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Vanaf 2016 heeft De Hoofdzaak kleur ! 

Volksontwikkeling brengt iedereen samen voor 

       

 

 

 

 

 

Van de vuurtoren tot de haas van Flanagan … 

brengen wij cultuur in al haar vormen. 

Voorstelling programma 2016 - 2017 
Hernieuw je lidmaatschap ! 

 

Lezingen 

Verzet je zinnen ! 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj5j52M8IvMAhWGIA8KHWT2A5AQjRwIBw&url=http://www.vtbkultuur.be/lochristi-fiets/Bestuur&psig=AFQjCNGGpjRK1ed0NnSexh-Jr_AoinWN0Q&ust=1460645886489186
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Voorwoord 
Beste leden en vrienden van Volksontwikkeling, Davidsfonds en vtbKultuur 

Het werkjaar 2015-2016 spoorde als een sneltrein voorbij! Zonder in superlatieven te vervallen, 
maar het was in zoveel opzichten een succesvol werkjaar dankzij een hard werkend bestuur, 
enthousiaste en dankbare deelnemers aan al onze activiteiten, een prima samenwerking met 
het Cultuurcentrum én boeiende avonden met een bomvol auditorium.  
 

Nog nooit hadden we zoveel leden-gezinnen die het programma Volksontwikkeling Knokke-
Heist konden smaken. Bijna 550 trouwe abonnees en… op alle avonden hebben ook veel 
mensen nieuwe vrienden en leden leren kennen en laten kennis maken met onze werking, een 
unieke samenwerking tussen Davidsfonds Knokke én vtbKultuur Knokke-Heist. 
 

De heer Sven Gatz, Vlaams Minister van Cultuur en Brussel, onderlijnde onlangs in Brussel voor 
vtbKultuur het belang van stevige samenwerkingsverbanden. Op het slotmoment van de 
Knipoogdag aan het Flageyplein brak hij op 20 maart 2016 een lans om cultuur laagdrempelig, 
niet elitair en vooral voor een zo breed mogelijk publiek te brengen. Zowel vtbKultuur als 
Davidsfonds slagen er elk jaar in om zowel lokaal maar ook nationaal nieuwe vrijwilligers aan te 
trekken.  
 

In dit volledig nieuwe nummer van ons tijdschrift De Hoofdzaak breken we uit in kleur. We 
blijven een kleurrijke beweging waarbij we jullie beloven om in 2016-2017 opnieuw een stevig 
cultuurmenu aan te bieden! Van concerten, theatervoorstellingen tot actuele en boeiende 
lezingen én reisreportages met originele invalshoeken. Om nog maar te zwijgen van enkele 
mooie uitstappen, cursussen en vieringen. 
 

Mogen we vragen om het – ongewijzigde (!) – lidgeld van 30 EUR zo spoedig als mogelijk te 
betalen (zie pag. 18-19). Zo wordt de gezinskaart heel vlug bezorgd en kan je vanaf 1 juni al 
genieten van een Uit-pas (of hernieuwing). En… verspreid het goede nieuws en de hoge rente 
van de gezinskaart Volksontwikkeling bij vrienden, kennissen, familie. Laat hen ook lid worden. 
Zeg nu zelf: 30 EUR is de investering meer dan waard.  
Betaal vandaag nog en krijg die zonnegele gezinskaart Volksontwikkeling straks op tijd in huis!  
 

Een zonnige zomer toegewenst vanwege het bruisend  
vtbKultuur-, DF-, & VO-team 

 

Annie Poissonnier                                 Dominiek Segaert 

voorzitster Knokke                                 voorzitter  / Volksontwikkeling Knokke-Heist 
 

en alle bestuursleden én medewerkers (DF & vtbKultuur) 

 

Christiaan Anseeuw – Christopher Beausaert – Marc Cordy – Patricia De Groote – Rosa  

Desloovere - Leah Gallego – Marc Gydé – Philip Hemschoote – Jan Lagasse – Ann  
Landschoot – Firmin Laute - Jean-Pierre Sabbe – Luc Van Belleghem – Gilbert Vancaillie –  

Julien Vanparys – Liliane Vergauwen  
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Op zondag 20 maart trok vtbKultuur Knokke-Heist met een bus naar Brussel voor de 

jaarlijkse culturele hoogdag, de ‘Knipoogdag’. De hele dag stond in het teken van het 

jaarthema ‘Verzet je zinnen’ en was op alle niveaus zinneprikkelend, want Brussel heeft 

veel meer te bieden dan alleen maar wafels, Manneken Pis, chocolade of het Atomium. 

Uiteraard allemaal iconen om fier op te zijn. 

vtbKultuur Knokke-Heist koos ervoor om in de voormiddag o.l.v. een enthousiaste gids 

de volkse Marollen te bezoeken. De Marollen staat bekend om haar volkse en sociale 

karakter. Deze verrassende wijk is niet weg te denken uit de geschiedenis van Brussel: 

drukke straatjes en steegjes, huizen met trapgeveltjes… Tussen de Hallepoort, het 

Justitiepaleis, dat met zijn steenmassa de wijk domineert en de Kapellekerk ontdekten 

we met een toffe en heel geïnteresseerde groep de sociale woningbouw, een 

pandjeshuis en art nouveau. Van deze stijl zijn het prachtige kleuterschooltje van Victor 

Horta en Les ateliers des Tanneurs prachtige getuigen in steen. Uiteraard brachten we 

wat tijd door op het Vossenplein en genoten van de brocante en andere snuisterijen op 

de kleurrijke markt! 

