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 # WELKOM
 UiT in 1770, een UiTmuntende keuze!  
Spring UiT je zetel en plan een UiTje naar theater,  
muziek, poëzie of natuur. Zalig achterUiT zakken of  
je zot actief UiTsloven, wij laten je gegarandeerd UiT je 
kot breken! Fiets door onze UiT-agenda en markeer je 
favorieten in fluogeel! UiTerst mooie ervaringen 
deel je via #UiTin1770 

 #UiTin1770 met de fiets, da’s pas  
opvallen! Laat koning auto thuis en kom met de fiets 
naar één van onze evenementen! Fietsen is gezond, 
kost niets én is ook nog eens goed voor Moeder Aarde!
Toon ons je fiets vóór aanvang van het event, en  
ontvang een gratis fluohesje! 
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INFO  & TICKETS

Vrijetijdshuis
Warandestraat 22
1770 Liedekerke

053 64 55 82
uit@liedekerke.be

www.liedekerke.be/vrije-tijd

Tickets kopen kan online of aan de UiT-
balie in het Vrijetijdshuis.
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      #MUZIEK
10	•	  Tinga Tinga  

Wereldfestival
12	•  Seizoensopener 

Minneapolis: Jim Cole, Tom 
Kestens, Nina Babet & full 
band 

17	•	 	Aperitiefconcert Boon  
Antje De Boeck & Rony 
Verbiest 

24	•	 	Kroegentocht
30	•	 	Seniorenfeest  

De Kluivers
32	•	 	Huiskamerconcert  

in ’t Hof Laia Arkestra

50	•	 	Zijn mooiste liefdesliedjes 
Kris De Bruyne Trio 

      #COMEDY
20	•		Red Mij  

Els De Schepper 
58	•		Burn-out voor beginners 

Arnout Van den Bossche
 
      THEATER
19	•	 	Radio Vinyl  

Jeugdtheater Jong 
Gewaagd 

25	•	 	Lord Of The Flies   
Jeugdtheater Jong 
Motoen 

29	•	 	Het geheim 
Kultuurkring Verenigd  
Liedekerke

40	•	 	Ge-Tic-T  
Kamer van Rhetorica  
De Waag

44	•	 	Nacht, moeder  
Marleen Merckx en  
Leen Dendievel 

46	•	 	Slam Poetry Performance 
Slambacht &  
Academie voor Woord

47	•	 		De Red Star Line  
Toneel De Motoen

      LEREN
18	•	 	SmartCafé 
43	•	 		Workshop Slam Poetry  

Kevin Amse 
55	•	 	Hervorming van het 

erfrecht en justitie 
Minister Koen Geens

64	•	 	Leesclub
65	•	 	Praten in de bib

       #BEWEGEN
16	•	 		Antikaterloop
48	•	 	Werken aan een  

wieler carrière  
Johan Museeuw en  
Rik Van Walleghem

53	•	 	Start to run  
Liekerk Jogging Team

60	•	 	Denderloop

      #JEUGD
06	•	 	Luistervinkjes
26	•	 	‘De Heksen’  

Roald Dahl familiefilm  
35	•	 	Dankjewel Sint  

Paco Producties 
52	•	 	Project Wild Thing  

Film + buiten spelen
54	•	 	Paaseierenraap
56	•		Dierenplezier  

Mevrouw De Poes
66	•		Vakantiekampen  

Lente en zomer

      #FOOD
28	•	 	Snijtechnieken van de 

chef Johan Sienaert
31	•	 	Fermenteren kan je leren 

Monique Vierendeel
34	•	 	Nooit meer diëten  

Sandra Bekkari 
63	•	 	Imkers in de bib met  

proevertjes

      #DIY
09	•	 	Repair Café
13	•	 		Glasfusen met de Hotpot 

Godelieve Vaeyens en 
Anneke Teugels

37	•	 		Handlettering:  
Kerstmis special 
Studio Suikerzoet

49	•	 	Maak zelf je ecologisch 
schoonmaakmiddel 
Eva Engels

61	•	  Gelaatsverzorging  
Do it Yourself 
Margot De Vidts

      #RELAX
41	•	 	Relaxatie voor een  

goede nachtrust 
Helena Willems

42	•	 	Rendez-vous met  
poëzie & muziek  
Carmien Michels &  
The Milk Factory 

     BELEVEN
14	•	 	Kermis Opperstraat 
27	•	 	11 november
36	•	 	Sportlaureaten

      GROEN
08	•	 	Stekjesruil
22	•	 	Uilenwandeling
62	•	 	Kruidenwandeling 

Eva Engels 

67	•	 	#ZELF  
ORGANISEREN

70	•	 	#PRAKTISCH

73	•	 	#WORD VRIJWILLIGER
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We hebben het altijd al geweten: voorlezen is fan-tas-tisch! 
Laat je (klein)kind mee duiken in een spannend, mooi of dromerig 
verhaal, elke 1e zaterdag van de maand. Onze voorleesmama’s 
kiezen de verhalen uit: geen berg te hoog, geen boze wolf te 
griezelig, geen klein kuiken te schattig. We maken het gezellig  
en installeren ons in een rustig hoekje van de jeugdbib. 

ZATERDAG 02.09 | 07.10 | 04.11 | 02.12.2017
06.01 | 03.02 | 03.03 | 07.04 | 05.05.2018
Elke eerste zaterdag van de maand

LUISTER- 
V INKJES

Nooit eerder zoveel  
gespitste oortjes 
gespot

#BELEVEN#JEUGD

Vrijetijdshuis
11.00 uur

gratis



#GROEN
#DIY

SEPTEMBER & MEI
09.2017 & 05.2018

In de seventies trof je in zowat elke Vlaamse woonkamer een 
jungle van kamerplanten aan, tót de witte trend in de jaren 80.
Vandaag is groen dé nieuwe woontrend. 
 
