaf wanneer je 
tickets kan kopen!

Tickets kan je kopen
- online via www.zedelgem.be/tickets
- via tickets@zedelgem.be
- op het nummer 050/28 83 30
- in het gemeentehuis, 
 Pater Amaat Vynckeplein 1, 
 8210 Zedelgem

Let op:
We veranderen van ticketingleverancier. 
Je zal niet langer je vroegere login 
kunnen gebruiken. Tenzij je onze 
inschrijvings-, evenementen- of zaal-
verhuurmodule al gebruikt (waarvan het 
nieuwe ticketingsysteem een uitbreiding 
is), zal je dus een nieuwe login moeten 
aanmaken.
Er zal tegen de start van de ticketverkoop 
een nieuwe handleiding beschikbaar 
zijn op www.zedelgem.be/tickets.  

Tickets aan de balie of avondkassa kan 
je enkel met bancontact betalen. Je 
kan ook opteren voor een betaling via 
overschrijving. 

Voor activiteiten van de Bibliotheek 
kan je terecht
- in Bibliotheek Zedelgem, 
 Stadionlaan 50, 8210 Zedelgem
- via bibliotheek@zedelgem.be
- op het nummer 050/20 80 08

16

Ticketverkoop

TIP
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Ginter gaat door, bovenlokaal 
Op 1 januari 2020 is Ginter, de intergemeentelijke culturele samenwerking, bevallen 
van een nieuwe partner: Jabbeke. We verwelkomen de Permekegemeente met open 
armen voor 6 jaar overleg en samenwerking rond programmering, bibliotheken, 
erfgoed, toerisme, archief, jeugdcultuur, … Dat gebeurt binnen het decreet  
‘bovenlokale cultuurwerking’. Daarin neemt Ginter in de nieuwe samenwerkings- 
periode 2020-2025 een ‘regierol’ op tussen de culturele actoren van de regio.

In het bijbehorende beleidsplan zijn een aantal duidelijke speerpunten geformuleerd. 
Eén ervan is het project rond jonge makers. OAZE is de verzamelnaam voor een reeks 
acties om vers artistiek talent uit de acht partnergemeenten te ondersteunen in hun 
ontwikkeling. ‘OAZE’ verwijst zowel naar een vruchtbare plaats in de woestijn als naar het 
West-Vlaams voor ‘haas’ (cf. het logo van Ginter). Je vindt er alles over op  www.ginter.be.
Daarnaast werkt Ginter ook aan het ‘collectief geheugen’ van de regio. Aan erfgoed in 
het algemeen wordt heel wat aandacht besteed met gerichte acties en communicatie.
De bibliotheken hebben hun samenwerking versterkt met één lidmaatschap voor de 
regio (met één en dezelfde pas ben je voortaan overal lid, voor hetzelfde geld!). Zo gaat 
een ware schatkist aan informatie, boeken, multimedia en games voor je open!
De tweede graad van de lagere scholen wordt getrakteerd op een gratis workshop 
bij de nieuwe voorstelling ‘Over de berg’ van de Torhoutse theatermaker Simon 
D’Huyvetter. En voor de liefhebbers van klassieke muziek komt er een nieuw seizoen 
van Uniek Klassiek, met o.m. de volgende concerten:

Zo 25.10.2020 Laurentiusconcert: vocaal ensemble ‘Incensum’
 Pro Defunctis, Kerk Bekegem
Zo 08.11.2020 Firgun Ensemble, Grote kapel Ten Walle Torhout
Za 14.11.2020 Jubileumconcert pianist/componist Piet Swerts
 Vrijetijdscentrum Jabbeke
Za 19.12.2020 Nathalie Denyft en het Vlaams Muziek Theater
 De Beuk Kortemark
Zo 20.12.2020 Blagovestkoor uit Letland, Kerk Priorij van Bethanië Zedelgem 
 (zie pagina 6)
Zo 18.04.2021 Zemlinsky Quartet (Tsjechië), Huis Proot Koekelare

Deze en veel meer bovenlokale acties mag je in deze nieuwe samenwerkingsperiode 
verwachten onder de regie van Ginter.
Ginter is de intergemeentelijke culturele samenwerking van Gistel, Ichtegem, Jabbeke, 
Koekelare, Kortemark, Oudenburg, Torhout en Zedelgem.

 Meld je op www.ginter.be aan voor de gratis Gintergazet  (driemaal
 per jaar) en/of de maandelijkse elektronische nieuwsbrief.
TIP

17
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Klavertje vijf 
Klavertje Vijf staat voor geschiedenis, cultuur, natuur, architectuur en genieten! Met 
leuke wist-je-datjes en vergeet-me-nietjes om zo onze leefomgeving te ontdekken of 
te herontdekken.  
Voor deze begeleide wandelingen betaal je 5 EUR, drankje inbegrepen.