We kregen in Les Vieux Bruxelles in de Beenhouwersstraat een méér dan royaal menu 

om de heel hongerige magen te stillen: een heerlijke vissoep, steak met groene peper 

én een mousse van chocolade! Hier komen we zeker nog terug! 

In de namiddag bezochten we het Hortamuseum aan de Amerikastraat. Dit museum is 

gevestigd in de privéwoning van Victor Horta en zijn atelier. Beide bouwwerken 

kwamen tot stand tussen 1898 en 1901 en werden tweemaal, in 1906 en 1908 

uitgebreid aan de tuinzijde. Adembenemend! Schitterend! 

Daarna maakten we nog een wandeling in de kleurrijke Matongé-wijk waar het 

Afrikaanse hart klopt. In het Afrikaans cultuurhuis genoten we van gebakken 

banaantjes en een andere delicatesse (voor de liefhebber): rupsen. Onder de tonen van 

Afrikaanse muziek én een dansje genoten we van een drankje. 

De Knipoogdag werd afgesloten met een Brusselse geuze of andere specialiteit in het 

voormalige radiogebouw aan het Flageyplein. Een fijne dag. Noteer alvast zondag 27 
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maart 2017 én onze volgende Knipoogdag-bestemming: Mechelen!                                                 

(Een deelnemer) 

Zaterdag 9 april spoorden we met vtbKultuur Knokke-Heist naar 
Gent waar we genoten van een unieke, ludieke en smakelijke 
neuzenwandeling o.l.v. Dille. 

We startten aan het stadhuis van Gent waar Dille alvast in haar 

typische kledij er ons attent op maakte dat we aandachtig 

dienden te luisteren! Kordaat, maar ‘met een hoekje af’ 

flaneerden we met Dille maar liefst drie uur in de oude 

stadskern. We kregen uiteraard onderweg de cuberdon te 

proeven: het populaire Gentse snoepje dat vorig jaar 60 

kaarsjes mocht uitblazen. We kuierden doorheen het rijke, historische verleden van de 

Arteveldestad met regelmatige stops om… een ‘dreupel’ te nuttigen. ’s Avonds schoven 

we in Charles Quint aan tafel voor een typische Gentse specialiteit waarbij de meesten 

kozen voor de authentieke Gentse waterzooi en anderen voor Gentse stoverij of vol au 

vent.  

Een méér dan geslaagde dag waarbij we de hele dag konden schaterlachen… met 

tuiten. En… op algemene vraag programmeren we een nieuwe wandeling met Dille in 

Gent op zaterdag 8 april 2017. Deze keer belicht Dille onbekend, kunstig en smakelijk 

Gent. Vergeet ook onze traditionele Brusseldag niet op 26 november! Dan bezoeken 
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we het Poppentheater Toone met bijwonen voorstelling De Drei Mousketaire én het 

imposante Treinmuseum van de NMBS in Schaarbeek. 

23STE DAVIDSFONDS  JUNIOR JOURNALISTENWEDSTRIJD 
‘VERSCHILLEND EN TOCH GELIJK’ 

Voor de  23ste  keer had de DF Junior Journalistenwedstrijd plaats in Knokke-Heist. Het 
was opnieuw een samenwerking Davidsfonds Knokke en Davidsfonds Westkapelle.  
Ook dit jaar namen de basisscholen van Knokke-Heist deel aan de opstelwedstrijd van 
het Davidsfonds. De leerlingen van de derde graad basisonderwijs werden uitgenodigd 
om hun schrijftalenten nog maar eens te demonstreren. 
Het thema “Verschillend en toch gelijk” kon op verschillende manieren benaderd 
worden. Iedere deelnemer bracht, op zijn of haar eigen manier, een origineel werkje 
naar voor. De verhalen brachten ons zo’n grote afwisseling dat de plaatselijke juryleden 
het niet onder de markt hadden om een vergelijking te maken tussen al de 
verschillende jonge journalisten! 
We kregen werkjes gegroeid uit creativiteit en vindingrijkheid. 
Daarnaast lazen we werkjes met een realisme om kippenvel van te krijgen. 
Een levensecht verhaal kon iedereen bekoren en kwam als winnaar uit de bus. 
Op zondag 24 januari 2016 had de prijsuitreiking plaats in de bibliotheek van het 
Cultuurcentrum. Tijdens een geslaagd interview met de heer Rudy Vanhalewyn, over 
zijn project Kajana in Suriname, maakten de kinderen kennis met het feit dat je met 
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weinig veel kunt veranderen. Op die manier krijgt de plaatselijke bevolking een 
menswaardig bestaan.  
 

Dit jaar kreeg DF honderden opstellen van de volgende Knokke-Heistse scholen: H. 
Hartschool, De Vonk afdelingen E. Verheyestraat en Zevenkote, Basisschool De Mini-
Makz Knokke en de Vrije Basisschool Westkapelle-Duinbergen, afdeling Polderkind. 15 
leerlingen stroomden door tot de lokale finale.  
Laureate dit jaar werd Nina Dewitte (6de lj. Basisschool De Mini-Makz Knokke) met het 
opstel ‘Leerstoornissen, hoe voelt dat?’. Zij stroomde met dit schitterend en gevoelig 
werkstuk meteen door tot de grote provinciale finale van het Davidsfonds. In haar 
opstel getuigde ze heel open over haar leerstoornissen dyslexie, dyscalculie, 
dysorthografie, dyspraxie, autisme en hoe ze hier heel spontaan en moedig mee 
omgaat. Tweede werd Bente Calcoen (5de lj. De Vonk, afd. E. Verheyestraat) met 
‘Waarom mijn zus?’ en derde Phoebe Cooremans (5de lj. De Vonk, afd. E. Verheyestraat) 
met ‘Ik ben anders’. 
De 12 andere finalisten:  
Emilie Poncelet, Gilles Braibant, Scharmin Diego Faas, Leandro di Felice, Fien Blondeel, 
Jana Storme, Bo Buysse, Julie Vanderhaeghe, Joaquin Swennen, James Rapaille, Tim de 
Krijger en Clément Prévost.  

