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De Hoofdzaak kleurt ook in 2018 je dag! 

Volksontwikkeling brengt iedereen samen voor 

       

 

 

 

 

 

Van de watertoren in Duinbergen tot aan de 

Westerntoren van Dirk Zoete in Westkapelle 

… brengen wij cultuur in al haar vormen. 

Programma 2018 
 

Lezingen 

Vlaamse Meesters 
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Voorwoord 

Beste leden en vrienden van Volksontwikkeling, Davidsfonds en vtbKultuur 

Kerstmis en Nieuwjaar. December en januari. Overal glitter en bling bling, veel lichtjes, 

fonkelende sterren. Het is niet al goud wat blinkt. Wat opvalt of wie anders dan de 

andere wil zijn, is daarom niet altijd uniek. Authenticiteit, écht zijn, oprecht en wijs zijn, 

een pure ziel,  een hart van goud, gedreven omwille van elke mens toekomst maken. 

Het is dat wat wij van vtbKultuur en Davidsfonds jullie wensen: dat we vooral met échte 

dingen bezig zijn. Dat we in deze donkere dagen – maar gelukkig wordt het straks weer 

licht – op zoek mogen gaan naar mooie, wijze, échte schatten. Met de samenwerking 

Volksontwikkeling willen we u allen weer authentieke, mooie, inspirerende activiteiten 

aanbieden waarin cultuur ons meer inzicht en wijsheid mag geven. En humor én 

vriendschap. Zij mogen de lijm zijn, ook in 2018.  

 

Nationaal voorzitter van vtbKultuur Willy Lenaers stelt 

het zo: ‘Van begin 2018 tot eind 2020 zal Vlaanderen het 

beste van zichzelf geven om de Vlaamse Meesters uit de 

15e en 16e eeuw krachtig in de kijker zetten: Peter Paul 

Rubens in 2018, Pieter Bruegel in 2019 en Jan van Eyck 

in 2020. We laten mensen van nu in dialoog gaan met de 

schoonheid van toen. Omdat dialoog over schoonheid 

en die schoonheid beleven, de missie is van onze 

beweging.”  

 

Peter De Wilde, nationaal voorzitter Davidsfonds stelt het zo: “We zijn dankbaar voor 

wat bij het Davidsfonds is geweest, maar we zullen in 2018 en de jaren die daarop 

volgen onszelf moeten heruitvinden, sterkere waarde(n) hechten aan cultuurbeleving. 

Met open blik, armen en geest bouwen aan onze Vlaamse identiteit. Hoe zien we het 

Davidsfonds in de 21e eeuw?”  
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Beide voorzitters nodigen ons uit om met onze sterke lokale afdelingen in Knokke-Heist 

onze missie om authentiek, écht te zijn, stevig aan te pakken. Beide verenigingen 

geloven in de toekomst en die toekomst is samenwerking binnen onze prachtige 

gemeente Knokke-Heist. Blijven samenwerken met de Cultuurraad, andere vrijwilligers, 

verenigingen én het Cultuurcentrum Scharpoord.  

 

Verspreid ook dankzij deze nieuwe uitgave van De Hoofdzaak de boodschap van ons 

sterk programma! Het resultaat van 65 jaar samenwerking tussen DF en vtbKultuur!  

 

Maak ons nog sterker door ons merk aan vrienden en familie authentiek kenbaar te 

maken. Kerstmis én nieuwjaar gebeuren als je zoals de drie wijzen, goud, wierook en 

mirre meebrengt als geschenk voor je medemens, gelovig of niet, minder gelovig of 

twijfelaar, anders-gelovig of vrijzinnig. We wensen u spirit, zingeving, veel goud, geen 

klatergoud, maar een hart van goud om een mens ook volgend jaar gewoon mens te 

laten zijn. Tot volgend jaar. Wij van Davidsfonds en vtbKultuur verpakken onszelf niet 

meer. We willen gewoon écht, onszelf blijven. Tot volgend jaar!  

