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De Hoofdzaak kleurt ook in 2017 je dag! 

Volksontwikkeling brengt iedereen samen voor 

       

 

 

 

 

 

Van de Oude Molen in Het Zoute tot aan de 

molen van Callant in Ramskapelle … brengen 

wij cultuur in al haar vormen. 

Programma 2017 
 

Lezingen 

Streekparels! 
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Voorwoord 
Beste leden en vrienden van Volksontwikkeling, Davidsfonds en vtbKultuur 

Kerstmis en Nieuwjaar. Twee scharniermomenten in het kalender- maar ook in het 
culturele jaar. Nog nooit hebben mensen zoveel ‘zin’ in ‘zin’ gehad. Sommigen vinden 
ook die zin niet. Even verklaren. De donkere dagen nodigen ons uit om eens ‘op zoek te 
gaan naar de stilte’. Of zoals Pico Iyer het in zijn bij het Davidsfonds uitgegeven boekje 
‘De kunst van de stilte – Nergens heen gaan als avontuur’, zo mooi uitdrukte: “De 
grootste luxe in deze snelle en chaotische tijden is niet dat we altijd overal naartoe 
kunnen, maar dat we de mogelijkheid hebben om ook eens niets te doen en nergens 
heen te gaan. Het is tijd om te vertragen en de opwinding van de stilte te ervaren.” 
Pater Dominicaan Gerard Braet uit Knokke-Heist reikte het boekje ‘Genoeg’ van Jean 
Mossoux aan. Mossoux nodigt uit om voluit te leven en weer te genieten van de kracht 
van verhalen, parabels, woorden. Cultuur wordt in die zin een bron om die kracht te 
(her)ontdekken. 

Ook in de Cultuurraad Knokke-Heist staat kwaliteit en zin voor herbronning voorop. Als 
gewoon voorheen de norm was, klinkt de term ‘respect’ voor cultuur nog harder dan 
voorheen. Elke culturele vereniging, of die nu louter aan vrije tijd doet, ontspanning, 
algemene vorming of actieve kunstbeoefening, dient zich telkens opnieuw uit te vinden. 
Waarom doen we het? Hoe doen we het? Welke zijn onze drijfveren? Hoe kunnen we 
kwaliteit brengen zonder al te moeilijk te worden en toch de drempel zo laag mogelijk 
te houden zodat cultuur voor iedereen bereikbaar wordt?  

vtbKultuur en Davidsfonds slagen er telkens in om het zinvolle, het kwaliteitsvolle aan 
het aangename te koppelen. We hebben al vijf mooie avonden achter de rug met 
telkens een heel hoge opkomst. Van januari tot april 2017 brengen we nog 10 boeiende 
avonden en enkele andere extra activiteiten. Willy Lenaers, algemeen voorzitter van 
vtbKultuur, drukte het onlangs in Vizier zo uit: “Elke vereniging dient relevant en 
aantrekkelijk te blijven voor hen die vrije tijd zinvol willen besteden. Die 
aantrekkingskracht binnen onze verenigingen blijven versterken, is de boodschap!” 
aldus nog Willy die wel eindigt met de positieve noot dat nieuwe vrijwilligers zich 
aangetrokken voelen. 

Tine Verhelst, algemeen directeur Davidsfonds: “We willen mensen, van welke afkomst 
ook, samenbrengen rond cultuur en de dialoog aangaan. Voor iedereen in Vlaanderen, 
zonder enig onderscheid. Laat cultuur ook in 2017 voor verrukking zorgen!” 

Kunnen we in de dagen waarin jullie dit tijdschrift ontvangen, een ontvangende houding 
voor de stilte van het kerstgebeuren aannemen? 
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Welke ook de levens- of geloofsovertuiging weze, wij van Volksontwikkeling wensen 
jullie van harte fijne kerst- en nieuwjaarsdagen toe. Mogen jullie in 2017 zin hebben in 
cultuur en het leven. Of zoals Chris Anseeuw van het Davidsfonds het verder in dit 
nummer uitdrukt en verslag uitbrengt van de succesvolle muzikale openingsavond op 7 
oktober 2016: “Virtuoos solowerk en een perfect samenspel werden gebracht in een 
meesterlijke kwaliteit, waar iedere toehoorder met open mond naar luisterde.” 

En… zijn jullie tevreden over de programmatie van Volksontwikkeling? Laat het ons 
weten. Verspreid de goede boodschap en schreeuw de kwaliteiten van de gezinskaart 
Volksontwikkeling uit! We doen het allemaal vrijwillig. We kunnen véél, maar verwacht 
geen mirakels. We zijn allemaal mensen met ‘goesting’ in zin. We hebben er zin in, veel 
zin. Tot volgend jaar! Van harte! 

Zalig, inspiratievol Kerstmis én een zinvol 2017 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 – Jan Lagasse – Ann Landschoot  

Firmin Laute - Jean-Pierre Sabbe – Luc Van Belleghem – Gilbert Vancaillie  
Julien Vanparys – Liliane Vergauwen  
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Op 26 november 2016 organiseerde vtbKultuur Knokke-Heist de traditionele 

Brusseldag en dit in samenwerking met vtbKultuur West-Vlaanderen. Een grote groep 

van afdeling Knokke-Heist aangevuld met deelnemers van de collega’s van 

Blankenberge reisde naar Brussel om er in de voormiddag het memorabele Train World 

te bezoeken. De oude stations van Schaarbeek kregen een jaar geleden een 

metamorfose en werden de startplek van een van de mooiste musea van Europa. Dit 

Belgisch museum kreeg al vele internationale prijzen en daar mogen we toch best fier 

op zijn. Bij het binnenkomen kreeg iedereen een ouderwets spoorkaartje dat digitaal 

ook de toegangspas was om alle zalen zonder moeite te bezoeken. De beide stations, 

waarvan de plannen dateren uit 1887 en 1913 zijn volledig gerestaureerd. De prachtig 

gerestaureerde stationsarchitectuur en de loketten met publiciteit voor diverse steden 

in België alsook de maquettes en miniatuurtreinen lokten ons naar buiten om dan 

uiteindelijk naar het nieuwe gebouw te stappen.  