 

 
Op de foto de prijswinnaars (foto: Alain Donvez – Kneistikrant) 

 
Na de prijsuitreiking volgde een gezellige babbel met een hapje en een drankje. 
Met dank aan juryleden Johan Cabooter, Jan Lagasse, Annie Poissonnier, Jean-Pierre 
Sabbe, Dominiek Segaert, Frans Tytgat en Hugo van Dycke. 
Ondertussen maken we ons reeds op voor de volgende wedstrijd. 
Het blijft boeiend. Het nieuwe onderwerp wordt: “Milieu en ecologie” 
Als ondertitel krijgen we dan: Hoe groen blijft onze blauwe planeet?  
We zijn reeds benieuwd wat we zoal te lezen zullen krijgen! Het wordt zeker niet 
eenvoudig!  (A.P.)  
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Al eeuwenlang vormt het Zwin een directe toegang met de zee, waardoor het gebied 
van groot economisch en strategisch belang was. Maar langzamerhand nam de natuur 
de overhand. Dagelijks stroomt bij vloed een grote hoeveelheid zeewater het 
natuurgebied binnen. Daardoor vind je in het Zwingebied een heel bijzondere fauna 
en flora, die elders aan onze kust nauwelijks nog te vinden is. 
 In deze cursus gaat Johan Van den Bosch in op de band tussen mens en natuur en hij 
staat stil bij bijzondere landschappen in verleden, heden én toekomst. Na de lunch 
trekt u er op uit met een Zwingids, die u alles vertelt over de ontstaansgeschiedenis 
van het gebied, het landschap, de planten en de vogels. Een op en top zomerse cursus 
waarin u het vernieuwde Zwin ontdekt! 
  

10 u.: onthaal met koffie 
10.30 u.: lezing door Johan Van den Bosch   
12 u.: lezing door Geert Hoorens, directeur Zwin Natuur Park 
12.45 u.: lunch 
14 u.: op stap met een Zwingids 
16 u.: bezoek bezoekerscentrum 
16.30 u.: afsluitend drankje 
  

Vrijdag 15 juli - Plaats: Zwin (Graaf Leon Lippensdreef 8, Knokke-Heist)   Org.: i.s.m. 
Zwin Natuur Park 
Prijs: € 75 - € 65 (met Davidsfonds Cultuurkaart) - Inbegrepen: onthaalkoffie, warme 
lunch, toegang bezoekerscentrum en gids - Info: 016 31 06 70 
 

De zomerbrochure van Davidsfonds Academie verschijnt eind mei. U kan de brochure gratis aanvragen 
op 016 31 06 70, academie@davidsfonds.be of via www.davidsfonds.be/academie.  

Verliefd, verloofd, getrouwd …? De manier waarop mensen samenleven en relaties 
aangaan  
Extra: Geniet samen van de prachtige film Achter de wolken, waarin Jo De Meyere en 
Chris Lomme de liefde herontdekken. Met inleiding door prof. Vansteenwegen. Prof. 
Alfons Vansteenwegen is doctor in de psychologie, psychotherapie en seksuologie. Hij 
was voorzitter van het Instituut voor Familiale en seksuologische wetenschappen van 
de KU Leuven en eveneens relatietherapeut en hoofd van het Communicatiecentrum 
van de UZ Leuven. Hij is auteur van bestsellers als Liefde is een werkwoord, Als liefde 
zoveel jaar kan duren en Liefde aan het werk. 

callto:016%2031%2006%2070
mailto:academie@davidsfonds.be
http://www.davidsfonds.be/academie
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Data: ma. 10, 17 en 24 okt. van 14 tot 16 uur 
Film: ma. 7 nov. om 14.30 uur, inleiding om 13.45 uur 
Plaats: Cultuurcentrum Scharpoord (Meerlaan 32) 
Org.: i.s.m. Davidsfonds Reg. Knokke, CC Scharpoord en vtbKultuur 
Prijs: € 59 - € 53 (met Davidsfonds Cultuurkaart) 
Inbegrepen: koffie, inleiding op de film en filmvoorstelling 
Info: 050 61 24 92 (Annie Poissonnier) en op 016 31 06 70 (Davidsfonds Academie) 
 

LEDENWERVING DAVIDSFONDS KNOKKE 
Vanaf september komen de bestuursleden van Davidsfonds Knokke weer bij jullie langs met de 
nieuwe en heel uitgebreide uitgavenbrochure en het keuzeformulier. Dankzij uw lidmaatschap 
(aankoop van minimum 2 boeken/CD’s) ondersteunt u het Davidsfonds! Met de bijzondere 
lidkaart – die u midden november samen met de boeken/CD’s wordt thuisbezorgd – krijgt u 
kortingen én het blad Omtrent!  

Davidsfonds: spiritualiteit, godsdienst, Vlaamse beweging én taal! 

ALVAST DANK OM HET LIDMAATSCHAP DAVIDSFONDS KNOKKE TE HERNIEUWEN! 

 

 DAVIDSFONDS heeft in Leuven Danny De Raymaeker (56) als nieuwe nationaal 
voorzitter gekozen. Hij komt uit de financiële sector, woont in Leuven en heeft een 
groot hart voor cultuur. Hij volgt Peter Peene op die 15 jaar het gezicht van Davidsfonds 
was. We wensen Peter te danken voor zijn inzet en feliciteren Danny met de nieuwe 
uitdaging.  

