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Voorwoord 
Beste leden en vrienden van Volksontwikkeling, Davidsfonds en vtbKultuur 

Een heerlijke zomer staat ons te wachten én een mooie vooruitblik op ons 65e programma 
Volksontwikkeling Knokke-Heist zorgt alvast voor zon en culturele energie. Zeg nu zelf: de 
unieke samenwerking tussen Davidsfonds Knokke en vtbKultuur Knokke-Heist smaakt naar 
tropisch vruchtenijs, maar ook naar stevige Vlaamse kostklassiekers. De beide besturen lieten 
weer niets aan het toeval over om avonden en activiteiten met delicatessen aan te bieden. 
 

Doel van dit alles? Cultuur naar de mensen brengen en dit met een knipoog, waarmee onze 
beide verenigingen laagdrempelige, makkelijk toegankelijke activiteiten willen aanbieden voor 
een groot publiek dat hopelijk in 2017-2018 maar liefst 600 leden-gezinnen mag aanspreken. 
Maak daarom mond-aan-mond-reclame voor onze werking. 
 
De kaart, die nog steeds 30 EURO kost, zit straks weer in uw brievenbus als u tijdig uw lidgeld 
betaalt. De Bond Zonder Naam pakte onlangs uit met volgende uitspraak: ‘Kijk minder naar je 
scherm. Meer naar elkaar.’ Welnu, laat Volksontwikkeling ten volle kansen bieden om nieuwe 
mensen te leren kennen of elkaar gewoon nog beter te waarderen.  
 

Andermaal zullen wij uitpakken met unieke reisavonden. We laten u cultuur uit alle hoeken van 
de wereld proeven. Unieke sprekers zullen ons anders, beter, positiever leren denken of voelen. 
We krijgen vitaminen en proteïnen die ons rijkere mensen zullen maken. Om nog maar van onze 
uitstappen te zwijgen. 
  
Ook even vermelden dat de samenwerkende verenigingen Davidsfonds Knokke én vtbKultuur 
Knokke-Heist respectievelijk in 2017-2018 maar liefst 90 en 95 kaarsjes mogen uitblazen. Een 
Knokke-Heistse knuffeldag op 7 april 2018 zal dit met de nodige luister omkaderen mét een 
knipoog. We zien elkaar terug op 3 september 2017 op de Vrijetijdsmarkt op het Alfred 
Verweeplein aan de standen van VO, DF en vtbKultuur! En… breng vrienden mee. Wie weet 
raken zij ook verslaafd aan het Volksontwikkeling-dieet! 

 

Dank om je lidmaatschap Volksontwikkeling te hernieuwen! 

 De blauwe kaart komt er aan! 

Een zonnige zomer toegewenst vanwege 
 het bruisend VO-team! 

 
                   Annie Poissonnier                                           Dominiek Segaert 

            voorzitster Knokke                             voorzitter  / Volksontwikkeling Knokke-Heist 
 

en alle bestuursleden én vrijwilligers (DF & vtbKultuur) 

 

Christiaan Anseeuw – Christopher Beausaert – Marc Cordy – Patricia De Groote 
Luc De Rijcke - 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 zondag 26 maart 2017 trok vtbKultuur Knokke-

Heist naar Mechelen. We hadden andermaal een 

toffe groep en het weertje was een pleziertje. In de 

voormiddag bezocht een groep het 

Speelgoedmuseum en beleefden ze hun kindertijd 

aan de hand van spelen en speelgoed dankzij een 

superenthousiaste gids. Een andere groep bezocht 

de Wintertuin van het Ursulineninstituut in Onze-

Lieve-Vrouw-Waver. We genoten van de prachtige 

wintertuin met glas-in-loodramen in art nouveau. 

Het is een beschermd monument! Onze hongerige magen werden gevuld met een 

royaal en heel verzorgd voor-, hoofd- en nagerechtenbuffet in het restaurant van het 

Novotel aan de Beethovenstraat. In de namiddag kon men individueel knipogen in 

Mechelen of aansluiten bij de groepswandeling. Wij sprongen eens binnen in ‘In den 

Grooten Zalm’ aan de Zoutwerf , een pand uit 1530 van de gilde van de vishandelaars. 

Daarna bewonderden we moderne kunst van Contour Biënnale 8 in Huis De Clippel aan 

de Korenmarkt, een 17e  eeuwse woning die bewoond wordt door torenuurwerkmaker 

Luc Michiels en waar vermoedelijk ooit Petrus Hals, grootvader van schilder Frans Hals 

zou gewoond hebben.  
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In de Karmelietenstraat kregen we de kans om te mijmeren over de geschiedenis van 

de minderbroeders, een franciscaanse orde, die zich vanaf 1231 in Mechelen vestigde 

en die er 600 jaar deelnam aan het plaatselijke leven. Eind de jaren ’90 werden de 

gebouwen verkocht en in de voormalige kerk werd het prachtige hotel Martin’s 

Patershof ondergebracht. We wierpen een blik in een luxueuze kamer en in de kapel 

met altaar, nu een restaurant. In het stadhuis – waar ’s werelds beste burgemeester 

Bart Somers naar de multiculturele bevolking knipoogt – kregen we niet alleen een 

rondleiding, maar genoten we ook van een mini-concert van het accordeon-orkest van 

het Conservatorium Mechelen o.l.v. Marjolein Cools. We kregen een extra verfrissing 

met hun interpretatie van jazz-icoon Herbie Hancocks ‘Watermelon man’. De tijd 

speelde ons parten en met onze voeten, maar een bezoekje aan de St.-

Romboutskathedraal konden we niet afslaan. Enkelen hebben zelfs de 538 trappen 

beklommen en kwamen zo ‘op het dak van Mechelen’ aan. 