Het nieuwe supermoderne museumcomplex in zaagtandvorm vormt samen met het 

oude stationsgebouw een uniek samengaan van oud en nieuw. De website van Train 

World spreekt terecht dat dit museum perfect past in het Art Nouveau-hart van 

Schaarbeek. Het is trouwens in dit hart dat het tracé werd gelegd van de eerste 

spoorlijn in België tussen Brussel en Mechelen.  
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Koning Leopold I, de allereerste Koning der Belgen, had het geluk om de industriële 

revolutie van heel nabij te volgen. Een man hield hij nauwlettend in de gaten: George 

Stephenson die in 1814 de eerste stoomlocomotief bouwde en in 1825 ontwierp hij 

The Locomotion. De afscheuring van België van Nederland in 1830 had een grote 

invloed op onze economie en heel wat kanaalverbindingen vanuit Nederland werden 

afgesloten. Ook de haven van Antwerpen werd geblokkeerd. De koning was 

voorstander om een spoorwegnet te ontwikkelen. Na veel discussies opende op 5 mei 

1835 de eerste spoorweglijn in België: 22 km spoor van Brussel naar Mechelen. 

Het museum Train World toont de evolutie van het spoor en de NMBS in België, 

schitterende treinstellen, locomotieven, klokken, seinapparatuur, kaartjestoestellen, 

simulaties van de TGV, seinhuisje, post- en Rode Kruis-treinen. Teveel om op te 

noemen. Maar wat ons bijzonder ontroerde, was het leven van de spoorwegman en   

vrouw. De spoorleggers, de chauffeurs, de conducteurs, de mannen van het staal en de 

kolen en tenslotte natuurlijk het leven van de pendelaars en de reizigers. Een must voor 

iedereen! 

 

 

 

 

  

Na een heerlijke en eenvoudige lunch met vriendelijke en geduldige bediening bij 

Roberto Draief en zijn familie in Le Vieux Bruxelles in de Beenhouwersstraat stapten 

we naar het Koninklijk Theater Toone. Waar de Schuddeveldgang en de Sint-

Petronillagang samenkomen, bevindt zich een van de plekjes die de Brusselaars het 

meest aan het hart liggen: het Theater Toone. Een typische staminee van Spaanse roze 

baksteen, zwart berookte balken en tegelvloer alsook een poppentheater met een klein 

museum, een atelier waar de poppen worden gemaakt én veel ambiance! Wij genoten 

met andere vtbKultuur-afdelingen van de De Drââ Mousketairs van Alexandre Dumas 

in het Brussels Vloms! Wat een ambiance! Wat een klasse!  
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Omstreeks vier uur kreeg iedereen  

nog de tijd om na een groepsfoto op  

de Grote Markt de kerststal en -boom 

 te bewonderen alsook te wandelen  

rond de kerstmarkt. 

Brussel leeft en hoe!  

Bezoek onze Vlaamse hoofdstad en  

laat je onderdompelen in de  

gastvrijheid van de vele nationaliteiten.  

Een geslaagde dag!  

Met dank aan iedereen 

voor de stiptheid! (D.S.) 
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VtbKultuur Knokke-Heist  organiseerde voor de 1ste keer een fietszoektocht langs de 

mooiste plekjes in Knokke-Heist over een afstand van 25 km.  Van 1 mei tot 2 oktober 

2016 kon iedereen deelnemen aan dit prachtig parcours en kans maken op een van de 

vele prijzen. Uit de vele lovende reacties op de deelnameformulieren hebben alle 

deelnemers ervan genoten, geleerd en veel ontdekt in Knokke-Heist. 

De prijsuitreiking vond plaats in CC Scharpoord op donderdag 20 oktober voor de eerste 

foto- en filmavond van het seizoen over IJsland. De eerste prijs, een fiets geschonken 

door Bike World, werd gewonnen door Monique Osselaere uit Knokke-Heist. De 

tweede winnaar, Pol Hessels uit Kampenhout, ontving 2 overnachtingen in Hotel 

Atlanta en de derde prijs, een Samsonite-koffer geschonken door papierhandel 

Vanvooren ging naar Leon Van Tieghem. Er werden nog 13 deelnemers gelukkig 

gemaakt met waardebonnen in restaurant Cedric, restaurant Ten Bos, Café Cultuur. Er 

waren nog geschenkmanden met streekproducten, Doe-bonnen van CC Scharpoord en 

Oxfam Wereldwinkel.  

 

 

 

 

 

 

 

De fotoprijs ging naar de familie Brackman, die een waardebon van Surfers Paradise 

kreeg. De winnaars mochten de foto- en filmavond over IJsland bijwonen en zijn altijd 

welkom op een van de volgende avonden. 
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Op 7 okt. jl organiseerde het Davidsfonds de openingsavond van het nieuwe werkjaar 

met de deelname van de Kon. Harmonie St.-Cecilia Heist en de Kon. Stadsfanfaren 

Izegem.  Deze schitterende muzikale voorstelling blies de aanwezige toeschouwers 

letterlijk achterover in hun stoel.  St.-Cecilia Heist opende de avond met sprankelende 

muziek van een uitmuntend niveau, gedirigeerd door Rik Bonny.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gedurende de pauze werd het podium geruimd voor de Stadsfanfaren van Izegem, die 

een verbluffend repertoire aanboden onder leiding van Hans Demeurisse.  Als Cultureel 

Ambassadeur West-Vlaanderen bracht deze vereniging een subliem programma, 

waardig aan hun categorie Superieure Afdeling.  Virtuoos solowerk en een perfect 

samenspel werden gebracht in een meesterlijke kwaliteit, waar iedere toehoorder met 

open mond naar luisterde.  Het volledige programma werd voortreffelijk 

gepresenteerd door Sabine Dhoore.  Deze openingsavond werd opnieuw een 

voltreffer, waarbij de muzikale klanken lang bleven nazinderen in de gesprekken over 

een glas in het CaféCultuur. (C.A.)  
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Op zondag 22 januari 2017 om 10 uur heeft de feestelijke prijsuitreiking plaats van de 

Davidsfonds Junior Journalistenwedstrijd van Davidsfonds Knokke. Die gaat door in de 

bibliotheek van het Cultuurcentrum Scharpoord. 

