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ZALIG, INSPIRATIEVOL KERSTMIS 2015 & HARTELIJK, 
MOEDIG, HOOPVOL & OPTIMISTISCH 2016 TOEGEWENST!  
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TOAST LITERAIR – 23STE DAVIDSFONDS 

JUNIOR JOURNALISTENWEDSTRIJD 
‘VERSCHILLEND EN TOCH GELIJK’ 

WELKOM OP PRIJSUITREIKING  
24 JANUARI 2016 OM 10 U. 

   
 

Sinds vorig jaar wordt de wedstrijd Junior Journalist op provinciaal vlak georganiseerd. 

Het doel blijft natuurlijk: jongeren aan het schrijven zetten. Leerlingen uit de derde 

graad van het basisonderwijs en het volledige secundair onderwijs worden 

uitgedaagd om tijdens het eerste trimester van het schooljaar hun schrijftalent met 

elkaar te meten. Na 70 jaar is dit de grootste schrijfwedstrijd in Vlaanderen geworden! 
 

Van de leerlingen uit 5e en 6e leerjaar basisonderwijs verwachten wij een origineel 

verhaal. Alle schrijfvormen kunnen, behalve poëzie. Het thema wordt elk jaar opnieuw 

bepaald maar we verwachten, boven elk verhaal, een originele titel. Het staat de 

leerkracht vrij om het onderwerp te beperken en een specifieke titel op te leggen.  

De nadruk ligt op de creativiteit van de leerlingen. Ze mogen een eigenzinnig en 

spannend verhaal bedenken, een stuk uit een dagboek pennen, een brief schrijven, ... 

Keuze genoeg dus. Dit jaar is het thema ‘Verschillend en toch gelijk’. 

De jongeren kunnen hun mening kwijt over verschillen in godsdienst of cultuur. Of 

misschien interviewen ze liever iemand met een andere moedertaal of dialect? Wat als zij 

voor een dag in een gezin met een totaal andere levensstijl zouden terechtkomen? Of 

misschien dromen ze ervan om ooit in een ver land te wonen en nieuwe gewoontes aan 

te leren? Ook de actualiteit is een bron van inspiratie, maar deelnemers die een verhaal 

schrijven, mogen het thema heel ruim interpreteren. Ideeën genoeg dus om aan de slag 

te gaan! Onze plaatselijke jury leest de werkjes met heel veel aandacht en beoordeelt ze 

dan individueel zodat de winnaars uit de bus komen. 
 

Voor de 23ste editie in Knokke-Heist kregen we werkjes van leerlingen uit de Heilig 

Hartschool, De Vonk afdeling Edw. Verheyestraat en Zevenkote, Basisschool De 

Mini-Makz Knokke en Vrije Basisschool Westkapelle-Duinbergen afd. Polderkind. 
 

Op zondag 24 januari 2016 om 10 uur heeft de prijsuitreiking plaats in de 

bibliotheek van het Cultuurcentrum Scharpoord te Knokke-Heist gevolgd door een 

receptie met Oxfam-dranken aangeboden door Davidsfonds Knokke en Westkapelle. 

Daar kunnen de jonge schrijvers de heer Rudy Vanhalewyn uit Knokke-Heist interviewen. 

Hij werkt aan een project in Suriname (Kayano) en helpt de plaatselijke bevolking om 

met hun eigen middelen en wat extra hulp, maximaal resultaat te boeken voor een 

menswaardig bestaan. We kijken er al naar uit! Welkom op 24 januari!                  (A.P.) 
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___________________________________________________________________________ 
 

 – vrijdag 18 december 2015 – 20 u. 
 

VAN SJEIKS & MAHARADHJA’S: OMAN & RAJASTHAN 
 

 
 

Frankie Meuleman brengt ons in deel 1 naar Rajasthan, ‘Land der Koningen’ in het 

noordwesten van India: een overvloed aan verhalen over moed en opoffering met 

schitterende paleizen, forten, rijke cultuur, kortom een exotische provincie waar traditie 

en koninklijke glorie elkaar ontmoeten in een uitbarsting van kleuren, zand, woestijn. 