 DAVIDSFONDS ACADEMIE 2016-2017 – Ook in het Cultuurcentrum Scharpoord 
worden het komende winterseizoen weer twee topcursussen georganiseerd. Alle info 
op www.davidsfonds.be/academie/ of op 016 310 670 of 050 612492 (Annie 
Poissonnier)  

 CULTUURCOCKTAIL – Op zaterdag 1 oktober 2016 organiseert de Cultuurraad 
Knokke-Heist het CultuurCocktail. Deze keer grijpt deze culturele topavond plaats in 
het Cultuurcentrum Scharpoord, Maxim Willemspad 1. Programma: uitreiking 
cultuurprijzen, muzikale optredens, heel verzorgde receptie, dansfeest. Kaartjes: 
Scharpoord. Info volgt. 

 WELKOM aan Julien Vanparys die vanaf 30 maart 2016 deel uitmaakt van het 

bestuur vtbKultuur en Volksontwikkeling Knokke-Heist! 

http://www.davidsfonds.be/academie/
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FIETSZOEKTOCHT 

vtbKultuur Knokke-Heist 

van 1 mei tot 2 oktober 2016 

 

Deze toeristische fietszoektocht laat je de mooiste plekjes van Knokke-Heist ontdekken 
over een afstand van 25 km. 

Een prachtig parcours en een schitterende prijzentafel!  
   

Formulieren: Toerisme Knokke, Zeedijk-Knokke 660 -Dagelijks open 8u30 – 18u  
Toerisme Heist, Knokkestraat 22 – Dagelijks open 9u-12u30 en 13u30-17u30 
Café The Nations, Maurice Lippensplein 10 Knokke-Heist 
Open van 9u30 tot … dinsdag gesloten http://cafedesnations.be/ 
 
Antwoordformulier afgeven op deze plaatsen of opsturen naar  
CC Scharpoord, tav vtbKultuur Knokke-Heist, Maxim Willemspad 1, 8300 Knokke-Heist  
 

Start: Station Knokke, Maurice Lippensplein, Knokke-Heist 
of Toerismebureau Knokke (Lichttorenplein) 
of Toerismebureau Heist (Heldenplein) 

Deelname: € 10,00 per deelnameformulier 
€ 7,00 voor leden vtbKultuur, Davidsfonds, Volksontwikkeling Knokke-Heist  
 

Prijsuitreiking: Donderdag 20 oktober 2016 - CC Scharpoord, Maxim Willemspad 1, 8300 Knokke-Heist 
  
Prijzentafel: Fiets Bikeworld, Reistas Samsonite Vanvooren, restaurantbons Ten Bos, Cafécultuur,  
Cédric, doe-bonnen CC Scharpoord, pakket Oxfam wereldwinkel, streekpakketten (biermand Paljas,  
Zoete Polder, Chocolatier M, Babelutte, … )  
 

Info: vtbKultuur Knokke-Heist 0479/34 20 05 
 

 Fietsen huren:   Bikeworld bvba, Kursaalstraat 24, 8301 Knokke-Heist, 050/68.40.47  of      

           Freddy Shop, Zeedijk Heist 259, 8301Knokke-Heist , 050/51.11.48 - Info op: www.bike-world.be 

Reserveren 2 dagen op voorhand, dan worden deze op uw startplaats klaargezet.  
Ook herstellingsdienst tijdens fietstocht  

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Kursaalstraat 24 

8301 Knokke-Heist 
 Tel 050 68 40 47 

www.bike-world.be 

VANVOOREN 
Lippenslaan 38-41 
8300 Knokke-Heist   

 Tel 050 60 23 47 

 

 
 

J. Nellenslaan  162 
  8300 Knokke-Heist   

Tel 050 60 55 00 
www.atlantaknokke.be 

 
Duinenwater 4  

8300 Knokke-Heist 
Tel 050 60 60 35 

www.lakesideparadise.be 

Restaurant 

 
Koningslaan 230  

8300 Knokke-Heist 
Tel 050 60 77 95  

www.restaurant-cedric.be 

 
Restaurant TEN BOS 

Blinckaertlaan 10 
 8300 Knokke-Heist 

Tel 050 60 39 42 
www.restauranttenbos.be 

 

 
Maxim Willemspad 1 
8300 Knokke-Heist 

Tel 050 630 440 
www.cafecultuur.be 

Cultuur Centrum 

 
 

Maxim Willemspad 1 
8300 Knokke-Heist 

Tel 050 630 430 

 
 
 
 

M. Lippenslplein 10 
8300 Knokke-Heist 
Gesloten op dinsdag 

www.cafedesnations.be 

 

 
 