Na de uitreiking is er een feestelijke receptie.  

Van harte welkom! 

Het thema was dit jaar: 

‘Hoe groen is onze blauwe planeet?’  

 

Deze prijsuitreiking wordt georganiseerd in 

samenwerking met Davidsfonds Westkapelle. 

CONGO - De grond van de zaak. 

Het rijkste land ter wereld herbergt de armste bevolking van deze planeet. In de 

Belgische tijd werd Congo beschreven als de beste kolonie destijds, een voorbeeld voor 

de wereld. 

Wat hebben België en de Belgen te maken met de implosie van Zaïre/Congo? 

Waarom worden de enorme rijkdommen van het land nauwelijks benut voor een beter 

leven voor alle Congolezen? 

Peter Verlinden werpt een licht op het falen van vroeger en verkent de kansen van 

morgen. 
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Data: maandagen 30 januari, 6 en 13 februari van 13.30 tot 16.30 uur 

Plaats: Cultuurcentrum Scharpoord 

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

Inbegrepen: koffie en digitale syllabus 

Info: 050 61 24 92 (Annie Poissonnier) en op 016 31 06 70 (Davidsfonds Academie) 

 

 

 

 
                             KONINKLIJK TONEELGEZELSCHAP KNOKKE-HEIST       
 
 
brengt op 23, 24 en 25 maart 2017 telkens om 20 u. de briljante komedie 
‘Familietrekjes’ van de Britse theaterauteur Ray Cooney in een regie van onze 
West-Vlaamse Dominique Berten.  
De vindingrijkheid van de beroemde dokter Mortimore wordt zwaar op de proef 
gesteld wanneer hij een lezing mag geven voor honderden topneurologen én de 
Minister van Volksgezondheid. Heel onverwacht komt een vroegere 
verpleegster op de proppen en er ontstaan tal van kleurrijke én gekke 
misverstanden die onze lachspieren zullen aantasten.  
 
Kaartjes kosten 9 EURO en zijn te bestellen via 0479 691865.  
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Op 26 maart 2017 vertrekken we vanuit Knokke (Casino Canadasquare) en Heist 

(Heldenplein) met een bus naar dé stadsparel van Vlaanderen: Mechelen. Het wordt 

een unieke dag. De details van de dag zijn nog in volle voorbereiding, maar enkele 

toppers kunnen we je toch al meegeven alsook een prijs. 

Op de foto de prijswinnaars (foto: Machteld Lievens). 

In 1616 vestigde de Grote Raad zich in het Hof van 

Savoye in Mechelen, de plek waar tot op vandaag 

recht gesproken wordt. Met het driejarig festival 

Op.Recht.Mechelen viert de stad 400 jaar 

rechtspraak en stelt ze de fundamentele 

vrijheden waarop onze samenleving is gebouwd, 

centraal. Een ideale gelegenheid om samen met 

alle vtbKultuur-afdelingen af te zakken naar de 

stadsparel Mechelen, gelegen in het hart van 

Vlaanderen!  

In de voormiddag bezoeken we omstreeks 10.30 u. met een gids de unieke Wintertuin 

van het Ursulineninsituut aan de Bosstraat 9 in Onze-Lieve-Vrouw-Waver. In de 19e 

eeuw werd in Onze-Lieve-Vrouwe-Waver het klooster van de Ursulinen en het 

bijbehorende luxueuze ‘Pensionat de demoiselles’ opgericht. 

  

De prachtige wintertuin met glas-in-

loodramen in art nouveau is niet alleen 

een beschermd monument, maar is 

ook uniek in België. Een sublieme 

streekparel en helemaal passend in het 

nieuwe jaarthema 2017 van 

vtbKultuur, nl. ‘Streekparels’.  
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Na een verzorgd middagmaal in de binnenstad zullen we in Mechelen rondstruien. De 

Sint-Romboutstoren torent boven de stad uit. Het is een van de meer dan driehonderd 

beschermde Mechelse monumenten, waarvan er maar liefst vier erkend zijn als 

UNESCO-werelderfgoed. 

Mechelen biedt zoveel meer: stad aan de Dijle, thuishaven van Margareta van 

Oostenrijk, het wereldberoemde Carolusbier van brouwerij Het Anker. Naast 

historische blikvangers tref je hier ook hedendaagse architectuur aan. Zo zijn de 

nagelnieuwe woonsites, prachtige renovaties en de vele vernieuwde vlietjes op 

historische locaties prachtige voorbeelden van stadsvernieuwing. Er zijn verrassende 

concertjes en hier en daar zorgden gidsen voor een passende uitleg en anekdotes.  

 

 

 

 

 

 

 

Op het gezellige Cultuurplein sluiten we tussen 17 en 18 u. de KnipoogDag af met 

muzikale animatie. In de loop van de namiddag worden we trouwens vergast met een 

lekkere Maneblusser! Santé! 

