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VERSGEPERST
CULTUURAANBOD

PROEF ONS
VERSGEPERST
CULTUURAANBOD
Beste cultuurbelever,
We staan aan de vooravond van een nieuw
cultureel seizoen in Kortemark .
Met dank aan onze cultuurdienst die wederom
haar uiterste best gedaan heeft om een
aantrekkelijk en veelzijdig programma aan te
bieden : tentoonstellingen – film – concerten
– toneelvoorstellingen – vormingen – lezingen –
familievoorstellingen en nog veel meer. Je kan
het allemaal bij ons beleven.
Daartussen ook enkele voorstellingen die
omwille van corona niet konden plaatsvinden.
Op de culturele kalender voor dit seizoen staan
ook weer heel wat concerten om naar uit te
kijken. Meerdere muziekstijlen komen aan bod .
Ook onze vrijwilligers van Kortemark Verbeeldt
grepen voor hun jaarlijkse tentoonstelling
naar een muziekthema. Enkele decennia
geleden was Handzame het mekka voor de
muziekliefhebber. Jeugdhuis De Meeuwe
organiseerde het eerste muziekfestival op
Handzaamse (later Groot-Kortemarkse )
bodem, waarna velen haar voorbeeld zouden
volgen. OC Hansam is de ‘ place to be ‘ voor
een tentoonstelling over enkele van de vele
muziekfestivals die er plaatsvonden: het
Meeuwefestival, het Handzame Blues Festival,
het Irie Vibes Roots Festival en het Delirium
Blues Festival. Het zal voor de bezoekers
aan de tentoonstelling ongetwijfeld een blij
weerzien zijn met festivalbezoekers die ze
destijds tegen het lijf liepen.

Onze amateurtoneelgezelschappen kijken
reikhalzend uit naar dit nieuwe cultuurseizoen
want na twee jaar repeteren maar dan
uiteindelijk toch niet kunnen spelen, moet het
dit jaar wel lukken.
In het voorjaar van 2023 starten de
verbouwingen aan Cultureel Centrum
De Beuk. Naast een aantal structurele
verbeteringswerken zullen aan de theaterzaal
en de foyer enkele aanpassingen gebeuren
die het voor de artiesten, het publiek en het
personeel aangenamer moeten maken.
Dat betekent dat De Beuk voor een tijdje niet
toegankelijk zal zijn, en de programmatie daar,
om die reden wat beperkter is. Af en toe wordt
daarom uitgeweken naar een andere locatie
voor een voorstelling.
Voor informatie over ons cultuuraanbod in deze
brochure kan je terecht bij de Cultuurdienst. Ze
helpen je graag verder!
We hopen je te kunnen verwelkomen op één of
meerdere van onze voorstellingen.
Rik Waeyaert
Schepen van cultuur

Ticketverkoop start op
16 augustus, om 9u
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Met ‘En route’ proberen we cultuur
dichter bij de mensen te brengen,
letterlijk dan. We nemen ons hebben en
houden mee naar huiskamers, garages,
loodsen, … en toveren die om tot een
plaats waar mensen samen komen en
kunnen genieten van cultuur in een
intieme setting.

ROUTE / E
N

DE BEUK
‘EN ROUTE’

N ROUTE
/
DIT JAAR STAAN ALVAST DE
VOLGENDE ARTIESTEN GEPLAND:
10.11.22 20u
Amongster – trio
5€ / Nieuwstraat 7, Kortemark /
Bij Stefaan Favoreel
01.12.22 20u
Caspar Auwerkerken - solo
5€ / Stadenstraat 23, Zarren /
In ’t Kaaspand
09.02.23 20u
Buurman (solo) – Vuurman
5€ / Torhoutstraat 22, Kortemark /
Bij Evelyn en Siegfried
10.03.23 20u
Bert Dockx (solo) - Safe
5€ / Hogestraat 36, Kortemark /
Bij Kathy en Piet
20.04.23 20u
Eva De Roovere (duo) – Hier en nu
5€ / Steenstraat 74, Kortemark /
Bij Marleen en Marc
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Meer informatie over deze optredens
kan je verderop in deze brochure terugvinden. Je herkent ze aan het icoon
‘En route’!
Wil je zelf graag, samen met ons, een
concert organiseren in je living, tuin,
keuken of badkamer?
Contacteer dan de Cultuurdienst van
Kortemark via cultuur@kortemark.be
of bel eens naar het nummer
051 56 61 08.
Wie weet staat er dan binnenkort een
artiest naast uw favoriete kamerplant!

Samen met de BIB, Avansa en De Stoasje
presenteren we ‘Faits d’Hiver’, ofwel:
feiten in de winter!
Tijdens de donkere wintermaanden
(okt, nov, dec, jan en feb) komen we elke
2de zondag van de maand samen bij
een lekker fair trade ontbijt, waarbij we
telkens een super sympathieke spreker
uitnodigen. De sprekers behandelen
elke editie een razend actueel,
maatschappelijk onderwerp, gekoppeld
aan een nagesprek. Zo voorzien we jullie
van stof tot nadenken, tot de lente terug
in het land is.
Voor de start van de lezing geniet je van
een uitgebreid, lokaal, fair trade ontbijt,
klaargemaakt door de ‘De Stoasje’. In
de pauze wordt dan ook nog eens soep
voorzien… Met honger zal je bij ons niet
van tafel gaan.

09.10.22 9u30
Pieter Stockmans –
De oorlog in Oekraïne
8€ / Brouwersplein 3, Kortemark /
Bibliotheek Kortemark
13.11.22 9u30
Bruno De Wever –
De Vlaamse beweging
8€ / Brouwersplein 3, Kortemark /
Bibliotheek Kortemark
11.12.22 9u30
Willie Van Peer –
Waarom ontstond godsdienst?
8€ / Brouwersplein 3, Kortemark /
Bibliotheek Kortemark
15.01.23 9u30
Jean Paul Van Bendegem - 'Geraas en
geruis – een pleidooi voor imperfectie'
8€ / Brouwersplein 3, Kortemark /
Bibliotheek Kortemark
12.02.23 9u30
Geerdt Magiels Als afval grondstof wordt
8€ / Brouwersplein 3, Kortemark /
Bibliotheek Kortemark

Ontdek het programma
verderop in deze folder!

5

ZONDAG
28.08.22 / 11U

STEDELIJKE ACADEMIE
PODIUMKUNSTEN KORTEMARK
Laat je verwonderen door “STAP”
Kortemark, de academie waar steeds iets
te beleven valt.
Wie start aan onze academie weet
wanneer hij begint, maar weet nooit
wanneer het zal eindigen. Vanaf het 1ste
leerjaar tot het laatste middelbaar kunnen
onze leerlingen genieten van onze afdeling
woord en muziek.
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Nieuw dit jaar is de richting "DANS". Deze
lessen zullen doorgaan in de nagelnieuwe
mattenzaal in de Ichtegemstraat nabij
"de kouter" en het voetbalplein. Wie in het
eerste en tweede leerjaar basisonderwijs
zit is welkom in de klas van dansinitiatie
op woensdag van 12.00u tot 13.00u.
De leerlingen van het derde leerjaar
basisonderwijs krijgen hun les "danslab
2.1" van 13.00u tot 15.00u.

Onze academie is voor velen een tweede
thuis geworden. Een ontmoetingsplaats
waar ze samen hun ding kunnen doen.
Tijdens de vele activiteiten kunnen ze
schitteren op het podium. We zijn dan
ook niet voor niets een academie van de
podiumkunsten.

INFO: LUC VERLINDE 0499/34 87 82 OF
KORTEMARK@STAPROESELARE.BE
WWW.STAPROESELARE.BE/FILIAAL/
KORTEMARK
FACEBOOK: STAP KORTEMARK

KERMIS
PICKNICK
De Cultuurraad Kortemark organiseert
opnieuw haar kermispicknick. Ze wil
hiermee de Kortemarknaren dichter bij
elkaar brengen en de kans bieden tot
ontmoeting: misschien knoop je hier
wel een gesprekje aan met die verre
buur waar je ooit al eens naar zwaaide,
ontmoet je nieuwe Kortemarknaren die je
nooit eerder zag, wordt de basis gelegd
voor een nieuwe vriendschap of verstevig
je reeds bestaande vriendschapsbanden.

DOMEIN KREKEMEERSEN (INGANG VIA
LICHTERVELDESTRAAT), KORTEMARK
ORGANISATIE: CULTUURRAAD KORTEMARK
I.S.M. CULTUURDIENST KORTEMARK
INFO VIA
CULTUUR@KORTEMARK.BE
OF 051 56 61 08

GRATIS

We verwelkomen u graag vanaf 11u
aan de picknickbanken (ingang via
Lichterveldestraat) voor de picknick.
Een rustige manier om de eerste
kermiszondag in te zetten en van
kermiszaterdag te bekomen. Breng zelf
maar je picknickattributen, dekentjes,
drankjes en allerhande lekkernijen
mee! Wij zorgen voor gezelligheid en de
prachtige omgeving! Er is ook een BBQ
beschikbaar!
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OPEN MONUMENTENDAG:
DE OUDE PASTORIE,
DUURZAAM ERFGOED!
Op Open Monumentendag staat in heel
Vlaanderen onroerend erfgoed centraal. Dit
jaar draait alles rond duurzaamheid, over
de locatie te Kortemark hebben we dus
niet lang moeten nadenken. Op zondag 11
september krijgt iedereen de kans om de
Oude Pastorietuin en haar unieke collectie
fauna en flora te ontdekken! Kom gerust
even langs om alle projecten te ontdekken
die hun thuis hebben gevonden in de Oude
Pastorie: samentuin De Oude Pastorie,
Natuurpunt, Imker Robbe D’Hulster, …

(Verplicht inschrijven!):

Moe van al die nieuwe indrukken en
opgedane kennis? Plof je neer in onze bar en
geniet van een hapje en drankje.