 

Foto van bovenin de Sint-Romboutstoren naar beneden (Julien Vanparys)  en een lekkere Maneblusser 

We sloten af met een frisse Maneblusser van de Blusbus aan het Cultuurplein waar de 

échte apotheose heel zeker een topoptreden bleek van RRRush, twaalf getalenteerde 

jongeren tussen 14 en 18 jaar van de circusschool Circolito. Een Knipoogdag om nooit 

te vergeten. Volgend jaar is Genk op 25 maart 2018 aan de  beurt. Onze joviale 

buschauffeur Piet Debaere van Albion Tours bracht ons ’s avonds weer veilig naar 

Knokke-Heist.  
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24STE DAVIDSFONDS  JUNIOR JOURNALISTENWEDSTRIJD 
“HOE GROEN IS ONZE BLAUWE PLANEET?” 

 

Zondag 22 januari 2017 organiseerden het Davidsfonds Knokke en Westkapelle Toast 

Literair én de prijsuitreiking van de 24ste Davidsfonds Junior Journalistenwedstrijd. 

Ongeveer 200 leerlingen uit verschillende scholen van Knokke-Heist  namen deel aan 

de wedstrijd. 

Dit jaar was het onderwerp: ‘Hoe groen is onze blauwe planeet?’. 

Het bijzonder actuele thema, ecologie, daagde al onze jongeren ongetwijfeld uit om 

kritisch na te denken over de toekomst en hun visie op een boeiende manier te 

verwoorden. 

De jaarlijkse schrijfwedstrijd van het Davidsfonds, geeft aan jongeren in Vlaanderen de 

kans om hun schrijftalent te tonen. De leerlingen konden hun eigen mening kwijt over 

de klimaatopwarming, wereldwaterproblematiek, luchtvervuiling … en de gevolgen 

ervan voor ons milieu. Wat doen zij bv. zelf om de planeet groen te houden? Welke 

originele ideeën hebben zij om de ecologische voetafdruk te verkleinen? 

Maar het hoefde niet allemaal even serieus te zijn! Er was ook plaats voor 

fantasieverhalen. Daar wisten sommigen heel creatief mee om te springen. Er waren 

ideeën genoeg om aan de slag te gaan en schrijven blijft belangrijk. 

Voorzitters Davidsfonds Patrick Dewandel (Westkapelle) en Annie Poissonnier (Knokke) 

zorgden voor een warm welkom. Daarna vertelde Knokke-Heistenaar Luc Van Rillaer, 

actief binnen Natuurpunt, heel begeesterd over hoe we zorg moeten dragen voor 

Moeder Natuur en dit met heel veel praktische voorbeelden. Enkele Junior Journalisten 

interviewden enthousiaste Luc en presentator van dienst Dominiek Segaert maakte dan 

de prijswinnaars bekend. 

Dit jaar namen er leerlingen uit het 5e en 6e leerjaar uit de volgende basisscholen deel: 

Gemeentelijke Basisschool De Pluim (Knokke), Het Anker (Heist) en de Sint-Jansschool 

(Knokke). De wedstrijd werd 24 jaar geleden opgestart door voormalig DF-bestuurslid 

‘meester’ Luc Lierman van de Sint-Margaretaschool. 12 leerlingen stroomden door tot 

de lokale finale. 
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De laureaten dit jaar waren Manon Vandamme (6e lj. Sint-Jansschool) met het opstel 

“Hoe groen?” en Nicolas Coppens (6e  lj. Sint-Jansschool) met “Green planet”. Beiden 

stroomden aldus door tot de provinciale finale. Derde werd Janne Haerynck (6e lj. Sint-

Jansschool) met “Hoe groen kan onze planeet zijn?”, vierde Marie De Spiegeleire (5e lj. 

Gemeentelijke Basisschool De Pluim) met “Het vreemde kistje”. De andere finalisten: 

Jean-Batiste Hernot, Pauline Verduyn, Ralph Albrecht, Sandy Delbroeck, Bente Calcoen, 

Charlotte Cleynen, Danaë Mille en Myro Van de Luyster.  

 

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

De jury en organisatie bestond uit: Johan Cabooter (secretaris DF Westkapelle en 

medecoördinator wedstrijd), Patrick Dewandel (voorzitter DF Westkapelle), Jan 

Lagasse, Annie Poissonnier, (voorzitster Davidsfonds Knokke en coördinator wedstrijd), 

Jean-Pierre Sabbe, Dominiek Segaert (ere-voorzitter Davidsfonds Knokke en voorzitter 

vtbKultuur en Volksontwikkeling Knokke-Heist), Frans Tytgat en Hugo van Dycke. De 

winnaars werden met stapels boeken én journalistendiploma overladen. De 

prijsuitreiking werd afgesloten door een feestelijke receptie met wijnen en fruitsappen 

van de Oxfam Wereldwinkel waarbij Davidsfonds ook nog eens de waarde van Knokke-

Heist als Fair Trade-gemeente in de kijker zette.  
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De provinciale prijsuitreiking vond plaats op zondag 23 april 2017 in het natuurpark 

Het Zwin in Knokke-Heist.  

De genomineerden kregen een dagje in het vernieuwde Zwin aangeboden. Alle 

deelnemers waren heel enthousiast na hun gegidste wandeling en hun bezoek aan het 

vernieuwde natuurreservaat.  

Hilde Crevits, minister van onderwijs én meter van de Journalistenwedstrijd kwam 

samen met Peter De Wilde, de kersverse nationale voorzitter van Davidsfonds, de 

prijsuitreiking bijwonen. De provinciale finale werd razend enthousiast gepresenteerd 

door Veerle Deblauwe van Radio 2. 