Meer groen, dat is wat ook wij willen! Ruil een maand lang 
stekjes van kamer planten met andere plantenlovers.

STEKJES-
RUIL

#GROEN

Green is 
the new 
black!

Vrijetijdshuis
tijdens de openingsuren

gratis
Je brengt een stekje mee en ruilt
het in tegen een ander stekje.
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ZATERDAG
09.09.2017 & 03.03.2018

Breng je te herstellen kleding, elektrische apparaten, fietsen, 
gebroken potten en pannen, boeken, speelgoed, … naar het 
Vrijetijdshuis. Vrijwillige handige Harry’s, boekendokters 
en verstelkaboutertjes helpen je kleine herstellingen uit te 
voeren terwijl ze je aanleren hoe je het zelf in de toekomst kan 
fiksen!

REPAIR 
CAFE

Repair Cafe is 
samen dingen 
herstellen

Vrijetijdshuis 
10.00 — 15.00 uur

gratis

011



#MUZIEK#JEUGD#BELEVEN
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Pastoriepark 
14.30 uur

gratis

ZATERDAG 
09.09.2017

Een gezellig feest nog steeds in de sfeer van ‘samen leven én 
genieten’. Muziek van Noord tot Zuid, hippe foodtrucks 
met de kleurrijkste hapjes… wat wil je nog meer?  
De zon natuurlijk. En leuke attracties en spelletjes voor de  
allerkleinsten. Komt voor mekaar! 

Line-up: De Reisrus, Picking Combo, Radio Negra,  
RE:UNION, Psycho DeVilles.

TINGA 
TINGA
WERELDFESTIVAL

Gezellige muziek,  
de kleintjes spelen 
in het kinderdorp 
en wij nippen van 
onze cocktail, 
zalig toch?

SEIZOENS

OPENER

MINNEAPOLIS

ZATERDAG

16.09.2017



#MUZIEK
15

GC Warande, 20.30 uur
dresscode: “A touch of fluo”

Purple Rain, 1999, A Kiss, Cream, Little Red Corvette ... we kennen 
ze allemaal: de Prince Hits! Jimmy Colman gooide hoge ogen 
met zijn cover van Kiss bij de jury van de Voice van Vlaanderen. 
Versterkt door Tom Kestens aka Lalalover (en ex-Das Pop). Deze 
love providers par excellence ademen groove en zijdezachte 
soul uit. In combinatie met zangeres Nina Babet, bekend van 
haar duetten met Milow, brengen ze samen de onsterfelijke hits 
van Prince, maar ook die van z’n vrouwelijke protegees!

ZATERDAG
16.09.2017

MINNEAPOLIS 
JIM COLE, TOM 
KESTENS, NINA 
BABET & FULL BAND

Een unieke 
hommage  
aan his royal 
badness  
PRINCE

basis € 18 • abo € 16
*staanplaatsen (dansplaatsen ) aan 
partytafeltjes. Wie liever zit, krijgt een stoel.
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DINSDAG & WOENSDAG
19 of 20.09.2017
Spannend! Je gaat aan de slag met een echte ‘HotPot’, een 
keramisch oventje waarmee je stukjes glas kan samensmelten 
(‘fusen’) tot prachtige glazen kunstwerkjes. Deze unieke 
stukken toveren we om in een armband, hanger of ring. 

GLASFUSEN MET 
DE HOTPOT
GODELIEVE VAEYENS & 
ANNEKE TEUGELS

Puzzelen met 
glasstukjes. 
Het is eens 
wat anders

GC Warande 
19.30 — 22.00 uur 

basis € 25 • abo € 24 
(incl. 1 hanger, ring of armband)

#LEREN
#DIY



VRIJDAG TOT MAANDAG 
29.09 — 02.10.2017 

Kermis Opperstraat = één lange kermis- en feeststraat met 
meer dan 50 attracties. Zaterdag is het gezellig kuieren langs 
de jaarmarkt en de bruisende UiT-tent. Zondag is snuisterdag: 
shoppen op de braderie of deelnemen aan de rommelmarkt 
(inschrijven in het Vrijetijdshuis). Maandagavond sluiten we af 
met een spetterend vuurwerk van formaat.

KERMIS 
OPPERSTRAAT 

De langste 
kermis van 
Vlaanderen!

Opperstraat Liedekerke
Doorlopend

gratis

16

#BELEVEN

17
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ZONDAG 
01.10.2017

Al jaar en dag zweten we op zondagochtend de restanten 
kermisfeestvreugde van zaterdagnacht uit. Een jogging  
enkel voor de moedigste feestgangers. De jongsten bijten  
de spits af, gevolgd door de hoofdwedstrijd met keuze uit  
5 of 10 kilometer. 

ANTIKATER-
LOOP 

Joggen  
met kleine 
oogjes

GC Warande
11.00 uur

Tent kruispunt Opperstraat/Pamelsestraat 
kinderen: 10.00 uur
volwassenen: 10.30 uur 

Antje De Boeck, gevierde actrice, krijgt op haar zestiende  
het boek ‘Mijn kleine oorlog’ van Louis Paul Boon cadeau.  
Dit vormt haar maatschappijkritische kijk op het leven.  
In haar brieven aan Louis Paul Boon vertelt ze hoe de wereld 
is geëvolueerd. Onder muzikale begeleiding van Rony Verbiest, 
één van België’s beste accordeonisten, vertaalt zij de 
voorliefde van Boon voor de musette en het levenslied. 

ZONDAG
01.10.2017

APERITIEFCONCERT 
BOON ANTJE DE BOECK 
& RONY VERBIEST

basis € 5 • abo € 4 
(incl. aperitief)

gratis
inschrijving ter plaatse tot 
een kwartier voor aanvang

Ontroerend 
schoon

#BEWEGEN

18

#MUZIEK
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Heb je een tablet of smartphone en wil je graag wat tips 
en tricks? Wij helpen je graag verder op het maandelijkse 
SmartCafé! 
SmartCafé is geen cursus, maar een gezellig en leerrijk 
moment. Je wisselt ervaringen uit en leert je toestel beter 
kennen. Een workshopbegeleider van Arch’educ beantwoordt 
jouw vragen en geeft je handige tips!