PASTOOR BLANCKESTRAAT 17, KORTEMARK
ORGANISATIE: CULTUURDIENST KORTEMARK
I.S.M. SAMENTUIN DE OUDE PASTORIE

Doorheen de dag worden een aantal
workshops georganiseerd, geïnspireerd
op de prachtige omgeving

INFO VIA 051 56 61 08 OF
CULTUUR@KORTEMARK.BE
INSCHRIJVEN VOOR DE WORKSHOPS
KORTEMARK.RECREATEX.BE/, 051 56 61 08
OF RESERVATIES@KORTEMARK.BE

10u – 12u | Workshop Aquarelle in de tuin
11u – 12u | Thee maken uit de kruidentuin,
door Joliedekruiderie
14u – 15u | Maak je eigen plantenterrarium!
13u – 14u | Thee maken uit de
kruidentuin, door
Joliedekruiderie
15u – 16u | Thee maken uit de
kruidentuin, door
Joliedekruiderie

ZATERDAG & ZONDAG
24.09 T/M 09.10.22
/ 14U - 18U

EXPO

EXPO

ZONDAG
11.09.22 / 10U - 17U

TENTOONSTELLING
KORTEMARK VERBEELDT:
‘HANDZAME, FESTIVALDORP’
‘Kortemark Verbeeldt’ staat in voor de
verzameling, bewaring en ontsluiting van
bedreigd beeldmateriaal uit Kortemark,
waarmee een stuk van het oude leven in
onze gemeente wordt verteld. Jaarlijks
worden enkele publieksactiviteiten
georganiseerd rond deze oude foto’s.

OC HANSAM, ELFLIJNENLAAN 1,
KORTEMARK

Dit jaar gaan we voluit voor de
Handzaamse festivalgeschiedenis!
Handzame, een ogenschijnlijk klein dorp
in het midden van West-Vlaanderen,
herbergt namelijk een uitzonderlijk rijke
geschiedenis op vlak van muziek. Denk
bijvoorbeeld aan het Meeuwefestival,
Hanzame Blues, maar ook het meer
recente Irie Vibes festival. Stof genoeg
om een boeiende tentoonstelling samen
te stellen!

INFO VIA 051 56 61 08 OF
CULTUUR@KORTEMARK.BE

ORGANISATIE: ‘KORTEMARK VERBEELDT’
I.S.M. CULTUURDIENST KORTEMARK, VZW
GREENFORWARD, MEEUWEFESTIVAL,
HANDZAME BLUES EN DELIRIUM BLUES.

GRATIS

GRATIS
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ZONDAG
23.04.23 / 10U - 18U

ZONDAG
04.06.23 / 10U - 17U

EXPO

EXPO

ZONDAG
16.04.23 / 13U30 - 17U30

ERFGOEDDAG
ONTDEK JE EIGEN
FAMILIEGESCHIEDENIS!
Beestig!, dat is het thema van Erfgoeddag
dit seizoen. Samen met de vrijwilligers
van het Vlaams Centrum voor Genealogie
en Heraldiek gaan we op zoek naar de
geschiedenis achter familienamen als;
Dewulf, Vincke, Muys, … Waarom kregen
onze voorouders precies die naam
aangemeten? Dat kom je op erfgoeddag te
weten!

KOEKELOEREN
BIJ DE BOEREN
In Kortemark zijn er heel wat boerderijen en
producenten van streekspecialiteiten terug
te vinden. Het spreekt dan ook voor zich dat
we deze prachtige landbouwers even in de
kijker willen plaatsen. De diensten Vrijetijd
en Landbouw Kortemark organiseren
daarom op zondag 16 april ‘Koekeloeren
bij de Boeren’, waarbij de 3 nieuwe hoeves
hun deuren openen voor het grote publiek.
Zowel voor jong en oud is er van alles te
beleven en te proeven.

Heb je geen dierlijke familienaam?
Niet getreurd!

Loonwerken Deruyttere,
Bescheewegestraat 2, 8610 Kortemark
Fruit Vanacker,
Wijnendalestraat 2, 8610 Kortemark
Imker Robbe D'Hulster,
Vinkaertstraat 2, 8610 Kortemark

Tijdens de ganse dag kan je in het centrum
terecht om je eigen familiegeschiedenis
te ontdekken! Vrijwilligers helpen je graag
met opzoekingen over je eigen stamboom
en voorouders en vertellen uitgebreid de
betekenis achter je familienaam. DE familie
uitstap bij uitstek!
VLAAMS CENTRUM VOOR GENEALOGIE EN
HERALDIEK, ELFLIJNENLAAN 3,
8610 KORTEMARK
ORGANISATIE: VRIJETIJD KORTEMARK
I.S.M. VCGH

DIVERSE LOCATIES IN KORTEMARK
ORGANISATIE: VRIJETIJD KORTEMARK
I.S.M. LANDBOUW KORTEMARK

KORTEMARKSE
MOLENDAG
Kortemark, ooit een gemeente met 27
molens, stelt opnieuw de Kruisstraatmolen
en de Couchezmolen open voor het grote
publiek.
Tijdens deze editie van de molendag staat
de Kruisstraatmolen in Zarren in de kijker
met tal van geplande activiteiten. Bij de
Kruisstraatmolen krijgt iedere 50ste
bezoeker uit de handen van de molenaar
een gratis kruikje échte molenjenever
aangeboden! Bovendien viert de
Kruisstraatmolen zijn 250ste verjaardag!
ORGANISATIE: TOERISME KORTEMARK
INFO VIA 051 56 61 08 OF
TOERISME@KORTEMARK.BE

GRATIS

INFO VIA 051 56 61 08 OF
CULTUUR@KORTEMARK.BE

GRATIS

INFO VIA 051 56 61 08 OF
CULTUUR@KORTEMARK.BE

GRATIS
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MUZIEK

MUZIEK

WITLOF SESSIES
& HOLY GARDEN SESSIONS

DINSDAG
01.11.22 / 17U

Witlofsessies en Holy Garden Sessions
zijn kleinschalige concertreeksen van
eigenzinnige artiesten op plekken met
een ziel. De voorbije jaren stonden er
al vele mooie namen op de affiche: Het
Zesde Metaal, Meskerem Mees, High
Hi, Mooneye, School is Cool, Portland,
Geike, Stef Kamil Carlens, ...
Het unieke karakter van Witlofsessies
en onze Holy Garden Sessions is de
nabijheid van een straffe artiest in
een setting waar je het niet meteen
verwacht. De concerten vinden plaats
in kerken, de Tabaksfabriek NEOS, De
Oude Pastorietuin en in de dakkapel van
CC De Beuk. In de loop van het seizoen
kondigen we een aantal concerten aan.
Volg dus zeker onze facebookpagina om
op de hoogte te blijven!

REVEIL KORTEMARK
Op 1 november doorbreekt Reveil rond
zonsondergang (tussen 17 uur en 18 uur) de
stilte op zo veel mogelijk begraafplaatsen met
intieme muziek en lokale verhalen.
In de wereld van Reveil is een begraafplaats
geen kille plek, maar een verzamelplaats
waar duizenden verhalen de wortels van een
gemeente vormen.
Op de begraafplaats van Kortemark zal Luc
Verlinde verhalenderwijs een eerbetoon brengen aan het verleden van onze gemeente en
de dierbaren die daartoe behoren.
BEGRAAFPLAATS KORTEMARK
TORHOUTSTRAAT 12, KORTEMARK
ORGANISATIE: CULTUURDIENST KORTEMARK
I.S.M. STAP KORTEMARK
& VZW REVEIL
INFO VIA 051 56 61 08 OF
CULTUUR@KORTEMARK.BE

GRATIS
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EN ROUTE |
HUISKAMERCONCERTEN:
AMONGSTER

EN ROUTE |
HUISKAMERCONCERTEN:
CASPAR AUWERKERKEN

Songwriter Thomas Oosterlynck aka
Amongster won in 2014 De Nieuwe
Lichting met sterke songs gegoten in een
sfeervol indie jasje. Het debuut album
"Trust Yourself To The Water" (2016) werd
geproduceerd door Jasper Maekelberg en
deed het uitstekend op Stu Bru en Radio
1. Opvolger "A New Arrival" (productie
Reinhard Vanbergen) verscheen in 2019
en bevestigde zonder meer het potentieel
van deze band die ook live een absolute
aanrader is.

Als Eppo Janssen fan is, dan weet je dat
het goed zit. Enkel gewapend met gitaar en
dat enigszins naar Thom Yorke neigende
keelgeluid, wist hij al meermaals de juiste
snaar te raken tijdens live shows in het OLT
Rivierenhof, Het Depot, Ancienne Belgique en
De Muziekgieterij.

Op 10 november komt Amongster in
een semi-akoestische trio bezetting
naar Kortemark, met naast Oosterlynck,
Robbe Vekeman (percussie/drums) en
Roos Denayer op gitaar en zang. Oude en
nieuwe nummers kregen een uitgepuurd
arrangement waarbij de essentie van de
songs en ook de stem optimaal tot hun
recht komen.

BIJ STEFAAN FAVOREEL
NIEUWSTRAAT 7, KORTEMARK
ORGANISATIE: CULTUURDIENST
KORTEMARK
INFO EN TICKETS VIA
051 56 61 08 OF
KORTEMARK.RECREATEX.BE

€5

Samen met muzikant-producer Orson Wouters
(Aili, Transistorcake) dook de Hasselaar in de
studio en daaruit vloeide een ep voort, die later
dit jaar verschijnt en waarvan debuutsingle
Hyacinth de eerste lentebloeier is.

MUZIEK

MUZIEK
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DONDERDAG
01.12.22 / 20U

DONDERDAG
10.11.22 / 20U

IN ’T KAASPAND /
STADENSTRAAT 23, ZARREN
ORGANISATIE: CULTUURDIENST
KORTEMARK
INFO EN TICKETS VIA
051 56 61 08 OF
KORTEMARK.RECREATEX.BE

€5

Voor wie verliefd is op Tamino, Radiohead or
Sparklehorse.
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LISA DEL BO
VIERT KERST
(GAST BART HERMAN)

EN ROUTE |
HUISKAMERCONCERTEN:
BUURMAN (SOLO) - VUURMAN

De maand december is de mooiste periode
van het jaar. Ook Lisa vindt dit en ze zet
dat nog extra kracht bij door in de laatste
maand van het jaar een Kerstconcert te
spelen in Zarren!

ST.-DIONYSIUSKERK ZARREN,
ESENSTRAAT Z.N.

Of hij nu met z'n band op het podium staat,
met een hele fanfare erbij, of helemaal alleen,
Buurman blijft filmmuziek. Een soundtrack bij
de verbeelding van de toehoorder.

BIJ EVELYN EN SIEGFRIED /
TORHOUTSTRAAT 22, KORTEMARK
ORGANISATIE: CULTUURDIENST
KORTEMARK

Samen met Bart Herman zingt ze de
mooiste Kerstklassiekers, gospelsongs
en eigen liedjes die passen bij Kerstmis
en wisselt dat af met mooie gedachten en
warme verhalen zodat mensen met een
goed Kerstgevoel naar huis gaan.

TICKETS VIA
MARCPAESBRUGGHE@HOTMAIL.COM,
0479 10 28 57 OF 051 56 65 73

Nog niet zo lang geleden in het lang en in het
breed als centrale gast van Nekka-nacht, nu
komt Geert Verdickt (frontman Buurman) enkel
met z'n gitaar.