De heren Bernard Dewulf en Aäron Blomme brachten een gesmaakte muzikale noot 

tijdens de prijsuitreiking. Onze finalisten uit Knokke-Heist, Manon Vandamme en 

Nicolas Coppens, konden geen podiumplaats behalen. Maar ze mogen zeker fier zijn op 

het behaalde resultaat. Uiteindelijk werd Cas Verleysen uit Tielt met 90% de provinciale 

winnaar. Proficiat! 

Bij een gezellige babbel achteraf hoorden we dat het thema voor het volgend werkjaar 

reeds gekozen is. Het wordt iets rond vriendschap! 

Als iedereen daar maar een steentje toe bijdraagt, blijft het voor iedereen een plezier! 

We kijken er van harte al naar uit! (A.P. & D.S.) 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

Meter van de wedstrijd, mevr. Hilde Crevits, hier met Veerle Deblauwe van Radio 2 op de 
provinciale finale in Het Zwin op 23 april jl. (foto: Davidsfonds Nationaal) 
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Net zoals vorig werkjaar en op algemene vraag organiseerde vtbKultuur Knokke-Heist 

op zaterdag 8 april 2017 andermaal een historische wandeling met het fenomeen Dille 

in Gent.  

Dille stond ons met Maurice op te 

wachten aan het Sint-Veerleplein, waar 

in 1689 de vismijn zijn definitieve plaats 

kreeg en waar op de gevel van de poort 

de zeegod Neptunus nog steeds de 

wacht houdt boven de rivieren, de 

Schelde (man) en de Leie (vrouw). Na 

een krachtige Elixir d’Anvers vatten we 

de wandeling aan met heel wat 

verbazingwekkende stops in 

ongekende wijken om en rond het Gravensteen. Hoogtepunt van de wandeling met 

praatwater Dille, die zoveel buurtbewoners ook persoonlijk kent, vormde het 

Prinsenhof waar in 1500 Keizer Karel V werd geboren. De hele buurt rond het 

Prinsenhof ademt de erfenis van de keizer uit. Het was immers deze keizer die door het 

verzet van de Gentse burgers, tegen zijn maatregelen in naar zijn geboortestad 

terugkwam. Zijn tegenstanders werden in een boetekleed op de knieën gedwongen 

met een strop om de hals.  

Na diverse jeneverdegustaties en een korte stop aan het 

Patershol, een charmante buurt, volgden we Dille naar het 

Groot Kanon, 12 500 kg uit 1431, de Dulle Griet waar we een 

Dilleken degusteerden en tenslotte onze knorrende magen 

naar het restaurant volgden om te genieten van een Gentse 

waterzooi, stoofvlees of vol-au-vent.  

Iedereen tevreden. Op 5 mei 2018 maken we met Dille ‘De 

Rode Wandeling’ in Gent. Voor deze uitstap kan pas           

vanaf januari 2018 ingeschreven worden. U bent verwittigd!
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  Breng op de VRIJETIJDSMARKT (A. Verweeplein) zondag 3 september 2017 – 10-13 

u. zeker een BEZOEKJE aan de drie standen van Davidsfonds, vtbKultuur én 

Volksontwikkeling.  

  Volksontwikkeling Knokke-Heist (Davidsfonds Knokke én vtbKultuur Knokke-Heist) 

nodigt iedereen uit om 45 jaar Sociale Raad Knokke-Heist en 30 jaar voorzitterschap 

Manu Devisch te vieren.  

Op zaterdag 30 september om 9.30 u. wordt de film Everybody Happy van Nic Balthazar 

in het auditorium van het Cultuurcentrum Scharpoord geprojecteerd. Gratis toegang. 

Synopsis van de film: Ralph Hartman 

(Peter Van den Begin) is een succesvolle 

stand-upcomedian die het moeilijk heeft. 

Vooral dan met zichzelf. Hij wordt 

immers achtervolgd door het mannetje 

in zijn hoofd, dat nog nauwelijks wil 

zwijgen. Ondertussen moet Hartman 

zichzelf zien staande te houden in het 

genadeloze milieu van de stand-

upcomedy tijdens een vermoeiende 

tournee met vermoeiende collega’s en 

grote verwachtingen. Zijn negatieve 

stem hakt op hem in. Gelukkig is er Laura 

Maris (Barbara Sarafian) die zijn 

probleem lijkt te herkennen.  

‘Everybody Happy’ is een parabel over hoe we allen op de rand kunnen komen te staan. 

Maar ook hoe we van die afgrond zouden kunnen wegstappen. Een film die de wereld 

niet zal redden, maar u misschien wel. 
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  Wist je dat… van vrijdag 20 oktober tot en met zondag 22 oktober 2017 Vera 

Hutsebaut (echtgenote van ons bestuurslid Luc Van Belleghem) deelneemt aan ‘Buren 

bij Kunstenaars’?  Zij stelt 3 dagen tentoon in ‘huis en tuin’ van 10 tot 20 uur en dit in 

Middeldiep 1 in de deelgemeente Heist. 

Er zijn een 50-tal schilderijen te bezichtigen alsook een 100-tal beelden (groot en klein) 

in keramiek.  In haar atelier met oven geeft ze de nodige uitleg bij de diverse soorten 

klei en bakprocedés. Zeker de moeite om dit weekend eens langs te lopen. 

   vtbKultuur Knokke-Heist organiseert traditiegetrouw de Brusseldag. Op zaterdag 

25 november 2017 staat onze dag in het teken van Europalia Indonesië. We bezoeken 

o.a. de hoofdtentoonstelling ‘Voorouders, vroeger en nu’ in Bozar, lunchen in het hartje 

van Brussel en pikken in de namiddag nog wat Vlaamse cultuur in Brussel mee. Alle info 

en een gedetailleerde uitnodiging worden op de vtbKultuur-avonden in oktober 

verspreid en via onze website vanaf september. Noteer alvast de datum. Inschrijvingen 

starten pas op 6 oktober 2017.  