SMART-
CAFÉ

Hier haal je  
alles uit je  
tablet of 
smart phone!

GC Warande (nieuwe locatie!)
vrijdag & zaterdag 20.00 uur
zondag 14.30 uur 

We duiken in de studio van Radio Vinyl en ontmoeten 
luisteraars, presentatoren, poetsvrouw Betty en vele anderen. 
Om meer luisteraars te lokken organiseert de redactie een 
zangwedstrijd ‘De stem van Vinyl’ met verschillende disciplines: 
zang, humor, cabaret,… Vier gemotiveerde kandidaten nemen 
het tegen elkaar op. Lap! Plots verliest één van de presentatrices 
haar stem. Louter toeval? Intriges, rivaliteit en jaloezie zijn nooit 
veraf.

basis € 8 •  
toneelabo & kind € 6

WOENSDAG 04.10 | 08.11 | 06.12.2017
07.02 | 07.03 | 04.04.2018
Elke eerste woensdag van de maand

Vrijetijdshuis
19.00 — 22.00 uur

basis € 5 • abo € 4 

#LEREN

Wie wordt de 
nieuwe stem 
van Radio 
Vinyl?

VRIJDAG, ZATERDAG & ZONDAG
06, 07 & 08.10.2017

RADIO VINYL
JEUGDTHEATER 
JONG GEWAAGD

#THEATER

#JEUGD
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#COMEDY#MUZIEK

22

GC Warande
20.30 uur

In ‘Red Mij!’ roept Els het publiek op haar te redden. Van de 
overload aan rommel in je handtas en alle bagage die je in je 
leven verzamelt. Van de steeds sneller voorbijrazende tijd. 
En soms misschien een heel klein beetje van zichzelf. Op haar 
beurt brengt ze jou redding met een avond vol cabaret en 
muziek. Els balanceert tussen emotie, publieksinteractie en 
ambiance pur sang. Zo zet ze nog maar eens haar naam als 
‘leading lady van de Vlaamse humor’ in de (fluo)verf! 

ZATERDAG
14.10.2017

ELS DE 
SCHEPPER
RED MIJ

basis € 24 • abo € 22

Subliem hoe  
Els het klaarspeelt 
om van de ene 
emotie in de 
andere te 
tuimelen

23
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VRIJDAG
20.10.2017

Liedekerkebos, een hotspot voor joggers. En ook voor uilen. 
Bosuilen, steenuilen, kerkuilen en ransuilen. Elke uil heeft zijn 
specifieke roep. Kom het samen met ons ontdekken. We sluiten 
af met een warm drankje en oude volksverhalen in de schuur 
van Aarde Oase, die een familie kerkuiltjes herbergt.
Vergeet je pillampje/petzl niet om de weg terug naar de auto te 
vinden!

UILEN-
WANDELING
I.S.M. NATUURPUNT

Parking Liedekerkebos,  
ingang E. Schelfhoutstraat
19.00 — 21.30 uur

basis € 6 • abo & kind € 4

Elke wijze uil 
begint als 
uilskuiken

#GROEN

#JEUGD

#BELEVEN

24



#MUZIEK
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ZATERDAG
21.10.2017

Spring op één van onze partybussen en beleef de alom 
bekende muzikale kroegentocht door Liedekerke!

KROEGEN-
TOCHT

Hop on,  
hop off

Verschillende cafés  
in Liedekerke
20.00 — 03.00 uur

gratis

Een groep jongeren is gestrand op een onbewoond eiland. 
Vrijheid en avontuur lonken. Ze moeten razendsnel volwassen 
worden en samenwerken om te overleven. Maar al gauw valt 
de groep in kampen en leiderschapsruzies uiteen. Wie is de 
sterkste, wie is de slimste? De pestkop versus de gepeste.  
‘Lord of the Flies’, naar de wereldberoemde roman van 
William Golding.

VRIJDAG, ZATERDAG & ZONDAG
20, 21 & 22.10.2017

LORD OF THE FLIES
JEUGDTHEATER JONG 
MOTOEN

Toneel voor jong en 
oud, spanning en 
avontuur met een 
vleugje humor!

#THEATER

#JEUGDGC Warande
vrijdag & zaterdag 20.00 uur
zondag 15.00 uur 

basis € 9 • toneelabo € 6

26

#MUZIEK



DINSDAG
31.10.2017

Kom samen met je (groot)ouders mee griezelen, gruwelen en 
huiveren tijdens ‘De Heksen’! We toveren Bokaal om tot een 
heus cinemazaaltje, popcorn inclusief. Vanaf 5 jaar.

Stoere tieners kijken ’s avonds naar een échte horrorfilm.
Meer informatie vind je later op de facebookpagina van 
Jeugddienst Liedekerke.  

‘DE HEKSEN’ 
FAMILIEFILM VAN 
ROALD DAHL

Bibberen  
en beven in  
Bokaal

Bokaal
15.00 uur

€ 3 Eucharistieviering:  
St. Niklaaskerk, 10.00 uur
Receptie: GC Warande, 11.00 uur

Vanouds herdenken we op 11 november beide wereldoorlogen 
met een eucharistieviering en aansluitend ingetogen 
gedenkmoment. Na dit eerbetoon met bloemen en muzikale 
noot aan het herdenkingsmonument voor oud-strijders nodigt 
het gemeentebestuur je uit voor een receptie in GC Warande.

ZATERDAG
11.11.2017

11 NOVEMBER

gratis

#JEUGD

28 29

#JEUGD
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WOENSDAG
15.11.2017

Wil je leren snijden als een pro? Johan van traiteur 
Uyttersprot leert je de kneepjes van het vak.  
Goede snijtechnieken halveren je kooktijd. Het is veiliger 
en ziet er nog indrukwekkend uit ook! Johan toont je de 
basissnijtechnieken, laat je oefenen en geeft feedback  
terwijl jij groenten en fruit in mootjes hakt. 