Voor een Klavertje kan je je inschrijven
- online via www.zedelgem.be/klavertje-vijf
- telefonisch via het onthaal 050 288 330
- via e-mail tickets@zedelgem.be

—

Zondag 23 augustus 2020 • 14.00 -16.00 u.
Kuieren langs de Moubeke

Begeleide natuur- en erfgoedwandeling met gids Peter De Ram in de vallei van de 
Moubeke, een verborgen parel in het Houtland! Het groene lint van de Moubeke leert 
ons mooie natuur en heel wat dieren kennen en is ook historisch heel interessant. Na 
de wandeling is er tijd voor een drankje en babbeltje.

Startpunt: kapel Moubekestraat 1

—

Zondag 13 september en dinsdag 20 oktober 2020 • 14.00 – 16.00 u.
Wandelen door 100 jaar Veldegem

Veldegem werd zelfstandig in 1920. Ter ere van deze verjaardag wandelen we met 
gids en rasechte Veldegemnaar Bertrand Denys door het dorp. Ontdek de sporen van 
de ‘Bazar’ en de restanten van de oude cinema Capri, en nog veel meer. Onderweg 
houden we halt voor een verfrissing. 

Startpunt: kerk Veldegem

18
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Zondag 20 september en dinsdag 13 oktober 2020 • 14.00 – 17.00 u.
Van Zuylen - de Spoelberchwandeling Hoogveld

Gids Jan Verplancke laat ons kennismaken met de adellijke bewoners van dit manoir 
zomerverblijf. We horen over de petite histoire en het leven upstairs & downstairs in 
dit kasteel en wandelen door het park en aangrenzend natuurgebied. Er wacht ook 
een drankje in één van de gebouwen. 

Startpunt: carpoolparking Zedelgemsestraat (aan oprit A17/E403)

Foto Erwin Derous 
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Week van het bos 
11 tot 18 oktober 2020 

Zet alvast de week van 11 tot en met 18 oktober 
in je agenda want dan is het de Week van het Bos 
en worden heel wat activiteiten georganiseerd in 
het Vloethemveld. Hou vanaf 15 september de  
website www.zedelgem.be/weekvanhetbos in de 
gaten en de facebookpagina van Vloethemveld, 
voor het volledige programma en de inschrijvingen.
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Reveil
1 november 2020 • 17.00 u.

Vzw Reveil moedigt artiesten aan om 1 november nieuw leven in te blazen. Zedelgem 
is één van de gemeentes die een lokale begraafplaats onderdompelen in een warme 
gloed van ingetogen muziek, poëzie en lokale levensverhalen. Zo is een Reveilmoment 
een eerbetoon aan de wortels van elke gemeente. Met het diepste respect voor elke 
overtuiging. 

De locatie wordt later bekendgemaakt – gratis

Tentoonstellingen 
22 tot 24 mei 2021 • 13.00 tot 18.00 u.
Kunstroute pARTcours 

Lokale kunstenaars stellen hun talent graag aan je voor tijdens het tweejaarlijkse 
kunstevent pARTcours. 

Alle details over deze 10de editie zullen gecommuniceerd worden via  
www.zedelgem.be/tentoonstellingen.

We kunnen nu alvast verklappen dat de unieke setting van de kerk van de Priorij 
Onze-Lieve-Vrouw van Bethanië de uitvalsbasis wordt van deze kunstroute. 
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Woensdag 23 september 2020 • 19.30 u.
Gaming en opvoeding i.s.m. Digisaurus

Games, internet, smartphones … zijn niet meer weg te denken bij de jeugd, maar 
wat trekt hen daar precies in aan en houdt al dat gamen, chatten en staren ook geen 
gevaren in? Hoe ga je hiermee om als ouder? We kijken naar de aantrekkingskracht 
van games, maar ook naar de positieve en negatieve eff ecten van gaming, scherm-/
gameverslaving, …

Bibliotheek Zedelgem – 3 EUR, inschrijven vanaf 23/08

—

Dinsdag 20 oktober 2020 • 20.00 u.
Auteurslezing Lara Taveirne 

De Brugse schrijfster Lara Taveirne, bekend van ‘De kinderen 
van Calais’, ‘Hotel zonder sterren’ en ‘Kerkhofblommenstraat’ 
komt langs in de bibliotheek om persoonlijk haar verhaal te 
brengen. Ze vertelt je graag meer over haar boeken en hoe een 
boek tot stand komt. 

Bibliotheek Zedelgem – 2,5 EUR, inschrijven vanaf 20/09

—

Maandag 23 november 2020 • 19.30 u.
De kunst van het voorlezen door Inge Umans 

Inge Umans (leesbevorderaar) wil scholen, bibliotheken, 
kinderopvang, (groot)ouders & kinderen met boeken en ver-
halen verbinden en de goesting in lezen, voorlezen en vertellen 
aanwakkeren. Daarom nodigen we haar graag bij ons uit tijdens 
de voorleesweek. Ze legt uit wat het belang is van voorlezen en 
vooral: hoe pak je het aan?