INFO EN TICKETS VIA
051 56 61 08 OF
KORTEMARK.RECREATEX.BE

ORGANISATIE: KUNSTGROEP DIE SWAENE
I.S.M. CULTUURDIENST KORTEMARK

MUZIEK

MUZIEK
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DONDERDAG
09.02.23 / 20U

VRIJDAG
09.12.22 / 20U

€5
VOORVERKOOP: 18€

Wat overblijft is de essentie.
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MUZIEK

EN ROUTE |
HUISKAMERCONCERTEN:
BERT DOCKX (SOLO) - SAFE
Na het succesvolle Transit, is Safe het
tweede album dat Bert Dockx (Dans Dans,
Flying Horseman, Ottla, Strand) onder zijn
eigen naam uitbrengt. Deze collectie songs
en instrumentals schippert tussen dreiging
en droom, tussen stilte en storm.
Dockx schildert op Safe een rijk geschakeerd en avontuurlijk klankenlandschap
met echo's van zijn talrijke andere muzikale
projecten. We horen folk, psychedelica,
ambient, introverte gitaarrock, schaduwrijke jazz. Als muzikale fijnproever wil je dit
niet missen!

BIJ KATHY EN PIET /
HOGESTRAAT 36, KORTEMARK
ORGANISATIE: CULTUURDIENST
KORTEMARK
INFO EN TICKETS VIA
051 56 61 08 OF
KORTEMARK.RECREATEX.BE

€5

MUZIEK

DONDERDAG
20.04.23 / 20U

VRIJDAG
10.03.23 / 20U

EN ROUTE |
HUISKAMERCONCERTEN:
EVA DE ROOVERE (DUO) –
HIER EN NU!
Eva De Roovere kent u van de folkrockgroep
Kadril, van Oblomow en van “Kleine Blote Liedjes”.
Maar vooral van haar solowerk: haar debuutalbum “De jager”, daarna volgt "Over & weer", een
derde cd “Mijn huis” en “Viert”, een album dat
samenloopt met de dichtbundel "Positron".
Haar muziek krijgt platina en triple gouden
awards en ze staat met Diggy Dex op 1 in de
Nederlandse hitlijsten met "Slaap lekker", zijn
remix van "Fantastig toch". Ondertussen heeft ze
een boek vol brieven geschreven, 3 Engelstalige
albums uitgebracht en in 2019 werd La Loba
geboren, 12 Nederlandstalige songs die ze niet
enkel zelf schreef, maar ook producete.

BIJ MARLEEN EN MARC /
STEENSTRAAT 74, KORTEMARK
ORGANISATIE: CULTUURDIENST
KORTEMARK
INFO EN TICKETS VIA
051 56 61 08 OF
KORTEMARK.RECREATEX.BE

€5

Eva De Roovere is terug met een album vol
onvervalste Nederlandstalige popsongs: Hier
en Nu! Vanavond speelt ze voor u in duo met
pianist Ewout Pierreux.
18
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FAITS D’HIVER :
PIETER STOCKMANS:
DE OORLOG IN OEKRAÏNE

Meer dan 25 jaar geleden werd, in volle
Dutroux-periode, bij de toenmalige
Rijkswacht een cel opgericht voor
onderzoek naar vermiste personen. Alain
Remue stond mee aan de wieg hiervan en is
sindsdien ook het hoofd van deze eenheid.

Pieter Stockmans trok de afgelopen
jaren twee maal naar Oekraïne, voor in
totaal twee maanden terreinonderzoek.
Hij verbleef aan beide kanten van de
frontlijn in het oosten (de separatistische
pro-Russische ‘volksrepublieken’), in
Odessa en in Kyiv. Vandaag schetst hij
wat voorafging aan de Russische invasie
van Oekraïne en geeft hij aan de hand van
eigen onderzoek en foto's noodzakelijke
achtergrond bij de Russische aanval.

Deze activiteit vindt plaats binnen de
reeks 'Faits d'Hiver'. Voor de start van de
lezing geniet je van een uitgebreid, lokaal,
fair trade ontbijt, klaargemaakt door ‘De
Stoasje’. In de pauze wordt soep voorzien.

Het zal onder andere gaan over de
strategie achter de pro-Russische
‘volksrepublieken', de pro-Europese
hervormingen die Oekraïne doorvoerde,
extreemrechtse groeperingen in
Oekraïne, interne vluchtelingen in
Oekraïne en de desinformatie- en
propagandaoorlog. De spreker gaat graag
met jullie in gesprek.

INFO EN INSCHRIJVINGEN VIA
051 56 61 08 OF
KORTEMARK.RECREATEX.BE

DE BEUK
TORHOUTSTRAAT 9, KORTEMARK
ORGANISATIE: BIBLIOTHEEK KORTEMARK
I.S.M. GINTER
INFO EN TICKETS VIA
051 56 61 08 OF
KORTEMARK.RECREATEX.BE

€3

WOORD

WOORD

LEZING:
ALAIN REMUE –
CEL VERMISTE PERSONEN

We ontvangen Alain Remue op dinsdag 13
september 2022 om te praten over bekende
en minder bekende zaken. Over hoe de cel
te werk gaat wanneer uw buurman of een
familielid plots vermist blijkt te zijn. Over
welke middelen allemaal ingezet worden bij
een zoektocht. Maar ook over situaties als
‘hoe veilig met je kinderen of kleinkinderen
naar grote manifestaties gaan’ of ‘wat kan
je doen indien een familielid dement wordt?’
Hij geeft een boeiende inkijk in een wereld
die voor velen onbekend is en blijft.

20

ZONDAG
09.10.22 / 9U30

DINSDAG
13.09.22 / 20U

DE MOUTERIJ
BROUWERSPLEIN 3, KORTEMARK
ORGANISATIE: BIBLIOTHEEK KORTEMARK
I.S.M. CULTUURDIENST KORTEMARK,
DE STOASJE EN AVANSA

€8

21

FAITS D’HIVER :
BRUNO DE WEVER DE VLAAMSE BEWEGING
OEKRAÏNE
De verdediging van het Nederlands in België
en van de belangen van de gemeenschap die
er deze taal spreekt, werd opgenomen door
generaties burgers. Allemaal samen vormen
ze de Vlaamse beweging, een verzamelterm
voor mensen, organisaties, publicaties
en instellingen die deze bekommernis
gemeenschappelijk hebben, maar voor de
rest sterk van elkaar kunnen verschillen.

22

Zij voerden hun acties in de context
van een permanent veranderende
samenleving. De Vlaamse beweging kan
niet begrepen worden buiten die context,
zoals men evenmin inzicht kan hebben
in de geschiedenis van België zonder de
Vlaamse beweging in rekening te brengen.
Het is geen voorspelbaar verhaal met een
onontkoombare uitkomst. Het stond niet
in de sterren geschreven dat in de 21ste
eeuw een Vlaamse deelstaat met een
eigen parlement en regering zou bestaan.
Waarom is het zo gelopen?

Deze activiteit vindt plaats binnen de
reeks 'Faits d'Hiver'.
Voor de start van de lezing geniet je van
een uitgebreid, lokaal, fair trade ontbijt,
klaargemaakt door ‘De Stoasje’. In de
pauze wordt soep voorzien.
DE MOUTERIJ
BROUWERSPLEIN 3, KORTEMARK
ORGANISATIE: BIBLIOTHEEK KORTEMARK
I.S.M. CULTUURDIENST KORTEMARK,
DE STOASJE EN AVANSA
INFO EN INSCHRIJVINGEN VIA
051 56 61 08 OF
KORTEMARK.RECREATEX.BE

€8

WOORD

ZONDAG
11.12.22 / 9U30

© GEERT VAN HOEYMISSEN

WOORD

ZONDAG
13.11.22 / 9U30

FAITS D’HIVER :
WILLIE VAN PEER - WAAROM
ONTSTOND GODSDIENST
Over de hele wereld geloven bijna alle
mensen in een of andere god. Is dat niet
merkwaardig? ‘Bijna’, want er zijn ook
volken die geen godsdienst hebben. Uit de
vergelijking van die twee groepen kunnen
we leren waarom godsdiensten ontstaan
zijn. Recent onderzoek in de biologie geeft
ons namelijk een duidelijk antwoord.
We weten zelfs waar de eerste
godsdiensten zijn ontstaan, wanneer en
ook waarom. Vooral die laatste vraag
is van groot belang voor vrouwen –
want in vrijwel alle godsdiensten van
de hele wereld nemen vrouwen een
ondergeschikte plaats in. Merkwaardig?
Niet als je weet waarom die godsdiensten
zijn ontstaan. Deze lezing neemt je mee
op een fascinerende reis naar een ver
verleden, toen er nog geen goden en geen
godsdiensten waren – en wat er toen
gebeurd is….

Deze activiteit vindt plaats binnen de
reeks 'Faits d'Hiver'.
Voor de start van de lezing geniet je van
een uitgebreid, lokaal, fair trade ontbijt,
klaargemaakt door ‘De Stoasje’. In de
pauze wordt soep voorzien.
DE MOUTERIJ
BROUWERSPLEIN 3, KORTEMARK
ORGANISATIE: BIBLIOTHEEK KORTEMARK
I.S.M. CULTUURDIENST KORTEMARK,
DE STOASJE EN AVANSA
INFO EN INSCHRIJVINGEN VIA
051 56 61 08 OF
KORTEMARK.RECREATEX.BE

€8
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FAITS D’HIVER :
JEAN PAUL VAN BENDEGEM 'GERAAS EN GERUIS –
EEN PLEIDOOI VOOR IMPERFECTIE

FAITS D’HIVER :
GEERDT MAGIELS - ALS
AFVAL GRONDSTOF WORDT

Jean Paul Van Bendegem heeft het over zijn
boek 'Geraas en geruis'. We willen het graag
perfect hebben maar dat lijkt nooit te lukken.
Altijd mankeert er iets. Altijd net niet. Altijd?
Werkelijk? Dat is de stelling van dit boek:
inderdaad altijd, werkelijk!

Deze activiteit vindt plaats binnen de
reeks 'Faits d'Hiver'.
Voor de start van de lezing geniet je van
een uitgebreid, lokaal, fair trade ontbijt,
klaargemaakt door ‘De Stoasje’. In de
pauze wordt soep voorzien.

Recyclage is meer dan milieubewust
gedrag maar de sleutel tot een duurzame
economie en een rechtvaardige samenleving waarin het sluiten van de kringlopen
de enige oplossing is voor een leefbare
wereld voor iedereen.

