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Kennismaekerij 2020

EEN GEZOND EVENWICHT 
IN LIJF EN LEDEN
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VOORWOORD

Na vijf succesvolle edities van het Boekenfeest gaat  
het initiatief dit jaar verder onder een nieuwe vlag:  
de Kennismaekerij.
 
We willen de Izegemnaar kennis laten maken met tal van 
onderwerpen, onderdompelen in een nieuwe wereld, 
de ogen openen voor maatschappelijke problemen en 
andere standpunten. De Izegemse bibliotheek is bij uitstek 
hét kenniscentrum voor jong en oud. Informatie zoeken 
en vinden, geletterdheid in de breedste vorm, kennis 
opsnuiven… Met de Kennismaekerij zetten we een stap 
dichter bij de bibliotheek 3.0. Een belevingsbibliotheek die 
over de muur kijkt, samen met tal van partners, om mensen 
samen te brengen.
 
‘Een gezond evenwicht in lijf en leden’ is meer dan ooit een 
actueel thema. Tijdens de coronaperiode werden en worden 
heel wat mensen mentaal getroffen door de omstandigheden, 
maar ook fysiek. Terwijl de ene begon te sporten, viel de 
andere helemaal stil in zijn of haar kot.
 
Met een boeiend en gevarieerd programma zet de 
Kennismaekerij u alvast op het goede spoor, ook tijdens  
deze bijzondere tijden 
 
Kurt Himpe 
Schepen van Bibliotheek
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WOENSDAG 23 SEPTEMBER – 20U00
8 EURO – ZAAL ISO (SINT-JORISSTRAAT 62)
SONJA KIMPEN – MINDER PIEKEREN,  
MEER ENERGIE!

Grote schoonmaak in je hoofd! 

De persoon tegen wie je het meeste praat ben je zelf. Dit is 
geweldig, als dat een positief enthousiasmerend gesprek 
is, want daar krijg je energie van.  Door dat gesprek vorm 
je gedachten. Gedachten hebben de macht elke cel van 
je lichaam, je gevoelens en je gedrag positief of negatief te 
beïnvloeden. Via gedachten kan je ook je doelen waarmaken, 
je leven regisseren en je leven zin geven. Fantastisch als je die 
processen kan sturen. 
Helaas hebben veel mensen last van hun gedachten. Dat 
heet piekeren.  Het zijn boycottende gedachten die het plezier 
van je leven vergallen, je de slaap ontnemen en je dromen 
doen verdampen. 

In deze presentatie helpt Sonja je met dé schoonmaak in je 
hoofd en leer je gedachten gebruiken als energiebron.   
Na deze presentatie ga je met concrete actiepunten naar huis 
en zal je voor altijd anders denken!  
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WOENSDAG 30 SEPTEMBER – 20U00
8 EURO – GROTE ZAAL DE LEEST
LEEN DENDIEVEL - ASEM

Jouw hart gaat als een razende tekeer, zweetparels op het 
voorhoofd, een ijzeren gordijn blokkeert jouw borstkas en 
jouw longen zijn te klein om te ademen. Bijna dood? Ernstig 
ziek? Of gewoon gek?
Neen, je gaat niet dood, toch nu nog niet. Je bent bang, in 
paniek. Jouw lijf wil je iets vertellen.
Naar schatting heeft de helft van de bevolking last van een 
of meerdere angsten. Ook Leens getikte hart ging haar 
levensritme verstoren. In ‘Asem’ gaat ze op zoek naar de 
oorzaak van haar paniekaanvallen. Wat gebeurt er in jouw 
hoofd tijdens zo’n aanval? Kan je er iets aan doen om ze te 
voorkomen?
Leen is actrice. Je kent haar wellicht van tv-rollen in onder 
meer ‘16+’ en ‘Thuis’.

ZONDAG 4 OKTOBER – 15U00 – 17U00
2.5 EURO – EPERON D’OR (PRINS ALBERTLAAN 5)
WANDELEN LANGS IZEGEMSE WOORDEN 
EN BEELDEN

We wandelen over Izegemse straten en pleinen en op een 
viertal locaties houden we halt. Daar worden we persoonlijk 
begroet door Izegemse auteurs. Zij presenteren hun werk 
en lezen telkens een fragment voor. Als extraatje geeft de 
gids meer uitleg over de standbeelden die we onderweg 
tegenkomen. 

graag inschrijven via eperondor@izegem.be  
of 051 31 64 46
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WOENSDAG 7 OKTOBER – 19U00 TOT 22U00
5 EURO - MEILIEF (KORENMARKT 10)
FIT IN JE HOOFD – WORKSHOP VERSTERK JE 
VEERKRACHT

Voelt het soms alsof er te veel van je gevraagd wordt? Wil jij 
je plezier in het leven vergroten? Wil je sterker in je schoenen 
staan?

