
 MAANDAG 3 FEBRUARI 

WORKSHOP / Omgaan met (hoog)
sensitieve en wilskrachtige kinderen 
(thuis en op school). Heel wat (hoog)
sensitieve kinderen hebben naast een grote 
gevoeligheid ook een ijzersterke wil. Ze zijn 
enthousiast, nieuwsgierig en avontuurlijk, 
maar tegelijk ook vaak overstuur en 
prikkelbaar. Als ze overprikkeld zijn, hebben 
ze het vaak moeilijk om zelf terug rustig 
te worden. Emotionele uitbarstingen en 
moeilijk inslapen of doorslapen zijn dan het  
gevolg. Deze ‘vurige kinderen’ stellen hun 
opvoeders (ouders, leerkrachten) voor de  
uitdaging om hen een gezonde balans te 
helpen vinden en redelijke grenzen te stellen. 
Info : Sensitive Care Scarabee, Martijn 
van torhoutstraat 120 te Oudenaarde, 
19u30 - 22u, € 15, 0497 46 11 85,  
sensitive.care.scarabee@gmail.com 

 WOENSDAG 5 FEBRUARI 

LITERATUUR / Voorlezen voor kinderen. 
Voorlezen is leuk, gezellig én stimuleert de 
fantasie en taalontwikkeling van kinderen  
Info : De Biesestraat 4 te Ronse, 
14u30 - 15u30, gratis.

 

 VRIJDAG 7 FEBRUARI 

DANS / Flamenco. Is het flamenco ? Is 
het jazz of wereldmuziek ? Misschien niet, 
misschien wel, oordeel zelf ! Het is zeker 
dat het een fantastische ontmoeting wordt 
tussen stijlen en culturen. Olla Vogala heeft 
al jaren de reputatie om zeer omzichtig en 

respectvol met andere muzikale culturen 
om te gaan. Info : Cc de ververij, 20u30, 
Tickets : € 14 / € 12 (-26, 55+, groepen) / 
€ 11 (VT pas cat. 2) / € 4 (VT pas cat. 1) 

 ZATERDAG 8 FEBRUARI 

FILM / Bon Dieu. Liefde is… samen naar 
de film gaan ! KVLV verwent jullie naar 
aanleiding van Valentijn met een lekker 
hapje, drankje en de mooie film ‘Bon 
Dieu’. Deze filmkomedie was de grootste 
kaskraker van 2014 in Frankrijk.  
Info : CC De Mastbloem te Kruishoutem, 
19u30 - 23 u, € 8, 0476 46 69 59, 
kvlvkruishoutem@skynet.be

THEATER / ‘Een man een man’. 
Een komedie over twee mannen, een tafel, 
een serveerster en vooral dat je de dingen 
niet groter moet maken dan ze zijn. Bob 
De Moor en Herbert Flack, die tot nu toe 
vreemd genoeg zelden de planken deelden, 
brengen deze komedie samen met Fleur 
Hendriks. Info : CC De Ververij te Ronse, 
Tickets : € 16 / € 14 (-26, 55+, groepen) / 
€ 13 (VT pas cat. 2) / € 5 (VT pas cat. 1)

WORKSHOP / De Tao van de vrouw.  
Een cursus om jouw eigen vrouwelijkheid 
te leren kennen, dieper in jouw eigen zijn 
binnen te treden, jouw kracht terug te 
vinden en eindelijk weer te erkennen. Om 
daartoe te komen, is het nodig om jouw 
vrouw-zijn volledig terug te vinden, jouw 
lichaam te versterken en te herontdekken 
en jouw natuur te volgen. Als een vrouw 
haar lichaam goed aanvoelt, kan ze 
optimaal functioneren in al haar aspecten 
en kan ze haar emoties beter begrijpen, 
sturen en leren loslaten Info : 10u - 17u30, 
€ 65, www.de-ast.be of via els@de-ast.be

CONCERT / Urban Piano Quartet.  
Het 2de concert in de “Pamele Classic” 
reeks van dit speeljaar wordt gebracht  
door de winnaars van de Klara wedstrijd 
‘Supernova 2019’ : Urbain Piano Quartet. 
Met hun ensemble van piano, viool, 
alt-viool en cello brengen zij : J.Brahms 
piano quartet n.3 en P.Vasks piano quartet.  
Info : In de historische kerk van Pamele. 
20 - 22u, € 20, 0473 67 00 30,  
info@kameliejon.be

 ZONDAG 9 FEBRUARI 

OPENDEUR / Erfgoedhuis Adelgoed. 
Info : Heemkundige kring Huizinghouw, 
Omgangstraat 41 te Zingem,  
10u - 12u, gratis.