Deel 2 toont ons een reis door de steenrijke Golfstaten Oman en de Verenigde Arabische 

Emiraten: een eindeloze woestijn, eindeloze woestijn, eeuwenoude forten, authentieke 

souks, ultra-moderne wolkenkrabbers en luxe hotels. Alles is groot, groter en grootst! 

Een unieke beeld- en klankmontage! Niet te missen! 

 

_______________________________________________________________________ 
 

Cultuurcentrum i.s.m. DF & vtbKultuur – vrijdag 8 januari 2016 – 20 u. 
  

FRANCISCUS, DE HEILIGE JONGLEUR VAN ASSISI 
 

 

 

Deze unieke theatersolo van Jenne Decleir is het resultaat van zijn samenwerking met 

Dario Fo (Nobelprijs literatuur 1997). Begin 2014 herschreef hij Franciscus n.a.v. de 

benoeming van de nieuwe paus Franciscus. Deze creatie gaat over de heilige Franciscus, 

een mens van vlees en bloed, vasthoudend aan menselijke waarden, pratend met de 

dieren, de zon, de maan en al wat leeft en zingt. Hij heeft een wereld voor ogen waarin 

mensen elkaar respecteren en verzet zich tegen macht en winstbejag. Soms is Decleir 

verteller, dan een broeder van Franciscus of zelfs de paus. Dit stuk is een prima start 

voor het nieuwe jaar 2016. Theater over ons, over jou, over mij, over vandaag. 
 
 

AANKOOP KAART VOORAF VERPLICHT: 5 EURO PER GEZINSLID. ALLEEN 

INWONENDE GEZINSLEDEN! ANDEREN BETALEN DE NORMALE PRIJS. BIJ 

RESERVATIE DIENT U DE GEZINSKAART VOLKSONTWIKKELING TE TONEN. 
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– donderdag 14 januari – 20 u. 
 

EINDELOOS MONGOLIË 
 

 
 

In deze reisimpressie wekken Erik en Ingrid Buysse-Crevaels het vroegere Karakorum – 

ooit de hoofdstad – tot leven en volgen het spoor van Djzenghis Khaan en de illegale 

goudzoekers. We bezoeken de hoofdstad Ulaan Bataar en zijn getuige van de Nadaam, 

Nationale Feestdag. We maken kennis met het boeddhisme en het sjamanisme, de 

oudste religie van de Djzenghis. We spotten de Takhi, het wilde paard van de steppen en 

bezoeken het Khorgo-Therkhiin Nuur National Park en het Amarbayasgalant klooster. 
 

In aanwezigheid van Zijne Excellentie Khishigdelger Davaadorj, Ambassadeur 

van Mongolië in Brussel 
_________________________________________________________________________________________ 

 

– vrijdag 22 januari 2016 – 20 u. 
 

ACHTER DE SCHERMEN VAN HET VATICAAN – TOM ZWAENEPOEL 
 

 
 

Vaticaanstad is de kleinste staat ter wereld en ligt verborgen achter hoge, dikke muren. 

Tom Zwaenepoel geeft een kort overzicht van de belangrijkste gebouwen: Sint-

Pietersbasiliek, Vaticaanse musea, Sixtijnse Kapel, Vaticaanse tuinen. Verder stelt hij de 

protagonisten van deze ministaat voor: de paus en zijn entourage. Met wie vormt de 

‘man in het wit’ een woongemeenschap? Hij werpt ook een licht op enkele bekende 

tradities. Waarom wordt het Sint-Pietersplein op Pasen met Hollandse bloemen 

versierd? Waarom wou Johannes Paulus II een kerstboom en een kerstkribbe op het 

Sint-Pietersplein? Waarom draagt een paus een witte soutane en rode schoenen? 