Elizabetlaan 141 
8300 Knokke-Heist 

Tel 050/51 04 51 
www.oxfamwereldwinkels 

http://cafedesnations.be/
http://www.bike-world.be/
http://www.bike-world.be/
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwis1ff14f7LAhVEVRoKHTXODOgQjRwIBw&url=http://lakesideparadise.be/&bvm=bv.118817766,d.bGs&psig=AFQjCNGKH1Tka_PYFlTvegJ8rcNO7NZCyg&ust=1460195403119078
http://www.chocolatier-m.be/index.asp?taal=nl
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjAmsPoss_KAhXBew4KHZmUBBcQjRwIBw&url=http://scoutsknokke.be/scout-in-2015/&psig=AFQjCNFv1cw-HX9C-JQB7cvcwEui_PEhbg&ust=1454169793918976
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwihl-3ls8_KAhVFOg8KHSEuAXwQjRwIBw&url=http://www.retaildetail.be/nl/winkels/moeder-babelutte/moeder-babelutte-knokke/8300-knokke/lippenslaan-220&bvm=bv.113034660,d.ZWU&psig=AFQjCNFDMV67mX4GvZlXBLvgD0T7fTj5mA&ust=1454170068031417
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwijmYSPs8_KAhUFcQ8KHdWDBtgQjRwIBw&url=http://www.beversoedelem.be/?attachment_id%3D635&psig=AFQjCNEoniCNz01SVFQbtmgzjJQ0vFCecQ&ust=1454169883560581
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjfg8i7uanJAhVDsxQKHfVMDK8QjRwIBw&url=http://www.vtbkultuur.be/meise&psig=AFQjCNHrGmmnTqbZVJLPHSTLByiRjmKYzw&ust=1448467875037119
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Programma 2016 -2017 

We stellen heel graag ons 64ste jaarprogramma aan jullie voor!  
Opmerkingen en ideeën zijn van harte welkom! Wie het nog actiever ziet  

en wil meewerken aan de werking van VOLKSONTWIKKELING 
(Davidsfonds Knokke en vtbKultuur Knokke-Heist) is erg welkom als vrijwilliger! 

 

Plaats: Cultuurcentrum Scharpoord – Maxim Willemspad 1 - Aanvang: stipt 20 u. 
 

 
 

  

 

 

vr 7 okt ’16  Koninklijke Harmonie St.-Cecilia Heist & 

 Koninklijke stadsfanfaren Izegem  

 Concert - Openingsavond 

   

 

do 20 okt ‘16 IJsland - Land van ijs en vuur 

 
Reisreportage door Jean-Pierre en Mieke 
 Demarsin 

  

 

 
 

do 10 nov ‘16 Joachim Coens 

 Lezing over de haven van Zeebrugge 

  

 

 
 

  

 

vr 2 dec ‘16  Sfeervolle reisimpressies 

 Fotografie en poëzie door Jacques Martens 

  

   

 

vr 23 dec ‘16  Zuidwest-Engeland  

 Reisreportage door Guido Vervoort 

 

In aanwezigheid van H.E. Alison Rose, 
Ambassadrice van het Verenigd Koninkrijk.  

M.m.w. Toeristische Dienst Groot-Brittannië. 

   

Blauw: Lezing/concert door Davidsfonds 
Groen: Foto/film door vtbKultuur 
Rood: Theater i.s.m. Cultuurcentrum Scharpoord - Aankoop kaart vooraf verplicht: 5 EUR/pers. 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwitgumk1NTLAhWC2xoKHb5gAIYQjRwIBw&url=http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-damme/-groot-verlies-voor-damme-a1872304/&bvm=bv.117218890,d.d24&psig=AFQjCNEQ7MtJgDx4SdH_koW3veQUAQvmpw&ust=1458748586993032
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vr 6 jan ‘17 Prof. Magda Devos & André Desmidt 

 Lezing over ons taalgebruik en dialecten 

 Fair Trade Nieuwjaarsreceptie  

  

do 12 jan ’17 Peter Verlinden (VRT) 

 Lezing over Het goud van Congo  

  

  

vr 20 jan '17 Everybody Happy? (theater) 

 Peter De Graef & Matzer 

  

  

do 26 jan ‘17 Rocky Mountains - USA - Canada 

 Reisreportage Rik Taveirne & Frankie Meuleman 

  

  

vr 3 febr ’17 Luc Haekens (VIER)  

 De adel (de blauwe gids) -  lezing en film 

  

  

do 2 mrt ’17  Lieve Blancquaert (VRT) 

 Wedding Day & Birth Day - lezing en film 

  

  

vr 10 mrt ‘17  Peru  

 Reisreportage door Michel Desmet                           

  

  

do 16 mrt ‘17 Indochina: Laos, Cambodja, Vietnam 

 Reisreportage door Jos Odeurs 

  

do 30 mrt '17 Ping Pong (theater) 
 Bert Cosemans, Bert Verbeke, Bart Van Avermaet 
  

vr 7 april '17 Achter in een grote tuin (theater) 
 Theatergezelschap Barre Weldaad 
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En verder ook nog… 

01/05 tot 2/10/ 2016   FIETSZOEKTOCHT VTBKULTUUR KNOKKE-HEIST  

11/07/2016 VIERING – 11-juli-comité Knokke-Heist i.s.m. DF & vtbKultuur 

– 11-JULI-VIERING 

04/09/2016   BEURS – VRIJETIJDSMARKT – A. VERWEEPLEIN  - 10u-13u  

Volksontwikkeling – Davidsfonds – vtbKultuur  
 

01/10/2016  CULTUUR- DEELNAME CULTUURCOCKTAIL CULTUURRAAD 
Uitreiking cultuurprijzen, muzikale optredens, receptie, 
dansfeest.  