Zin om deel te nemen? Stuur als de bliksem een email naar 

dominiek.segaert@skynet.be of bevestig via gsm 0479 691865 je inschrijving. Vermeld 

ZEKER je volledige naam én telefoonnummer en/of gsm. Je bent pas ingeschreven als 

de betaling van 45 EURO (leden vtbKultuur, VAB, Volksontwikkeling), anderen 49 EURO 

ons heeft bereikt op IBAN BE83 0001 5393 0815 – BIC BPOTBEB1 van vtbKultuur 

mailto:dominiek.segaert@skynet.be
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Knokke-Heist met vermelding ‘Deelname KnipoogDag 26032017’. De uiterste 

inschrijfdatum is 25 februari 2017. Terugbetaling is bij annulatie niet mogelijk.  

HET PATERSHOL IN GENT MET DILLE 
8 APRIL 2017 

Na het succes van vorig jaar trekken we met de trein op zaterdag 

8 april 2017 in de namiddag opnieuw naar Gent. vtbKultuur 

Knokke-Heist verkent o.l.v. de flamboyante gids Dille deze maal 

met ernst en veel leute het Patershol, de oude wijk in het 

historische centrum.  

Het gebied is ongeveer 4,5 ha groot en telt een gesloten stratenpatroon dat het uit de 

Middeleeuwen heeft bewaard. De wijk wordt door de Geldmunt, de Lange Steenstraat, 

de Grauwpoort, het Sluizeken, Oudburg en de Kraanlei begrensd. De Leie vormt de 

natuurlijke grens met de rest van het stadscentrum.  

In de wijk bevinden zich ook het Caermersklooster en het Huis van Alijn. Het Patershol 

en de omgeving werden in 1981 beschermd als stadsgezicht. Weer een unieke 

Streekparel die wij in het vtbKultuur-jaarthema ‘Streekparels’ alle eer zullen aandoen. 

We vertrekken rond de middag vanuit het station Knokke, Duinbergen en Heist en 

starten omstreeks 14.30 u. de wandeling. In de avond eten we naar keuze een Gentse 

waterzooi, stoofvlees of vol au vent met enkele glaasjes in een typisch Gents 

restaurant. 

Precieze praktische gegevens worden later bezorgd. Deelname leden vtbKultuur, VAB, 

Volksontwikkeling 35 EURO (maaltijd inbegrepen, trein apart te betalen, ieder volgens 

de voor hem/haar goedkoopste formule: Rail Pass, Go Pass, Seniorenbiljet, 

Weekendbiljet). Niet-leden: 40 EURO. 

Zin om deel te nemen? Stuur als de bliksem een email naar 

dominiek.segaert@skynet.be of bevestig via gsm 0479 691865 je inschrijving. Vermeld 

ZEKER je volledige naam én telefoonnummer en/of gsm. Je bent pas ingeschreven als 

de betaling ons heeft bereikt op IBAN BE83 0001 5393 0815 – BIC BPOTBEB1 van 

mailto:dominiek.segaert@skynet.be
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vtbKultuur Knokke-Heist met vermelding ‘Deelname Gent 08042017’. De uiterste 

inschrijfdatum is 4 maart 2017. Terugbetaling is bij annulatie niet mogelijk.  

 

ACTIVITEITEN JANUARI - APRIL 2017 

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 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) 
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 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 

 

Blauw: lezing door Davidsfonds 
Groen: foto/film door vtbKultuur 
Rood: theater i.s.m. Cultuurcentrum Scharpoord - Aankoop kaart vooraf verplicht: 5 EUR/pers. 

 

 

En verder ook nog… 

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

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

 

 

 Ons bestuurslid Philip Hemschoote, ook penningmeester van Davidsfonds, nam na 
30 jaar onafgebroken medewerking en inzet, afscheid. Onze kranige en altijd 
enthousiaste 90’er was jarenlang de topverkoper van onze succesvolle gezinskaart 
Volksontwikkeling. Zijn ontslag werd ruim besproken in de bestuursvergaderingen en 
na een ongelukkige val thuis, viel de beslissing om na revalidatie en genezing te wonen 
in Militza in Brugge. Na bezoekjes van bestuursleden van zowel Davidsfonds als 
vtbKultuur blijkt dat Philip nog niets van zijn optimisme is verloren en af en toe zal hij 
zeker nog onze avonden bijwonen en een ‘geweun pintje’ drinken. Wie Philip eens een 
bezoekje wil brengen of hem gewoon een kaartje of briefje schrijven kan dat: Philip 
Hemschoote, MILITZA, Noorweegse Kaai 24, Appartement 1.28, 8000 Brugge. En… je 
bent gewoon ook altijd welkom op zijn nieuwe plekje. Geef altijd eerst een belletje op 
zijn rechtstreeks telefoonnummer 050 445488.   

 Ondertussen kregen de trouwe leden van het Davidsfonds Knokke hun bestelde 
boeken en CD’s met de Davidsfonds lidmaatschapskaart – eentje per gezinslid –  thuis 
via de bestuursleden. De belofte om de bestelling voor Sinterklaas te bezorgen, kunnen 
we eigenlijk al elk jaar waarmaken. Dankzij de zorg van onze DF-voorzitster Annie en 
DF-penningmeester Chris wordt de administratie fijn afgewerkt. De keuze van boeken 
is dit jaar nog groter en ook alle tot op heden nog in voorraad zijnde titels kunnen via 
de website van Davidsfonds www.davidsfonds.be geraadpleegd worden. Een nieuwe 
service met een nog grotere keuze. Dit wordt door velen gewaardeerd. Nog geen lid 
van het Davidsfonds? Contacteer een van onze bestuursleden en vraag naar de 
keuzebrochure. Wedden dat de microbe je niet meer loslaat? 