Deze activiteit vindt plaats binnen de
reeks 'Faits d'Hiver'.
Voor de start van de lezing geniet je van
een uitgebreid, lokaal, fair trade ontbijt,
klaargemaakt door ‘De Stoasje’. In de
pauze wordt soep voorzien.

Het geraas verwijst naar ons zo gebrekkig
spreken over de wereld, het geruis naar de
voortdurende verstoorde wereld zelf. Maar
een stelling vraagt om bewijsmateriaal,
een opdracht die evident niet perfect uit te
voeren is. Dus is het allemaal netjes geordend in dit boek? Ik vrees van niet. Is het een
persoonlijk verhaal? Ja, dat zeker. Is het een
academisch betoog? Dat ook, bij momenten.

DE MOUTERIJ
BROUWERSPLEIN 3, KORTEMARK
ORGANISATIE: BIBLIOTHEEK KORTEMARK
I.S.M. CULTUURDIENST KORTEMARK,
DE STOASJE EN AVANSA

In tegenstelling tot wat velen misschien
denken is België een van de beste leerlingen van de klas als het op recyclage
aankomt. Samen zijn we op weg van een
wegwerpmaatschappij naar een kringloopwereld. Over cradle-to-cradle, klimaatverandering, duurzaam ondernemen
en de plaats van de individuele consument
in een globale ecologie.

DE MOUTERIJ
BROUWERSPLEIN 3, KORTEMARK
ORGANISATIE: BIBLIOTHEEK KORTEMARK
I.S.M. CULTUURDIENST KORTEMARK,
DE STOASJE EN AVANSA

INFO EN INSCHRIJVINGEN VIA
051 56 61 08 OF
KORTEMARK.RECREATEX.BE

€8
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ZONDAG
12.02.23 / 9U30

WOORD

WOORD

ZONDAG
15.01.23 / 9U30

INFO EN INSCHRIJVINGEN VIA
051 56 61 08 OF
KORTEMARK.RECREATEX.BE

€8

25

JONG ATELIER
Andere lesdata (25 lessen): 10.09, 17.09,
24.09, 1.10, 8.10, 15.10, 22.10, 19.11, 26.11, 3.12,
10.12, 17.12, 14.01, 21.01, 28.01, 4.02, 11.02,
4.03, 11.03, 18.03, 25.03, 22.04, 29.04 en 6.05

Voor 1ste, 2de en 3de leerjaar:
9u tot 10u30
Voor 4de, 5de en 6de leerjaar:
10u30 tot 12u

We nemen een kijkje bij kunstenaars en hun
werk. Voor de jongste kinderen wordt in elke
les vertrokken vanuit een verhaal of een
beeld om te komen tot een eindresultaat.

ACADEMIE
TORHOUTSTRAAT 36, KORTEMARK
ORGANISATIE: TIC TORHOUT I.S.M.
CULTUURDIENST KORTEMARK
LESGEVER: HARRY VERCAIGNE

Voor de oudste kinderen wordt er thematisch gewerkt en gaan we dieper in op de
visie van kunstenaars en kunststromingen
alsook op de diversiteit aan disciplines en
culturele ontwikkelingen. De cursus wil een
evenwichtig aanbod geven met een sturende
begeleiding en ruimte voor ontwikkeling van
de eigen creativiteit.

INFO EN INSCHRIJVINGEN
INFO@VORMINGTICREMBERT.BE
WWW.VORMINGTICREMBERT.BE

€ 160

WOENSDAG
02.11.22 / 10U - 12U

WOENSDAG
02.11.22 / 15U30

WORKSHOP:
'STAND-UP COMEDY
4KIDS' - PIV HUVLUV
(8-14 J.)

FAMILIEVOORSTELLING:
‘DE ALLEREERSTE
KEER’ - PIV HUVLUV
(+7 J.)

Voor hij in de namiddag zijn voorstelling
‘De Allereerste keer’ in De Beuk komt
spelen, krijgen acht (8!) kinderen de kans
om een echte comedians te worden! Piv
leert de kids de kneepjes van het vak en
nodigt hen uit om tijdens de namiddag
zijn voorprogramma te voorzien.

In ‘De allereerste keer’ (Piv’s 4de
jeugdtheaterproductie) beleef je Piv’s
groei naar zelfstandigheid: de mislukkingen, de onverwachte wendingen, de
gênante situaties, de overwinningen, de
trauma’s,… Ze passeren allemaal de revue en wekken óf herkenning óf verlangen op, naar die eigen allereerste keer.

TIP: breng een goede mop mee en een
straf of leuk verhaal dat je zelf hebt
meegemaakt.
LET OP: deze workshop kan enkel in
combinatie met de familievoorstelling
‘De Allereerste keer’ geboekt worden.
DE BEUK
TORHOUTSTRAAT 9, KORTEMARK
ORGANISATIE: CULTUURDIENST KORTEMARK
INFO EN INSCHRIJVINGEN VIA
051 56 61 08 OF
KORTEMARK.RECREATEX.BE

JONG

JONG

ZATERDAG
3.09.22 T.E.M. 6.05.23

Hij heeft het over zijn eerste boek, het
eerste optreden met de kleuterklas,
de eerste Nieuwjaarsbrief, de eerste
keer alleen thuis, voor de eerste keer
boodschappen mogen doen, de eerste
spreekbeurt, het eerste liefje en nog
zoveel meer.
Alweer een unieke en grappige voorstelling voor zelfstandige kinderen en hun
ouders of leerkrachten.
DE BEUK
TORHOUTSTRAAT 9, KORTEMARK
ORGANISATIE: CULTUURDIENST KORTEMARK

€5
€5 5

INFO EN TICKETS VIA 051 56 61 08 OF
KORTEMARK.RECREATEX.BE

€5
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(LAATSTE DAG TOT 18U)

MUSICALSTAGE
VOOR KINDEREN :
STARS!
Tijdens de kerstvakantie staat Planktom
klaar met een nieuwe MusicalStage van
de bovenste plank voor kinderen van
7 tot 15 jaar.

DE BEUK
TORHOUTSTRAAT 9, 8610 KORTEMARK
ORGANISATIE: VZW PLANKTOM I.S.M.
CULTUURDIENST KORTEMARK		

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 17u30, een leuk toonmoment waar je familie jou op de planken
kan bewonderen! Het musicalfeest kan
dus beginnen, musicalsterren!

INFO EN INSCHRIJVINGEN VIA
WWW.MUSICALSTAGE.BE

Wil jij er ook graag bij zijn? Schrijf je dan snel
in op www.musicalstage.be, want het aantal
plaatsen is beperkt!

28

WOENSDAG
22.02.23 / 15U

(lessen, toonmoment, verzekering en
drankjes inbegrepen)
€ 175
Bij meerdere inschrijvingen per
gezin ontvangt men een korting van
€ 25 per bijkomend kind.

JONG

JONG

26.12 T.E.M. 30.12.22
TELKENS VAN 10U - 16U

FAMILIE LAPNAMIDDAG!
(+5 J.)
Kijken, spelen en beleven met het hele
gezin! Dat doe je vandaag samen met
LAP. Naast voorstelling Time Play zijn
er ook workshops. En er is nog meer! Er
wachten tal van doe-opdrachten op jullie
en in de photobooth kan je je dan weer
uitleven met kostuumsen attributen uit de
voorstelling.
Tijdens deze namiddag speelt LAP in de
eerste plaats haar succesvolle voorstelling Time Play (5+):
SPRING, STOP, HOOG, WOW! Time Play is
een voorstelling waar 2 dansers pingpongen met elkaar via beweging en woorden.
Er zal gespeeld worden met het publiek,
de muziek en de ruimte. Kijk en beweeg
mee met deze interactieve voorstelling.

Na de voorstelling, de workshop!
We gaan in deze workshop actief aan de
slag met bewegingen uit de voorstelling
Time Play en maken zelf een nieuwe voorstelling! Ping pong, spring, stop en vlieg
met ons mee!
SINT-MARTINUSKERK
WERKENPLEIN Z.N., KORTEMARK
ORGANISATIE: CULTUURDIENST
KORTEMARK
INFO EN TICKETS VIA
051 56 61 08 OF
KORTEMARK.RECREATEX.BE

€5
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IP VISITE:
LES VÉLOCIMANES ASSOCIÉS /
LE CIRQUE DU BOUT DU
MONDE (BE/FR) (+8 J.)
Dit is geen voorstelling zoals een ander.
Dit is een nooit meer te vergeten ervaring.
In deze heerlijk absurde voorstelling zie je
dingen vanuit een ander perspectief. Met
de nodige humor neemt Guy Waerenburgh
je mee zijn wereld. Waar jongleren met een
emmer op je hoofd kan, waar publieksparticipatie van de pot gerukt wordt.
Gebaseerd op de legendarische kettingreactiefilm 'Der Lauf der Dinge' en vol
authentiek Belgisch surrealisme, zweeft
'Der Lauf' ergens tussen David Lynch en de
legendarische 'Pak de Poen Show': vreemd
en vreugdevol, absurd en jubelend, interactief en donker.

Circusmaker Guy Waerenburgh verovert al
meer dan tien jaar binnen- en buitenland.
Zo speelde hij meer dan 700 keer mee in
het spektakel 'Zaia' van Cirque du Soleil.
IP VISITE betekent dat we even richting
een ander cultuurhuis trekken, voor een
bijzondere voorstelling. Dit maal is de
bestemming CC De Brouckère te Torhout!
CC DE BROUCKÈRE
AARTRIJKESTRAAT 6, 8820 TORHOUT
ORGANISATIE: CC DE BROUCKÈRE
I.S.M. GINTER
INFO EN TICKETS VIA
051 56 61 08 OF
KORTEMARK.RECREATEX.BE

03.04 T.E.M. 07.04.23
9U - 16U

03.04 T.E.M. 07.04.23
9U - 16U

KLEUTERKAMP:
MAX EN DE TOVERSTENEN (3-6 J.)

JONGERENKAMP:
PAPER LOVER
(6-10 J.)

Naar een verhaal van Marcus Pfister

Een wit blad papier…. een uitdaging om
aan de slag te gaan? Kom dan naar onze
papier = plezier week!

