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TORHOUT

DOOR JOHAN SABBE

De voorstellingen hebben plaats
op zaterdag 26 januari, woensdag
30 januari, vrijdag 1 februari en
zaterdag 2 februari, telkens om 20
uur in het cultuurcentrum de
Brouckere. De kaartenverkoop
loopt opvallend vlot, maar er zijn
nog voldoende tickets beschik-
baar. Regisseur Peter Savels, die
uit Torhout afkomstig is, is be-
stuurslid van De Vondeling.
“De samenwerking met Tordale
maakt het stuk heel speciaal”, zegt
penningmeester Tine Hansebout,
die al vele jaren bij De Vondeling
acteert. “De vaste cast bestaat uit
elf sprekende rollen en achttien fi-
guranten: leden van de Vondeling
en cliënten van Tordale. Onder de
laatstgenoemden zijn er vijf bewo-
ners uit de Gitsstraat, een persoon
die zelfstandig woont op de Burg,
een uit het kasteeltje in de Lichter-
veldestraat, een uit de hoofdvesti-
ging in de Bruggestraat en een uit
een huis in Lichtervelde. Samen
met hen hebben er zich ook enke-
le vrijwilligers aangeboden die de
Tordale-cliënten naar de repetities
brengen, hen assisteren en hen
terugbrengen. Dat vergt voor ve-
len een groot engagement, maar
het loont zeker de moeite. Deze
vorm van samenwerking is inclu-
sie op z’n mooist. Het betekent
weliswaar hard repeteren.”

VERHAAL

Het verhaal speelt zich af in de
Torhoutse Eugeen Van Oyestraat
– in de volksmond de Van Oyens-
reke genoemd. Daar woont het fic-
tieve gezin Van Achter. 
“Moeder Trees is labiel, vader
Marcel heeft een frietzaak”, licht
Tine een tipje van de sluier op.

“Dochter Nienke is bezig met het
spirituele en houdt van tattoos. De
andere dochter Sophie is een gla-
mourgirl en wil een BV worden.
Als de hele straat de Lotto wint en
het gezin Van Achter niet, gaan
de poppen aan het dansen. Trees
nam dit keer toevallig niet deel,
maar kocht wel lotjes ten voordele
van het speelplein De Warande.
Die vergissing is voor haar reden
genoeg om in een bodemloze de-
pressie weg te zakken.”
“Het buurkoppel Odette en Marc
won 6,3 miljoen euro en buur-
vrouw Vera moet zich tevreden
stellen met 1 miljoen euro. De bu-
ren komen te pas en te onpas bij

Trees en Marcel over de vloer, wat
niet bevorderlijk is voor de vrolij-
ke sfeer. Tot overmaat van ramp
wil tv-presentatrice Roos een rea-
litysoap over het verliezende gezin
maken. Samen met haar camera-
man Pol trekt ze bij de Van Ach-
ters in en zo wordt het program-
ma De Verliezers een feit.”

VEEL GELD IS NIET ALLES

“Tijdens het stuk zal het publiek
getuige zijn van de introductie
van de seniorenfrituur, een idee
van Marcel en het gat in de markt
van de vette hap. Ook doet dochter
Sophie pogingen om een rolletje
in een soap te bemachtigen.”

“Voorts maken we kennis met
Bea, een op geld beluste advocate,
en oma Bolle, de levende reclame
voor de seniorenfrituur. Intussen
blijven de buren hun rijkdom eta-
leren en wordt het duidelijk dat te
veel geld hebben ook niet alles is.
Als uiteindelijk de frietzaak van
Marcel flopt, lijkt het geluk bij de
familie Van Achter voorgoed ver-
dwenen te zijn. Totdat Trees toch
iets wint... Het stuk is een serieu-
ze knipoog naar onze consump-
tiemaatschappij, waarin geld lang
niet altijd gelukkig maakt.”

Voor toegangskaarten (10 eu-

ro): www.ticketwinkel.be.

V I E R M A A L  ‘ D E  V E R L I E Z E R S ’  I N  C C  D E  B R O U C K E R E

De Vondeling op scène
met cliënten van Tordale
TORHOUT In een regie van Peter Savels speelt toneelkring De Vondeling viermaal de komedie ‘De Verlie-
zers’. Het bijzondere aan de productie is niet alleen dat het stuk gesitueerd wordt in de Torhoutse Eugeen
Van Oyestraat, maar vooral dat er zich onder de figuranten diverse cliënten van Tordale bevinden, de lokale
voorziening voor mensen met een verstandelijke beperking. Een prachtig voorbeeld van inclusie in het theater.

De cast, de regisseur en de medewerkers van ‘De Verliezers’, de nieuwe productie van De Vondeling. (foto JS)

TAART IN KUNSTACADEMIE

De Torhoutse Kunstacademie

bestaat in 2019 precies tien jaar en

wil dat graag vieren. Op vrijdag 11

januari om 20 uur zetten de leer-

krachten de verjaardag in de verf

met een podiumvoorstelling in het

cc de Brouckere. Ze hebben de

opvoering zelf opgebouwd rond

Het Grote Taartenboek van de

Nederlandse schrijver Toon Telle-

gen. De toegangskaarten kosten 4

euro en zijn te koop via het cultuur-

centrum, www.ccdebrouckere.be.

FAMILIEWERKDAG IN BOS

Op zondagvoormiddag 13 januari

organiseert Natuurpunt Torhout

een familiewerkdag in Groenhove-

bos. De aanwezigen brengen

tuinhandschoenen mee en eventu-

eel ook een hark, een riek en/of

een snoeischaar. Afspraak om 9

uur op de parking van Groenhove

in de Bosdreef, pal tegenover de

manege. Einde omstreeks 12 uur.