 Op 3 december 2016 werd de heer Willy Lenaers voor een tweede termijn van 4 jaar 
unaniem door de Algemene Vergadering van vtbKultuur nationaal verkozen. Op het 
hoofdkantoor in Antwerpen Berchem kreeg de herkozen voorzitter een daverend 
applaus. Onder zijn leiderschap (vrijwillig!) groeide het aantal afdelingen, werd de 
ondersteuning van de afdelingen versterkt en kon het nieuwe beleidsplan samen met 

http://www.vtbkultuur.be/knokke-heist
http://www.davidsfonds.be/
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algemeen directeur de heer Dirk Lens en Griet Janssens, verantwoordelijke 
vrijwilligerswerking, verwezenlijkt worden. Onze nationaal voorzitter is een West-
Vlaming en heeft roots in Oostende. ’t Is moa da je ’t wit!  

 Op 15 oktober 2016 nam een mooie groep uit Knokke-Heist deel aan de West-
Vlaamse themadag van vtbKultuur in Izegem. Na koffie en koek in de drukkerij Strobbe 
(De Druivelaar) werden we heerlijk door Izegem gegidst (met o.a. de neogotische Sint-
Tillokerk en Sint-Jozefscollege), volgde een streekbiertje als aperitief, frieten met 
stoofvlees en in de namiddag een begeleid bezoek aan het schoenen- en 
borstelmuseum Eperon d’Or met afsluiter een uniek ‘binnen kijken’ bij het Izegems 
Keramiek Collectief (IKC) in het kader van Buren bij Kunstenaars en een slotmoment 
met muzikale afsluiter in restaurant Royal. We tikten af met een Kasteelbiertje. Een 
heel mooie en verzorgde dag o.l.v. het team rond voorzitster Mieke Meskens van afd. 
Izegem. 

 Bezoek zeker nog tot en met zondag 8 januari 2017 telkens van 10 tot 19 u. de 
tentoonstellingen ‘Horizon 8300 – Knokke-Heist bouwt verder’ en ‘Duinbergen en Het 
Zoute’  in respectievelijk de boven- en benedenhall van het Cultuurcentrum 
Scharpoord, Maxim Willemspad 1, Knokke-Heist. Bij de Horizon-tentoonstelling hoort 
een (gratis) verzorgde brochure over hoe het gemeentebestuur aantoont dat respect 
en zorg voor heden en toekomst naadloos samengaan met gedurfde en boeiende 
transformaties van het landschap in al zijn aspecten. Er wordt gefocust op vijf 
domeinen die momenteel in volle verandering zijn: wonen en zorg, strand en dijk, 
natuur, toerisme en vrije tijd en mobiliteit. Bij de expo rond Duinbergen, Albertstrand 
en Het Zoute verscheen er ook een prachtig boek van Ere-schepen Danny Lannoy en 
Frieda Devinck dat op een schitterende manier de historiek en architectuur belicht. Info 
over rondleidingen bij beide expo’s: 050 630 430. 

 De heer Marc Gydé, echtgenoot van onze penningmeester vtbKultuur en 
Volksontwikkeling Rosa Desloovere, won tijdens het Cultuurcocktail 2016 (10de editie) 
de publieksprijs van de tentoonstelling Fotolink 2016 die van 19 september tot 9 
oktober 2016 in het Cultuurcentrum liep. Fotolink toonde het neusje van de zalm van 
de lokale fotoclubs Fotokring Knokke-Heist, Diagonaal en werk van de leerlingen 
Fotokunst van deKunstAcademie over het Casino Knokke. De winnende foto was een 
stilleven in een straat van Havana in Cuba. Van harte proficiat, Marc namens alle leden, 
bestuursleden van Volksontwikkeling en de samenwerkende verenigingen vtbKultuur 
en Davidsfonds! 

 Op vrijdag 6 januari 2017 organiseren zowel Davidsonds Knokke als vtbKultuur 
Knokke-Heist binnen hun samenwerking Volksontwikkeling onmiddellijk na de 
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interessante lezing rond dialecten met Prof. Magda Devos en Heistenaar André 
Desmidt, een verzorgde Fair Trade nieuwjaarsreceptie in de foyer van het 
Cultuurcentrum. We schenken een eerlijk wit, rood wijntje, fruitsap van Oxfam 
Wereldwinkel met een knabbeltje en klinken op het nieuwe jaar 2017. U bent er als lid 
van harte welkom! 

 Heet van de naald. De jaarlijkse Provinciale Themadag vtbKultuur West-Vlaanderen 
wordt in 2018 (jawel, 2018) een super verrassingsdag in… Knokke-Heist. Op zaterdag 7 
april 2018 nodigen we iedereen uit om eens Knokke-Heist en de deelgemeenten te 
verkennen. Het cultuurrijke programma met flink wat knipogen, museabezoeken, 
wandelingen en culinaire verwennerij is in volle voorbereiding en een tipje van de sluier 
lichten we op in de volgende editie van De Hoofdzaak. Noteer zeker de datum in je 
agenda! 

 Davidsfonds Westkapelle organiseert op maandag 26 december 2016 om 16 u. in de 
Kerk H. Familie, Elisabethlaan in Duinbergen andermaal U ZIJT WELLECOME, 
VLAANDEREN ZINGT KERST, i.s.m. het koor Cantic@mare o.l.v. Tony Venneman. Van 
harte welkom om met de hele familie samen kerst te zingen! Deelname gratis. Een vrije 
bijdrage wordt integraal geschonken aan het project Kajana in Suriname van onze 
inwoner Rudy Vanhalewyn. We wensen de collega’s van Davidsfonds Westkapelle te 
feliciteren met het in ere houden van deze mooie kersttraditie. Zingen… is gezond! 