Zalig, inspiratievol Kerstmis én een zinvol 2018 toegewenst 

vanwege het bruisend vtbKultuur-, DF-, & VO-team 

      
 
            

         Annie Poissonnier                                       Dominiek Segaert 

         

               voorzitster Knokke                  voorzitter  / Volksontwikkeling Knokke-Heist 
 

en alle 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  
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Fotoherinnering met onze bestuursleden, fotograaf Rik Taveirne en cultuurschepen 

Annie Vandenbussche, genomen na de Rusland-avond op 6 oktober 2017 in 

aanwezigheid van de plaatsvervangende Russische ambassadeur en Senior Diplomat 

Zijne Excellentie Alexander Milyutin, die ambassadeur Zijne Excellentie Alexander 

Tokovinin vertegenwoordigde.  

De besturen van vtbKultuur en Davidsfonds getuigden over een hartverwarmend 

gesprek met de ambassadeur die de kleurrijke openingsavond langs de Wolga en al het 

moois van Rusland heel goed heeft gesmaakt.  

Het inspirerende en authentieke wodkaatje zat er wel voor iets tussen.  
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Op zaterdag 25 november 2017 trok vtbKultuur Knokke-Heist naar jaarlijkse gewoonte 
naar Brussel. De traditionele Brusseldag, een initiatief van vtbKultuur West-
Vlaanderen, startte met een kop koffie in de Le Roy d’Espagne, een authenthieke 
Brusselse brasserie op de Grote Markt.  

Om 10 u. werden we dan in het prachtige Broodhuis, hét historische museum over en 
van Brussel, rondgeleid door twee enthousiaste gidsen. Dirk Van Roy en Machteld De 
Schrijver namen ons op sleeptouw doorheen een selectie van pareltjes.  

Het Museum van de Stad Brussel bewaart een buitengewoon kunstwerk: een enorme 
tekening van 3m40 op 3m80 uit de 16e eeuw van het Martelaarschap van Sint-Paulus. 
Deze gigantische papieren fresco is de afspiegeling van de levenskracht en de 
bekommernissen van een tijdperk in beweging, de renaissance. Het is toegeschreven 
aan de grote Vlaamse schilder Pieter Coecke, een wat miskende kunstenaar.  

 

Op de foto de tevreden deelnemers aan een top-Brusseldag! 

Dit unieke wandtapijtkarton is van onschatbare waarde en is een van de weinige 
kartons die de tand des tijds heeft doorstaan. Concreet heeft deze tekening op 
uitvoeringsgrootte bij generaties van wevers als model gediend om wandtapijten te 
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realiseren. We vergaapten ons aan unieke retabels en ook maquettes over de oude 
stad Brussel. We volgden ook de voetstappen van de Franse schrijver Charles 
Baudelaire over wie een unieke tentoonstelling loopt in het Broodhuis. En dan genoot 
ons vtbKultuurgezelschap ook van de historie van… de fontein van Manneken Pis! Die 
werd waarschijnlijk in de 15e eeuw op de hoek van de Stoofstraat en de Eikstraat 
geïnstalleerd. Al vanaf de 13e eeuw bouwden de Brusselse autoriteiten openbare 
fonteinen om de aangroeiende bevolking van drinkbaar water te voorzien.  

 

In 1619 besloten de Brusselse autoriteiten de bestaande fontein van Manneken Pis te 
renoveren: de zuil, het waterbekken en het beeldje werden vervangen. Ze plaatsten 
een bestelling bij de toen beroemde beeldhouwer Hiëronymus Duquesnoy (rond 1570-
1650), voor een nieuw Manneken Pis in brons. De kunstenaar gaf een barokke 
interpretatie aan het thema van het plassende jongetje. In de Grieks-Romeinse oudheid 
was het trouwens niet uitzonderlijk dat Cupido, de god van de liefde, werd afgebeeld 
als een naakt jongetje (al dan niet met vleugels) dat stond te plassen. Tussen de 15e en 
de 18e eeuw was de figuur van de urinerende Putto (‘jongetje’) een populair thema in 
de kunst. In Europa werden daarrond vaak fonteinen gebouwd. 