Op een rotseiland midden in de zee woont
Max, de rotsmuis met zijn vrienden.
Op een dag vindt Max een prachtige
fonkelende steen, die licht en warmte
geeft. Hoe deze vondst het leven van de
rotsmuizen op het eiland verandert kom
je in de loop van het kamp te weten...
Opvang van 8u tot 9u & van 16u tot 17u
OC GILDEZAAL
SCHOOLWEGEL 5, 8610 HANDZAME
ORGANISATIE: PANTA RHEI VZW
INFO EN INSCHRIJVINGEN VIA
WWW.RATJETOE.BE

JONG

© MICHIEL DEVIJVER

©LENA POLITOWSKI

JONG

ZONDAG
02.04.23 / 19U

Door experiment, techniek en plezier
komen we tot verrassende effecten en
creaties. We tekenen niet alleen met een
potlood, maar gebruiken ook speciale
stiften en pennen, tekenen met een gom
en starten een bullet journal. Blauwdruk,
handlettering en onder andere een papier
schilderij staan op het programma.
Ten slotte bouwen we een groots kunstwerk met papier! Door al die verschillende technieken word je een échte “paper
lover” en heb je de smaak te pakken!
Opvang van 8u tot 9u & van 16u tot 17u

€95
OC GILDEZAAL
SCHOOLWEGEL 5, 8610 HANDZAME
ORGANISATIE: PANTA RHEI VZW
INFO EN INSCHRIJVINGEN VIA
WWW.PANTARHEIVZW.BE

€95

€ 14
30

31

We zijn er wellicht allemaal al eens
gaan wandelen, daar in de prachtige
Krekemeersen. Heerlijk is het om daar
rustig onder de bomen en voorbij de waterputten te kuieren.

Even later word je verrast door korte dansvoorstellingen, met de natuur als decor en
de aanwezige geluiden als orkest….

Maar deze keer is het anders, anders dan
anders. Deze keer zoeken we onbekende plekjes op. Deze keer veranderen de
plekjes ook.

DE KREKEMEERSEN, INGANG NAAST
LICHTERVELDESTRAAT 40, KORTEMARK
ORGANISATIE: CULTUURDIENST
KORTEMARK

We huren daarvoor een gids in die je mee
neemt op wandel. We hebben het van horen
zeggen, maar tijdens de wandeling gebeuren er bijzondere dingen. Horen we daar
geen muziek? Zien we daar geen speciale
wezens tussen de bomen bewegen?

INFO EN TICKETS VIA
051 56 61 08 OF
KORTEMARK.RECREATEX.BE

JONG

JONG

FAMILIEVOORSTELLING:
NAT GRAS & CIE NYASH DANS OP WANDEL (+5 J.)

32

ZONDAG
07.05.23 / 11U - 17U

WOENSDAG
12.04.23 / 14U & 16U

PUTTEN VOL PIT
Jaarlijks zet het gemeentebestuur van
Kortemark het domein ‘De Krekemeersen’
in de kijker met een groot evenement
‘Putten vol Pit’. Een dag vol beleving op
en rond het water, voor klein en groot.
Vorig jaar werd een recordeditie met niet
minder dan 2500 bezoekers, in 2023 gaan
we voor minstens evenveel!
Verwacht je aan een dag vol spelplezier,
theater, ontspannen en gezellig samenzijn
in een prachtig, groene omgeving.

DOMEIN KREKEMEERSEN (INGANG VIA
LICHTERVELDESTRAAT), KORTEMARK
ORGANISATIE: DIENST VRIJE TIJD
KORTEMARK
INFO VIA
051 56 61 08 OF
VRIJETIJDSLOKET@KORTEMARK.BE

GRATIS

Jij komt toch ook!?

€5
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THEATER GUDRUN:
EEN PAAR IS TWEE
door De Grote Foulée VZW
met Elise Bundervoet, Marc Stroobants,
Daan Hugaert
Willem, Greet en Ronald proberen het
kluwen waarin hun personages zich
gevangen weten te ontrafelen, maar dat
lukt niet zonder een paar koordjes door te
knippen.
Willem is met Greet, Greet doet het met
Ronald, dus wil Willem Mia. Het klinkt
ingewikkeld en dat is het ook. Zoals bij elk
spel zijn er ook bij overspel winnaars en
verliezers, en is tactiek van het grootste
belang.

Drie is te veel in Een paar is twee. Een stuk
waarin humor het op punten haalt van
tragiek, en waarin het gevecht tussen lust
en liefde onbeslist eindigt.
DE BEUK
TORHOUTSTRAAT 9, KORTEMARK
ORGANISATIE: GUDRUN I.S.M.
CULTUURDIENST KORTEMARK
TICKETS VIA
WWW.GUDRUNKORTEMARK.BE OF
WALTER.DENYFT@SKYNET.BE

€18

WOENSDAG
21.09.22 / 20U

ZATERDAG
29.10.22 / 20U

COMEDYSHOW:
ALEX AGNEW –
‘WAKE ME UP WHEN
IT’S OVER’

THEATER GUDRUN:
KUNST

Dit is wat je krijgt wanneer je een komiek
twee jaar lang opsluit in zijn eigen hoofd!

Serge heeft een duur en vrijwel geheel
wit schilderij gekocht en vraagt de mening
van zijn vrienden Marc en Ivan. Dat leidt
tot ongezouten uitspraken en pijnlijke
onthullingen. Naarmate de tijd vordert
worden de discussies grimmiger en blijkt
dat het over veel meer gaat dan de waarde
van kunst: appreciatie van de ander,
acceptatie, respect – en het gebrek eraan.

BEUK
TORHOUTSTRAAT 9, KORTEMARK
ORGANISATIE: COMEDYSHOWS I.S.M.
CULTUURDIENST KORTEMARK
INFO EN TICKETS VIA
WWW.COMEDYSHOWS.BE

€33

PODIUM

PODIUM

ZATERDAG
15.10.22 / 20U

door Art Depot met Roel Vanderstukken,
David Cantens en Bert Verbeke

Centraal in het stuk staat de grote kunst
van vriendschap. We zien hoe meestal
schijnbare futiliteiten en niet belangrijke
zaken meestal vriendschap of liefde
bepalen. KUNST is grappig en ontroerend.
DE BEUK
TORHOUTSTRAAT 9, KORTEMARK
ORGANISATIE: GUDRUN I.S.M.
CULTUURDIENST KORTEMARK
TICKETS VIA
WWW.GUDRUNKORTEMARK.BE OF
WALTER.DENYFT@SKYNET.BE

€18
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THEATER GUDRUN:
PAS DE DEUX
door Paljas Producties Antwerpen
met Katrien De Becker en Johan De Paepe
Wij krijgen Jonathan en Wendy te zien op
een blind date. Hopelijk schiet cupido deze
keer wel raak. We maken kennis met Steve
en zijn secretaresse Janine. Zij heeft al
jaren een boontje voor Steve, maar zijn
geaardheid maakt dit onmogelijk.
We zien Anita en Bob die hun laatste
momenten ‘vieren’ als getrouwd koppel in
Spanje. De nodige cocktails moeten dienen
als pijnstiller.
Tenslotte leren we Viviane en haar broer
Richard kennen. Ze staat op het punt een
derde maal te trouwen en vraagt raad aan
haar oudere broer.

Pas de deux is dankzij de spitante dialogen
en herkenbare personages, een bijzonder
grappige aandoenlijke voorstelling. Twee
acteurs spelen elk vier personages.
DE BEUK
TORHOUTSTRAAT 9, KORTEMARK
ORGANISATIE: GUDRUN I.S.M.
CULTUURDIENST KORTEMARK
TICKETS VIA
WWW.GUDRUNKORTEMARK.BE OF
WALTER.DENYFT@SKYNET.BE

€18

ZATERDAG
03.12.22 / 20U

PODIUM

PODIUM

ZATERDAG
12.11.22 / 20U

THEATER GUDRUN:
FIENTJE BEULEMANS
door Loge10 Antwerpen
met Ben Rottiers, Daan Hugaert,
Lennert Lemmens, Nathalie Wijnants,
Elias Bosmans, Dirk Bosschaert, Lulu
Aertgeerts, Erik Goris en Marijke Hofkens
Het stuk speelt in Brussel, waar Fientje, de
enige dochter van de rijke brouwer Beulemans, wordt uitgehuwelijkt aan Isidoor,
enige zoon van concurerend brouwer
Meulemeester.
Maar Isidoor heeft een rivaal in de persoon
van Albert Delpierre, een knappe jonge
Parijzenaar die stage loopt bij brouwerij
Beulemans en zijn oog heeft laten vallen
op Fientje.

Dit verhaal is een subtiele mengeling van
romantiek, humor, sentimentaliteit en
typische ‘zwans’.
DE BEUK
TORHOUTSTRAAT 9, KORTEMARK
ORGANISATIE: GUDRUN I.S.M.
CULTUURDIENST KORTEMARK
TICKETS VIA
WWW.GUDRUNKORTEMARK.BE OF
WALTER.DENYFT@SKYNET.BE

€18

Voor wie kiest Fientje? En wat zullen de
ouders daarvan zeggen?

36
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COMEDYSHOW:
HAN SOLO – ‘RETRO’

ZATERDAG
17.12.22 / 20U

THEATER GUDRUN:
DIAL M FOR MURDER

Han solo keert in zijn nieuwe show Retro
terug naar zijn roots. De komische meesterverteller wil instaan voor de bescherming van onze Vlaamse levenswijze.

DE BEUK
TORHOUTSTRAAT 9, KORTEMARK
ORGANISATIE: COMEDYSHOWS I.S.M.
CULTUURDIENST KORTEMARK

door Loge10 Antwerpen
met Andrea Croonenberghs,
Tom Dingenen, Maxime De Winne,
Wouter Vermeiren en Eric Goris

Europa is op drift en de dolgedraaide
Vlaming is de weg kwijt. Nu ook het platteland zijn ruk naar rechts heeft ingezet
acht Han solo de tijd rijp om orde op zaken
te stellen.

INFO EN TICKETS VIA
WWW.COMEDYSHOWS.BE

De bekende tennisspeler Tony Wendice
is met de rijke Sheila getrouwd. Sheila is
eerder bevriend geweest met de schrijver
Max, van wie ze nog altijd een brief in haar
tas bij zich draagt. Op zekere dag echter
is die brief verdwenen en daarna heeft ze
een paar chantagebrieven ontvangen.

Na Trump, Johnson, Van Grieken en andere
Schild-en-Vrienden: tijd voor actie, tijd
voor een nieuwe old-school-wind, tijd voor
Han solo. Steeds met een knipoog, steeds
scherp en kritisch, maar vooral grappig.

€18

PODIUM

PODIUM

ZATERDAG
10.12.22 / 20U

Wanneer Toni’s opzet om Sheila te chanteren mislukt, beraamt hij een plan om
haar te vermoorden om op die manier haar
vermogen in handen te krijgen.