 

 

 

  Op de hoofdzetel van het Davidsfonds in Leuven werd op 24 februari 2017 Peter 

De Wilde verkozen als nieuwe voorzitter van het cultuurnetwerk. De Wilde is 

administrateur-generaal (CEO) van Toerisme Vlaanderen en is gepassioneerd door 

oude kunst en klassieke muziek. Met heel veel goesting wil hij mee bouwen aan de 

toekomst voor het Davidsfonds en nadenken over hoe je mensen via de Vlaamse kunst 

en cultuur met elkaar verbindt. “Precies door te focussen op verbinding kan het 

Davidsfonds een positief verhaal vertellen en het verschil maken.” Peter De Wilde volgt 

Danny De Raymaeker op alsook Peter Peene die 15 jaar het gezicht van Davidsfonds 

was. Tine Verhelst blijft algemeen directeur van Davidsfonds. Wij van Davidsfonds 

Knokke en Volksontwikkeling wensen Peter De Wilde te feliciteren met zijn nieuwe 

uitdaging. Veel succes! 
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  vtbKultuur nam op 30 januari 2017 afscheid van Dirk Lens, die de voorbije 7 jaar 

algemeen directeur van vtbKultuur was. Dirk gaat een andere uitdaging in het 

buitenland aan. Huidig teamcoach en verantwoordelijke vrijwilligers Griet Janssens zit 

sinds 31 januari op de directeursstoel bij vtbKultuur. Wij van vtbKultuur Knokke-Heist 

en Volksontwikkeling danken Dirk voor alles en wensen Griet veel succes toe als 

directeur. Willy Lenaers werd door de Algemene Vergadering voor een nieuwe termijn 

van vier jaar tot voorzitter herkozen op de hoofdzetel in Antwerpen. Ook aan hem 

gelukwensen! 

  CULTUURCOCKTAIL – Op zaterdag 7 oktober 2017 organiseert de Cultuurraad 

Knokke-Heist de 11e editie van Cultuurcocktail met uitreiking cultuurprijzen (o.a. 

Cultuurdrager 2017), muzikale optredens, heel verzorgde receptie, dansfeest met De 

Romeo’s. Kaartjes: Scharpoord. Info volgt. 

  KONINKLIJK TONEELGEZELSCHAP KNOKKE-HEIST brengt op 7, 8 & 9 december 2017 

de komedie ‘Wordt U al geholpen?’ in regie van John Schouppe. Het betreft hier een 

eigentijdse creatie van de populaire Britse reeks ‘Are you being served?’ in het unieke 

grootwarenhuis Grace Brothers in Londen. John Schouppe uit Knokke-Heist geeft er 

een nieuwe kleur aan en confronteert ons met de dagelijkse belevenissen van het 

personeel. We vieren meteen ook voorzitster en actrice Magda Lievens die 60 jaar op 

de planken staat alsook Georges Van Coile en Veronique Buysse die elk 25 jaar acteren. 

Kaartjes: 0479 691865.  

 

 

 

 

 vtbKultuur en Volksontwikkeling Knokke-Heist heten Luc De Rijcke van harte 

welkom als nieuw bestuurslid vanaf 1 mei 2017. 
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DAVIDSFONDS ACADEMIE 2017-2018 
op maandagen 25 september, 9, 16 en 23 oktober 2017 

 van 14-16 u. in Scharpoord de cursus  

“Bijbels diepgronden naar de ziel van ons mens-zijn” 

door Prof. Roger Burggraeve.  

Deelnameprijs: 55 EURO - 49 EURO (leden DF).  

Rek. DF Academie: BE51 7350 2299 6462 van DF Academie  

met cursustitel Bijbels diepgronden Prof. Burggraeve Knokke-Heist.  

Info: 050 612492 (Annie Poissonnier) of 016 310670.   

Tegen de stroom in haalt Prof. Roger Burggraeve enkele Bijbelverhalen van onder het 

stof om er in te ‘diepgronden’ naar de ziel van ons mens-zijn. Door de verhalen op een 

nieuwe, diepgaande manier te bekijken werpt hij een heel ander licht op religie. Het 

oude godsbeeld wordt begraven om plaats te maken voor een andere God én een 

andere mens.    

Prof. Roger Burggraeve is licentiaat in de filosofie, doctor in de moraaltheologie en 

emeritus gewoon hoogleraar ethiek aan de KU Leuven. Hij voert onderzoek naar o.a. 

de seksuele ethiek, de verhouding tussen Bijbel en filosofie, het probleem van kwaad 

en vergeving en het denken van Levinas. Hij is medestichter en ere-voorzitter van het 

Centrum voor Vredesethiek van de KU Leuven. 
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Zaterdag 7 april 2018 
 

VTBKULTUUR KNUFFELT KNOKKE-HEIST  

MET EEN KNIPOOG 
 

Nu al in de agenda noteren! Het wordt een dag met hoog knuffelgehalte waarbij alle 

afdelingen van vtbKultuur West-Vlaanderen door vtbKultuur Knokke-Heist worden 

uitgenodigd om onze mooie gemeente te verkennen. Op het programma o.a. een 

onvergetelijke beeldenwandeling, geleide bezoeken aan het heemkundig museum 

Sincfala alsook For Freedom en voor de liefhebbers mag ook het volledig vernieuwde 

Zwin niet ontbreken. Ook aan de innerlijke mens werd gedacht. Verzorgd onthaal met 

koffie en koek, aperitief, heerlijke lunch, koffie en geestrijke afsluiter. Er kunnen 

maximum 200 mensen deelnemen. Volledig programma en inschrijfvoorwaarden 

beschikbaar vanaf december 2017. 
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Programma 2017-2018 
We stellen heel graag ons 65ste jaarprogramma aan jullie voor!  