Iedereen heeft wel eens een dipje. De manier waarop je 
ermee omgaat bepaalt of je snel weer recht krabbelt. Hoe 
hoger je veerkracht, hoe beter je met dipjes omgaat.

Een getrainde lesgever dompelt je gedurende drie uur onder 
in de wereld van de veerkracht. Je maakt kennis met  
10 eenvoudige tips die je veerkracht boosten en inspireren 
tot een gezonder en gelukkiger leven. Meer nog, ze zorgen 
ervoor dat je kwaliteiten meer naar boven komen. Geen 
zweverige toverformules, maar handvaten die je echt een 
houvast bieden. En die je ook thuis, op het werk, in je relatie 
en met vrienden helpen om sterker in je schoenen te staan.

ZATERDAG 10 OKTOBER – 11U00 TOT 12U00
GRATIS – GROTE ZAAL DE LEEST
START KINDER- & JEUGDJURY

Voor alle andere jonge lezers is er eveneens om 11u het 
jaarlijkse startmoment vaar de Vlaamse Kinder- & Jeugdjury. 
Die is er voor alle kinderen van het derde leerjaar tot en met 
het vierde middelbaar die graag lezen. Ben je benieuwd? 
Kom dan zeker af! Dan is er nog steeds geen enkele 
verplichting om je te engageren voor het hele jaar. Wij 
voorzien alvast een spetterende start!
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ZONDAG 18 OKTOBER – 14U30
19.50 EURO – GROTE ZAAL DE LEEST
RUPSJE NOOITGENOEG (2+)

‘In oktober komt ieders favoriete insectje naar Izegem!  
De natuur en haar problemen op kindermaat… maar dan 
wel dansbaar, een beetje stout en vol humor. Een feest voor 
(groot)ouders en hun (klein)kinderen!’
De hartverwarmende familievoorstelling ‘Rupsje Nooitgenoeg’ 
is gebaseerd op vier spannende verhalen van Eric Carle. 
In een prachtige en kleurrijke theatershow komt niet alleen 
dit hongerige rupsje tot leven, maar ook 75 andere karakters 
uit vier bekende verhalen van de wereldberoemde auteur. 
In een spel van licht, geluid en beelden worden kleine en 
grote bezoekers meegenomen in de wereld van het Blauwe 
Paard, Vader Zeepaard, het Eenzame Vuurvliegje en Rupsje 
Nooitgenoeg. Een magische, ritmische voorstelling waarbij u 
met een glimlach op uw gezicht het theater verlaat.
De 75 kleurrijke poppen, de ritmische muziek en bijzondere 
licht- en geluidseffecten brengen groot en klein in 
verwondering. 
Van dit rupsje krijg je nooit genoeg!

cultuurhuis
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WOENSDAG 21 OKTOBER – 20U00
8 EURO (GRATIS VOOR VSVK-ABONNEES)  
GROTE ZAAL DE LEEST
GEZOND EVENWICHT IN LIJF EN LEDEN

In een panelgesprek gaan drie mannen, elk met hun eigen 
medische of paramedische achtergrond het gesprek met 
elkaar aan. We stellen deze drie graag aan je voor als:
• Bruno Vanhecke:  sportarts -fysische geneeskunde en 

revalidatiearts bij AZ Delta - clubdokter bij Club Brugge 
• Gino Devriendt: sportdiëtist bij o.a. AA Gent, Cercle 

Brugge…
• Jeroen Cruyt: inspanningsfysioloog en sportpodoloog.
Sportjournalist Bram Lambert (geboren Izegemnaar en 
professioneel actief als sportanker voor Telenet Playsports)  
modereert het debat.

MAANDAG 26 OKTOBER – 14U30
5 EUR VVK / 6 EUR ADD – GROTE ZAAL DE LEEST
HORANKA UYTTENHOVE: SLAAPPROBLEMEN
(I.S.M. SENIORENACADEMIE)

Horanka Uyttenhove is als psycholoog verbonden aan 
het slaapcentrum van AZ Delta Roeselare. Daar geeft ze 
slaaptraining aan mensen met insomnie. In deze lezing 
neemt ze je mee naar de wereld van het slapen. Ze zal 
toelichten hoe slaap werkt, wat er verkeerd kan lopen, hoe 
een slaaponderzoek verloopt en ze geeft nuttige tips bij 
slaapproblemen.