Waarom wou de Poolse paus de wereld rondtrekken? Wie is de huidige paus Franciscus? 

Een indringende kijk! Tom Zwaenepoel is doctor in de Germaanse talen, studeerde 

Nederlands en Duits aan de universiteiten van Gent en Bayreuth. Auteur van 

verschillende boeken, o.a. over het Vaticaan. 
 

http://www.telegraph.co.uk/news/picturegalleries/worldnews/11348137/Pope-Francis-visits-the-Philippines-in-pictures.html?fr
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In aanwezigheid van de Ambassadeur van Vaticaanstad voor België, de 

Pauselijke Nuntius, Zijne Excellentie Monseigneur Giacinto Berloco. 

– donderdag 28 januari 2016 – 20 u. 
 

DE ZIJDEROUTE – VRT-JOURNALIST STEFAN BLOMMAERT 

 

 
 

Journalist Stefan Blommaert deed voor de VRT verslag vanuit Rusland en Azië. Eind 2012 

werd hij zelfs de vaste correspondent vanuit Peking waar hij Tom Van de Weghe verving. 

Als zoon van Regine Beer, één van de overlevenden van Auschwitz, weet Blommaert als 

geen andere ons te fascineren voor Azië. Nadat het VRT-kantoor in China dicht ging, 

weet hij ons te verbazen met zijn terugkeer ‘De Zijderoute’ met een terreinwagen van 

Peking naar Brussel met 14000 km in 15 landen in 45 dagen! De Zijderoute is een 

historisch handelstraject tussen China en Europa. 2000 jaar geleden gingen via deze weg 

al goederen, geleerden, troepen, ideeën en religies over en weer. Een unieke odyssee die 

niemand mag missen. Blommaert op zijn best! 

___________________________________________________________________________ 
 

 – vrijdag 5 februari 2016 – 20 u. 
 

THE ROAD AHEAD: VAN AZERBEIDJAN NAAR IRAN 
 

 
 

Wereldreiziger Dominiek Druart maakte een opmerkelijke lange schitterende reis van 

Montenegro naar Iran. Zijn geweldige tocht begon in het vrij onbekende Montenegro. Hij 

trok vervolgens via het zonnige Kroatië naar de Alpen van Slovenië richting Boedapest. 

In Knokke-Heist toont hij het tweede deel van zijn unieke reis. Via onherbergzame wegen 

trok hij dwars door  Azerbeidjan. Daarna ging het naar Georgië met de meest magnifieke 

landschappen. De subliem bewaard gebleven parels van Armenië maakten het plaatje 

compleet. Ons jong geweld reisde via kleine wegen naar de verste uithoeken van de 

Kaukasus, een lappendeken van diverse volkeren, aan de rand van Europa en aan de 

voet van Azië. Het laatste land op zijn route was Iran. Daar viel hij van de ene verbazing 
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in de andere. Dikwijls werd de tocht een onverwacht avontuur. Met zoveel mogelijk 

verschillende transportmiddelen kwam hij terecht op de meest verbluffende locaties. 

– donderdag 10 maart 2016 – 20 u. 
 

RUDI VRANCKX – ONRUST IN HET MIDDEN-OOSTEN 
 

 
 

Rudi Vranckx is dé grote 

oorlogsverslaggever van de VRT: de val 

van Ceausescu in Roemenië in 1989, de 

Golfoorlog, oorlogen in Joegoslavië en de 

grote conflicten in het Midden-Oosten. 