 Vera Hutsebaut, echtgenote van ons Davidsfonds- en VO-bestuurslid Luc Van 
Belleghem gaf in het weekend van 14, 15 en 16 oktober 2016 iedereen weer de 
gelegenheid om een kijkje te komen nemen naar haar prachtige kunstwerken in haar 
atelier ten huize van de kunstenares in Middeldiep 1: kleisculpturen, beelden, 
schilderijen in acryl. Dit alles kaderde in de deelname aan ‘Buren bij kunstenaars’. Vera 
was een van de 2711 kunstenaars die deelnam aan de 13e editie. Prachtstaaltje 
van…Volksontwikkeling en zin voor schoonheid!  

 Een origineel nieuwjaarscadeau? Schenk een gezinskaart Volksontwikkeling! Stort 
30 EURO op IBAN BE94 4732 1480 2114 – BIC KREDBEBB van Volksontwikkeling Knokke-
Heist met vermelding Nieuwjaarsgeschenk en de naam van de gelukkige. Vergeet niet 
een email te sturen naar Luc Van Belleghem, verantwoordelijke opvolging leden met 
de correcte naam, adres en indien mogelijk emailadres van de gelukkige: 
vanbelleghemluc@hotmail.com  Zo krijgt hij/zij tijdig de kaart bij het begin van het jaar 
in de brievenbus. In het tweede deel van ons winterseizoen hebben wij maar liefst nog 
10 mooie avonden aan te bieden én enkele mooie uitstappen. Je kan de kaart uiteraard 
ook rechtstreeks aankopen bij een van onze bestuursleden (zie laatste pagina). 

mailto:vanbelleghemluc@hotmail.com
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ONZE AVONDEN van 6 januari tot 7 april 2017 

Davidsfonds – vrijdag 6 januari 2017 

ONS TAALGEBRUIK EN DIALECTEN (lezing) 

Prof. Magda Devos & André Desmidt 

 + Fair Trade Nieuwjaarsreceptie 

 

 

Prof. dr. Magda Devos uit De Haan was tot 1 oktober 2010 hoofddocente taalkunde 

aan de Rijksuniversiteit Gent.  Ze doceerde er Nederlandse grammatica, 

dialectologie en naamkunde en was ook redacteur van het tijdschrift Naamkunde. 

Naast haar professionele bezigheden was ze ook een van de grote bezielers van de 

stichting Achiel De Vos met als doel het bestuderen van toponiemen.  Wie 

belangstelling heeft voor de streektaal kan zeker bij haar terecht via haar vele 

studies en publicaties.  De benamingen van onze zandbanken, het leven in de 

Noordzee... 

Ze vertelt ons over het ontstaan van de basis van onze taal via de komst van de 

Saksen en de Franken.  We vernemen het verschil tussen West-Germaans en 

Continentaal Germaans, het ontstaan van de taalgrens, de invloed van de steden 

op de ontwikkeling van diverse dialecten dit alles doorspekt met voorbeelden. 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiAkILA5ObQAhWCrxoKHVrCCqEQjRwIBw&url=http://www.austinseven.eu/hd-kerst-achtergrond-met-een-grote-rode-kerstbal-en-groene-takken-hd-kerst-wallpaper-jpg/&psig=AFQjCNF-YAcNgLCwB5gICxhpklQSFyD6RQ&ust=1481361684423496
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André Desmidt doet ons op de eerste plaats denken aan toerisme.  Hij was 

jarenlang directeur van de Dienst Toerisme van Knokke-Heist.  Maar sinds vele 

decennia is hij ook socio-cultureel geëngageerd.  Zo stond hij mee aan de wieg van 

de Stedelijke Sociale Raad in 1972 en de Heemkring Heyst Leeft in 1974.  

Heemkunde en taal zijn zijn grote passies.  Zowel de gesproken als de geschreven 

taal bekoren hem.  Ontelbaar zijn de heemkundige bijdragen waarvan sinds een 

tiental jaar ook in het dialect onder het pseudoniem Flutse. 

Aansluitend op het academisch betoog van prof.  dr. Devos stelt hij op een ludieke 

manier het Oostkust-dialect in een bijzonder daglicht.  Lokale gezegden of 

woorden, vervormingen van namen en voornamen... een verrijkende benadering 

voor zowel autochtonen als aangewaaiden (alleen wrakken spoelen aan !).  Mensen 

uit andere streken in Vlaanderen kunnen het ervaren als een initiatieles tot 

integratie.  Immers, ge zijt pas een droge aangespoelde als ge de streektaal spreekt. 

 

Davidsfonds – donderdag 12 januari 2017 

DE EVOLUTIE VAN CONGO & CENTRAAL-AFRIKA (lezing) 

Peter Verlinden (VRT)  

Als VRT-journalist is Peter Verlinden gespecialiseerd in de opvolging van de sociaal-

economische situatie in Centraal-Afrika.  Ook doceert hij Sociale Wetenschappen aan 

de KU Leuven en brengt inzicht bij de studenten in de situatie van de Afrikaanse 

bevolking.  Hij brengt ons 2 thema's: 1. Hoe Congolees zijn de Congolezen? De 

schizofrene Congolees. Over de redenen waarom de ooit welvarende kolonie 

verworden is tot de minst-ontwikkelde plek op aarde volgens de VN. 2. Het goud van 

Congo, over de oorlog van de afgelopen 20 jaar in en rond Oost-Congo (oorzaken, 

gevolgen en dit bekeken vanuit diverse groepen zoals o.a. mijnbouwers, rebellen, 

leger, overheid, vluchtelingen, bevolking). Peter brengt ons op deze boeiende avond 

dichter bij het dagelijkse leven van de Congolees die een stabiel bestaan wil 

opbouwen. 
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Theater ism CC Scharpoord – vrijdag 20 januari 2017 

EVERYBODY HAPPY?  

Peter De Graef & Matzer 

 

Wat is de kortste weg naar zielsgeluk? Zitten op een kussentje? Of kussen op een zitje? 