 
15/10/2016 CULTUUR – THEMADAG ‘VERZET JE ZINNEN’ – IZEGEM 

vtbKultuur – Info: www.vtbkultuur.be/knokke-heist 

26/11/2016 CULTUUR – BRUSSELDAG – TOONE-THEATER & BEZOEK 

TREINMUSEUM SCHAARBEEK – vtbKultuur –                        

Info: www.vtbkultuur.be/knokke-heist 

22/01/2017 WEDSTRIJD – 24ste DAVIDSFONDS JUNIOR 

JOURNALISTENWEDSTRIJD – 5de & 6de lj. – Org.: DF Knokke 

i.s.m. DF Westkapelle – Prijsuitreiking  

26/03/2017 TOERISME – vtbKultuur – KNIPOOGDAG MECHELEN 

08/04/2017 CULTUUR – ONBEKEND & KUNSTIG GENT MET DILLE – 

vtbKultuur – Info: www.vtbkultuur.be/knokke-heist 

Diverse data CURSUS – Davidsfonds – ACADEMIE – CC Scharpoord – 

diverse cursussen 

 KONINKLIJK TONEELGEZELSCHAP KNOKKE-HEIST brengt op  
8, 9 & 10 december 2016 de komedie ‘Ik trouw jou trouw ik’.  
Een eigen creatie van de acteurs van KTKH in regie van 
Dirk Van Den Broeck. Kaartjes kosten 9 EUR  
en zijn te bestellen op 0479 691865. 

http://www.vtbkultuur.be/knokke-heist
http://www.vtbkultuur.be/knokke-heist
http://www.vtbkultuur.be/knokke-heist
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Onze avonden:  van 7 oktober tot 23 december 2016  

Davidsfonds – vrijdag 7 oktober 2016 

Openingsavond  

KONINKLIJKE HARMONIE ST.-CECILIA HEIST 

& KONINKLIJKE STADSFANFAREN IZEGEM 

(concert)  

De Kon. Harmonie St.-Cecilia Heist, o.l.v. Rik 

Bonny ontstond in 1885 en is momenteel in de afdeling uitmuntendheid gerangschikt. 

Dankzij de grote inspanningen van bestuur, dirigent, muzikanten en de goede 

samenwerking met De KunstAcademie heeft het korps een opmerkelijke vooruitgang 

gemaakt. Ze treden vanavond op met maar liefst 80 muzikanten en brengen diverse 

genres muziek. De Kon. Stadsfanfaren Izegem, o.l.v. Hans Demeurisse, gaan terug naar 

1806 en zijn opgenomen in de categorie superieure afdeling.   In 2012 werden ze 

laureaat van het Provinciaal Instrumentaal Muziekfestival en in 2015 werden ze 

uitgeroepen tot Cultureel Ambassadeur West-Vlaanderen. Met het optreden van de 

Koninklijke Stadsfanfaren Izegem verschijnt de top van de Belgische Harmoniemuziek 

op het podium met een zeer hoogstaande kwaliteit aan blaasmuziek. Info: 

http://ceciliaheist.be/ en http://www.ksfi.be/  

vtbKultuur – donderdag 20 oktober 

IJSLAND, LAND VAN IJS EN VUUR 

(fotografie en film)  

Jean-Pierre & Mieke Demarsin 

Prijsuitreiking Fietszoektocht vtbKultuur 

Knokke-Heist 

De kredietcrisis maar vooral de aswolk na 

de uitbarsting van de vulkaan onder de 

gletsjer Eyjafjallajökull, hebben IJsland 

maandenlang in het nieuws gebracht. In 874 trok Ingólfur Arnarson met zijn gevolg naar 

http://ceciliaheist.be/
http://www.ksfi.be/
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IJsland om de tirannie van de Noorse koning te ontvluchten. De plaats waar hij zijn 

boerderij optrok, groeide uit tot de hoofdstad Reykjavik. Het land, ruim 3 maal groter 

dan België, heeft een bevolkingsdichtheid die meer dan 100 maal kleiner is. We 

genieten met topfotografen Jean-Pierre en Mieke Demarsin van  uitgestrekte gletsjers, 

meren vol ijsbergen, woeste rivieren, machtige watervallen en verbazen ons aan 

vulkanen, kratermeren, geisers, warme bronnen, stoomvelden, sagen en tradities. 

IJslanders zijn fier op hun taal en tradities. De Edda en de Sagen zijn geschreven in de 

taal van de Vikings, een taal die in de loop der eeuwen slechts weinig is veranderd. 

Boeken hebben altijd een belangrijke rol gespeeld in het leven van de IJslanders. Niet 

te verwonderen, in een land met lange, koude en donkere wintermaanden.  M.m.v. 

Toeristische Dienst IJsland. 

 

Davidsfonds – donderdag 10 november  

DE HAVEN VAN ZEEBRUGGE (lezing)  

Joachim Coens 

Joachim Coens, 

burgerlijk bouwkundig 

ingenieur, is de zoon van 

Daniël Coens, voormalig 

minister in de federale 

en Vlaamse regering. Hij 

is sinds 2001 voorzitter 

en gedelegeerd 

bestuurder van de 

Maatschappij van de 

Brugse Zeevaartinrichtingen,  die de haven van Brugge-Zeebrugge bestuurt en uitbaat. 

Bij de eerste rechtstreekse verkiezingen voor het Vlaams Parlement van 21 mei 1995 

werd hij verkozen en bleef hij Vlaams volksvertegenwoordiger tot maart 2001 waarna 

hij van 1995 tot 2014 schepen in Damme werd.  Na het dodelijke auto-ongeval van 

burgemeester Dirk Bisschop werd hij er op 3 juni 2014 burgemeester. Coens komt als 

gedelegeerd bestuurder van de MBZ de belangrijkste taken uiteenzetten:  ontwerp en 
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aanbesteding grote infrastructuurwerken, bedienen van bruggen, sluizen en 

havenkranen, leveren van water en elektrische stroom in het havengebied,  opzet en 

onderhoud informaticaprojecten, controle, regeling verkeer en bewaking in de haven 

tot het ontplooien van commerciële activiteiten met o.a. het aantrekken van nieuwe 

klanten en de opmaak van rapporten en studies. 

