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Oktober 2020 – December 2020

Toffe activiteiten 
voor kinderen en 

(groot)ouders
UiT in de regio
Familieaanbod

zaterdag 19 december

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

Een voorstelling over het verglijden van de tijd, met vuur, circus, objecttheater en 
fysiek theater, voor kinderen en volwassenen van iedere leeftijd. Beleef de kerst-
sfeer in tuin de Brouckere met dit vurig en magisch avontuur voor jong en oud.
19 uur • Cultuurcentrum de Brouckere Torhout • € 10 • www.ccdebrouckere.be
050 22 11 50 • ccdb@torhout.be
✸ Klik hier voor tickets

zondag 20 december

2-Ater Producties / Dikkie Dik en ik
Een UNIEKE (totaal)theaterbeleving over de 
avonturen van de beroemdste kat van de Lage 
Landen! Hoe is het… om Dikkie Dik te zijn? 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 meemaakt... In `Dikkie Dik & Ik´ kan het 
allemaal. Deze voorstelling met interactieve 
projecties en videobeelden door de ruimte 
brengt de wereld van Dikkie Dik tot leven.

15 uur • SPC Hof ter Straeten Varsenare • € 8 / 5 • reservaties.jabbeke.be 
050 81 02 04 • cultuur@Jabbeke.be
✸ Klik hier voor tickets

zaterdag 26 t/m woensdag 30 december

Planktom / Musicalstage voor kinderen (7-15 jaar)
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! Het musicalfeest kan dus beginnen, musicalsterren!
10 tot 16 uur • De Beuk Kortemark • € 150 • www.musicalstage.be
✸ Klik hier om in te schrijven

dinsdag 29 december

Film / Onward
Deze digitale animatiefilm uit 2020 vertelt het verhaal van twee jonge elfenbroers 
uit een toverachtige buitenwijk. Samen beginnen ze aan een bijzondere en avontuur-
lijke zoektocht om te ontdekken of er ergens in de wereld nog magie te vinden is.
14.30 uur • Zomerloos Gistel • € 2 • 059 27 98 71 • cultuur@gistel.be
✸ Klik hier voor tickets

©
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zondag 15 november

Kunstendag voor kinderen (3-12 jaar)
Een leuke dag vol kunsten voor het hele gezin. 
Met workshops en doe-activiteiten (gratis), 
de muziekvoorstelling `Puree kan je hier 
niet eten´ (3+) van Zannemie en de Bende, 
nieuw en al warm omarmd in kindermu-
ziekland! Theater FroeFroe brengt met `De 
Soldaat´ (8+) een prachtige figurentheater-
voorstelling in een unieke tentsetting: een 
onvergetelijke theaterbelevenis voor jong 
en minder jong. Onze partners Gezinsbond, 
de Kunstacademie, de Bib, Sociaal Huis en 
Huis van het kind zetten hun beste creatieve 
beentje voor.

10 tot 17 uur • Cultuurcentrum de Brouckere Torhout • € 5 per voorstelling - 
reserveren verplicht • www.ccdebrouckere.be • 050 22 11 50 • ccdb@torhout.be
✸ Klik hier voor tickets

In Jabbeke zijn er drie workshops: twee graffitiworkshops met professioneel 
kunstenaar Nekvel (6-8 jarigen om 9 uur en 9–11 jarigen om 13 uur; € 5 per kind) 
en een workshop keramiek bij De Lotus (9-11 jarigen om 14 uur; € 3 per kind).
grasplein VC Jabbeke en De Lotus Jabbeke
✸ Klik hier voor tickets

maandag 23 november

Voorleesweek / Lezing: Inge Umans 
Inge Umans (leesbevorderaar) wil scholen, 
bibliotheken, kinderopvang, (groot)ouders en 
kinderen verbinden met boeken en verhalen 
en de goesting in lezen, voorlezen en vertel-
len 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?
19.30 uur • Bibliotheek Zedelgem • € 3 
050 20 80 08 • bibliotheek@zedelgem.be
✸ Klik hier om in te schrijven

zaterdag 5 december

Sinterklaas leest voor in de bib
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 (peuters en 1ste kleuter) / 10 tot 10.30 uur (2de en 3de kleuter) 
11 tot 11.30 uur (1ste, 2de en 3de leerjaar) • Bibliotheek Eernegem • gratis - 
inschrijven voor 30 november
✸ Klik hier om in te schrijven