Hij maakte in 2010 reisreportages over 

Congo, was bij de protesten in 2011 

tegen het regime van Moebarak in 

Egypte, riskeerde zijn leven in Libië bij 

de strijd tussen voor- en tegenstanders 

van Quadhafi. Hij verloor een Franse 

vriend-journalist bij een aanslag in Syrië 

in 2012 en heeft in vele reportages  
aangetoond hoe de wereld sinds de 

aanslagen van 11 september is 

veranderd (o.a. in de Canvas-reeks De 

Vloek van Osama alsook in Het verdriet 

van Europa). Hij brengt het verhaal van 

de onrust in het Midden-Oosten op een 

serene en nooit sensationele manier. Om 

stil van te worden. Een unieke avond. 

 

___________________________________________________________________________ 
 

 – donderdag 24 maart 2016 – 20 u. 
 

BOLIVIË 
   

    
 

Het fascinerende Bolivia is moeilijk 

bereikbaar.  
 

Weinig vliegtuigmaatschappijen vliegen 

er heen en daarom trekt het niet veel 

toeristen. De hoofdstad La Paz vult een 

indrukwekkend keteldal en is voor Dirk 

Rosseel de basis voor een drietal 

meerdaagse excursies.  
 

We bezoeken de ruïnes van Tihuanaco 

van vóór de Incatijd, de Inca-cultuur van 

Isla del Sol op het Titicacameer, de 

duizelingwekkende mountainbiketour 

Ruta de la Muerte van La Paz naar 

Coroico in de subtropische yungas, de 

witte stad Sucre met zijn felwitte 

barokke kerken, het muzikale spektakel 

van het Fiesta de la Virgen de 

Guadeloupe en de markt van Tarabuco, 

één van de grootste van de Andes, een 

spectaculaire treinrit van Sucre naar het 

kleurrijke Potosí, ooit zowat de rijkste 

stad ter wereld, met de zilvermijnen van 

de Spaanse conquistadores op de 

uitgedoofde Cerro Rico-vulkaan. We 

boeken een jeeptour over de Altiplano 

met zijn lama’s, alpaca’s, vicunyas en de 

leuke viscachas om te eindigen met een 

tocht  langs vulkanen met de meren 

Laguna Verde en het Laguna Colorada 

omringd door flamboyante flamingo’s. 
 

http://www.muskuton.be/wp-content/uploads/2015/08/rudi-1
http://media.uitdatabank.be/20151118/b5b2bc51-5ca8-4e39-9b71-794b3533d0c1.jpg?maxwidth=1200&ma
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Cultuurcentrum i.s.m. DF & vtbKultuur – zaterdag 26 maart 2016 – 20 u. 

  

THEATER – HET WEISS-EFFECT 
 

Theatergezelschap Hof van Eede onderzoekt in haar derde productie de verhouding 

tussen kunst en leven: wat gebeurt er als we de werkelijkheid van een kunstenaarsleven 

verheffen tot het mythische, en ons leven inrichten naar die mythe? Kan kunst helpen 

ons leven te leven? Willen we verhalen die waar zijn, of is het genoeg als ze mooi zijn? 

Van en met: Pieter-Jan Wyngaert, Wannes Gyselinck, Greg Timmermans, Ans Van den 

Eede & Louise Van de Eede 

Deze theatervoorstelling komt IN DE PLAATS van de OORSPRONKELIJK GEPLANDE 

VOORSTELLING ‘EVERYBODY HAPPY!?’ van Peter De Graef & Matzer (geprogrammeerd 

op 11 maart 2016). Deze voorstelling diende geannuleerd te worden, maar zal in volgend 

seizoen 2016-2017 andermaal geprogrammeerd worden. 

 

 

AANKOOP KAART VOORAF VERPLICHT: 5 EURO PER GEZINSLID. ALLEEN 

INWONENDE GEZINSLEDEN! ANDEREN BETALEN DE NORMALE PRIJS. BIJ 

RESERVATIE DIENT U DE GEZINSKAART VOLKSONTWIKKELING TE TONEN. 

 

 DE FILMZAAL
Hebben jullie al gebruik gemaakt van de twee GRATIS filmkaartjes De 
Filmzaal op jullie gezinskaart Volksontwikkeling? Heb je bovendien ook 

nog een Uit-pas, dan kreeg je er ook nog een filmkaartje voor De 
Filmzaal bovenop. Ongelooflijk toch?  