Twee mensen. Twee intrigerende voorgeschiedenissen. Twee ikken. Eén is een moeilijk 

getal. Het stuk gaat over geluk en lachen. Hiervoor ontving Peter De Graef een 

nominatie voor de vijfjaarlijkse Prijs voor Podiumteksten van de Koninklijke Academie 

voor Nederlandse Taal- en Letterkunde (KANTL). Met Matzer (Lottie Hellingmazn). 

Compositie: Bo Spaenc, muziek: Geert Waegeman.  

 

AANKOOP KAART VOORAF VERPLICHT. 5 EURO PER GEZINSLID. 

 

vtbKultuur – donderdag 26 januari 2017 

ROCKY MOUNTAINS - USA – CANADA (film en fotografie) 

Rik Taveirne & Frankie Meuleman 
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De ‘Rocky mountains’ staan symbool voor vrijheid en avontuur. Ze behoren 

landschappelijk tot het mooiste wat er op de wereld te zien is. De ‘Rockies’ rijzen 

omhoog als een gigantische rotsbarrière, ‘The Great Devide’ of grote scheidingslijn die 

bepalend is in welke oceaan het smeltwater van de bergen, zal terecht komen. Blauwe 

bergmeren, dicht begroeide naaldwouden, wapiti, bizons, zwarte beer, grizzly. Rik 

Taveirne en Frankie Meuleman hebben het allemaal gezien op deze 7000 km lange reis. 

Het hoogtepunt is ‘Yellowstone National Park’ dat met zijn spuitende geisers en 

zwavelhoudende warmwaterbronnen een uniek, maar soms angstwekkend landschap 

heeft geschapen. Topavond! 

In aanwezigheid (onder voorbehoud) van H.E. Denise Campbell Bauer, Ambassadrice 

van de Verenigde Staten van Amerika in België en H.E. Olivier Nicoloff,  de nieuwe 

Ambassadeur van Canada in België.  

Davidsfonds – vrijdag 3 februari 2017  

DE ADEL (DE BLAUWE GIDS) (lezing en film)  

Luc Haekens (VIER)  

Luc Haekens studeerde in 1992 af als docent 

Radiodocumentaire en tv-reportage aan het 

RITS in Brussel. Hij begon zijn carrière als 

radiomaker bij de VRT. Hij werkte mee aan 

programma's zoals Panorama, totdat hij in 1997 

overstapte naar Woestijnvis.  

 In Woestijnvis werkte hij 15 jaar mee aan het 

populaire tv-programma Man Bijt Hond. Nadat 

dit programma ermee ophield, is hij tot op heden reporter bij De Ideale Wereld (VIER) 

waar hij mensen beet neemt. Sinds 2015 presenteert hij ook De Blauwe Gids. Hierin 

gaat hij bij mensen van de adel op bezoek, en vraagt hen naar hun levensdoelen en 

activiteiten.  In acht weken klom  hij stap voor stap hoger op de adellijke ladder:  van 

jonkheer tot prins. Allemaal openen ze – na lang aandringen - hun kasteelpoorten en 

laten ze de kijker binnen in een voorheen gesloten en onbekende wereld.  Dit wordt 

een interessante avond met persoonlijke verhalen over invloedrijke mensen. 
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Davidsfonds – donderdag 2 maart 2017 

WEDDING DAY & BIRTH DAY (lezing en film) - Lieve Blancquaert (VRT) 

Sinds 1985 werkt Lieve Blancquaert als freelancefotografe voor verschillende 

tijdschriften en kranten. Ze begon bij De Morgen en werkt intussen voor de 

Volkskrant, Elsevier, De Standaard Magazine, Knack en Weekend Knack.   

Ze publiceerde i.s.m. journalisten ook fotoboeken.  Zoals ze zelf zegt, was fotografie al 

van kleins af haar passie en keek ze op naar bekende fotografen, zoals 

oorlogsfotograaf Tim Page.   

In 2013 kwam het programma Birth Day op de buis: een foto- en filmreportage die 

een wereldwijd overzicht probeert te geven van de omstandigheden, waarin kinderen 

geboren worden met eraan 

gekoppeld de vaststelling, dat 

alleen de geboorteplaats al zorgt 

voor (soms enorme) verschillen in 

kansen op scholing, beroep en 

algemeen welzijn. In 2015 kwam er 

een vervolg in de vorm 

van Wedding Day.  Ook hier reisde 

ze de wereld af om de 

huwelijksrituelen in kaart te 

brengen met haar uitzonderlijke 

fotografie.  Over beide thema's zal 

zij een boeiende reportage 

samenstellen, specifiek op vraag 

van onze vereniging. 

 

vtbKultuur – vrijdag 10 maart 2017 

PERU (fotografie) - Michel Desmet 

https://nl.wikipedia.org/wiki/De_Morgen
https://nl.wikipedia.org/wiki/De_Volkskrant
https://nl.wikipedia.org/wiki/De_Volkskrant
https://nl.wikipedia.org/wiki/Elsevier_(opinieweekblad)
https://nl.wikipedia.org/wiki/De_Standaard
https://nl.wikipedia.org/wiki/Knack_(magazine)
https://nl.wikipedia.org/wiki/2013
https://nl.wikipedia.org/wiki/Birth_Day
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Wedding_day&action=edit&redlink=1
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Met een oppervlakte van 1.28 miljoen km² is Peru het op twee na grootste land van 

Zuid-Amerika: 42 maal zo groot als België. Naast een verscheidenheid aan 

landschappen, het sterke reliëf van het Andesgebergte, een woestijnachtig kustgebied, 

de Altiplano in het zuiden, het Amazonewoud in het oosten, biedt dit fascinerende land 

ook een diversiteit aan pre-Columbiaanse culturen, waaronder die van de Inca's de 

bekendste is. Ook de nalatenschap van de Spaanse kolonisatoren is er overweldigend 

in taal en architectuur aanwezig.  