 

          

Tegenwoordig wordt Manneken Pis zowat 130 keer per jaar aangekleed (daarrond 
bestaat een officiële kalender). De kledij van Manneken Pis behoort vandaag tot de 
Brusselse folklore, de garderobe maakt deel  uit van het historisch erfgoed van de stad 
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en telt ongeveer 1000 kostuums. De garderobe vereerden wij natuurlijk ook met een 
bezoekje. 

Een verzorgd middagmaal in Saint Laurent in de Beenhouwerstraat 5 bij de heer en 
mevrouw Roberto Draief verwende de knorrende magen: vissoep met rouille en 
croutons, filet de bar du Nord à l’Ostendaise en chocoladeprofiteroles.  

Daarna trokken we naar Bozar om te genieten van de Europalia-tentoonstelling 
‘Voorouders in Indonesië’. Van Sumatra over Java tot in de Molukken en  Papoea: in 
heel Indonesië spelen de voorouders een vooraanstaande rol. We genoten van deze 
expo die het belang van tradities en rituelen in de hedendaagse samenleving belicht. 
Samen met het National Museum in Jakarta en met collecties uit alle hoeken van de 
archipel, slaagde EUROPALIA erin om archeologische, etnografische en eigentijdse 
schatten te verzamelen die nooit eerder werden vertoond. 

                                           

     

Nadien was iedereen vrij om Brussel op eigen houtje te bezoeken. Sommigen genoten 
van de sfeervolle kerstmarkt om en rond de Beurs, anderen genoten van het klank- en 
lichtspel op de Grote Markt of pikten een jazzconcert in The Music Village mee of 
dineerden in een brasserietje. Volgend jaar gaat de Brusseldag door op 26 november. 
Santé! 
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Vreemde troepen in de Westhoek 
Vijf continenten in Vlaanderen tijdens WO I 

 

Soldaten uit alle windstreken 
Indiërs en Chinezen aan het front 
De erfenis van de multiculturele oorlog in Vlaanderen. 
 

Tussen 1914 en 1920 verbleven 
vertegenwoordigers uit meer dan 
zestig hedendaagse staten in 
Vlaanderen. De Westhoek was een 
multiculturele samenleving avant la 
lettre: nooit eerder en nooit méér 
werden Vlamingen geconfronteerd 
met zo’n bont gezelschap afkomstig 
uit de vijf continenten. Het resultaat 
was niet alleen een cultuurschok, 
maar ook een wederzijds leerproces.  

  
Wie raakte er bij de Eerste Wereldoorlog betrokken? Waar kwamen de 
frontsoldaten vandaan? Met elk meer dan 100.000 soldaten vormden de Indiërs 
en de Chinezen de grootste niet-Europese groepen aan het westelijke front. Aan 
hen besteedt Dominiek Dendooven bijzondere aandacht. Hij gaat ook na wat de 
confrontatie tussen de inheemse Vlaamse cultuur en die vreemde volkeren 
teweegbracht. 
  

Dominiek Dendooven is historicus en sinds 1998 als wetenschappelijk 
medewerker verbonden aan het In Flanders Fields Museum. Hi j was 
verantwoordelijk voor tentoonstellingen als Mens-Cultuur-Oorlog (2008) en 
Sjouwers voor de Oorlog (2010) en is (co-)auteur van tal van boeken over WO I. 
  

Data: ma. 19, 26 feb., 5 en 12 maart van 14 tot 16 uur 
Plaats: Cultuurcentrum Scharpoord ( Maxim Willemspad 1) 
Org.: i.s.m. Davidsfonds Reg. Knokke-Heist, CC Scharpoord 
Prijs: € 64 - € 56 (met Davidsfonds Cultuurkaart)  
Inbegrepen: koffie en digitale syllabus 
Info: 050 61 24 92 (Annie Poissonnier) en op 016 31 06 70 (Davidsfonds Academie) 
Code: KN18-129 
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Op zondag 21 januari 2018 om 10.00 u. organiseren Davidsfonds Knokke en 

Westkapelle in de bibliotheek van het  Cultuurcentrum Scharpoord “TOAST LITERAIR” 

met prijsuitreiking 25e Davidsfonds Junior Journalistenwedstrijd met het thema 

‘Vriendschap’.  