dienstencentrum
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WOENSDAG 11 NOVEMBER – 20U00
5 EURO – AUDITORIUM HERMAN ROELSTRAETE  
(KRUISSTRAAT 13)
CHRISTOPHE BUSCH – POLARISATIE ALS 
VERRIJKING / BEDREIGING

In deze lezing analyseert Christophe Busch het begrip 
van polarisatie. Hij licht toe welke verschillende elementen 
aan de basis liggen van het fenomeen waarbij groepen 
mensen lijnrecht tegenover elkaar komen te staan. Aan de 
hand van historische casussen toont hij aan welke invloed 
mechanismen zoals groepsdynamiek en gehoorzaamheid 
hebben en welke vijf gedragsrollen we kunnen identificeren? 
Tot slot worden ook nog enkele handvatten aangereikt om 
negatieve vormen van polarisatie te counteren.

Christophe Busch is directeur van het zopas opgerichte 
Hannah Arendt Instituut voor diversiteit, stedelijkheid 
en burgerschap. Voorheen was hij Algemeen 
Directeur bij Kazerne Dossin (Memoriaal, museum en 
documentatiecentrum over Holocaust en Mensenrechten in 
Mechelen).

Met ondersteunende tentoonstelling: ‘En nochtans, het licht 
schijnt ook in de diepste duisternis – Exodus Charlotte en 
Esra, vluchtelingen vroeger en nu’.

Deze lezing zou oorspronkelijk doorgaan op 1 april 2020; 
Omwille van Corona werd dit uitgesteld. Tickets van april 
blijven uiteraard geldig.
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VRIJDAG 13 NOVEMBER – 20U00
8 EURO – AUDITORIUM HERMAN ROELSTRAETE  
(KRUISSTRAAT 13)
DR ALBERT CLARYSSE – ONGECENSUREERD

Dr. Albert Clarysse (Izegem °1936) herleeft zijn jeugdjaren 
tijdens de oorlog, en de strenge opvoeding in de lagere 
school en het college in Izegem. Pas aan de universiteit vond 
hij zijn gading. Expo 58 overtuigde hem dat hij zich moest 
specialiseren in de V.S. Hij greep er de kansen die hem 
geboden werden. Hij bracht het tot Assistant Professor of 
Medical Oncology aan de University of Utah in Salt Lake City. 
Omdat zijn specialiteit praktisch onbestaande was in België, 
besliste de 37-jarige canceroloog in 1974 naar België terug te 
keren. Het AZ St.-Jan te Brugge werd zijn eindbestemming. 

Zijn Amerikaanse opvattingen botsten algauw met die van 
de directie (1974-2001). Op handen gedragen door zijn 
patiënten, werd hij la bête noire in het AZ. Canceroloog 
Clarysse zag veel ruimte voor verbetering in de aanpak van 
kankerpatiënten. Hij maakte dit duidelijk in woord en schrift. 
Dit werd hem niet in dank afgenomen door de Orde der 
Geneesheren. Samen met enkele collega’s organiseerde hij 
een borstkankerkliniek, die tot de best gekende van het land 
hoorde. Op zijn 70 jaar met pensioen, begon een tweede 
leven, al even druk als het eerste. Ondertussen vierentachtig 
geworden blikt hij terug op een boeiende carrière.  Hij wordt 
geïnterviewd door bibliothecaris Nicolas Cappelle.
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WOENSDAG 18 NOVEMBER- 20U00
8 EURO– PRIZMA CAMPUS COLLEGE
JONG SPORTGEWELD AAN HET WOORD

Ook dit jaar vinden wij het belangrijk om onze lokale jeugd 
aan het woord te laten. Stijn Werbrouck, sportfunctionaris 
in Izegem, presenteert een wervelende show boordevol 
getuigenissen en acties van talent van eigen bodem uit 
verschillende sportdisciplines. Verder wordt ook ingegaan op 
hoe je jeugd (beter) kan betrekken in de dagelijkse werking 
van jouw sportclub. Een avond om niet te missen!

GRATIS VOOR LEERLINGEN EN LEERKRACHTEN  
VAN PRIZMA OF OP VERTOON VAN EEN LIDKAART  
VAN EEN IZEGEMSE SPORTCLUB.