Dit is het toneelstuk waar Hitchcock zijn
film op baseerde met Grace Kelly in de
hoofdrol.
DE BEUK
TORHOUTSTRAAT 9, KORTEMARK
ORGANISATIE: GUDRUN I.S.M.
CULTUURDIENST KORTEMARK
TICKETS VIA
WWW.GUDRUNKORTEMARK.BE OF
WALTER.DENYFT@SKYNET.BE

€18

Maar plannen kunnen zich tegen je keren …
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WOENSDAGEN
05, 12, 19, 26.10.22 &
09, 16, 23.11.22
/ 9U - 11U30

VRIJDAGEN
07, 14, 21, 28.10.22 & 04.11.22
/ 9U - 12U

VRIJDAG
07.10.22 / 9U TOT 11U30

CURSUS:
ITSME | MYMINFIN &
MYPENSION

CURSUS:
COMPUTER VANAF NUL

CURSUS:
SMARTPHONE
(ANDROID)

INFO | DEMO:
APPS EN WEBSITES
VOOR YOGA EN BEWEGINGSOEFENINGEN

Met de itsme-app kan je makkelijk inloggen
op allerlei beveiligde websites. 1 app en
1 code, in alle rust en veiligheid. Meer
en meer instanties werken samen met
de itsme®-app. Vele banken, maar ook
overheidsinstanties zoals mypension,
myminfin,...We installeren en gebruiken de
app samen.

Leer je waar je op moet letten als je een
computer koopt. Met die kennis schaf je
na de eerste sessie, onder begeleiding,
een laptop aan. (Heb je al een computer
dan ben je ook welkom). Daarna leer je
werken met je eigen computer. Internet,
een map maken, teksten typen, berichten
verzenden. We nemen samen de eerste
stappen.
> Breng je laptop mee. Heb je geen laptop?

> Breng je Android-smartphone mee. Als je
een laptop hebt, mag je die meebrengen
maar het is niet noodzakelijk.
> Vergeet het 'bakje' van de bank niet en
neem uit voorzorg ook je identiteitskaart
en bijhorende pincode mee.
CC DE BEUK
TORHOUTSTRAAT 9, 8610 KORTEMARK
ORGANISATIE: AVANSA I.S.M.
CULTUURDIENST KORTEMARK
LESGEVER: JAN DUMOULIN, MARC HOET
VOORAF INSCHRIJVEN T.E.M. 26.09.22 VIA
WWW.AVANSA-OW.BE OF 059/50.39.52

€8

> Dan kan je die reserveren aan € 2/sessie,
wel vermelden bij inschrijving.
LDC WIMPERLINDE
HOSPITAALSTRAAT 31, 8610 KORTEMARK
ORGANISATIE: AVANSA I.S.M.
CULTUURDIENST KORTEMARK EN
LDC WIMPERLINDE
LESGEVER: JAN DUMOULIN
VOORAF INSCHRIJVEN T.E.M. 28.09.22 VIA
WWW.AVANSA-OW.BE OF 059/50.39.52

€ 42

Met een smartphone kan je meer
dan met een gewone gsm. Eerst
hebben we het over de basisfuncties:
bellen, gebeld worden, een contact
aanmaken, sms opstellen, verzenden,
lezen en ook verwijderen. In de daarop
volgende sessies behandelen we extra
mogelijkheden zoals het gebruik van de
camera, apps downloaden en installeren,
bestandenbeheer, verbinding maken met
het internet via wifi.
> Voor smartphones met Android
besturingssysteem.
> Breng je smartphone en eventuele
handleiding mee.
LDC WIMPERLINDE
HOSPITAALSTRAAT 31, 8610 KORTEMARK
ORGANISATIE: AVANSA I.S.M.
CULTUURDIENST KORTEMARK EN
LDC WIMPERLINDE
LESGEVER: EVY VANDEWALLE
VOORAF INSCHRIJVEN T.E.M. 24.09.22 VIA
WWW.AVANSA-OW.BE OF 059/50.39.52

€ 52,50
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VORMING

VORMING

MAANDAG
03.10.22 / 14U-16U30

Zo lang mogelijk gezond. info over verschillende soorten yoga, bewegingsapps.
Yogalessen of bewegingsoefeningen
in groep doen kent zijn voordelen. Zo
is er een begeleider/leraar terplaatse.
Daarnaast kan je het ook op je eentje.
Tegenwoordig kun je ook gewoon thuis
yoga en bewegingsoefeningen doen. Het
online-aanbod is groot. Vaak zijn deze
goedkoop of zelfs gratis. We helpen je
met deze info/demo het kaf van het koren
te scheiden.
(Dit is een info/demo. We gaan niet met
ieders smartphone of tablet aan de slag,
maar je kan eventueel je smartphone of
tablet meebrengen.)
DE MOUTERIJ
BROUWERSPLEIN 3, KORTEMARK
ORGANISATIE: AVANSA I.S.M. BIBLIOTHEEK
KORTEMARK
VOORAF INSCHRIJVEN T.E.M. 30.09.22 VIA
WWW.AVANSA-OW.BE OF 059/50.39.52

€5
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CURSUS:
CANVA – ONTWERP ZELF
WENSKAARTEN, FOLDERS,
AFFICHES, …
Canva is een gratis online tool speciaal
voor wie geen grafisch ontwerper
is, maar wel affiches of folders wil
ontwerpen. Door intuïtief objecten
samen te voegen maak je snel mooie
ontwerpen voor drukwerk en sociale
media. Het design is eenvoudig en
gebruiksvriendelijk, maar biedt heel wat
mogelijkheden. In deze workshop ga je
aan de slag met het programma zodat je
zelf in geen tijd jouw creatieve ideeën kan
omzetten in professionele designs.

DE MOUTERIJ
BROUWERSPLEIN 3, 8610 KORTEMARK
ORGANISATIE: AVANSA I.S.M.
CULTUURDIENST KORTEMARK
LESGEVER: JAN DUMOULIN
VOORAF INSCHRIJVEN T.E.M. 2.11.22 VIA
WWW.AVANSA-OW.BE OF 059/50.39.52

€18

WOENSDAG
09.11.22 / 19U30 - 22U

VRIJDAGEN
18, 25.11.22 & 02, 09.12.22
/ 9U TOT 12U

INFO | DEMO:
TIKTOK, INSTAGRAM
VOOR OUDERS

CURSUS:
BESTANDSBEHEER,
ORDE OP JE COMPUTER!

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?

Je computer, harde schijf en geheugenkaartje zitten vol met bestanden en
mappen. Soms is er ook een ordening
door middel van ‘bibliotheken’. Maar hoe
werk je hiermee? Hoe hou je orde in jouw
computer? En die Cloud, wat is dat? In
vier sessies oefen je volop met kopiëren,
plakken en ordenen. Het gebruik van een
externe harde schijf wordt kinderspel.

(Dit is een info/demo. We gaan niet met ieders
smartphone of tablet aan de slag, maar
je kan eventueel je smartphone of tablet
meebrengen.)

> Enige computerkennis is vereist.

DE MOUTERIJ
BROUWERSPLEIN 3, KORTEMARK
ORGANISATIE: AVANSA I.S.M.
BIBLIOTHEEK KORTEMARK
VOORAF INSCHRIJVEN T.E.M. 2.11.22 VIA
WWW.AVANSA-OW.BE OF 059/50.39.52

€5
> Enige computerkennis is vereist.
> Breng je laptop mee. Heb je geen laptop?
Dan kun je die reserveren aan € 2/sessie,
wel vermelden bij inschrijving.
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VORMING

VORMING

WOENSDAGEN
09 & 16.11.2022
/ 14U TOT 16U30

> Breng je laptop mee. Heb je geen laptop?
Dan kun je die reserveren aan € 2/sessie,
wel vermelden bij inschrijving.
LDC WIMPERLINDE
HOSPITAALSTRAAT 31, 8610 KORTEMARK
ORGANISATIE: AVANSA I.S.M.
CULTUURDIENST KORTEMARK EN
LDC WIMPERLINDE
LESGEVER: EVY VANDEWALLE
VOORAF INSCHRIJVEN T.E.M. 11.11.22 VIA
WWW.AVANSA-OW.BE OF 059/50.39.52

€ 32
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VRIJDAG
16.12.22 / 9U - 11U30

WOENSDAGEN
11 & 18.01.23 /9U - 12U

VRIJDAG
13.01.23 / 9U TOT 11U30

CURSUS:
ONLINE BELEGGEN,
EEN KENNISMAKING

INFO|DEMO:
SMARTPHONE
FOTOGRAFIE

CURSUS: SPELLETJES
OP DE SMARTPHONE
OF TABLET, VOOR
OUDEREN

INFO | DEMO:
SMARTPHONE OF
TABLET ALS GPS

Online beleggen is toegankelijker dan ooit.
Je kan op verschillende manieren online
beleggen en je kan bvb. een rekening
openen bij een online beleggingsplatform
en een beleggingsapp installeren op uw
smartphone. Maar hoe pak je dat aan?

Hoe haal je het meest uit je smartphonecamera, zowel op technisch als
inhoudelijk vlak? In deze workshop krijg
je tips over goeie composities, apps en
instellingen. Allemaal met één doel: jouw
foto’s nog beter maken.

We geven Guy Mattan het woord. Hij
is nagenoeg al zijn hele loopbaan als
financieel econoom in contact met
beleggers en hun financiële adviseurs. De 2
sessies verlopen steeds in mensentaal, en
er is ruimte voor vraag en antwoord.

(Dit is een info/demo. We gaan niet met
ieders smartphone of tablet aan de slag,
maar je kan eventueel je smartphone of
tablet meebrengen.)