 

 

Dit jaar konden de leerlingen van het 5e en 6e leerjaar van de basisscholen uit Knokke-

Heist weer deelnemen. Na de prijsuitreiking met waardevolle boeken én diploma’s 

biedt Davidsfonds een eerlijke receptie aan met wijntjes en sapjes uit de Oxfam 

Wereldwinkel. Welkom.  

Indien u wenst aanwezig te zijn, geef een seintje aan DF-voorzitster Annie Poissonnier. 

 

 

                             KONINKLIJK TONEELGEZELSCHAP  
KNOKKE-HEIST 

 
brengt op 15, 16 en 17 maart 2018 de komedie ’All you need is love’ in een 
sprankelende regie van Jan Charles. Het betreft hier een combinatie, maar dan 
wel in één verhaal gegoten, van verschillende romantische komedies van 
William Shakespeare (Twelfth Night, As you like it, A midsummernight’s dream, 
Much ado about nothing…). 
Kaartjes: 0479 691865. 
 
Jan Charles is trouwens op 8 april 2018 om 10 u. in Café Cultuur te gast op de 
zondagsbabbel bij Cas Goossens. Op 4 en 5 mei 2018  brengt Jan met John De 
Bree weer een jongerenproductie op de planken met de gasten van 
Appassionata. 
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Op zondag 25 maart 2018 organiseert vtbKultuur de jaarlijkse culturele hoogdag 

KNIPOOGDAG en dan is Genk aan de beurt. vtbKultuur Knokke-Heist zal – gezien de 

verre afstand samenwerken met een of meerdere afdelingen uit de regio om iedereen 

toch de kans te geven om deel te nemen.  

Op het programma o.a. een bezoek 

aan C-mine op de oude mijnsite van 

Winterslag, afdaling in het 

ondergrondse belevingsparcours, een 

heerlijke lunch, bezoek aan de Turkse 

moskee Sledderlo met zijn kleurrijk 

tapijt, serene architectuur, 

indrukwekkend spreekgestoelte, 

sierlijke Arabische geschriften. Verder 

bezoeken aan het ongelooflijke 

mijnverleden van Genk en kans om de 

multiculturele lekkernijen te 

degusteren.  

Praktische afspraken en prijs, 

inschrijven bij welke afdeling(en) 

komen in een aparte folder die op de 

vtbKultuuravonden vanaf februari zal 

verspreid worden.  

Nog even geduld dus. Wie nu al interesse heeft en Genk zeker wil smaken, kan bij 

voorzitter Dominiek zijn/haar naam al opgeven. 
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DE RODE WANDELING IN GENT MET DILLE 

 Zaterdag 5 mei 2018 
 

Op zaterdag 5 mei 2018 sporen we naar Gent om met het ongelooflijke en ‘het niet op 

haar mondje gevallen fenomeen’ Dille een unieke RODE WANDELING te maken. De 

activiteit, die in de namiddag start, besluiten we met een lekkere maaltijd in een Gents 

restaurantje.  

Info en mogelijkheid tot inschrijven vanaf maart 2018 beschikbaar.  

Noteer de datum in de agenda! 
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    Op het voorbije succesvolle Cultuurcocktail van zaterdag 7 oktober 2017 ontving 

Annie Poissonnier, voorzitster Davidsfonds Knokke, de samenwerkende partner van 

vtbKultuur in Volksontwikkeling Knokke-Heist, de PRIJS CULTUURDRAGER 2017 uit 

handen van mevr. Annie Vandenbussche, schepen van cultuur en de heer Dirk 

Overstraete, voorzitter Cultuurraad Knokke-Heist. Alle leden en bestuursleden van de 

samenwerkende verenigingen feliciteren hierbij van harte Annie met het prachtige 

beeld van Nic Billio. De andere genomineerden Marie-Jeanne Haegebaert 

(genomineerd door Kon. Toneelgezelschap Knokke-Heist) en Johan Stubbe 

(Davidsfonds Westkapelle) kregen ook een daverend applaus.  