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

vrijdag 6 oktober 2017  
Openingsavond - RUSLAND (fotografie & film) 
Rik Taveirne & Frankie Meuleman 
Eregast: Z.E. Tokovinin Alexander Avreljevitsj 
Ambassadeur van de Russische Federatie in Belgiё 
 
donderdag 26 oktober 2017 
CUBA & LADAKH (fotografie & film)  
Guido Boeken 

 
zondag 29 oktober 2017 
TOON HERMANS, LIEDJESMAN (theater) 
Maurice Hermans 
AANKOOP KAART VOORAF VERPLICHT. 10 EURO/pers. 

 
donderdag 9 november 2017 
RENDEZ-VOUS MET M’N EERSTE EZEL (lezing)  
Jan Beirens 
 
donderdag 23 november 2017 
DE CEL VERMISTE PERSONEN (lezing)  
Alain Remue 
 

donderdag 14 december 2017 
ARGENTINIË & CHILI (fotografie & film)  
Grégory Lewyllie 

 

woensdag 20 december 2017 
DAG, MENEER DE WILDE! (concert) 
Jan De Wilde 
AANKOOP KAART VOORAF VERPLICHT. 10 EURO/pers. 

 

vrijdag 22 december 2017 
AMERIKA ONDER PRESIDENT DONALD TRUMP (lezing)  
Björn Soenens (VRT) 
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vrijdag 5 januari 2018 
GRIEKENLAND (fotografie)  
Jan & Rita Thienpont-Vandenbranden 
 

 

donderdag 18 januari 2018 
AUSTRALIË (fotografie & lezing) 
Joris De Voogt 
 

 

vrijdag 26 januari 2018 
DE WIEROOKROUTE (fotografie & film) 
Jos Odeurs 
 

 

donderdag 22 februari 2018 
ONDEUGEND OUDER WORDEN (lezing)  
Jackie Dewaele (Zaki) 
 

 

donderdag 8 maart 2018 
NOOIT MEER DIËTEN (lezing) 
Sandra Bekkari 
 

 

zaterdag 10 maart 2018 
DE MANNEN VAN YPSILANTI (theater) 
Cantens, Timmermans en Verelst 
AANKOOP KAART VOORAF VERPLICHT. 5 EURO/pers. 

 

 

donderdag 22 maart 2018 
DE IMPACT VAN DE KLIMAATSVERANDERING  
OP HET WATER (lezing) - Dirk Draulans  
m.m.v. Johan Cabooter, Marc Despiegelaere (Protos) 
Aansluitend Fair trade-receptie 
 

Blauw: lezing door Davidsfonds 
Groen: foto/film door vtbKultuur 
Rood: theater i.s.m. Cultuurcentrum Scharpoord - Aankoop kaart vooraf verplicht: 5 EUR of 10 EUR/pers. 
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En verder ook nog… 

11/07/2017 VIERING – 11-JULI-VIERING - 11-juli-comité Knokke-Heist 

i.s.m. DF & vtbKultuur  

03/09/2017    BEURS – VRIJETIJDSMARKT – A. VERWEEPLEIN  - 10u-13u  

Volksontwikkeling – Davidsfonds – vtbKultuur  

07/10/2017  CULTUUR- DEELNAME CULTUURCOCKTAIL CULTUURRAAD 

25/11/2017 CULTUUR – BRUSSELDAG – EUROPALIA INDONESIË       

   Info: www.vtbkultuur.be/knokke-heist                  

21/01/2018 25e DAVIDSFONDS JUNIOR JOURNALISTENWEDSTRIJD –   

5de & 6de lj. – Org.: DF Knokke i.s.m. DF Westkapelle – 

Prijsuitreiking  

25/03/2018  TOERISME – vtbKultuur – KNIPOOGDAG GENK 

 

 

 

 

 

07/04/2018 CULTUUR – Themadag - VTBKULTUUR KNUFFELT KNOKKE-

HEIST MET EEN KNIPOOG  

05/05/2018   CULTUUR – DE RODE WANDELING IN GENT MET DILLE 

   Info: www.vtbkultuur.be/knokke-heist 

Diverse data  CURSUS – Davidsfonds – ACADEMIE – CC Scharpoord 
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Onze avonden:  van 6 oktober tot 22 december 2017  

Openingsavond  

vtbKultuur – vrijdag 6 oktober 2017 

RUSLAND - Rik Taveirne en Frankie Meuleman 

Met Rik Taveirne en Frankie Meuleman duiken we onder in de Russische cultuur, 

literatuur en folklore. We reizen langs de Wolga, met zijn 3.500 km de langste rivier van 

Europa die het grote Rusland als het ware in twee delen snijdt. 

Ten westen van de Wolga heeft de rijke 

Orthodoxe religieuze cultuur zich 

ontwikkeld, terwijl richting het oosten 

de toendra, de taïga en de steppen van 

Siberië zich uitstrekken over 

onmetelijke vlakten.  

Een kleurenpalet van culturele prikkels en ervaringen krijgen we te verwerken op onze 

reis in het oude hart van Rusland. Enkele kleine steden en dorpen langs de Wolga 

schreven mee aan de geschiedenis van Moskou naar Sint-Petersburg. 

Een unieke reiservaring. Op het programma: Moskou, Kremlin, kathedralenplein, Rode 

Plein, de schitterende metrostations, warenhuis GUM, Basiliuskerk, Moskou by night, 

Sergiev Posad (het belangrijkste klooster van Rusland met nog 300 permanent 

wonende en werkende monniken), Oeglitsj, Yaroslavl met de Maria 

Hemelvaartkathedraal, proeven van het heerlijke Jarpivo-bier, de datsja’s of 

zomerhuisjes van de Russen in Goritsy, het eiland Kizhi met prachtige houten 

woningen, de ambachtelijke ateliers van de bekende Matroesjka’s of poppetjes in 

Mandrogi en we eindigen in Sint-Petersburg, de stad van tsaar Peter De Grote met de 

kanalen, Hermitagemuseum, Tsarskoje of Zomerpaleis van Catharina De Grote met 

schitterende paleistuinen en spuitende fonteinen. 