> Enige computerkennis is vereist. Een
website opzoeken mag geen probleem zijn.
> Breng je laptop mee. Heb je geen laptop?
Dan kun je die reserveren aan € 2/sessie,
wel vermelden bij inschrijving.
DE BEUK
TORHOUTSTRAAT 9, 8610 KORTEMARK
ORGANISATIE: AVANSA I.S.M.
CULTUURDIENST KORTEMARK
LESGEVER: GUY MATTAN
VOORAF INSCHRIJVEN T.E.M. 24.11.22 VIA
WWW.AVANSA-OW.BE OF 059/50.39.52

DE MOUTERIJ
BROUWERSPLEIN 3, KORTEMARK
ORGANISATIE: AVANSA I.S.M.
BIBLIOTHEEK KORTEMARK
LESGEVER: KAREL WAIGNEIN
VOORAF INSCHRIJVEN T.E.M. 9.12.22 VIA
WWW.AVANSA-OW.BE OF 059/50.39.52

€5

Met een smartphone en tablet kan
je spelletjes spelen die er toe doen.
Spelletjes die je fit houden. Het aanbod is
groot. De interessanste doen we samen.
Je kan bijvoorbeeld scrabble spelen maar
het noemt anders. Veel spelletjes kan je
ook met mensen op afstand spelen. Je
kiest zelf welk spel en met wie. We zien
woordspelen en dus zeker scrabble maar
evenzeer kaartspelen en andere.
> Voor smartphones met Android
besturingssysteem.
> Breng je smartphone en eventuele
handleiding mee.
LDC WIMPERLINDE
HOSPITAALSTRAAT 31, 8610 KORTEMARK
ORGANISATIE: AVANSA I.S.M.
CULTUURDIENST KORTEMARK EN
LDC WIMPERLINDE

VORMING

VORMING

DONDERDAGEN
01 & 08.12.22 / 19U30 - 22U

In veel smartphones en tablets zit een
gps-ontvanger. Dankzij gratis apps kan
je zonder extra kosten jouw toestel
gebruiken als auto/wandel- of fietsgps.
Je krijgt een demonstratie van hoe je via
de computer verplaatsingen en tochten
kan plannen, weergeven en overbrengen
naar je gps.
(Dit is een info/demo. We gaan niet met
ieders smartphone of tablet aan de slag,
maar je kan eventueel je smartphone of
tablet meebrengen.)
DE MOUTERIJ
BROUWERSPLEIN 3, KORTEMARK
ORGANISATIE: AVANSA I.S.M.
BIBLIOTHEEK KORTEMARK
LESGEVER: JAN DUMOULIN
VOORAF INSCHRIJVEN T.E.M. 6.01.23 VIA
WWW.AVANSA-OW.BE OF 059/50.39.52

€5

VOORAF INSCHRIJVEN T.E.M. 4.01.23 VIA
WWW.AVANSA-OW.BE OF 059/50.39.52

€ 12

€18
44
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WOENSDAG
08.02.23 / 9U - 12U

WOENSDAGEN
01, 08 & 15.03.23
/ 9U - 11U30

VRIJDAGEN
10, 17 & 24.03.23
/ 9U - 11U30

CURSUS:
DE CLOUD,
WAT IS DAT NU?

CURSUS:
BANKIEREN OP
SMARTPHONE/TABLET

CURSUS:
FOTOALBUM MAKEN

CURSUS:
OPFRISSINGSCURSUS
COMPUTER

Google Drive, One Drive en Dropbox. Het
zijn drie belangrijke spelers in de wereld
van de cloud.Maar wat is cloud nu eigenlijk?
Hoe hou ik dat veilig? Wat kan ik er mee?
Vanaf wanneer wordt het betalend? Hoe
deel ik bestanden met andere mensen?

Met een smartphone en tablet kan je heel
wat bankzaken verrichten. Alle gewone
verrichtingen. Van alle banken gelijkt het
op elkaar maar toch niet helemaal. We
helpen iedereen op weg bij gelijk welke
bank je klant bent. Daarnaast hebben we
het zeker ook over aandachtspunten en al
dan niet mogelijke gevaren.

> Enige computerkennis is vereist.
Bestanden en mappen mogen je niet
vreemd zijn.
> Breng je laptop mee. Heb je geen laptop?
Dan kun je die reserveren aan € 2/
sessie, wel vermelden bij inschrijving.
Je mag ook uw tablet of smartphone
meebrengen.

DE MOUTERIJ
BROUWERSPLEIN 3, 8610 KORTEMARK
ORGANISATIE: AVANSA I.S.M.
CULTUURDIENST KORTEMARK
LESGEVER: EVY VANDEWALLE
VOORAF INSCHRIJVEN T.E.M. 19.01.23 VIA
WWW.AVANSA-OW.BE OF 059/50.39.52

€ 37,50
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> Voor smartphones en tablets met Android
of apple besturingssysteem.
> Breng je smartphone en/of tablet mee,
identiteitskaart en bankkaart.

LDC WIMPERLINDE
HOSPITAALSTRAAT 31, 8610 KORTEMARK
ORGANISATIE: AVANSA I.S.M.
CULTUURDIENST KORTEMARK EN LDC
WIMPERLINDE
VOORAF INSCHRIJVEN T.E.M. 1.02.23 VIA
WWW.AVANSA-OW.BE OF 059/50.39.52

€6

Een mooi fotoalbum maken via de computer? Is dat makkelijk en hoe begin ik er
aan? Je gaat aan de slag met één van de
programma’s die te vinden zijn op internet.
Je installeert de software en stelt jouw
album samen door foto’s in te voegen. Ten
slotte stuur je jouw digitale album door om
te laten afdrukken.
> Een basiskennis computer is vereist.
Breng de foto’s mee die je in een album
wil verwerken. Ofwel staan ze op je
computer of op een geheugenstick.
> Breng je laptop mee. Heb je geen laptop
dan kan je die reserveren aan € 2/sessie,
wel vermelden bij inschrijving.

Wat kan je allemaal kan doen met de
computer? Het is en blijft een oneindig
verhaal. Het centrale onderwerp voor
deze opfrisreeks is beter gebruik van het
internet. Denk maar aan je internetverbinding controleren en je toestel vlot verbinden
met internet waar je ook bent. Maar ook
efficiënt zoeken met de browser, kopiëren
en plakken en videobellen.
> Breng je laptop mee. Heb je geen laptop?
Dan kan je die reserveren aan € 2/sessie,
wel vermelden bij inschrijving.
> Voor laptops die werken met
Windows 10.

LDC WIMPERLINDE
HOSPITAALSTRAAT 31, 8610 KORTEMARK
ORGANISATIE: AVANSA I.S.M.
CULTUURDIENST KORTEMARK EN LDC
WIMPERLINDE
LESGEVER: JAN DUMOULIN

DE MOUTERIJ
BROUWERSPLEIN 3, 8610 KORTEMARK
ORGANISATIE: AVANSA I.S.M.
CULTUURDIENST KORTEMARK
LESGEVER: EVY VANDEWALLE

VOORAF INSCHRIJVEN T.E.M. 22.02.23 VIA
WWW.AVANSA-OW.BE OF 059/50.39.52

VOORAF INSCHRIJVEN T.E.M. 19.01.23 VIA
WWW.AVANSA-OW.BE OF 059/50.39.52

€ 24

VORMING

VORMING

DONDERDAGEN
26.01.23 & 02, 09, 16.02.23
/ 9U - 12U

€ 37,50
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FILM:
THE WORST PERSON IN
THE WORLD
De Noorse regisseur Joachim Trier houdt
van confronterende cinema. Het kwam
dan ook als een complete verrassing toen
hij in Cannes een romantische komedie
presenteerde, zij het wel eentje met een
weemoedig randje. Een bitterzoete ode
aan de onvolmaaktheid van het leven,
met zijn ups en downs, zijn kwetsuren en
verrukkingen, zijn zekerheden en twijfels.
Een ode aan de opwinding, de vrijheid, de
tegenstrijdige verlangens, de onmogelijke
keuzes, de mislukkingen en de spijt
waarmee het pad richting volwassenheid
bezaaid is.
— DE MORGEN
Een film die je intense dingen doet voelen en
diepe gedachten laat denken.
— DE STANDAARD
48

DE BEUK
TORHOUTSTRAAT 9, KORTEMARK
ORGANISATIE: CULTUURDIENST
KORTEMARK I.S.M.
OUDERENADVIESRAAD
INFO EN TICKETS VIA
051 56 61 08 OF
KORTEMARK.RECREATEX.BE
KOSTPRIJS (INCL. DRANKJE)
€ 2 NAMIDDAGFILM
€ 4 AVONDFILM
Filmabonnement enkel voor avondfilms
€ 12 (4 kopen = 3 betalen)

VRIJDAG 14.10.22
/ 14U30 & 20U30

FILM

FILM

VRIJDAG 16.09.22
/ 14U30 & 20U30

FILM:
BELFAST
In deze semi-autobiografische film keert
regisseur Kenneth Branagh terug naar het
Belfast uit zijn jeugd. Hij brengt daarmee
een aangrijpend verhaal over liefde en
verlies, te midden van het sociale tumult
van de late jaren zestig.
Hoewel het onderwerp donker is, koos
Branagh ervoor om zich te concentreren
op hoe een jongen en zijn gezin op echte
Ierse wijze met de traumatische ervaring
omgaan: met humor, dans en muziek.
De keuze voor zwart-wit zet meteen elk
realisme tussen haakjes. In Belfast toont
Branagh een wereld van herinneringen:
gestileerd, geromantiseerd en persoonlijk,
maar daarom niet minder authentiek en
overtuigend.
— NRC

DE BEUK
TORHOUTSTRAAT 9, KORTEMARK
ORGANISATIE: CULTUURDIENST
KORTEMARK I.S.M.
OUDERENADVIESRAAD
INFO EN TICKETS VIA
051 56 61 08 OF
KORTEMARK.RECREATEX.BE
KOSTPRIJS (INCL. DRANKJE)
€ 2 NAMIDDAGFILM
€ 4 AVONDFILM
Filmabonnement enkel voor avondfilms
€ 12 (4 kopen = 3 betalen)
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VRIJDAG
09.12.22 / 20U30

FILM

FILM

VRIJDAG
04.11.22 / 20U30

FILM:
ONZE NATUUR +
SPELLETJESAVOND
FILM: ANIMAL
Bella en Vipulan zijn 16 jaar. Ze maken deel
uit van een generatie die ervan overtuigd
is dat hun toekomst in gevaar is. Binnen
50 jaar zou hun wereld onbewoonbaar
kunnen zijn. Ze kunnen waarschuwen,
maar ondertussen verandert er niets ...
En dus besluiten ze om terug te gaan naar
de bron van het probleem: onze relatie
met de wereld van de dieren. Samen met
de filmmaker, reizen de twee jongeren de
wereld rond. Het wordt een buitengewone
reis waarbij ze gaandeweg begrijpen hoe
diep we verbonden zijn met alle andere
soorten. De mens geloofde zich te kunnen
losmaken van de natuur, maar zijn we niet
zelf die natuur? En als we andere soorten
redden, zullen we dan ook onszelf redden?