ERFGOED / Individueel genealogisch 
advies. Samen op zoek naar onze 
voorouders in de Vlaamse Ardennen ! 
U kan terecht voor gratis individueel 
genealogisch advies en/of u kan 
voor uw stamboom, kwartierstaat of 
familiegeschiedenis zelf opzoekingen 
doen in de uitgebreide collecties met o.m. 
kopieën van moderne parochieregisters, 
gezinssamenstellingen, indexen van 
staten van goed, uitgewerkte stambomen, 
microfilms, landkaarten, doodsbrieven en 
bidprentjes, historische en heemkundige 
boeken en tijdschriften uit ons werkgebied 
en omstreken. Info : In het documentatie-
centrum in de kelderverdieping van het 
administratief centrum te Etikhove  
(ingang aan de zijkant met logo’s van 
bibliotheek en politie), 9u - 11u30, gratis, 
annemie.swillens@gmail.com

CONCERT / Aperitiefconcert VIOS. 
Accordeon ter gelegenheid opening kunst-
tentoonstelling. Info : Sint-Apolloniakerk  
te Elst, 11u30, 0479 20 96 28,  
info@alnetum.be 

 WOENSDAG 12 FEBRUARI 

LEESGROEP / Boekbespreking.  
‘De abrikozenboom’ van Beate Teresa 
Hanika. Elisabetta. Een oude Joodse  
vrouw uit Wenen die leeft met 
haar herinneringen. Het boek dient 
vooraf gelezen te worden en kan in 
de bib ontleend worden. Activiteit in 
samenwerking met Davidsfonds-Asper.
Info  : Parochiehuis te Zingem, DF Huise-
Ouwegem-Zingem, 20u - 22u.

WORKSHOP / Krachtig onderwijs.  
Sarah Berghmans komt inspireren over 
hoe we mensen terug in hun kracht 
kunnen plaatsen. En wat de rol van het 
onderwijs hierin is. Info : Zaaltje Ter Kleppe, 
Everbeekplaats 4 te Everbeek, 18u30 - 22u, 
€ 15, jongmarkantbrakel@gmail.com 
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 ZATERDAG 15 FEBRUARI 

THEATER / ‘Aoe aoe !’. Een spetterend 
jungleverhaal ! ‘Aoe’ kwam na een 
vliegtuigcrash als baby terecht in het 
oerwoud. De zwarte panter Kyra zet de 
andere dieren op tegen ‘die gemene mens’. 
Een brandend actueel verhaal dus over 
verdraagzaamheid. Info : Atelier Top te 
Ename, 15u - 16u30, € 8, 0475 24 28 67, 
www.ateliertheatertop.be 

 
 

  

 DINSDAG 18 FEBRUARI 

LEZING / De Baltische staten. Grens-
verleggende reisreportage van JP 
Demarsin en Mieke Vervoort. Info : Zaal 
De Kepper, Vtb Kultuur Kruishoutem, 20u, 
kruishoutem@vtbkultuur.be 

 WOENSDAG 19 FEBRUARI 

LITERATUUR / Voorlezen voor kinderen. 
Voorlezen is leuk, gezellig én stimuleert de 
fantasie en taalontwikkeling van kinderen.
Info : Bib, Rozenhof 128 te Wortegem-
Petegem, 15u30 - 16u30, gratis. 