SNIJTECHNIEKEN 
VAN DE CHEF 
JOHAN SIENAERT Voorgoed verlost 

van traanogen 
en pleisters!

Een ietwat absurde  
komedie met verrassende 
wendingen

GC Warande
19.30 uur

basis € 10 • abo € 8 
Breng zelf mee: groot mes en aardappel-
mesje, snijplank en dunschiller. 

GC Warande 
20.00 uur 

Een journaliste bij een damesweekblad wil een artikel schrijven 
over wat zich 40 jaar geleden in een volkscafé afspeelde.  
Ze trekt op onderzoek uit, maar haar vragen openen een aantal 
potjes die al die tijd zorgvuldig dicht waren gebleven. In een 
zoektocht naar diamanten ontdekken we langzaamaan de 
levenswandel van uiteenlopende personages.

VRIJDAG, ZATERDAG & WOENSDAG
17, 18, 22, 24 & 25.11.2017

HET GEHEIM
KULTUURKRING  
VERENIGD LIEDEKERKE

basis € 9 • toneelabo € 6
#FOOD

#DIY

#LEREN30
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MAANDAG
20.11.2017

De Kluivers – een accordeonist, drummer en zanger – staan 
garant voor ambiance van de bovenste plank. Het trio gaat 
gekleed in blauwe kiel, een rode neusdoek en klakken. Ze spelen 
de pannen van het dak en bezorgen je een onvergetelijke 
namiddag! Trek je dansschoenen aan en geniet!

SENIOREN-
FEEST
DE KLUIVERS

De menschen 
verblijden mee 
eirekes van 

vroeger

GC Warande 
14.00 uur

€ 5 
incl. koffie en gebak

GC Warande
19.30 uur

In koelkastloze tijden was fermenteren – naast pekelen, drogen 
en roken – één van de belangrijkste bewaartechnieken. Het is 
erg gezond en maakt voedingsmiddelen licht verteerbaar. 
Ervaren Velt-lesgeefster Monique vertelt ons alles over de do’s 
en don’ts. Daarna fermenteer je zelf enkele seizoensgroenten, 
en keer je met bergen inspiratie en een gevulde weckpot naar 
huis. Ferm!

DONDERDAG
23.11.2017

FERMENTEREN  
KAN JE LEREN
MONIQUE VIERENDEEL I.S.M. VELT

basis € 16 • abo € 15 
incl. weckpot #FOOD

#DIY

#LEREN

Lang leve 
de oogst

32 33

©
 Stefan Jacobs

#MUZIEK
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ZONDAG
26.11.2017

Laia Arkestra is een Zweeds-Belgisch 
kamermuziekensemble. Noch jazz, noch klassiek 
strijkkwartet, maar ergens tussenin, met een onmiskenbare 
oriëntaalse gloed. In een bijzondere bezetting van sax, 
viool, altviool, barokcello en oed combineren zij klassieke 
compositietechnieken met vrije improvisaties. 

HUISKAMER- 
CONCERT 
IN ’T HOF

Hof van Prieels, Vijfhoekstraat 49
Concert 1: 11.00 uur 
Concert 2: 17.00 uur

basis € 16 • abo € 15 
incl. glaasje wijn

#MUZIEK

#RELAX

35

Intiem uniek concert 
in één van de oudste 
huiskamers van  

Liedekerke
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DINSDAG 
28.11.2017

Gezond eten is een noodzaak. Daar zijn we ons van bewust.  
Toch is het niet altijd even makkelijk. Sana, de methode van 
Sandra, past een gezond voedingspatroon op een smakelijke 
manier toe. De focus ligt op kleine aanpassingen in je 
gewoontes die grote veranderingen teweegbrengen.  
Het resultaat? Een gezonder, slanker en energieker leven! 
Sandra geeft tal van praktische tips en voorbeelden hoe jij op 
een eenvoudige manier je doel kan bereiken, terwijl je blijft 
genieten van lekker eten.

NOOIT MEER 
DIËTEN
SANDRA BEKKARI

De Sana-methode 
bewijst dat het 
anders kan

Wie braaf is 
krijgt lekkers, 
wie stout is …

GC Warande
20.00 uur

basis € 10 • abo € 8 GC Warande
15.00 uur

Sinterklaas verdient een verrassingsfeestje, vinden 
Party Piet en DJ Piet, maar hoe begin je daar aan? 
Samen met jou komen ze er vast wel uit! Geschikt voor 
kinderen vanaf 2,5 jaar.

Koppel je graag een (verjaardags)feestje aan  
deze voorstelling? Dat kan! Contacteer ons via  
uit@liedekerke.be voor meer info.

ZONDAG
03.12.2017

DANKJEWEL 
SINT
PACO PRODUCTIES

basis €7 • abo & kind: €5 

36

#FOOD

#THEATER#JEUGD
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#BEWEGEN

#BELEVEN
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VRIJDAG
08.12.2017

Benieuwd welk sportief talent er zoal rondvliegt in 
Liedekerke? Zak dan zeker af naar dit gala van de 
sportlaureaten. Zowel de jeugdige als iets oudere kampioenen 
nemen een erkenning in ontvangst voor hun sportieve 
prestaties van het afgelopen jaar. Nadien geniet je van een 
feestelijke receptie met gezonde hapjes, aangeboden door de 
sportraad.