Van een heel fijn kerst- en nieuwjaarsgeschenk gesproken! 
Elke maandag een mooie film in het sfeervolle auditorium van het 
Cultuurcentrum Scharpoord!  

Haal onmiddellijk de folder De Filmzaal of de lijvige kers(t)verse 
Scharpoordbrochure voor het  schitterende  programma tot in mei. Hier alvast 

http://thumbs.dreamstime.com/z/filmspoelen-en-kleppenraad-4
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enkele titels tot eind januari telkens om 14.30 u. en 20 u. (tenzij anders 

vermeld): 
 

14/12 Une nouvelle amie – 21/12  The theory of everything – 28/12  Birdman – 
04/01 Timbuktu – 11/01  White God – 18/01 The imitation game (alleen 20 u.) – 
25/01 Whiplash 

BEWAAR DIT NUMMER ZORGVULDIG.  

VOLGEND NUMMER VERSCHIJNT IN MEI 2016! 
 
 

 

OPROEP: GEEF EMAILADRES A.U.B. DOOR: 
vanbelleghemluc@hotmail.com en 

canseeuw@gmail.com 

WE HOUDEN U EXTRA OP DE HOOGTE! 
 
 
 

MAAK ONS PROGRAMMA KENBAAR  
BIJ VRIENDEN EN FAMILIE! BEDANKT! 

 
 

mailto:vanbelleghemluc@hotmail.com
mailto:canseeuw@gmail.com
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7e vtbKultuur KnipoogDag  
ZONDAG 20 MAART 2016 

ZENNEPRIKKELEND BRUSSEL 

 
 

Ochtendprogramma in Brussel 
Volkse Marollen met een vleugje art nouveau – 9.30 u. – 11.45 u. 
Het volkse hart van Brussel klopt in de Marollen. Aan het einde van de 19e en het begin 

van de 20e eeuw ontwikkelde de wijk zich zoals we ze vandaag nog kennen. Victor Horta 

liet er zijn sporen na met onder andere zijn Volkshuis. Samen met een gids maak je een 

toer langs een voormalig grootwarenhuis, een woning met atelier voor een kunstschilder, 

het Wijnpaleis en huurwoningen die revolutionair waren aan het begin van de 20e eeuw. 

Een bank vooruit voor de gids, want die neemt je mee langs de school van Horta.  
 

Middagmaal in Le Vieux Bruxelles – Beenhouwersstraat 33/35 – 12.15 – 13.45 u. 
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Menu: groentesoep – steak au poivre vert – dessert (dranken niet inbegrepen) 
 

Namiddagprogramma: cultureel stadsfestival in Elsene – 14-18 u. 
Het Flageyplein ken je wellicht het beste in Elsene. Tijdens de KnipoogDag woon je er in 

het voormalige radiogebouw jazz-concerten en een klassieke muziekwedstrijd bij. Vanop 

het plein kan je op eigen houtje verder op ontdekking gaan. 

Een wandeling langs de vijvers van Elsene en de omliggende huizen in verschillende 

bouwstijlen brengt je bij een stukje zalig groen: de Abdij Ter Kameren. In de hoger 

gelegen wijken vind je ‘optrekjes’ van grootmeesters Paul Hankar en Victor Horta. Gidsen 

geven je er een woordje uitleg. In het Museum van Elsene ‘ontmoeten’ Paul Delvaux, 

René Magritte en Toulouse-Lautrec. Wat denk je van het Meuniermuseum in het 

voormalige atelier van de beeldhouwer? Hedendaagse kunst vind je dan weer in de 

talrijke galeries van het Rivoli-gebouw en private kunstverzamelingen zoals Maison 

Particulière. De Matongé-wijk bruist van het Afrikaanse leven. We dompelen je in deze 

gemeenschap onder met workshops, tentoonstellingen en filmvoorstellingen. 