 

vtbKultuur – vrijdag 2 december 

SFEERVOLLE REISIMPRESSIES (fotografie)  

Jacques Martens 

 

Met Knokkenaar en rasfotograaf Jacques Martens genieten we van een caleidoscoop 

van 14 indrukwekkende reisimpressies, een mix van poëzie, sfeer en spiritualiteit: het 

westen van de USA, Yorkshire Dales, Snowdonia in Wales, Highlands, IJsland, 

interludiums met sfeerbeelden van de boomgaarden van Limburg, de seizoenen herfst 

en winter met poëzie van o.a. Anton Van Wilderode. Fotografisch perspectief tot de 

essentie herleid! Hoogstaand! 
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vtbKultuur – vrijdag 23 december  

ZUIDWEST-ENGELAND (fotografie) 

Guido Vervoort 

 

Met Guido Vervoort maken we een tocht doorheen de graafschappen Devon, 

Somerset, Wiltshire, Dorset en het hertogdom Cornwall. Ruige klifkusten met een wilde 

branding, dramatische rotspartijen, maar ook lieflijk glooiende heuvellandschappen, 

prachtige holle wegen en uitgestrekte groene vergezichten.  Vanuit de prehistorie 

duiken de raadselachtige staande stenen op van Stonehenge en Avebury. De Kelten en 

Romeinen lieten er hun sporen na, met o.a. het Romeinse badhuis van Bath. Ook de 

legendarische middeleeuwse koning Arthur is nooit ver weg. We komen thuis in statige 

landhuizen bij ‘Upstairs downstairs” en pittoreske vissersdorpsje en genieten van het 

zachte klimaat van Cornwall met prachtige subtropische tuinen en nostalgische 

stoomtreinen en door paarden getrokken jaagpadboten. Klasse! In aanwezigheid 

(onder voorbehoud) van H.E. Alison Rose, Ambassadrice van het Verenigd Koninkrijk. 

M.m.v. Toeristische Dienst Groot-Brittannië. 
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zondag 10 juli 2016 – VLAANDEREN ZINGT  

 OPTREDEN WIM LEYS met swingende nummers en covers  
DAARNA IS HET PUBLIEK DE STER VAN DE AVOND 

SAMENZANG BEKENDE LIEDJES en VUURWERK 
Plaats: Put Heist – 20 u.  

 
maandag 11 juli – Cultuurcentrum Scharpoord – Knokke – 20 u.  

11 juli-feest - muziek - samenzang - 11 juli-rede - receptie 
Reservatie Scharpoord UITSLUITEND VANAF 13 JUNI. 

 

        

 

Zondag 25 september 2016 – 14 JAAR VRIENDSCHAP VOOR DE FILIPPIJNEN 
ONTWIKKELINGS- & ONDERWIJSPROJECT DAVAO DEL SUR  

Dominiek & Leah Segaert-Gallego 
 

12 u. deuren open zaal ’T VERZET – Duinenwater 45  
(bij zwembad Sportoase & Lakeside Paradise)  

12.30 u. barbecue verzorgd door Jan Louagie (3 gangen)  
 14 u. optreden Filippijns koor PAG IBIG  

 

tombola – dessert – overzicht 14 jaar VVF 
Deelname: 18 EURO – Kinderen tot 12 jaar: 11 EURO 

Kaarten: Jacques & Denise Segaert-Deleu – 050 601320   
leden werkgroep: Jozef Stubbe – Wieske Lietaer - Nyke Derde – Philippe Van 

Hoorebeke – Guido Van de Sompele – Bruno Van Mierlo – Ria Blondeel  
 Marie-Jeanne Haeghebaert – Guido Demon – Dirk Vandeweghe 

m.m.v. Gemeentebestuur Knokke-Heist & Jeugdhuis ’t Verzet 
www.vvfilippijnen.be  

 

http://www.vvfilippijnen.be/
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Wij nodigen U uit om 30 EURO  te storten met het  

BIJGAAND OVERSCHRIJVINGSFORMULIER.  

GRAAG TEN LAATSTE TEGEN 30 JUNI 2016. 

Dan krijgt U ook TIJDIG de gezinskaart in de bus. 

Uiteraard mag U de bijdrage contant betalen aan een van de bestuursleden (zie lijst op 
de laatste pagina van dit tijdschrift). Dan krijgt U onmiddellijk de gezinskaart mee. 

Niet-leden kunnen ook 30 EURO storten op KBC-rekening IBAN BE94 473 2148021 14 
(BIC KREDBEBB) van VOLKSONTWIKKELING KNOKKE-HEIST – p/a Begoniapad 7 – 8300 
KNOKKE-HEIST met vermelding NIEUW LID.  

WIE BETAALT VIA ELEKTRONISCH BANKIEREN: WIL ZEKER DE CORRECTE NAAM EN HET 
CORRECTE ADRES vermelden en ervoor zorgen dat de betaler ook dezelfde naam (zie 
adres op laatste pagina) draagt als achteraan op dit tijdschrift. Dit bespaart onnodig 
opzoekwerk! Wil ons ook – indien U verhuisd bent – uw nieuw adres meedelen alsook 
spelfouten in naam en/of adres. 

 

 

 
Op vertoon van de nieuwe gezinskaart Volksontwikkeling én  

geldige identiteitskaart krijgt U tot eind december 2016 de UIT-PAS. Ga je – met 
identiteitskaart(en) – aanbieden aan de balie in het Cultuurcentrum Scharpoord.  

U krijgt een UIT-PAS per gezinslid – MAXIMUM 2. Wenst U meer Uit-passen? Betaal 
het voordeeltarief rechtstreeks aan het Cultuurcentrum. U krijgt de UIT-PAS direct 

mee. Vorig jaar al een UIT-pas? A.u.b. meebrengen!  

