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vtbKultuur Knuffel-dag  Knokke-Heist 
(org. Provinciaal bestuur & afd. Knokke-Heist) 

Zaterdag 7 april 2018 
Deelnameprijs: €50 of €45 voor leden vtbKultuur 

 

Beste vrienden van vtbKultuur DAMME, 
 
Ook wij willen met onze afdeling Damme present zijn op deze prille lentedag en gezonde 
zeelucht opsnuiven maar vooral met heel velen op zoek gaan naar aangename en boeiende 
ontdekkingen in deze nabije kustgemeente. We rijden met eigen of openbaar vervoer of 
carpooling en spreken aldaar af voor het programma als volgt: 
 

 9u00: Hartelijk welkom in CC. Scarpoord, Maxim Willemspad 1. Koffie en croissant om 
de dag goed te starten. Van hieruit alle verplaatsingen naar de bezoeken heen en terug 
met pendelbus. Zowel in de voor- als in de namiddag. 

 10u00: We vertrekken naar HET ZWIN, de vernieuwde internationale vogelluchthaven: 
45 min. met gids en 45 min. zonder gids. Onze trekvogels nemen je mee op een 
fascinerende tocht.  Geniet van de prachtige Zwinnatuur bij het begin van de lente  en 
maak kennis met de bijzondere vogel- en plantenrijkdom van het gebied. 

 12u00: Laat het smaken ! Na het  aperitief volgt soep en kipfilet met druifjes à la 
vtbKultuur.  Water, glas wijn of pils en koffie inbegrepen ! 

 14u00: Volg je kleur naar het Sincfalamuseum: ontdek in het oude schoolgebouw het 
harde dagelijkse leven van de Heistse vissers en hun familie. Grasduin in het 
bezoekerscentrum in de geschiedenis van 2000 jaar Zwinstreek. Eén uur met gids en 
erna volgt een ‘special act’. Een tijdelijke gelegenheidstentoonstelling is een meenemer: 
“Cafés en middenstand in de badstad”, 500 foto’s e.a. brengen je in een nostalgische 
roes (G. Devent & A. Roels) 

 16u30: Paljas: een “ Knoks blondje of bruintje” (biertje weliswaar !) om af te sluiten en 
gezellig na te praten 

 
De prijs omvat dus onthaalkoffie met croissant, lunch zoals beschreven, 2  bezoeken met 
gidsen, afsluitend drankje en busvervoer ter plaatse naar ’t Zwin en Sincfala. 

Niet wachten maar  zonder dralen aanmelden bij penningmeester Willy Soenens,  
willysoenens@telenet.be  of tel. 050 / 35 05 74 , met girering van het passend bedrag via 
onze bankrelatie: vtbKultuur DAMME  BE51 0000 2582 7662 . Tot en met 7 maart mogelijk. 
 
Uitziend naar U allen,  
 
 
Johan Dessein, voorzitter vtbKultuur DAMME 
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