Nederlandstalige bewoners nemen je mee langs hun lievelingsplekjes en in 

Gemeenschapscentrum Elzenhof ontdek je diverse creatieve burgerinitiatieven 
 

Om 17.30 u. ben je welkom op het Flageyplein voor een afsluiter in stijl. Laat je leiden 

door je smaak en proef de vele pareltjes van deze grootstad. Info: www.knipoogdag.be 
 

Prijs 
Deelname aan het voor- en namiddagprogramma én middagmaal kost 30 EURO voor 

leden vtbKultuur/VAB/Volksontwikkeling – niet-leden: 35 EURO. Trein niet inbegrepen.  
 

Praktisch 
Je bent pas ingeschreven na betaling op IBAN: BE83 0001 5393 0815 – BIC: BPOTBEB1 

van vtbKultuur Knokke-Heist. Wil ook je inschrijving bevestigen via email en/of telefoon 

(zie pagina 1). 

 

Info over juiste vertrekuur trein bezorgen we enkele weken op voorhand met 

alle praktische info. In principe verzamelen we in het station Knokke iets na 7 u. ’s 

morgens. Enkele minuutjes later in station Duinbergen en Heist. Terugkeer na 18 u. 

ZATERDAG 9 APRIL 2016 
NEUZENWANDELING GENT MET DILLE 

 

Op zaterdag 9 april 2016 verkent 

vtbKultuur Knokke-Heist de oude 

stadskern van Gent met een unieke 

neuzenwandeling waarbij niemand 

minder dan de Gentse stadgids(e) Dille 

ons zal begeleiden en (ver)leiden door al 

het moois dat Gent ons te bieden geeft. 

De wandeling die een goede twee en een 

half uur zal duren omvat behoorlijk wat 

lekkere haltes met proevertjes die onze 

neuzen kunnen doen rood worden. 

 

In de avond eten we naar keuze een 

Gentse waterzooi, stoofvlees of vol au 

vent met enkele glaasjes in een typisch 

Gents restaurant. 
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We vertrekken rond het middaguur in 

het station van Knokke (enkele 

minuutjes later in Duinbergen en Heist). 

We starten omstreeks 14.30 u. 

Terugkeer uit Gent voorzien omstreeks 

20 u. 
 

Precieze praktische gegevens alsook 

inschrijfmodaliteiten bezorgen we op één 

van onze avonden vtbKultuur in januari 

en februari. De prijs zal schommelen 

tussen de 30 en 35 EURO (zonder trein) 

We willen immers cultuur voor iedereen 

toegankelijk maken! 

 

                                                   
 

vtbKultuur-lidmaatschap – op een rijtje de 3 mogelijkheden: 
 

1/ de vtbKultuur-pas – voor heel het gezin geldig! 
- Kost 10 EURO op jaarbasis en loopt van 1 januari tot 31 december van hetzelfde jaar. 
- Geeft recht tegen ledenprijs deel te nemen aan de activiteiten vtbKultuur, overal in Vlaanderen. 
 

2/ vtbKultuur / VAB magazine – voor heel het gezin geldig! 
- Kost 31 EURO op jaarbasis en loopt één jaar vanaf datum van inschrijving. 
- Je ontvangt 11 keer VAB-magazine. 

- Geeft recht op alle ledenkortingen in VAB magazine vermeld. 
- Geeft recht tegen ledenprijs deel te nemen aan alle activiteiten vtbKultuur, overal in Vlaanderen. 

 
3/ vtbKultuur / VAB Pechverhelping + VAB-magazine – voor heel het gezin geldig! 

- Vanaf 117 EURO op jaarbasis (prijs op 01/12/2015) en loopt één jaar vanaf datum van inschrijving. 
- Omvat pechverhelping VAB 24 op 24 uur in België. Ingeval van pech of ongeval, in de Benelux, snellen zij 

je ter hulp en zorgen ervoor dat je thuiskomt, voertuig en personen. Er is ook een formule met 
vervangwagen. 