SPORT- 
LAUREATEN 

Liedekerks 
sporttalent in 
de spotlights

GC Warande 
20.00 uur

gratis Vrijetijdshuis 
19.30 – 22.00 uur

Het is hip, het is overal en vooral erg leuk om te doen. En wat 
nog leuker is: jij kan het zelf ook leren! Tijdens deze mini 
Kerstmis workshop maak je gepersonaliseerde kerstkaartjes 
en/of cadeau-labels. We starten met wat oefeningen om de 
techniek onder de knie te krijgen. Daarna kan je je uitleven met 
inspirerende lettertypes, verschillende papiersoorten, stiften 
en brush markers. Dit alles onder deskundige begeleiding van 
Martine Boere van Studio Suikerzoet.

DINSDAG
12.12.2017

basis € 35 • abo € 34 
incl. startset t.w.v. € 9,95

Ik maak de hele dag 
foto's van letters  
in het wild

HANDLETTERING: 
KERSTMIS SPECIAL
MARTINE BOERE

#DIY

#LEREN
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UiTerst mooie ervaringen? 

Bezwete, originele,  
sympathieke, zotte, 
frisse, buitengewone of 
gewoon leuke kiekjes?

Deel ze via 

Win een duoticket !
Wij checken elke laatste 
maandag van de maand de 

Instragram-account van 
#UiTin1770 en halen er een 

winnaar UiT.

Tip: “Fluogeel  
is het nieuwe  
blauw”



#LEREN#RELAX
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VRIJDAG, ZATERDAG, ZONDAG & WOENSDAG
12, 13, 14, 17, 19 & 20.01.2018
Welkom bij Dokter Stern, een psychiater die mensen helpt bij 
het controleren van hun tics. In zijn wachtkamer maken we 
kennis met Fred met het syndroom van Gilles de la Tourette, 
Alfons met een cijfermanie, Blanche met smetvrees, Ramar 
die niet over lijnen durft lopen en Lili die alles twee keer 
zegt. Wanneer dokter Stern opgehouden is op de luchthaven, 
besluiten de patiënten om zelf een groepstherapie te 
organiseren, met alle hilarische gevolgen vandien. 

GE-TIC-T
KAMER VAN  
RHETORICA DE 
WAAG

Een knotsgekke 
komedie met 
een verrassend 

plot

Gezond in slaap  
vallen kan je leren.  
Het is verrassend  

eenvoudig!

GC Warande (nieuwe locatie!)
20.00 uur 
zondag 15.00 uur

basis € 9 • toneelabo € 6 
gratis drankje op première

Vrijetijdshuis
19.30 — 22.00 uur

Goed slapen is belangrijk. Je laadt ’s nachts je batterijen op, 
om ’s ochtends uitgerust je bed uit te springen. Helaas is deze 
dartele ochtendsprong niet voor iedereen weggelegd. Eén 
op drie kampt met slaapproblemen. In deze doe-workshop leer 
je op een onverwacht eenvoudige manier ontspannen. Helena, 
bewegingstherapeute, leert je hoe je rust en ontspanning kan 
vasthouden en op elk moment van de dag kan inbouwen. Breng 
zelf een matje en dekentje mee. 

WOENSDAG
17 of 24.01.2018

RELAXATIE VOOR EEN 
GOEDE NACHTRUST 
HELENA WILLEMS

basis € 16 • abo € 15

#THEATER#COMEDY

42



44

ZONDAG
28.01.2018
Tijdens een uitgebreid brunchbuffet met bubbels geniet je 
van een kruisbestuiving tussen poëzie en muziek. De poëtische 
teksten van Carmien Michels en dromerige jazzy klanken van 
The Milk Factory wisselen elkaar af.  
Rillingen over je rug, beloofd!

RENDEZ-VOUS
POËZIE & MUZIEK
CARMIEN MICHELS & 
THE MILK FACTORY

Poëzie is  
literatuur die 
ernaar streeft 
muziek te zijn

Vrijetijdshuis
11.00 uur

basis € 16 • abo € 15 
incl. brunch

Vrijetijdshuis
14.00 – 17.00 uur of  
17.00 – 20.00 uur

Slam Poetry is een combinatie van voordracht, 
dichtkunst en performance. 
Bij slamdichten maak je gebruik van intonatie, ritme en 
lichaamstaal. Wil je het ook eens proberen? Tijdens de workshop 
triggert slammer Kevin Amse je om een energieke stroom van 
woorden te schrijven en deze expressief voor te dragen. 

WOENSDAG
31.01.2018

WORKSHOP 
SLAM POETRY
KEVIN AMSE

€ 5 #LEREN
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ZATERDAG
03.02.2018
Op een avond deelt Jessie koudweg aan haar moeder mee dat 
ze het leven niet meer de moeite waard vindt en er een eind aan 
wil maken. Wat volgt is een emotionele strijd tussen beiden. 
Een discussie waarbij beider verleden wordt ontrafeld tot op 
het bot. De moeder haalt alles uit de kast om haar dochters 
wanhoopsdaad niet te laten uitvoeren. Buiten het spannende 
verloop is het stuk volks en af en toe humoristisch, wat de 
ervaring voor de toeschouwer draaglijk en vooral menselijk 
maakt.

NACHT,  
MOEDER
MARLEEN MERCKX EN  
LEEN DENDIEVEL

Met 'Night, 
Mother' oogstte 

auteur Marsha 
Norman heel wat 

prijzen, waaronder 
de prestigieuze 

Pulitzer Price

GC Warande
20.30 uur

basis € 15 • abo € 13



WOENSDAG
28.02.2018
Slam poetry overstijgt de klassieke poëzievoordracht door 
haar vurigheid en expressiviteit. Nieuw? Nee. De naam is 
nieuw, het genre stokoud. Denk maar aan Jacques Brel, Simon 
Vinkenoog, tot zelfs de gedichten van Homerus die verdacht 
ritmisch, gedreven en toegankelijk klinken. Opwarmen doen 
we met een staaltje slam door de leerlingen van de academie 
voor Woord.