Bibliotheek Zedelgem – 3 EUR, inschrijven vanaf 23/10

Lezingen en vorming in de Bib 
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Kinderactiviteiten in de Bib 
5 woensdagen tussen september en april • 13.00 u.
Kinder- en jeugdjury 

Elk jaar gaan heel wat jonge lezers via de kinder- en jeugdjury op zoek naar het beste 
boek dat het afgelopen jaar verschenen is. Ook bibliotheek Zedelgem doet hier graag 
aan mee. Je kan inschrijven voor de groep van 8 tot 10 jaar of voor de groep van 10 tot 
12 jaar. Elke groep leest, bespreekt en beoordeelt 8 nieuwe jeugdboeken. Interesse? 
Schrijf je snel in!

Bibliotheek Aartrijke, inschrijven noodzakelijk

—

Vrijdag 6 november • 14.00u.
Maandag 21 december • 14.00 u.
Kinderfi lms in de Bib
Onward (vanaf 6 jaar)

Bibliotheek Zedelgem – 3 EUR, 
inschrijven vanaf 1 maand vooraf

22
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Woensdag 9 december 2020 • 14.00 u.
Robots – Lego® Mindstorms

In deze workshop leer je meer over 
robots. Daarna ga je er zelf mee aan 
de slag en leer je ze programmeren. 
Hiervoor gebruiken we de robots van 
Lego® Mindstorms. Voor kinderen van 
het 5de en 6de leerjaar.

Bibliotheek Zedelgem – gratis 
(in het kader van de digitale week), 
inschrijven vanaf 9/11

—

1 tot 31 maart 2021
tijdens de openingsuren
Jeugdboekenmaand

In maart is het weer tijd voor de 
jeugdboekenmaand. Dit jaar staat alles 
in het teken van het thema FEEST. We 
sluiten de maand feestelijk af op zaterdag 
27 maart. Het volledige programma 
wordt later bekend gemaakt.

23

6956_2020_Cultuur Zedelgem_Brochure_V05.indd   236956_2020_Cultuur Zedelgem_Brochure_V05.indd   23 10/07/20   15:4710/07/20   15:47



24

COLOFON CONTACTGEGEVENS

Dirk Verhaeghe (schepen van cultuur)

Pieternel Verbeke en werkgroep programmering (avondprogrammering)

Valerie Ioos ( jeugdprogrammering)

Onthaal gemeente Zedelgem (ticketverkoop)

Francis Snauwaert, Jan Vanhessche en collega’s  
(techniek en technische ondersteuning)

Els Demeulenaere, Marianne De Soete, Diane Haentjens, Anna Perneel,  
Kelly Roose & Ann Sinnaeve (onderhoud)

Ginette Cooleman, Carine Devacht, Jeanette Forrier, Danny Rotsaert,  
Frieda Staelens, Carine Vankeirsbilck, Katrien Vercruysse (vrijwilligers)

Pieternel Verbeke (eindredactie)

Sportcafé De Groene Meersen (bar)

Fotografen/illustratoren
Dimitri Leue – Sara De Graeve
Jan De Wilde – Philip Vanoutryve
Walter Baele – Wim De dobbeleer
Sabine Goethals – Mich Goethals
Herbert Flack, Bob De Moor & Fleur Hendriks – Benny De Grove
Begijn Le Bleu – Kristof Ghyselinck

Verantwoordelijke uitgever
V.U. Annick Vermeulen, Pater Amaat Vynckeplein 1, 8210 Zedelgem
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CONTACTGEGEVENS

Onthaal     
Pater Amaat Vynckeplein 1, 8210 Zedelgem  
tickets@zedelgem.be  
Tel. 050/288 330 

Cultuurdienst
Pater Amaat Vynckeplein 1, 8210 Zedelgem 
cultuur@zedelgem.be
Tel. 050/288 605

Openingsuren       
Maandag  13.30 – 19.00
Dinsdag  09.00 – 12.00
Woensdag   09.00 – 13.00
Donderdag 09.00 – 12.00
Vrijdag  09.00 – 12.00
2de en 4de zaterdag 09.30 – 11.30

Bibliotheek Zedelgem
Stadionlaan 50, 8210 Zedelgem
Tel. 050/208 008
bibliotheek@zedelgem.be

Openingsuren Bibliotheek
Maandag  14.00 – 19.00
Dinsdag  14.00 – 19.00
Woensdag  14.00 – 19.00
Donderdag gesloten
Vrijdag  10.00 – 12.00 en 14.00 – 18.00
Zaterdag  09.30 – 12.30

GC De Groene Meersen
Stadionlaan 48, 8210 Zedelgem
cultuur@zedelgem.be 
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Het maandelijks Zedelgem Magazine 

(onder voorbehoud tijdens Covid-19-periode)

—

www.zedelgem.be/tickets

—

www.facebook.com/cultuurzedelgem

—

neem een abo op de GinterGazet 

of de nieuwsbrief van Ginter via info@ginter.be 

—

zedelgem.bibliotheek.be 
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gemeente Zedelgem
Pater Amaat Vynckeplein 1
8210 Zedelgem)

PB- PP 
BELGIE(N) - BELGIQUE
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