We starten met een kleine verrassing met een typisch Russisch tintje! 

Ere-gast op deze avond is Zijne Excellentie Tokovinin Alexander Avreljevitsj, sinds 

vorig jaar de Ambassadeur van de Russische Federatie in het Koninkrijk Belgiё. 
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vtbKultuur – donderdag 26 oktober 2017 

CUBA & LADAKH (fotografie en film) - Guido Boeken 

Guido Boeken trakteert ons op een dubbele reisavond. In het eerste deel bezoeken we 

Cuba, het grootste eiland in het Caraïbisch gebied. Met de ontdekking door Columbus 

in 1492 begon de lijdensweg voor de Cubanen. Cuba was een van de eerste Spaanse 

kolonies en bleef dat tot 1898, toen de Amerikanen het voor het zeggen hadden. Ze 

bleven tot 1959, toen Fidel Castro aan de macht kwam. 

Vandaag is Cuba een magisch land dat de zintuigen betovert, vele geheimen verbergt 

en bijzondere emoties oproept. De magie is te vinden in de paradijselijke landschappen 

en de landelijke dorpen waar de tijd stil staat. Cuba’s magie moet echter vooral worden 

gezocht bij de warme en gastvrije bevolking.  

In het tweede deel reizen 

we naar Ladakh, 

afgesneden van de 

buitenwereld door de twee 

hoogste bergketens, de 

Karakoram en de Himalaya. 

Het woongebied beslaat 

twee derden van het 

oppervlak van de meest 

noordelijke deelstaat van 

India: Jammu en Kasjmir die 

zich uitstrekt over zes grote 

bergketens en een oppervlakte bestrijkt van 222 000 vierkante km. Het gebied wordt 

doorsneden door de 3200 km lange Indus.  

In Ladakh leven de meeste inwoners dicht op elkaar in de vruchtbare dalen waar 

granen, groenten en fruit worden geteeld met eeuwenoude irrigatietechnieken. We 

maken kennis met het boeddhisme dat Ladakh vermoedelijk in de 7e of 8e eeuw na 

Christus, meer dan duizend jaar na de dood van de grondlegger, bereikte. We bezoeken 

enkele kloosters (Unesco-erfgoed), scholen, filmen een opleiding tot novice, wonen 

een huwelijk en in Lamayuru een indrukwekkende jaarlijks religieus festival bij.  
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Cultuurcentrum i.s.m. DF & vtbKultuur – zondag 29 oktober 2017 

TOON HERMANS, LIEDJESMAN (theater) 

“Met Maurice Hermans – zoon van Toon 

Hermans – is de Toon van toen… terug. Toon 

was tijdloos. Alles verandert, maar het werk 

van Toon Hermans houdt zijn 

zeggingskracht, menen zijn fans. Met dat 

oogmerk brengt zijn zoon Maurice het 

theaterprogramma Toon, waarin de liedjes 

van zijn vader terugkomen. Bovendien 

vertelt hij over zijn vader en hierdoor komt Toon weer helemaal tot leven. Maurice 

doet dit niet om rijk en beroemd te worden, maar uit trots. Toon was geen cabaretier, 

want cabaret kan venijnig zijn. En prikken. Liever was hij de clown, die hechtte aan het 

lichtvoetige. Hij kon onzin opblazen en scherpe randjes romantisch verpakken in een 

zacht dekentje van begrip en nuancering.” aldus de Nederlandse journalist Jan Vriend.  

De show ‘Toon Hermans, liedjesman’ vertelt het levensverhaal van Toon met korte 

sketches en vooral veel liedjes die iedereen zullen ontroeren én vooral doen 

glimlachen… naar het leven.  

AANKOOP KAART VOORAF VERPLICHT. 10 EURO PER GEZINSLID. 
NORMALE PRIJS PER KAART: 20 EURO 
 

Davidsfonds – donderdag 9 november 2017 

RENDEZ-VOUS MET M’N EERSTE EZEL (lezing) – Jan Beirens 

Jan Beirens zag in 1946 in Jabbeke het levenslicht.  Zijn ouders waren in 1945 van         

Sint-Michiels met de stoomtrein naar Knokke 

gekomen. Van kindsbeen af, in Knokke en Heist in 

de naoorlogse jaren ’50, spreekt oud-raadsheer Jan 

Beirens de taal van de Noordzee. Die zee is zijn 

jeugd, door ebbe en vloed bezeten. Vandaag 

wandelt hij graag langs de plekken uit zijn jeugd en 

vertelt leuke verhalen en anekdotes.  
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Davidsfonds – donderdag 23 november 2017 

DE CEL VERMISTE PERSONEN (lezing) - Alain Remue 

De Cel Vermiste Personen is een onderdeel van 
de Belgische federale politie. De dienst houdt zich 
bezig met de opsporing van en het onderzoek naar 
onrustwekkende vermissingen en alle vermissingen 
van minderjarigen. De Cel is opgericht en in werking 
getreden tijdens de zaak Dutroux. In de beginperiode 
was er veel negatief commentaar op de politie als 
geheel, omdat men vier van de zes slachtoffers 
van Marc Dutroux niet levend terugvond. Naarmate de 

tijd vorderde, veranderde dit beeld van de politie in het algemeen. Alain Remue kan 
ons als geen ander uitleggen hoe vermiste personen opgespoord worden.  