SLAM  POETRY  
PERFORMANCE
SLAMBACHT &  
ACADEMIE VOOR WOORD

Goochelen met 
woorden tot je 
er duizelig van 

wordt

Een fresco van het begin 
van de 20ste eeuw,  
overgoten met een  
sausje volkse muziek

Vrijetijdshuis 
19.30 uur

€ 5 
gratis voor leerlingen  
academies

GC Warande 
20.00 uur,  
zondag 14.30 uur

Antwerpen, 1906. Al meer dan 30 jaar vertrekken mensen uit heel Europa 
via de ‘Red Star Line’ in Antwerpen naar Amerika. Amerika was het 
beloofde land waar voor iedereen een nieuwe toekomst lag.  
Op 22 december 1906 vertrekt de ‘Vaderland’, met aan boord een aantal 
personages, die we volgen vanaf het vertrek tot de dag van hun aankomst 
op Ellis Island in New York. Ze ontmoeten elkaar op het tussendek, de 
plaats waar reizigers met de goedkoopste tickets worden samengepakt 
om hun twaalfdaagse reis te volbrengen. Er wordt gelachen, gevloekt, 
geweend, kerst & nieuwjaar gevierd en… verliefd gekeken.

VRIJDAG, ZATERDAG, ZONDAG & WOENSDAG
02, 03, 04, 07, 09 & 10.03.2018

DE RED 
STAR LINE
TONEEL DE MOTOEN

basis € 10 • toneelabo € 6
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#BEWEGEN#LEREN
Hoe werk je 
toe naar een 
topconditie?

GC Warande
20.00 uur

Warm je op voor het Vlaamse wielervoorjaar en dompel je 
onder in de carrière van onze ‘Leeuw van Vlaanderen’. Samen 
met de ex-directeur van het Ronde-museum in Oudenaarde 
herbeleven we de hoogtes en laagtes uit de wielercarrière van 
een van de meest besproken coureurs uit de jaren 90. Als geen 
ander weet Museeuw op welke kwaliteiten een topcarrière is 
gebouwd, en welke motivatie en opofferingen die vergt. 

DONDERDAG
15.03.2018

WERKEN AAN EEN  
WIELERCARRIÈRE
JOHAN MUSEEUW EN  
RIK VAN WALLEGHEM

basis € 8 • abo & groep € 6

5150

WOENSDAG
21.03.2018

Natuurvriendelijke schoonmaakproducten zijn ideaal om 
je woning schoon te maken en te onderhouden. Onder de 
deskundige begeleiding van Eva Engels maak je op basis 
van kruiden en andere natuurlijke ingrediënten een 
milieuvriendelijk alternatief voor milieuonvriendelijke en 
vaak dure producten. Je keert huiswaarts met je zelfgemaakte 
afwasmiddel, schoonmaakspray, ...

MAAK ZELF 
JE ECOLOGISCH 
SCHOONMAAKMIDDEL
EVA ENGELS

Milieuvriendelijk 
schoonmaken 
met de kracht 

van Moeder 
Natuur

GC Warande 
19.30 uur

basis € 20 • abo € 18
incl. materiaal

#GROEN
#DIY

50
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Drie spitsbroers  
toveren een  

magische ‘sound’  
tevoorschijn die je  

– letterlijk – nog nooit  
hebt gehoord!

GC Warande
20.30 uur

Kris De Bruyne, Gijs Hollebosch en Yves Meersschaert zochten 
uit 280 songs van Kris naar zijn ‘vergeten’ liefdesliedjes die 
de fans na de concerten aan Kris bleven vragen. Die ‘verloren’ 
schat van songs was verrassender en rijker dan het trio 
verwachtte. Kris wou en zou die parels graag terug oppikken, 
naast enkele hits uiteraard. Hun muzikale poëzie, oor voor 
detail en kracht wisselen ze uit met als prachtig resultaat: 
liefde en blues, amore e dolore in ‘Zijn mooiste liefdesliedjes’.

ZATERDAG
24.03.2018

ZIJN MOOISTE 
LIEFDESLIEDJES
KRIS DE BRUYNE TRIO

basis € 20 • abo € 18

#MUZIEK

© Aaron Lapeirre
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Rust 
roest

ingang Liedekerkebos
elke maandag om 19.00 uur. 14 lessen 
vanaf de intrede van het zomeruur.

De barre winter zit er op. Met de komst van het zomeruur 
zet Liedekerkebos zich opnieuw schrap om de beginnende 
recreant en iets ervarener jogger te ontvangen. Lopen is 
fijner in groep. Beleef het, samen met honderden andere 
enthousiastelingen die elk jaar opnieuw de goede routine weer 
oppikken. Er zijn verschillende groepen, naargelang afstand en 
looptempo, zodat iedere deelnemer op zijn niveau kan genieten 
van een verkwikkend loopje.

MAANDAG
26.03.2018

START 
TO RUN
LIEKERK JOGGING TEAM

gratis 

ZONDAG
25.03.2018

Ken jij ze ook, die kinderen die hele dagen aan het scherm 
gekluisterd zitten? Regisseur David Bont gaat tegen de stroom 
van vervreemding in en voert campagne voor de natuur! 
Terwijl jij als ouder het pleidooi voor meer buiten spelen 
kan volgen, genieten kinderen van verschillende 
buitenspeelactiviteiten.

PROJECT 
WILD THING
FILM+BUITEN SPELEN 

Mag ik buiten 
gaan spelen?

Alle kinderen over  
de hele wereld

Bokaal
14.00 uur

gratis

#BELEVEN#JEUGD

#BEWEGEN
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Oog in Oog 
met Koen 
Geens

GC Warande
20.00 uur

Na bijna 200 jaar is de Belgische justitie aan een grondige 
bezinning en hervorming toe. Minister van Justitie Koen Geens 
staat voor de enorme opdracht om die zaken aan te pakken. 
Hoe gaan we om met procedurefouten? Hoe komen we in 
de toekomst tot snellere uitspraken? Of hoe gaat Justitie om 
met terrorisme en terreurdreiging? Tijdens deze begeesterende 
lezing maakt minister Geens eveneens tijd voor het nieuwe 
erfenisrecht en jouw vragen.