- Geeft recht op alle ledenkortingen in VAB magazine vermeld. 
- Geeft recht tegen ledenprijs deel te nemen aan alle activiteiten vtbKultuur, overal in Vlaanderen.  
- Info over andere bijstandformules: www.vab.be/producten/bijstand/pechbijstand  
 

Interesse? Contacteer vtbKultuur-bestuur (pagina 12) www.vtbkultuurknokkeheist.be 

 
 

DAVIDSFONDS ACADEMIE opnieuw present in Knokke-Heist! 

In het voorjaar van 2016 schetst Professor Guido Vanden Berghe de evolutie van de 

wetenschappen. Een interessant historisch verhaal ook voor niet-wetenschappers! 
 

MERCATOR, VESALIUS, STEVIN EN TIJDGENOTEN 
DE WETENSCHAPPEN IN DE LAGE LANDEN TIJDENS DE RENAISSANCE 
 

Enkele van de vele onderwerpen in deze boeiende cursus: 

* De Lage Landen in de 16e en 17e eeuw 

http://www.vab.be/producten/bijstand/pechbijstand
http://www.vtbkultuurknokkeheist.be/
http://www.davidsfonds.be/academie/in
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* De Vlaamse en Hollandse cartografen 

* Anatomie, plantkunde en scheikunde in dienst van de geneeskunde 
 

De Lage Landen waren in de 16e en het begin van de 17e eeuw het middelpunt van de 

wereld. Dankzij de invloed van de Leuvense en later ook de Leidense universiteit en het 

mecenaat van Het Hof en De Kerk groeide de intellectuele elite gestaag aan. Mercator, 

Dodoens, Vesalius, Stevin, de geleerden van bij ons veranderden de wetenschappen! 

Eind 16e eeuw leidde een godsdienstoorlog tot de scheiding van de Lage Landen.  

Veel wetenschappers vluchtten naar het Noorden en lieten het Zuiden verpauperd achter. 
 

PRAKTISCH 

Data: maandag 29 feb., 7, 14 en 21 maart telkens van 14 tot 16 uur 

Plaats: Cultuurcentrum Scharpoord, Maxim Willemspad 1, Knokke-Heist 

Organisatie i.s.m. Davidsfonds regio Knokke-Heist, CC Scharpoord en vtbKultuur 

Prijs: € 52 (met Davidsfonds Cultuurkaart) – € 58 

Inbegrepen: koffie en digitale syllabus  

Info: 050/612.492 (Annie Poissonnier) en op 016/310.670 (Davidsfonds Academie) 

CODE: KN16-140 vermelden bij betaling 

 

 
 

 Welkom op ‘U zijt wellekome – Vlaanderen zingt kerst’ op zaterdag 26 december 

2015 om 16 u. in de kerk H. Familie, Duinbergen. Org.: Davidsfonds Westkapelle 

en Cantic@mare Knokke-Heist.  

 Hou alvast vrijdag 7 oktober 2016 vrij in jullie agenda! Dan start het seizoen van 

Volksontwikkeling (DF & vtbKultuur) met een schitterend openingsconcert met de 

Koninklijke Harmonie St.-Cecilia Heist én de Koninklijke Harmonie Izegem. Dat 

wordt muziek om de vingers van af te likken. 

 
 Het Koninklijk Toneelgezelschap Knokke-Heist  brengt op 17, 18 en 19 maart 

2016 telkens om 20 u. in het Cultuurcentrum Scharpoord de tragikomedie 

August, August, August! van Pavel Kohout in een regie van Jean-Paul Lantsoght. 

In de hoofdrollen Luc en Yves Merlevede die met dit stuk ook hun 25-jarig 

toneeljubileum vieren. Kaarten € 9 : 0479 691865. 