 

vtbKultuur – donderdag 14 december 2017 

ARGENTINIË & CHILI (fotografie & film)  - Grégory Lewyllie 

Grégory Lewyllie is werkzaam als pers- en communicatieverantwoordelijke binnen het 

onderwijs. Al tien jaar lang 

combineert hij in zijn vrijetijd 

de passies reizen en fietsen. 

Zijn zwerftocht doorheen 

Latijns-Amerika duurde bijna 

drie jaar, bracht hem in 19 

landen, diverse eilanden en 

het continent Antarctica. In 

totaal fietste hij 33.400 

kilometer en reed hij 59 lekke 

banden.  

In zijn reportage 'De parels van Zuid-Amerika' focust hij niet alleen op de prachtige en 

weelderige fauna en flora, maar houdt hij ook halt bij enkele bijzondere historische 

hoogtepunten, o.a. staatsgreep van Pinochet (Chili) en de regeringsperiode van Juan 

Perón (Argentinië).   

https://nl.wikipedia.org/wiki/Belgi%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/Politie_in_Belgi%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/Opsporing
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vermissing
https://nl.wikipedia.org/wiki/Minderjarige
https://nl.wikipedia.org/wiki/Marc_Dutroux
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Zijn fel bejubelde reportage over Argentinië en Chili bestaat uit een cocktail van 

verhalende en poëtische teksten, op smaak gebracht met passende muziek en 

afgewerkt met schitterende beelden. Dit patchwork aan digitale kleuren en muzikale 

klanken, hangt een beeld op van Argentinië en Chili zoals je nog maar zelden hebt 

gezien. Als je een avond lang wenst mee te zwerven, mee te reizen en mee te fietsen in 

de bandensporen van een verdwaalde zwerver, dan is deze avond een absolute must. 

 

Cultuurcentrum i.s.m. DF & vtbKultuur – woensdag 20 december 2017 

DAG, MENEER DE WILDE! (concert)  

Jan De Wilde is een kleinkunsticoon. Ruim 50 jaar muziekgeschiedenis in een leven en 

een unieke vertegenwoordiger van de eerste generatie Vlaamse kleinkunstartiesten. 

Zijn liedjes zijn tot onze culturele ziel gaan behoren met o.a.: Joke, Een vrolijk lentelied, 

Walter, Eerste sneeuw, Fanfare van honger en dorst, … 

Jan De Wilde staat ‘ongegeneerd’ op het 

podium. Witgallig zilvergrijs. 

Onnavolgbaar grappig maar bovenal 

muzikaal ijzersterk. Met het beste uit wat 

hij ooit op plaat zette én met nieuwe 

liedjes, zoals Wals met Mathilde, de 

intrigerende cover van de Tom Waits song 

Tom Traubert’s Blues. 

Voor de theatertour Dag, meneer De 

Wilde pakt hij groots uit, samen met zijn 

vrienden én met vier blazers.  

Voor een hartverwarmend concert in het Cultuurcentrum Scharpoord voor 

Volksontwikkeling, Davidsfonds én vtbKultuur… op de vooravond van Kerstmis. 

Misschien valt die avond de eerste sneeuw? 

AANKOOP KAART VOORAF VERPLICHT. 10 EURO PER GEZINSLID.  

NORMALE PRIJS PER KAART: 21 EURO 
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Davidsfonds – vrijdag 22 december 2017 

AMERIKA ONDER PRESIDENT DONALD TRUMP (lezing) 

Bjorn Soenens (VRT)  

Vanaf 20 januari 2017 werd Soenens de VRT-correspondent in de Verenigde Staten. 

Als ‘Amerika-watcher’ is Björn Soenens dé 
aangewezen persoon: hij kent de VS door 
en door, zowel op politiek vlak als op dat 
van de Amerikaanse samenleving. Samen 
met de collega’s van de 
buitenlandredactie van VRT Nieuws zorgt 
hij er voor dat de Vlaming volledig 
geïnformeerd is over de wereld, mét 
nieuws én duiding.  

Hij brengt ons informatie vanuit de onderbuik van de Amerikaanse samenleving. “Het 
worden uiterst boeiende tijden, nu de USA sinds 20 januari 2017 ook een beetje de 
United States of Trump werden!" zegt Soenens. 
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Het Gulden Boek van Volksontwikkeling 
Davidsfonds Knokke bestaat 90 jaar en vtbKultuur Knokke-Heist 95 jaar! 

Sinds 1957, dit is al 60 jaar lang, worden alle avonden van Volksontwikkeling in een 

boek vastgelegd. De personen die een fotoreportage of lezing kwamen geven werden 

gevraagd om iets in ons ‘Gulden Boek’ te schrijven. Hieronder van elk jaar eindigend op 

7 een aantal lovende woorden: 

1957 - do 10 oktober in feestzaal Capitole wordt het jubileumjaar ingezet met het 

Brugse zangkoor Cantares o.l.v. dirigent Aimé De Haene. 

Het bestuur van het Gemengd Koor Cantabile en de leden feliciteren 

Davidsfonds Knokke bij zijn viering ‘vijftig-jarig’ bestaan !  

Een werking waar u fier moogt op zijn !  

De voorzitter Erik Ruysschaert 

1967 - do 23 november in de zaal Broeder Xaverianen: lezing door Prof. Dr. A.J. Van 

Windekens over ‘Het probleem Leuven’. 

Het was voor mij een groot genoegen te komen spreken over een probleem dat 

me ten zeerste ter harte gaat voor een vereniging geleid door een oude 

studievriend: de sympathie en de belangstelling die ik hier mocht ervaren zal 

ik nimmer vergeten.                                      

 A.J. Van Windekens 

1977 – do 20 januari in de zaal Broeder Xaverianen: De Octogone van Extrano – 

Goochelen, hypnose en fakirisme door Extrano. 

Het was mij een groot genoegen voor uw vereniging te mogen 

optreden. Het publiek was fantastisch en ik kom graag bij u terug. 