DINSDAG
17.04.2018

HERVORMING VAN HET 
ERFRECHT EN JUSTITIE
MINISTER KOEN GEENS 

basis € 5 • abo € 4

ZONDAG
01.04.2018

Oh, de paasklokken komen er aan! Kom samen met je mama of 
papa chocoladen eitjes rapen en ga op de foto met één van 
de paashazen!

PAASEIEREN 
RAAP

Eitjes speuren. 
Mandjes sleuren

Pastoriepark
15.00 uur

gratis

#JEUGD

56

#LEREN

56 57

© Rob Stevens



58 59

What does  
the fox say?

GC Warande
15.00 uur

Kapitein Winokio is aangemeerd en Mevrouw de Poes neemt de 
peuters en kleuters mee aan land. Ze stelt jullie al zingend 
en vertellend voor aan al haar diervriendjes! Kom je mee 
luisteren naar haar beestige verhalen? Tussen de liedjes door 
spint Mevrouw de Poes graag de leukste dierenweetjes en 
beestige verhalen voor kleine snoezepoezen & katerwaters. 
Spits de oren en smeer de stembanden! Vanaf 2 jaar.

Koppel je graag een (verjaardags)feestje aan deze voorstelling? Dat kan! 
Contacteer ons via uit@liedekerke.be voor meer info.

ZONDAG
22.04.2018

DIEREN- 
PLEZIER
MEVROUW DE POES

basis € 10 • abo & kind € 6

#THEATER

#JEUGD#MUZIEK
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VRIJDAG
04.05.2018

Als je denkt dat jij het slecht getroffen hebt op je werk, kom 
dan zeker kijken naar deze zaalshow. Je maakt kennis met 
Arnouts verleden op de werkvloer, waar hij naar eigen zeggen 
“meer komedie moest spelen dan op het podium”. Met zijn 
onafscheidelijke bord en stiften geeft hij je zijn eigen tips voor 
het overleven in deze plezante mensenjungle. Subtiel, 
diepmenselijk, herkenbaar en hilarisch. De beste remedie 
tegen een burn-out!

BURN-OUT 
VOOR BEGINNERS
ARNOUT VAN DEN BOSSCHE 

GC Warande
20.30 uur

basis € 14 • abo € 12

Het herkennings- 
effect is groot. 
Goeie grappen  
en verrassende 

wendingen

#COMEDY
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#LEREN
#DIY
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Ideaal 
moederdag-
cadeautje!

GC Warande
19.30 uur

Met een gemakkelijk zelf te maken productengamma gaan  
we samen met Esthetiek Margot aan de slag om het eigen 
gelaat een integrale behandeling te geven. We scrubben, 
masseren en ontspannen ons gezicht de zomer in.  
Na de workshop krijg je een boekje met de DIY- 
receptjes van de producten mee naar huis.

WOENSDAG
16.05.2018

GELAATSVERZORGING  
DO IT YOURSELF
MARGOT DE VIDTS

basis € 10 • abo € 8

DONDERDAG 
10.05.2018

Hemelvaartsdag staat met stip genoteerd in de sportieve 
kalender van elke Liedekerkenaar. Deze manche van het 
Dendercriterium biedt een uitdagend parcours met een 
vlakke aanloop langs de oevers van de Dender om te eindigen 
met een flinke klim langs de Houtmarktstraat. Wie aan 1 klim 
genoeg heeft, schrijft zich in voor 1 ronde van 5 kilometer. Echte 
fanaten kiezen voor 2 of zelfs 3 rondes. De allerjongsten leven 
zich gratis uit op de Finse piste voor 1 of 2 rondes van 500m. 

Zuchten en 
puffen langs de 
oevers van de 

Dender

Bokaal
Kidsrun 09.30 uur
Hoofdwedstrijd 10.00 uur 

individueel € 7 pp
groep € 5 pp (min. 10 pers.)
Dag zelf: hoofdwedstrijd € 10 
Kidsrun gratis 
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#DIY

#LEREN

Zoek je honing?  
Volg de bij

Vrijetijdshuis
10.00 – 13.00 uur

De Koninklijke Vlaamse Imkersgilde van het Pajottenland 
strijkt neer in de bib en maakt je wegwijs in de wondere 
bijenwereld. Wil je graag zelf imker worden of vraag je je af  
waar je lokale honing kan verkrijgen? Kom dan zeker langs! 
De imkers brengen wat van hun vers geslingerde 
honing mee. Proeven mag! 

ZATERDAG
19.05.2018

IMKERS IN  
DE BIB MET 
PROEVERTJES 

gratis

ZATERDAG
19.05.2018

Ontdek welke planten er groeien in de vrije natuur en waarvoor 
je ze kan gebruiken. Eva Engels is herboriste en neemt je 
mee op pad. Onderweg krijg je praktische tips en weetjes over 
de wilde kruiden. Leer wat je met al dit natuurmoois kan doen 
in de keuken of in je huisapotheek.

KRUIDEN- 
WANDELING 
EVA ENGELS 

Ontdek de  
kracht van 
wilde  

kruiden!

Vertrek aan het Vrijetijdshuis
09.45 – 12.00 uur

basis € 10 • abo € 9
tip: aangepast schoeisel  
en regenkledij 

#GROEN#FOOD

#LEREN
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Wij zijn gezellig samen 
en luisteren naar elkaar. 
Nederlands spreken is 
ons doel, en dat geeft 

een warm gevoel

Vrijetijdshuis 
09.00 - 11.00 uur
niet tijdens schoolvakanties

Wil je graag je Nederlands oefenen? Heb je zin in boeiende 
gesprekken? Wil je graag je dorpsgenoten beter leren kennen? 
Bij ‘Praten in de bib’ ontmoeten Nederlandstaligen en 
anderstaligen elkaar in een gezellige, open sfeer. 