Info: Roney Debaillie, 0484 48 15

47, naar wie je ook kunt bellen als

je eventueel wat later komt.

VINKENGEWEST BIJEEN

Op zondag 13 januari om 9.30 uur

in het OC Edewallehof in Edewalle

komt het vinkengewest Torhout in

vergadering bijeen. Op de agenda:

openingswoord door voorzitter

Valerie Vermeersch, binnenbren-

gen verbeterde computerlijsten,

binnenbrengen ledenlijsten, bin-

nenbrengen ondertekend kasver-

slag, binnenbrengen lijst overleden

leden, opgeven bijlokalen, rond-

vraag en varia. Alle afgevaardigden

worden ter plaatse verwacht om

het seizoen voor te bereiden.

NIEUWJAAR BIJ SAMANA

Op maandag 21 januari om 14 uur

in het woonzorgcentrum Sint-

Augustus heeft het nieuwjaarsfeest

en de voorstelling van het nieuwe

jaarprogramma van Samana plaats.

Na de nieuwjaarswens door voor-

zitter Camilla Benoot is er muziek,

gevolgd door een koffietafel met

boterkoeken. Deelnemen kost 6

euro. Er wordt gevraagd om uiter-

lijk op 17 januari in te schrijven bij

Camilla Benoot, 050 21 65 67. Zij is

de voorzitter van Samana.

VLAS OVER MEDICATIE

Op donderdag 24 januari om 14 uur

in zaal Jonkhove in Aartrijke orga-

niseren de Vlaamse Actieve Senio-

ren Torhout-Houtland een voor-

dracht over het goede gebruik van

medicatie. Apotheker Inge Huysen-

truyt komt vertellen wat medicatie

precies inhoudt en hoe ze op een

correcte manier bewaard kan wor-

den. Er wordt ook gepraat over de

zin van een medicatieschema. De

toegangsprijs bedraagt 7,50 euro,

koffie en gebak inbegrepen. Niet-

leden betalen 10 euro en dienen in

te schrijven bij een bestuurslid of

via vlastorhout.weebly.com.

KAARTEN TROEF

Uitslag van de decemberkaarting

bij kaartclub De Stadhuiskaarters

in Taverne Stadhuis in Wijnendale.

Heren: 1. Johan Kindt (3-358), 2.

Wilfried Denolf (3-319), 3. Rik Bonte

(3-288). Dames: 1. Hannelien Ghe-

kiere (2-256), 2. Margriet Vancoillie

(2-234), 3. Rita Strubbe (2-218).

Stand bij de heren: 1. Geert Vervae-

le (10-1013), 2. Wilfried Denolf (9-

1214), 3. Pieter Lingier (8-1101).

Stand bij de dames: 1. Martine

Spruytte (8-1072), 2. Dorine Ver-

helst (6-112), 3. Rita Vermeersch

(6-863). De volgende kaarting heeft

plaats op zaterdag 12 januari, uiter-

aard in het vertrouwde Stadhuis.

STADSKRANT

TORHOUT Op donderdag 7 februari om 20 uur in de theaterzaal
van het cultuurcentrum de Brouckere speelt het Fakkeltheater de
voorstelling Vergeet mij niet met de acteurs Carry Goossens, Manu
Jacobs en Ann De Winne. De regie is in handen van Rikkert Van
Dijck. Vergeet mij niet vertelt het verhaal van de vriendschap tussen
een dementerende grootvader en diens kleinzoon. Herman is een
oude weduwnaar die zich verscholen houdt in de vertrouwde
omgeving van zijn huis. Het weinige contact met de buitenwereld
komt van zijn kleinzoon, Stan. Deze twee handen op één buik
banen zich samen een weg door alle praktische beslommeringen
die de ouderdom met zich brengt. Als Herman door dementie
ingekapseld wordt, ontstaan er nieuwe hindernissen voor de zo
vertrouwde grootvader-kleinzoonrelatie. De ziekte ontneemt Her-
man structuur en brengt chaos in de plaats. De toegangskaarten
kosten 16 euro (basisprijs) en zijn te koop via www.ccdebrouckere.
be. De beklijvende voorstelling wordt om 19.15 uur ingeleid. (JS)

Theater over het dementeren
TORHOUT Op vrijdag 25 januari om 14 uur in de congreszaal van
het cultuurcentrum de Brouckere organiseert Neos Torhout de
voordracht Een oogarts aan het woord. In samenwerking met de
ngo Licht voor de Wereld komt oogarts Nathalie Van Meer van het
plaatselijke Sint-Rembertziekenhuis praten over de anatomie en
de functie van het oog en tevens over veel voorkomende oogaan-
doeningen, zoals cataract en glaucoom. Ze heeft het over de
oorzaken van die ziekten, de symptomen en de mogelijke behan-
deling. Aansluitend op de voordracht stelt een medewerkster van
Licht voor de Wereld de werking van die organisatie voor. De ngo
maakt kwaliteitszorg mogelijk voor de allerarmsten in de derdewe-
reldlanden, onder meer door de oprichting van oogziekenhuizen.
Ze draagt ook bij aan de preventie en behandeling van blindheid.
Na de voordracht zijn er koffie en versnaperingen voorzien. Deel-
nemen kost 12 euro voor leden en 15 euro voor niet-leden. Voor
verdere info: jozef.vandenbussche@telenet.be, 050 21 30 16. (JS)

Oogarts aan het woord bij Neos