50

DE BEUK
TORHOUTSTRAAT 9, KORTEMARK
ORGANISATIE: CULTUURDIENST
KORTEMARK I.S.M. 11.11.11.
INFO EN TICKETS VIA
051 56 61 08 OF
KORTEMARK.RECREATEX.BE
€4 (INCL. DRANKJE)
Filmabonnement enkel voor avondfilms
€ 12 (4 kopen = 3 betalen)

Wij Belgen zijn van nature bescheiden.
Maar de Belgische natuur is niks om
bescheiden over te zijn: onze dwergmuis
weeft even vernuftige nesten in het riet als
een Afrikaanse wevervogel. Zonder dat hij
kan vliegen. Niet het luipaard maar onze
slechtvalk is het snelste dier ter wereld. En
als je denkt dat onze Kalmthoutse Heide
qua schoonheid moet onderdoen voor de
Afrikaanse Savanne, dan moet je maar
eens terugkomen wanneer de struikhei
de droge vlakte omtovert in een zee van
paarse bloemen.
Onze Natuur - De Film is een ambitieuze
natuurdocumentaire over de natuur
in onze achtertuin. Prachtige verhalen
over bekende en onbekende dieren die
verwondering opwekken en de liefde en
het respect voor onze natuur vergroten.
Dit is het verhaal van de overwinnaars, de
opportunisten, de uitvreters, de vechters,
de slimmeriken, de bazen. Maar ook
dat van de verliezers, de soorten die we
over een paar jaar misschien niet meer
tegenkomen… Survival of the fittest, in zijn
meest wrede en fascinerende vorm, in een
land waar op het eerste zicht geen ruimte
lijkt te zijn voor die wilde natuur.

Na de film kan je gezellig aansluiten
bij de spelletjesavond, georganiseerd
door Rebelle Kortemark. Een groot
aantal bekende, en minder bekende,
gezelschapspelletjes zullen ter
beschikking zijn in de foyer van de Beuk.

DE BEUK
TORHOUTSTRAAT 9, KORTEMARK
ORGANISATIE: CULTUURDIENST
KORTEMARK I.S.M. REBELLE KORTEMARK
EN SAMENTUIN DE OUDE PASTORIE
INFO EN TICKETS VIA
051 56 61 08 OF
KORTEMARK.RECREATEX.BE
€4 (INCL. DRANKJE)
Filmabonnement enkel voor avondfilms
€ 12 (4 kopen = 3 betalen)
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02 & 03.12.22

17, 18, 19 (15U), 24,
25.03.23 / 20U

heater

aterwater
Wil je graag deelnemen aan een
aantal activiteiten maar zijn de
inschrijvingsgelden moeilijk te dragen?
Neem contact op met het Sociaal Huis
en vraag nu je vrijetijdspas aan.
Met deze pas kan je 80% korting
krijgen op alle gemeentelijke
activiteiten (familievoorstellingen van
de cultuurdienst, activiteiten van de
jeugddienst, bibliotheek, zwembad,
sportdienst, dienst toerisme,…) maar
ook op activiteiten en lidgelden van
verenigingen.
Na je aanvraag zal het sociaal
Huis bekijken of deze kan worden
goedgekeurd op basis van het
beschikbare leefgeld.
Info en aanvraag vrijetijdspas: Sociaal
Huis, sociaalhuis@ocmwkortemark.
be of 051 57 55 73 (Linsey De Poorter)

TONEELKRING
HOGEROP:
ANGELO EN ANGELIQUE

CONCERTBAND
HANDZAME: NIGHT OF
THE MUSICAL

Angelique woont op een oude boerderij
in de Zwitserse Alpen samen met haar
bejaarde vader. Ze is wanhopig op zoek
naar de liefde. Met haar boezemvriend
Angelo wil ze naar de jaarlijkse bierfeesten in het dorp gaan. Dit jaar heeft
Angelique zich verkleed als man en
Angelo als vrouw. Als verkleed koppel
gaan ze voor de hoofdprijs. Vlak voor ze
naar het feest willen vertrekken, staat
de blind date van Angelique - één dag te
vroeg - voor de deur.

Concertband Sint-Cecilia Handzame
en Els Vanoverschelde slaan dit najaar
de handen in elkaar en dompelen jullie
gedurende 2 avonden volledig onder in
de musicalwereld. Tussendoor kan er
gezellig worden bijgepraat met een lekker
glas wijn en een kaasplankje. Noteer
dus alvast vrijdagavond 2 december en/
of zaterdagavond 3 december in jullie
agenda. Tickets zullen te verkrijgen zijn in
voorverkoop, meer info volgt.

Noodgedwongen moet de als vrouw verklede Angelo voor Angelique doorgaan en
de avances ondergaan en Angelique zelf
wordt zo in de rol van Angelo gedwongen.
Een aantal onverwachte bezoekers, de
boerderij die een fortuin waard blijkt te
zijn en heel veel liefdesperikelen zorgen
hilarische situaties.

OC GILDEZAAL
SCHOOLWEGEL 5, KORTEMARK

VAN EIGEN BODEM

VRIJETIJDSPAS

19, 20 (14U30), 23, 25
& 26.11.22 / 20U

THEATER TATERWATER:
DATEN VOOR DUMMIES
In regie van Elise De Gend

ORGANISATIE:
CONCERTBAND HANDZAME

Een bont allegaartje verzamelt in een
parochiezaaltje voor de eerste sessie van
een workshop ‘daten voor dummies’… Hun
coach laat hen de zotste oefeningen doen
om hen meer zelfvertrouwen te geven
in het zoeken van een geschikte partner!
Maar onthullingen zorgen ervoor dat ze
met zijn allen op stap gaan… Zal één van
hen uiteindelijk toch de ware vinden?

OC GILDEZAAL
SCHOOLWEGEL 5, KORTEMARK

ORGANISATIE:
TONEELKRING TATERWATER
TICKETS (VANAF 22.01.23) BIJ ROJO,
STAATSBAAN 48B, KORTEMARK
REEDS GEKOCHTE TICKETS
BLIJVEN GELDIG!

DE BEUK
TORHOUTSTRAAT 9, KORTEMARK
ORGANISATIE: TONEELKRING HOGER OP

€ 10

VOORVERKOOP KAARTEN: VANAF ZA
1.10.22 VIA ROGER.LEYN@SKYNET.BE
CORONATICKETS BLIJVEN GELDIG!
52

€8

53
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3.12

Theater Gudrun | Loge10 - Fientje Beulemans

p. 37

FILM
9.12
		

FILM - Onze Natuur i.s.m. Samentuin De Oude Pastorie
& Spelletjesavond i.s.m. Rebelle

p. 51

9.12

MUZIEK

Kersconcert | Lisa del Bo en Bart Herman

p. 16

PODIUM

28.08		

Kermispicknick

p. 7

10.12

PODIUM

Comedyshows | Han Solo - Retro

p. 38

3.09 - 6.05

JONG

Jong atelier (25 lessen)

p. 26

11.12

WOORD

Faits d'Hiver | Willie Van Peer - Waarom ontstond Godsdienst

p. 23

11.09

EXPO

Open Monumentendag

p. 8

16.12

VORMING

InfoDemo | Smartphone Fotografie

p. 44

16.09

FILM

Namiddagfilm - The Worst Person in the World i.s.m. OAR

p. 48

16.09

FILM

The Worst Person in the World

p. 48

17.12

PODIUM

Theater Gudrun | Loge10 - Dial M for Murder

p. 39

21.09

PODIUM

Comedyshows | Alex Agnew - Wake me up when it's over

p. 35

26-30.12

JONG

Musicalstage

p. 28

24, 25.09

EXPO

Tentoonstelling Kortemark Verbeeldt

p. 9

11.01

VORMING

Cursus Avansa | Spelletjes op de smartphone

p. 45

1,2, 8 en 9.10

EXPO

Tentoonstelling Kortemark Verbeeldt

p. 9

13.01

VORMING

InfoDemo | Smartphone als GPS

p. 45

3.10

VORMING

Cursus Avansa | ITSME

p. 40

5.10

VORMING

Cursus Avansa | Computer vanf nul

p. 40

WOORD
15.01
		

Faits d'Hiver | Jean Paul Van Bendegem - 'Geraas en geruis –
een pleidooi voor imperfectie'

p. 24

7.10

VORMING

Cursus Avansa | Smartphone

p. 41

7.10

VORMING

InfoDemo | Apps en websites voor yoga

p. 41

26.01

VORMING

Cursus Avansa | De Cloud

p. 46

9.10

WOORD

Faits d'Hiver | Pieter Stockmans - De oorlog in Oekraïne

p. 21

8.02

VORMING

Cursus Avansa | Online Bankieren

p. 46

14.10

FILM

Namiddagfilm - Belfast i.s.m. OAR

p. 49

09.02

MUZIEK

En Route | Buurman (solo)

p. 17

14.10

FILM

FILM - Belfast

p. 49

12.02

WOORD

Faits d'Hiver | Geerdt Magiels - Als afval grondstof wordt

p. 25

15.10

PODIUM

Theater Gudrun | De Grote Foulée - Een paar is twee

p. 34

29.10

PODIUM

Theater Gudrun | Art Depot - Kunst

p. 35

22.02

JONG

Familie LAPnamiddag (5+)

p. 29

1.11

MUZIEK

REVEIL

p. 13

1.03

VORMING

Cursus Avansa | Fotoalbum

p. 47

2.11

JONG

Workshop Comedy - PIV HUVLUV

p. 27

10.03

VORMING

Cursus Avansa | Opfrissingscursus computer

p. 47

2.11

JONG

Familievoorstelling PIV HUVLUV - De allereerste keer (7+)

p. 27

10.03

MUZIEK

En Route | Bert Dockx - Safe (solo)

p. 18

4.11

FILM

FILM Animal - i.s.m. 11.11.11.

p. 50

9.11

VORMING

Cursus Avansa | Canva

p. 42

02.04

JONG

IP VISITE | Le Cirque du bout du Monde - Der Lauf (8+)

p. 30

9.11

VORMING

InfoDemo | Tiktok, Instagram voor ouders

p. 43

12.04

JONG

Familievoorstelling Nat Gras & Cie Nyash - Dans op Wandel (6+)

p. 32

10.11

MUZIEK

En Route | Amongster

p. 14

16.04

EXPO

Koekeloeren bij de Boeren

p. 10

12.11

PODIUM

Theater Gudrun | Paljas Producties - Pas de Deux

p. 36

20.04

MUZIEK

En Route | Eva De Roovere - Hier en Nu (solo)

p. 19

13.11

WOORD

Faits d'Hiver | Bruno De Wever - De Vlaamse Beweging

p. 22

18.11

VORMING

Cursus Avansa | Bestandsbeheer

p. 43

23.04

EXPO

Erfgoeddag | Ontdek je eigen familiegeschiedenis!

p. 11

1.12

VORMING

Cursus Avansa | Online beleggen

p. 44

07.05

JONG

Familiefestival Putten Vol Pit

p. 33

1.12

MUZIEK

En Route | Caspar Auwerkerken

p. 15

04.06

EXPO

Kortemarkse Molendag

p. 11
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