 DONDERDAG 27 FEBRUARI 

KOOKLES / Wokken, lekker en snel.  
Een wok is onmisbaar in de eigentijdse 
keuken. Je maakt er de heerlijkste 
gerechten mee, het gaat supersnel en de 
variaties zijn eindeloos. Pittig en pikant of 
net niet, klassieke recepten of een vleug je 
wereldkeuken. Het kan allemaal.  
Info : De Griffel, KVLV Ouwegem, 
19u - 23u, € 10, 09 384 39 09 

 VRIJDAG 28 FEBRUARI 

THEATER / ‘Bedkwartet’. Toneelgroep 
‘Tomat’ brengt een heerlijke komedie van 

Alan Ayckbourn, onder regie van Stany 
De Jonge. Vier koppels brengen hun 
huwelijk, geluk en liefde, verhoudingen en 
relationele problemen en vooral komische 
toestanden op één avond en één nacht.
Info : Kantschool Maskerade, Materplein, 
20u, www.toneel-mater.be, Kaarten en 
reservaties : kaarten@toneel-mater.be, 
0496 32 92 51 (na 19u)

 ZATERDAG 29 FEBRUARI 

POP/ELECTRO / BeraadGeslagen -  
‘Duizeldorp’. Over de dorpen, wier 
villa-huizen laag wegscholen in het asfalt 
der steenwegen, hing een bonkende 
geluidloosheid. Plotseling blafte een 
hond en antwoordde een andere hond 
en verscheurde de donsende stilte in 
lange, ruwe flarden. Wat doen ze ? Ze 
doen wat ze niet laten kunnen. Hun hond 
uit. BeraadGeslagen. Ze toeren door het 
land. Over de steenwegen. Van dorp tot 
dorp. Blij. Trendy. Stom he. Plezierige 
revolutionairen. Band der Opritten. 
Garagebox-muziek. Veranda-Jazz 
Stoepdisco. Voorrang van slinks. Rotonde-
rumba. Harde steen, lame steen. Lint-jazz. 
Synthbebouwing Lander Gyselinck en 
Fulco Ottervanger. Funcy 2018. Gezellig 
rond het haardvuur. Head-behangen 
Info : CC De Ververij te Ronse, 20u30 - 
Tickets : € 10 / € 8 (-26, 55+, groepen) / 
€ 7 (VT pas cat. 2) / € 3 (VT pas cat. 1)

BEURS / Organisaties en tips voor groeps-
bezoeken / streekproducten. Trek je er 
graag eens een dag of een weekend op uit 
met vrienden, collega’s of familie ? Meer 
dan 100 standhouders staan klaar met tips 
en aanbiedingen voor een uitstap. Vooraf al 
proeven van al het lekkers dat je tijdens die 
(bedrijfs-)bezoeken kan ontdekken ? Dat 
kan op de streekproductenmarkt. Op deze 
infodag sla je dus twee vliegen in één klap : 
je kan het groepsaanbod ontdekken én 
genieten van streekproducten.  
Info : Bernardusschool, Hoogstraat 10 te 
Oudenaarde, 10u30 - 17u,  
VVK : € 3 (incl. consumptie van € 2), 
ADK : € 5 (incl. consumptie van € 2), 
09 267 70 50, www.infodaggroepen.be, 
sector@oost-vlaanderen.be 

 VRIJDAG 28 & ZATERDAG 29 FEBRUARI 

TONEEL / ‘Tom, Dick en Harry’. Tom en 
Linda gaan een baby adopteren. Het wordt 
de gelukkigste dag van hun leven, althans, 
als Toms broers - Dick en Harry - niet 
besloten hadden hen te komen helpen. Het 
resultaat van hun ‘hulp’ zijn twee illegale 
immigranten, een versneden lijk en een 
lading gesmokkelde sigaretten ! Met de 
komst van de dame van het adoptiebureau 
en de wijkagent wordt Tom tot het uiterste 
gedreven om vindingrijke oplossingen te 
verzinnen. Alles komt goed, want nog erger 
kan het niet worden, of toch wel ? 
Info : De Mastbloem, Toneelgroep ‘t Komt 
In Orde, 20u- 22u, € 6, 09 386 05 42

 PRAKTISCHE ADRESSEN 

CC DE MASTBLOEM 
Waregemsesteenweg 22 
Kruishoutem (Kruisem)

PAROCHIEHUIS 
Kwaadstraat 13 
Zingem (Kruisem)

ZAAL DE KEPPER 
Kerkhofweg 4 
Kruishoutem (Kruisem)

DE GRIFFEL 
Ouwegemsesteenweg 90 
Ouwegem (Kruisem)

CC DE VERVERIJ 
Wolvestraat 37 
Ronse