UITNODIGING LEDENFEEST 

VOLKSONTWIKKELING  
MET LES ODETTES 

ZATERDAG 30 APRIL 2016 
 

Graag nodigen we jullie van HARTE uit op het UNIEKE ledenfeest van 

Volksontwikkeling Knokke-Heist, de samenwerking tussen Davidsfonds Knokke 
én vtbKultuur Knokke-Heist. Om 19 u. zijn we van HARTE welkom bij Linda en 

Dirk van CaféCultuur in ons geliefde Scharpoord, Maxim Willemspad 1.  
Maximum 135 deelnemers. En… er mag gedanst worden! 
 

Programma 
 

Voorstelling Fietszoektocht vtbKultuur Knokke-Heist 
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Aperitief met royale mondstrelertjes: volks én ontwikkeld, stevig en lekker 

Heerlijke kreeftensoep op zijn Davidsfonds 

 met volkse garnaaltjes op zijn vtbKultuur 

Drie uitmuntende tongetjes met frietjes, sla, sausjes – Chocolademousse 

Rode en witte wijnen – Water – Koffie – Uniek optreden van Les Odettes  

Verrassing als afsluiter werkjaar 2015-2016 

Deelname: 45 EURO – Te storten voor 15 APRIL 2016 op 

 IBAN BE94 473 2148021 14 van Volksontwikkeling Knokke-Heist 
 met vermelding LEDENFEEST 30/04/2016 

 

  
 

VOLKSONTWIKKELING BESTUUR   
Christiaan Anseeuw (DF/VO, secretaris DF) – Jan Devischstraat 36 – 8300 Knokke-Heist – 0473 983802 

Christopher Beausaert (DF/VO) – Nieuwdorpstraat 17 – 8340 Moerkerke (Damme) – 0475 663563 

Marc Cordy (vtbKultuur & VO) – Boudewijnlaan 95 – 0498 806053 

Patricia De Groote (vtbKultuur & VO) – Meidoornlaan 22 – Knokke-Heist – 050 607737 – 0479 342005 

Rosa Desloovere (penningmeester VO & vtbKultuur) – Marc Gydé  – Begoniapad 7 –  Kn.-H. – 050 624421 

Philip Hemschoote (penningmeester DF/VO) – Sylvain Dupuisstraat 34 – 8300 Knokke-Heist – 050 604185 

Jan Lagasse (DF/VO) – Zeedijk 157/01 – 8301 Knokke-Heist – 050 690585 

Ann Landschoot (DF/VO) – Helmweg 27 – 8300 Knokke-Heist – 050 607455 

Firmin Laute (vtbKultuur) – Lippenslaan 285 – 8300 Knokke-Heist – 050 602304 

Annie Poissonnier  (voorzitster Davidsfonds Knokke) – Kalvekeetdijk 83 – 8300 Knokke-Heist – 050  612492 

Jean-Pierre Sabbe (DF/VO) – Alfred Verweeplein 3 – 8300 Knokke-Heist – 0474 981427 

Dominiek Segaert (voorzitter vtbKultuur Knokke-Heist & Volksontwikkeling Knokke-Heist/bestuurslid DF) &  

Leah Gallego – Jozef Nellenslaan 145 – 8300 Knokke-Heist – 050 601320 – 0479 691865 

Luc Van Belleghem (DF/ledenwerv. VO) – Middeldiep 1 – 8301 Knokke-Heist – 050 515050 – 0472 511506 

Gilbert Vancaillie (DF/VO) & Liliane Vergauwen (vtbKultuur)  Knokkestraat 670 – 050 605327                                                                                                                                                      

 
     Redactie:  Dominiek Segaert – Annie Poissonnier – Rosa Desloovere – Christiaan Anseeuw – Luc Van Belleghem 

http://www.factsonacts.be/actueel/voorstelling-les-odettes/&nie