VRIJDAG 27 NOVEMBER – 20U00
8 EURO – ZAAL ISO (SINT-JORISSTRAAT 62)
PETRA DE SUTTER – DE MAAKBARE BABY,  
EEN ONBEGRENSD VERLANGEN

De vruchtbaarheidsrevolutie: laatste hoop of riskante hype?
Eén op de zes koppels heeft medische hulp nodig om 
zwanger te raken. Gelukkig voor hen maakte de wetenschap 
al grote sprongen: van IVF, zaad- en eiceldonatie en 
draagmoederschap tot baarmoedertransplantatie. Maar daar 
stopt het niet. Straks kweken we misschien zaad- en eicellen 
uit onze eigen huid. De vruchtbaarheidsrevolutie komt eraan. 
De Maakbare Baby is een boek op het kruispunt tussen 
wetenschap, ethiek en de diepmenselijke kinderwens.  
De auteur geeft een overzicht van alle mogelijke 
behandelingen, doorspekt met verhalen van jonge (wens)
ouders. Internationaal bekende wetenschappers en filosofen 
wakkeren het maatschappelijke debat mee aan. Want de vraag 
blijft: hoe ver gaan we om onze kinderwens te vervullen?



20 21

WOENSDAG 2 DECEMBER – 14U30
WOENDAG 2 DECEMBER – 20U00
8 EURO – ZAAL ISO (SINT-JORISSTRAAT 62)
MEDISCHE CLICHES DOORBROKEN

Iedereen kent er wel enkele, uitspraken als ‘elke dag een 
glas rode wijn is goed voor het hart’ of ‘elke dag een 
aspirientje is goed voor de hersenen’. Medische clichés,  
er zijn er heel veel van!
Samen met een panel van artsen gaan we na welke van die 
clichés waar zijn, en welke niet.

Omdat het belangrijk is dat jij iets aan die informatie hebt, 
kunnen alle suggesties van onderwerpen anoniem bezorgd 
worden in het Dienstencentrum De Leest of in de bibliotheek. 
Voor wie anonimiteit van ondergeschikt belang is, kan ook 
altijd een e-mail sturen naar julie.kesteloot@izegem.be. Heb jij 
een vraag? Twijfel dan niet en laat ze ons zeker weten!

De namiddag- en het avondgesprek zullen niet identiek 
zijn. In de namiddag zullen we meer focussen op 
ouderdomskwaaltjes, waar we ’s avonds meer zullen ingaan 
op de algemene clichés.

DONDERDAG 10 DECEMBER – 20U00
8 EURO – ZAAL ISO (SINT-JORISSTRAAT 62)
PROFESSOR NICO CALLEWAERT – EEN VACCIN 
TEGEN COVID-19

Wereldwijd hebben bedrijven en onderzoekscentra zich 
geëngageerd om zo snel mogelijk een geneesmiddel en/of een 
vaccin te vinden tegen covid-19. Eiwitbioloog Nico Callewaert 
zoomt in op de queeste van viroloog Xavier Saelens, zichzelf 
en hun team. 
Terwijl het overgrote deel van de UGent’ers noodgedwongen 
telewerkte, gonsde het (en gonst het nog steeds) in enkele 
labo’s van bedrijvigheid. Virologen, biotechnologen en 
medische wetenschappers zijn – op voldoende afstand van 
elkaar – op zoek naar manieren om covid-19 klein te krijgen.
In het UZ Gent lopen onder meer klinische tests met Leukine, 
een al bestaand geneesmiddel dat zou kunnen helpen de 
longfunctie te herstellen bij patiënten met covid-19. In de 
faculteit Farmaceutische Wetenschappen onderzoekt men de 
mogelijkheid om een diagnose te stellen via analyse van de 
eiwitten in bloedstalen, en verschillende onderzoekers uit de 
faculteit Diergeneeskunde zijn druk in de weer met vaccin-
onderzoek.

dienstencentrum
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DINSDAG 15 DECEMBER – 20U00
8 EURO – AUDITORIUM HERMAN ROELSTRAETE  
(KRUISSTRAAT 13)
ANN CEURVELS – ETIKETJES

Vind jij ook dat alle kinderen tegenwoordig wel iets hebben?  
Autisme bijvoorbeeld. Daar hoorde je pakweg twintig jaar 
geleden toch amper iets over. Of wel, maar dat waren dan 
kinderen die stil in een hoekje zaten te kwijlen. Rain Man,  
of zoiets. 
Erger jij je ook blauw wanneer je ouders ziet worstelen 
met hun veel te verwende kinderen? Die overal opkruipen, 
afduiken of aan zitten zonder daar ook maar één opmerking 
over te krijgen. En voel jij ook die onweerstaanbare drang 
om de ouders daarop te wijzen? Maar je aarzelt omdat je 
steevast vier letters naar je hoofd krijgt gesmeten: ADHD. 
Nog zo’n nieuwe ‘ziekte’. Vroeger ook nooit over gehoord.
Wel, dan zijn dit boek en deze lezing echt iets voor jou. Heel 
veel kinderen hebben tegenwoordig een ‘etiketje’. Een label 
dat vertelt wat ze kunnen of net niet kunnen. Maar is dat nu 
positief, of net niet?
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WOENSDAG 6 JANUARI – 20U00
8 EURO – ZAAL ISO (SINT-JORISSTRAAT 62)
RUDY PEVENAGE – DER RUDY