ELKE 
MAANDAGVOORMIDDAG

PRATEN 
IN DE BIB

gratis 
inschrijven is niet nodig

MAANDAG
11.09 | 23.10 | 04.12.2017 
15.01 | 26.02 | 09.04 | 28.05 | 25.06.2018

Leesclubs zijn weer helemaal in. Zelfs het treindagblad 
Metro heeft er eentje. En wij nu ook. De tofste zelfs! Babbelen 
over boeken, dat is wat we doen. Over het boek dat we samen 
lazen, en over andere dingen des levens. 

LEESCLUB Ik kan alleen 
slapen wanneer 
ik omgeven ben 
door boeken

Vrijetijdshuis 
20.00 - 21.30 uur

gratis

#LEREN
#LEREN
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#JEUGD

#ZELF ORGANISEREN 

Plan je zelf binnenkort een 
straatfeest, muziekfestival, 
sportwedstrijd of privé tuinfeest? 
Heb je een wild idee maar weet 
je niet goed wat en hoe?

Neem een kijkje op 
www.liedekerke.be/vrije-tijd 
bij ‘evenement organiseren’. 
Wij helpen je graag!

PAASVAKANTIE
& ZOMERVAKANTIE

Vakantiekampen zijn leuke themaweken voor kinderen 
van 2,5 tot 12 jaar. Samen met gebrevetteerde animatoren 
beleven zij speelse, actieve en fantasievolle weken!

VAKANTIE - 
KAMPEN
LENTE EN ZOMER 

Play is the 
highest form  
of research

Bokaal
paasvakantie en zomervakantie

inwoner Liedekerke  
€ 50 per week • niet-inwoner 
Liedekerke € 105 per week68
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#PRAKTISCH
UiT iN17 0

KOOP JE TICKET!
Tickets koop je online  
of aan de UiT-Balie in  
het Vrijetijdshuis, vanaf 
zaterdag 10 juni 2017! 

ONLINE
Koop je ticket online via  
www.liedekerke.be/vrije-tijd 
Dé snelste en makkelijkste 
manier! Betalen kan via 
bancontact, visa/mastercard, 
homebanking en paypal*. 
Na betaling ontvang je jouw 
ticket in je mailbox.

Het ticket print je zelf en  
breng je mee naar de 
voorstelling of activiteit.

* Voor online reservaties en 
betalingen betaal je een kleine 
transactiekost. Deze is verschillend 
per betaalmethode en/of bank.

UIT-BALIE
De UiT-balie vind je in  
het Vrijetijdshuis. Betalen  
kan cash of via bancontact.  

OPENINGSTIJDEN 
VRIJETIJDSHUIS
ma-di-do 15.00 – 20.00 uur
wo 13.00 – 18.00 uur
vr 09.00 – 12.00 uur
za 10.00 – 13.00 uur

BASIS • ABONNEMENT
Voor alle voorstellingen en 
activiteiten is er een basisprijs 
of abonnementprijs. Een 
abonnement bestaat uit 
minimum vier activiteiten, 
die je zelf kan kiezen. 
Een toneelabonnement 
bestaat uit minimum drie 
toneelvoorstellingen van de 
lokale gezelschappen.

VRIJETIJDSKOMPAS
Personen met een 
vrijetijdskompas genieten 
korting. Zij betalen € 1,50 
voor een activiteit van één 
dagdeel of € 3 voor een 
dagactiviteit. Wil je weten of je 
in aanmerking komt voor een 
vrijetijdskompas? Vraag meer 
info in het sociaal huis.

GC Warande

Vrijetijdshuis

Bokaal
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LOCATIES  
      
GC Warande 
Opperstraat 31
1770 Liedekerke

Vrijetijdshuis / bibliotheek
Warandestraat 22
1770 Liedekerke

Bokaal
Sportlaan 3A 
1770 Liedekerke

053 64 55 82
uit@liedekerke.be

PARKING
Je kan je fiets of auto 
gemakkelijk parkeren 
aan GC Warande, het 
Vrijetijdshuis en Bokaal. 

OPENBAAR VERVOER
Bushalte ‘Steinfurtdreef/
Dorpsplein’, net voor de deur 
(lijnnummer: 355)



GEEF EENS  
EEN TICKET  
CADEAU! 
Wat denk je van een originele 
geschenkbon van #UiTin1770? 

Je kan kiezen tussen 10 euro, 
15 euro of 20 euro. De bon kan 
ingeruild worden voor een ticket 
van een voorstelling, lezing, 
workshop of activiteit naar keuze.

Te koop aan onze UiT-balie!

Meer info
www.liedekerke.be/vrije-tijd 

www.uitinliedekerke.be
Instagram #UiTin1770

Facebook #UiTin1770
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JOIN  TEAM
UiT iN17 0

Wij zoeken vrijwilligers:
— studenten of bollebozen 

fotografie, communicatie, 
journalistiek, film voor 
knappe reportages in woord 
en beeld!

— straffe mannen en vrouwen 
voor het bemannen/
bevrouwen van de toog, 
onthaal van artiesten 
of bezoekers, opbouw en 
afbraak van evenementen, 
hulp bij techniek, licht en 
geluid (onder begeleiding 
van onze technieker), …

— helpende handen in 
de gezelligste bib van 
Vlaanderen voor het 
wegplaatsen van boeken, 
gidsen van bezoekers 
doorheen de collectie, 
voorlezen aan kleuters, 
met anderstaligen 
Nederlands oefenen, kleine 
herstellingen (textiel, 
elektro, fietsen) tijdens één 
van de Repair Cafes, …

— toffe jongeren voor 
het bemannen van de 
jeugdhuistoog, voor het 
organiseren van activiteiten 
in het jeugdhuis of 
misschien zelfs grootsere 
projecten!

#WORD VRIJWILLIGER
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Stel je  
kandidaat via  

www.liedekerke.be 
/vrijwilligers