Peru heeft ook topfiguren voortgebracht, onder meer de wereldwijd bekende schrijver 

Mario Vargas Llosa, de unieke zangeres Yma Sumac die met haar stem 5 octaven 

beheerste, de humanitair bewogen kroniekschrijver Bartlomé de las Casas die de 

gruwelen van het Spaanse koloniale bewind scherp veroordeelde. Topfotografie van 

Michel Desmet uit Knokke-Heist! 

        

Peru is nu, sinds het Lichtend Pad in 1992  werd opgedoekt, een veilig en gastvrij land 

geworden en een zeer gegeerde bestemming voor zowel cultuurminnende als 

avontuurlijk ingestelde toeristen.  

 

vtbKultuur – donderdag 16 maart 2017 

INDOCHINA: LAOS, CAMBODJA, VIETNAM (fotografie en film) - Jos Odeurs 

Deze documentaire voert door Laos, Cambodja en Vietnam, die ooit (vanaf het einde 

van de 19de eeuw tot het midden van de 20ste eeuw) als kolonie en protectoraat tot 

Frans Indochina behoorden. In de jaren ‘60 en de jaren ‘70 waren deze landen het 

toneel of waren betrokken in de gruwelijke oorlog van de Vietnamezen tegen de 
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Amerikanen. Denken wij maar aan de moedige Vietcongstrijders die bevoorraad 

werden via de Ho Chi Minhroute die over en langs de grenzen met Laos en Cambodja 

lag. Reisleider-gids Jos Odeurs heeft deze landen al talloze keren bezocht. Hij zal u in 

vervoering brengen met tochten langs de machtige Mekong, traditionele dorpjes en 

markten van de kleurrijke bergvolkeren en zoveel meer.  

 

Uiteraard brengt deze fascinerende reis u ook langs culturele hoogstandjes en steden 

zoals Luang Prabang in Laos, Hanoi, Hue, Hoi An en Saigon in Vietnam en de 

overwoekerde ruïnes van de Khmertempels van Angkor in Cambodja.  

Nooit eerder werden deze drie landen zo in beeld gebracht als in deze documentaire, 

zowel op cultureel vlak, volksgebruiken, religie en tradities. 

 

Cultuurcentrum i.s.m. DF & vtbKultuur – donderdag 30 maart 

PING PONG (theater)  

Bert Cosemans,  

Bert Verbeke,  

Bart Van Avermaet 

Deze vlijmscherpe komedie over drie taxichauffeurs die deelnemen aan een 

plaatselijke pingpongcompetitie zorgt voor een spetterende theatervoorstelling. Een 

spel op leven of dood en zeker geen spel voor broekventjes! D-Day in de eredivisie… 
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pingpong! Alles is nog mogelijk! Een grappige, uitdagende en studie over trouw, 

mannelijkheid en het verschrompelen van ambitie. 

AANKOOP KAART VOORAF VERPLICHT. 5 EURO PER GEZINSLID. 

 

Cultuurcentrum i.s.m. DF & vtbKultuur – vrijdag 7 april 

ACHTER IN EEN GROTE TUIN (theater)  

Theatergezelschap Barre Weldaad 

Een bende oplichters is bezig goedgelovige 

bejaarden hun erfenissen af te troggelen. Een van 

de bejaarden is de moeder van een van de mannen. 

De andere twee zijn de oplichters. De zoon kan 

niets bewijzen. Hij nodigt de oplichters evenwel uit voor diner achter in zijn tuin. Hij 

hoopt ze op die manier al pratend in de val te lokken. Het gesprek gaat echter veel 

verder dan de feiten. Drie mannen op zoek naar de enige echte waarheid en die 

vrienden voor het leven worden. Met topacteurs Tom Van Bauwel, Hans Van 

Cauwenberghe en Gert Lahousse. 

AANKOOP KAART VOORAF VERPLICHT. 5 EURO PER GEZINSLID. 

 

Koop een gezinskaart op een van onze avonden. 

Of dit kan ook door 30 EURO te 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.  
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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.  

 

BEWAAR DIT NUMMER ZORGVULDIG !  

VOLGEND NUMMER VERSCHIJNT  

MIDDEN MEI 2017! 

 

MAAK ONS PROGRAMMA BEKEND BIJ VRIENDEN, KENNISSEN, FAMILIE!  

HARTELIJK DANK! 
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We zijn geen ondernemers… 

maar wat we doen, is met heel veel passie! 

 

www.vtbkultuur.be/knokke-heist.be 

www.davidsfondsknokke.be 
 

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

Lay-out: Patricia De Groote 

 

 

 

 

 

 
VOLKSONTWIKKELING BESTUUR   

 
 

 

DAVIDSFONDS KNOKKE  
Christiaan Anseeuw (secretaris, penningmeester DF) – Jan Devischstraat 36   

8300 Knokke-Heist –  0473 983802 
Christopher Beausaert – Nieuwdorpstraat 17 – 8340 Moerkerke (Damme) – 0475 663563 

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 

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

vanbelleghemluc@hotmail.com  
0472  511 506 

canseeuw@gmail.com  
0473 983802 

 

 

 

http://www.vtbkultuur.be/knokke-heist.be
http://www.davidsfondsknokke.be/
mailto:annie.poissonnier@gmail.com
mailto:canseeuw@gmail.com
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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 

op. Het tekstvak kan overal in het document worden neergezet. Ga naar het 

tabblad Hulpmiddelen voor tekenen als u de opmaak van het tekstvak voor het 

blikvangercitaat wilt wijzigen.] 

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 
 

 

mailto:dominiek.segaert@skynet.be
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