In de Tour de France van 1980 pakte de krachtige Belg Rudy 
Pevenage de gele trui. Een trui die hij 9 dagen droeg en hij 
wist uiteindelijk met de groene trui Parijs binnen te rijden. 
In zijn tijd als beroepsrenner reed Pevenage voor grote 
ploegen uit België, Italië en Nederland en won verschillende 
koersen. 
Na zijn wielercarrière werd hij ploegleider van onder andere 
het Duitse Telekom. Ook was hij begeleider van Jan Ullrich 
en had hij een groot aandeel in de tourzege van de Duitser. 
Pevenage komt op die manier in aanraking met de Spaanse 
dopingarts Eufemiano Fuentes en de Italiaanse wondertrainer 
Luigi Cecchini. Hij raakt zo verstrikt in Operacion Puerto, 
waarbij er invallen worden gedaan in rennershotels tijdens 
grote wielerkoersen en ook Pevenage wordt
gearresteerd.

Der Rudy is het boek over “de rosse van Moerbeke’ die uit 
het niets voer voor de pers werd. Die als wielrenner werd 
gestuurd en later als begeleider zelf stuurde. Een onthullend 
verhaal dat de lezer meeneemt van wielergeel tot bloedrood.
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DONDERDAG 14 JANUARI – 20U00
8 EURO – ZAAL ISO (SINT-JORISSTRAAT 62)
KAROLA’S KITCHEN

Door de overvloed aan informatie rond gezond eten, is het 
tegenwoordig moeilijk om de zin van de onzin en hoofdzaken 
van bijzaken te onderscheiden. Tijdens een lezing geeft 
Karolien daarom met veel enthousiasme en de nodige 
wetenschappelijke onderbouwing een klare kijk op wat 
gezonde voeding nu precies is. De filosofie van Karolien draait 
rond feitelijke wetenschap, het (leren) aanvoelen wat voor 
ons unieke lichaam het beste werkt én praktische, haalbare 
trucs. Samen vormen deze dé sleutel naar een evenwichtig 
eetpatroon en een gezonde levensstijl. En bijgevolg naar een 
meer energiek, fit en blij lichaam.
Karolien is de oprichtster van de blog Karola’s Kitchen en 
auteur van de boeken ‘Gewoon Gezond - eet volgens je 
buikgevoel’, na drie drukken volledig uitverkocht en Karola’s 
Kitchen - ‘Elke dag gewoon gezond’, dat intussen toe is 
aan zijn vierde druk. Met haar boeken, website en sociale 
media motiveert ze mensen om helemaal te gaan voor een 
voedzaam en evenwichtig eetpatroon.

©Thomas Legrève
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PRIJZEN EN REDUCTIES

TICKETPRIJZEN EN REDUCTIES
Wanneer je over een vrijetijdspas beschikt, geniet je een 
reductie van 50 procent op alle voorstellingen.
Bij aankoop van vier tickets (voor eenzelfde of voor 
verschillende voorstellingen) in één reservatie, ontvang je één 
gratis filmticket voor een filmvoorstelling in De Leest.  Indien 
je jouw reservatie online doet, dien je zelf naar dit filmticket te 
vragen bij de eerste voorstelling.

TICKETS RESERVEREN EN BETALEN
1. Tickets zijn beschikbaar vanaf dinsdag 1 september.
2. Tickets kopen online
 Via de link webshop-vrijetijd.izegem.be kan je voor alle 

voorstellingen tickets reserveren en betalen vanaf.  
Je kan jouw tickets gewoon thuis afprinten, of op jouw 
smartphone bewaren.

3. Tickets kopen aan de balie
 Aan de onthaalbalie van de bibliotheek kan je voor alle 

voorstellingen tickets verkrijgen tijdens de openingsuren. 
Betalen kan enkel met bancontact.

 Voor voorstellingen die plaatsvinden in De Leest, kan je  
ook aan de balie van De Leest kaarten verkrijgen, enkel 
met bancontact. 

4. Avondkassa
 De avondkassa is steeds open een half uur voor de 

voorstelling (één uur voor voorstellingen in de Leest).  
Daar kan enkel betaald worden via bancontact.

TICKETS ANNULEREN
Betaalde tickets kunnen enkel geannuleerd worden bij 
uitverkochte voorstellingen en dit tot 3 dagen voor de 
voorstelling.
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