Compagnie Barbarie / Pak De Poen (7+)
Hier kunnen kinderen geld verdienen, veel geld. Het wordt een spetterende show 
met grootse prijzen, waanzinnige opdrachten en uitdagende vraagstukken waarin 
kinderen zelf bepalen hoe ver ze gaan om te krijgen wat ze willen. Ze krijgen op 
hilarische wijze inzicht in de binnenkant van ons kapitalistisch systeem. Dus kom 
je verrijken op de meest hebzuchtige show van het jaar!
19 uur • Cultuurcentrum de Brouckere Torhout • € 10 • www.ccdebrouckere.be
050 22 11 50 • ccdb@torhout.be
✸ Klik hier voor tickets



woensdag 4 november

De Piepkes / De Operaar Poephaar (5+)
`De Operaar Poephaar' is een verpiepte opera. 
Een volledig gezongen verhaal in de traditionele 
vorm van een opera, gesnoeid door Pieter-Jan 
De Smet en samen met piepkes Frederik Sioen 
& Sarah Yu Zeebroek op scène. Dirk droomt 
over poephaar. Bij het ontwaken merkt hij dat 
zijn droom waarheid is geworden. Raar maar 
raar! Wat zullen de mensen daarvan denken? 
Kan De Rappende Kapper uit Kwetteren helpen? 
De Prima Flatulina? Achteraf krijgt iedereen 
een gratis doeboek vol leuke activiteiten om 

thuis nog na te genieten van deze schitterende voorstelling, volledig gratis!
15.30 uur • De Beuk Kortemark • € 5 • https://webshop.kortemark.be • 051 56 61 08
✸ Klik hier voor tickets

vrijdag 6 november

Kinderfilm in de bib / Onward (6+)
De elfenbroers Ian (16) en Barley (19) wonen in een magische buitenwijk. Hun 
moeder geeft hen de toverstaf van hun overleden vader, waarna ze een bijzon-
dere en avontuurlijke ontdekkingsreis maken, op zoek naar een antwoord op de 
vraag of er nog enige vorm van magie over is in de buitenwereld. Omwille van de 
Covid-19-maatregelen worden enkel kinderen toegelaten en geen (groot)ouders.
14 uur • Bibliotheek Zedelgem • € 3 • inschrijven via bibliotheek@zedelgem.be, 
via 050 20 80 08 of aan de balie van de bib
✸ Klik hier om in te schrijven

zaterdag 7 november

Sint-Maarten leest voor in de bib
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 (1ste, 2de en 3de leerjaar) / 14.30 tot 15 uur (2de en 3de kleuter) 
15.30 tot 16 uur (peuters en 1ste kleuter) • Bibliotheek Ichtegem 
gratis - inschrijven voor 2 november
✸ Klik hier om in te schrijven

zondag 8 november

Compagnie KRAK / Viva Raphaël
Raphaël is jarig en krijgt van het publiek een 
cadeau dat uiteindelijk zijn leven zal verande-
ren. `Viva Raphaël´ is een poëtische clowne-
rievoorstelling vol visuele en absurde humor 
met aangepaste publieksinteractie rond, op (en 
in) een caravan. Een cadeau van een voorstel-
ling. Publieksreactie: “Met het hart gespeeld!” 
– “Vol plezier en liefde!” Duur: 40 minuten.
15 uur • SPC Hof ter Straeten Varsenare 
€ 8 / 5 • reservaties.jabbeke.be
050 81 02 04 • cultuur@Jabbeke.be
✸ Klik hier voor tickets
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zaterdag 10 oktober

Elastic & Francesca / El Spectacolo! (8+)
Heerlijke visuele humor en acrobatie voor iedereen. De internationale topper Elastic 
brengt Francesca mee, zijn pseudo-assistente. Samen staan ze garant voor gekke 
momenten, hilarische grappen en onhandigheid à volonté. Een grappige en ontroerende 
voorstelling, die jong noch oud onberoerd laat. Voor volwassenen én kinderen vanaf 8 jaar.
19.30 uur • Cultuurcentrum de Brouckere Torhout • € 10 • www.ccdebrouckere.be  
050 22 11 50 • ccdb@torhout.be
✸ Klik hier voor tickets