Extrano en miss Extrano 
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1987 – do 5 maart in Scharpoord: J. Verheecke brengt natuurfilms over de lente, 

broedvogels en vlinders. 

Als echte Knokkenaar ben ik zeer tevreden iets voor mijn eigen streekmensen te mogen doen. 

Deze avond zullen weer menige mensen dichter bij de natuur gekomen zijn waar eenieder de rust 

en de kalmte weervindt, die we zo broodnodig hebben in deze jachtige tijd. Ik hoop van mijn kant 

dat de mensen ervan genoten zullen hebben. 

Natuurcineast. J. Verheecke 

1997 – do 16 januari in Scharpoord: Zuid-India ‘Tamil Nadu’ een diamontage door Jan 

en Rita Thienpont- Vanden Branden. 

Verrast van zulk een talrijke opkomst bij toch een koude winterdag, zijn 

we opnieuw blij over de enthousiaste reactie van de mensen. India lijkt 

de mensen aan te spreken. We zijn er heel blij om. Rita en Jan 

2007 – vrij 12 oktober in Scharpoord: danstheater Aglaja (Sint-Franciscus 

Xaveriusinstituut o.l.v. Jan Dewulf) – feestavond Davidsfonds 80 jaar jong. 

Het was ons een waar genoegen om dit feest te mogen opluisteren. 
Een lief publiek met veel enthousiasme. We wensen u allen nog een 
mooi feestjaar en met Aglaja-groeten: tot weerziens.  

Namens de hele groep. Jan Dewulf 

2017 – vrij 6 januari in Scharpoord: Ons taalgebruik en dialecten door Prof. Magda 

Devos en André Desmidt. 

Wat een aangename verrassing om hier, aan de verre Oostkust, 

zo’n talrijk opgekomen en vooral geïnteresseerd publiek aan te 

treffen. Proficiat DF-Knokke-Heist!    Magda Devos 

Emme nie gelachen, men toch leute get. Dank aan Davidsfonds 

voor het initiatief.      André Desmidt 
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Dinsdag 11 juli 2017 – Cultuurcentrum Scharpoord – Knokke – 11 u. 

 

APERITIEFCONCERT ‘DE ROOS DIEP IN MIJ’ 
 

Geena Lisa & Kate Ryan dringen door tot de ziel van Ann Christy & Jasmine  
Aansluitend heffen we het glas. 

Reservatie Scharpoord UITSLUITEND VANAF 6 JUNI 2017. 

 

 

        

 

Zondag 1 oktober 2017  

15 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 15 jaar VVF 
Deelname: 19 EURO – Kinderen tot 12 jaar: 12 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 2017. 
Dan krijgt u ook TIJDIG de blauwe 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.  
 

WIL BIJ HET BETALEN ER STEEDS VOOR ZORGEN DAT DE NAAM VAN DE BETALER 
DEZELFDE IS ALS DE NAAM OP DE ADRESSTICKER (ZIE NAAM EN ADRES OP LAATSTE 
PAGINA 28). Dit bespaart onnodig opzoekwerk! Wil ons ook – indien u verhuisd bent 
– uw nieuw adres meedelen alsook spelfouten in naam en/of adres. Een wijziging 
geeft u steeds aan ons door (via een bestuurslid of via e-mail, zie p. 28). 
 

 

 
Aan de balie van het Cultuurcentrum Scharpoord krijgt u op vertoon van de nieuwe 
gezinskaart Volksontwikkeling én geldige identiteitskaart tot eind december 2017 de 
UIT-PAS.  
 

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). 

Korting OP ALLE ACTIVITEITEN georganiseerd door het Cultuurcentrum.  
 

HOE SNELLER U HET VOLKSONTWIKKELING-LIDMAATSCHAP VERNIEUWT, HOE 
SNELLER U EEN UIT-PAS KRIJGT & RESERVEERT! 
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We organiseren i.s.m. het Cultuurcentrum Scharpoord 3 onvergetelijke 

podiumactiviteiten waarvoor u met de gezinskaart kaarten kunt afhalen voor 

inwonende gezinsleden.  

Zondag 29 oktober 2017: Maurice Hermans – Toon (liedjesman)  
(10 € per kaart i.p.v. 20 €) 
 
Woensdag 20 december 2017: Jan De Wilde – Dag, meneer De Wilde 
(10 € per kaart i.p.v. 21 €) 
 
Zaterdag 10 maart 2018: Cantens, Timmermans en Verelst - De Mannen van Ypsilanti 
(5 € per kaart i.p.v. 16 €) 

 
De kaarten worden vooraf aan de balie van het Cultuurcentrum besteld én betaald. De 
voorlegging van de gezinskaart Volksontwikkeling is nodig om de voordeelprijs te 
bekomen. Enkel inwonende gezinsleden hebben recht op een voordeelkaart. 
Aangekochte kaarten worden niet terugbetaald. Niet-gezinsleden betalen de normale 
prijs.  

 
U KUNT AL RESERVEREN VANAF 6 JUNI 2017! 

 

BEWAAR DIT NUMMER ZORGVULDIG !  

VOLGEND NUMMER VERSCHIJNT  

MIDDEN DECEMBER 2017! 

 

MAAK ONS PROGRAMMA BEKEND BIJ VRIENDEN, KENNISSEN, FAMILIE!  

HARTELIJK DANK! 
 

www.vtbkultuur.be/knokke-heist.be 

www.davidsfondsknokke.be 
 

 

Redactie:  Dominiek Segaert – Annie Poissonnier – Patricia De Groote – 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 VRIJWILLIGERS 
 
 

 

DAVIDSFONDS KNOKKE  
Christiaan Anseeuw (secretaris 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 
Luc De Rijcke – Paul Parmentierlaan 258/11 – 8300 Knokke-Heist – 050 342239 
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