Net zoals vorig jaar kunt U ook tweemaal gratis een film NAAR KEUZE bijwonen uit 
de reeks De Filmzaal (maandagnamiddag of – avond). 
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Korting OP ALLE ACTIVITEITEN georganiseerd door het Cultuurcentrum.  

 

HOE SNELLER U HET VOLKSONTWIKKELING-LIDMAATSCHAP VERNIEUWT, HOE 
SNELLER U EEN UIT-PAS KRIJGT & RESERVEERT! 

 

 

 
Andermaal organiseren we i.s.m. het Cultuurcentrum Scharpoord 3 mooie 

toneelavonden waarvoor U met de gezinskaart kaarten kunt afhalen voor inwonende 
gezinsleden. 

 
U betaalt – net zoals vorig werkjaar – de democratische prijs van 5 EURO per kaartje. 

Zo kunnen we een sterk programma blijven aanbieden! 
Merk op dat de prijs voor gewone kaartjes zeker 3 x zo hoog ligt! 

 
 Met uw gezinskaart doet U dus nog steeds een gouden zaak  

voor 3 mooie toneelvoorstellingen. Reservatie uitsluitend in Scharpoord! 
 Afgehaalde kaarten worden niet terugbetaald noch omgewisseld. 
Niet-gezinsleden betalen de normale prijs van de toneelkaartjes.  

 

U KUNT AL RESERVEREN VANAF 1 JUNI 2016! 
 

BEWAAR DIT NUMMER ZORGVULDIG !  

VOLGEND NUMMER VERSCHIJNT  

MIDDEN DECEMBER 2016! 

 

MAAK ONS PROGRAMMA BEKEND BIJ VRIENDEN, KENNISSEN, FAMILIE!  

HARTELIJK DANK! 
 

                      www.vtbkultuur.be/knokke-heist.be (nieuwe website) 

www.davidsfondsknokke.be 
 

 

Redactie:  Dominiek Segaert – Annie Poissonnier – Patricia De Groote – Rosa Desloovere – Christiaan Anseeuw 

Lay-out: Patricia De Groote 

http://www.vtbkultuur.be/knokke-heist.be
http://www.davidsfondsknokke.be/
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VU: Dominiek Segaert & Annie Poissonnier                           Met de steun van 

 

 

[Geef een citaat uit het document of de samenvatting van een interessant punt 

 

 

 

 

 
VOLKSONTWIKKELING BESTUUR   

 
 

 

DAVIDSFONDS KNOKKE  
Christiaan Anseeuw (secretaris DF) – Jan Devischstraat 36 – 8300 Knokke-Heist – 

 0473 983802 
Christopher Beausaert – Nieuwdorpstraat 17 – 8340 Moerkerke (Damme) – 0475 663563 

Rosa Desloovere – Begoniapad 7 –  8300 Knokke-Heist – 050 624421 
Philip Hemschoote (penningmeester DF) – Sylvain Dupuisstraat 34 – 8300 Knokke-Heist – 050 

604185 
Jan Lagasse – Zeedijk 157/01 – 8301 Knokke-Heist – 050 690585 

Ann Landschoot – Helmweg 27 – 8300 Knokke-Heist – 050 607455 
Annie Poissonnier (voorzitster DF) – Kalvekeetdijk 83 – 8300 Knokke-Heist – 050  612492 

annie.poissonnier@gmail.com 
Jean-Pierre Sabbe – Alfred Verweeplein 3 – 8300 Knokke-Heist – 0474 981427 

Dominiek Segaert – Jozef Nellenslaan 145/31 – 8300 Knokke-Heist – 0479 691865 
Luc Van Belleghem (opvolging ledenwerving VO) – Middeldiep 1  

8301 Knokke-Heist – 050 515050 – 0472 511506 
Gilbert Vancaillie – Knokkestraat 670 – 8300 Knokke-Heist – 050 605327 

 

VTBKULTUUR KNOKKE-HEIST      
Marc Cordy – Boudewijnlaan 95 – 8300 Knokke-Heist – 0498 806053 

Patricia De Groote – Meidoornlaan 22 – 8300 Knokke-Heist – 0479 342005 
Rosa Desloovere (penningmeester vtbKultuur/VO) – Marc Gydé – Begoniapad 7 - 

 Knokke-Heist – 050 624421 
Firmin Laute – Lippenslaan 285 – 8300 Knokke-Heist – 050 602304 

Dominiek Segaert (voorzitter vtbKultuur Knokke-Heist/VO) – Leah Gallego –  
Jozef Nellenslaan 145/31 - 8300 Knokke-Heist – 050 601320 – 0479 691865 

dominiek.segaert@skynet.be 
Julien Vanparys – IJzerstraat 25 – 8301 Knokke-Heist – 0477 570596  

Liliane Vergauwen – Knokkestraat 670 – 8300 Knokke-Heist – 050 605327 
 

 

Zijn uw gegevens niet correct of 
gewijzigd, geef dit door :  
 

vanbelleghemluc@hotmail.com  
0472  511 506 
canseeuw@gmail.com  
0473 983802 

 

 

 

mailto:annie.poissonnier@gmail.com
mailto:dominiek.segaert@skynet.be
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiLlePB79TKAhXFYQ4KHUV9BAAQjRwIBw&url=https://www.lampiris.be/nl/acties/promoties/aanbieding-voorbehouden-voor-kbc-klanten&psig=AFQjCNHDeaa1OcxWHA9uxfXA9ZL340N0xA&ust=1454357856163785
mailto:canseeuw@gmail.com