zaterdag 11 oktober

Archeologiedagen: Beauties and foodies / 
 Workshops Romeinse lichaamsverzorging en 

koken voor kinderen
Eerst gaan we aan de slag in het Romeinse 
beautysalon met aandacht voor hairstyling, 
make-up en lichaamsverzorging. Als voedse-
larcheologen gaan we op zoek naar gerechten 
die de Romeinen graag aten. We gebruiken 
oude recepten en koken op Romeinse wijze. 
Dan proeven we onze creaties om zo te ont-
dekken of de Romeinen ook al echte foodies 
waren. Vooraf reserveren is noodzakelijk!
10 uur • RAM en cc ipso facto Oudenburg 
€ 5 • 059 56 84 00 • ram@oudenburg.be
(reservatie verplicht)
✸ Klik hier voor tickets

zondag 25 oktober

Sint-Maarten familievoorstelling / De Pietenbende
Sint-Maarten komt al op verkenning om uit te kijken waar hij overal cadeautjes 
moet bezorgen. De goedheilig man vindt dan gelukkig ook nog even de tijd om 
samen met zijn pieten langs te komen in de Balluchon. Ze zingen vrolijke liedjes 
en pakken uit met enkele goocheltrucjes die ze vinden in de speelgoedkast. I.s.m. 
Gezinsbond.
14.30 uur • De Balluchon Koekelare • € 6 / 4 • www.ticketwinkel.be/balluchon  
051 61 04 94
✸ Klik hier voor tickets

maandag 2 t/m vrijdag 6 november

Jongerenkamp: Panta Rhei / Beestige Kunst! (6-10 jaar)
Vreemde vogels, reuzebeesten, kleurrijke 
monsters, … We verdiepen ons in de dieren-
wereld en fantaseren over nieuwe wezens. 
We bekijken hoe andere kunstenaars dit doen 
en volgen hun voorbeeld. We tekenen zowel 
op papier als karton of maken dieren met 
verrassende materialen.
9 tot 16 uur • OC Gildezaal Handzame • € 90 
http://pantarheivzw.be 
✸ Klik hier voor tickets

maandag 2 t/m vrijdag 6 november

Kleuterkamp: Panta Rhei / De wiebelbillenboogie 
(3-6 jaar)

We doen de `wiebelbillenboogie', naar het verhaal van Guido Van Genechten. 
Als mama even weg moet, zorgt papa voor de kinderen zoals alleen hij dat kan. 
Binnen de kortste keren wordt het een vrolijke bende. Alles kan en alles mag. Wat 
zou mama daarvan vinden?
9 tot 16 uur • OC Gildezaal Handzame • € 90 • http://ratjetoe.be 
✸ Klik hier voor tickets

dinsdag 3 november

Film / Frozen 2
Deze animatiefilm van de Walt Disney Studios 
is het vervolg op de bioscoophit Frozen uit 
2013. Visueel heel sterk. De liedjes geven je 
kippenvel. Een goed verhaal met een diepere 
betekenis. Zowel ontroerend als grappig. 
Kortom, gewoonweg geweldig.
14.30 uur • Zomerloos Gistel • € 2 
059 27 98 71 • cultuur@gistel.be
✸ Klik hier voor tickets

Grensgeval - Aifoon / Murmur (3+)
Bruisend circus-geluidstheater dat alle zin-
tuigen prikkelt, in de herfstvakantie. Ruisende 
rugzakken, een landschap van speakers en een 
acrobatische componist. Alles en iedereen 
wordt deel van een wervelwind van geluid in 
een luidsprekerlandschap.
15 uur • Cultuurcentrum de Brouckere 
Torhout • € 10 • www.ccdebrouckere.be 
050 22 11 50 • ccdb@torhout.be
✸ Klik hier voor tickets

Dimitri Leue / De familie Von Kapp
De familie Von Kapp brengt rock-´n-roll voor 
kinderen van elke maat en soort. Ze zijn bij-
zonder gul, zelfs volwassenen mogen aan 
boord. 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. Live band met Dimitri Leue, Antoon 
Offeciers, Ken Pichal, Wouter Berlaen & Jordi 
Geuens.
15 uur • GC De Groene Meersen Zedelgem 
€ 7 • www.zedelgem.be/tickets
050 28 83 30 • tickets@zedelgem.be
✸ Klik hier voor tickets
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Geef zelf je activiteit in!