 

Cultuurdrager Annie Poissonnier naast Annie Vandenbussche, schepen van cultuur, 

Marie-Jeanne Haegebaert die ook genomineerd werd, voorzitter Cultuurraad Dirk 

Overstraete, ondervoorzitter Patrick Prophète. (Foto: Leah Gallego)  

    Op dinsdag 26 december 2017 om 16 u. organiseren de collega’s van Davidsfonds 

Westkapelle in de kerk H. Familie in Duinbergen opnieuw “U ZIJT WELLEKOME – 

KNOKKE-HEIST ZINGT KERST”. Traditionele kerstliederen en soms vergeten 

kerstmuziek krijgen nieuw leven en worden ondersteund door het schittere nde koor 

Schola Gregoriana Dominicana o.l.v. Jacques Maertens met orgelbegeleiding door Ad 

van de Wege en sopraan Chantal Dejaeger. Deelname gratis. Vrijwillige bijdrage 

welkom. Opbrengst gaat integraal naar het ontwikkelingsproject van Rudy Vanhalewyn 
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in Kajana, een dorp in het binnenland van Suriname, aan de Surinamerivier in Zuid-

Amerika.  Davidsfonds Westkapelle steunt daar, evenals de vorige jaren, de aanleg van 

de waterleiding en de inrichting van de elektriciteitsproductie met zonnepanelen. 

“Vorig jaar werd € 700 geschonken en daarmee werd een waterzuiveringseenheid 

aangekocht die het water uit de rivier zuivert.” aldus nog Johan Cabooter, secretaris 

van DF Westkapelle. “We hopen dat bedrag dit jaar te kunnen overtreffen.  Alle beetjes 

zijn welkom en we bezorgen alles rechtstreeks aan Kajana. Hartelijk dank!” glimlacht 

Johan. 

   Onze trouwe leden Guido en Lieve Vandepitte maakten ons tijdens de voorbije 

succesvolle Brusseldag van vtbKultuur Knokke-Heist helemaal warm voor een regionale 

POËZIEWANDELING KNOKKE-HEIST op 

woensdag 24 januari 2018 om 10 u. met 

onthaal vanaf 9.30 u. in  zaal Ravelingen, 

R. De Vrièrestraat 51, 8301 Knokke-Heist. 

De organisatie ligt in handen van Okra 

Sport en Lekker Actief. Deze unieke 

activiteit vindt plaats n.a.v. gedichtendag. 

De wandeling is ongeveer 4 km lang. 

Aan de hand van  poëzie over de zee word je langs een uitgepijlde weg naar  mooie 

locaties geleid. Wie wil, kan nadien aanschuiven voor een warme maaltijd. Er is ruime 

gratis parking op de markt van Heist.  

Deelnameprijs wandeling: 1 euro lid OKRA-sport / 1,5 euro lid OKRA /  2 euro niet-lid. 
Maaltijd: 15 euro  (aperitief, stoofvlees met frietjes, koffie en 1 drankje).  
Voor de maaltijd dient men vooraf ingeschreven te zijn, dit ten laatste op woensdag 17 
januari 2018 op 050 440381 of brugge@okra.be 
 

   Het bestuur van vtbKultuur Knokke-Heist én de samenwerking Volksontwikkeling 

dankt van harte Liliane Vergauwen, echtgenote van Gilbert Vancaillie, die onlangs 

afscheid nam als bestuurslid. Ze zal uiteraard nog onze activiteiten op de voet volgen 

en waar het kan, deelnemen, maar wil het nu wat rustiger aandoen. We danken Liliane 

voor haar inzet, enthousiasme en het voortdurend promoten van onze bewegingen. 

We konden altijd op haar rekenen voor veel praktische zaken. We wensen Liliane het 

allerbeste toe en nog heel veel fijne jaren boordevol cultuur! 

mailto:brugge@okra.be
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ACTIVITEITEN JANUARI - APRIL 2018 

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. 
 

 

vrijdag 5 januari 2018 
GRIEKENLAND (fotografie)   
Jan & Rita Thienpont-Vanden Branden 
 

 

 

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 
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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. 

 

En verder ook nog… 

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 

 

http://www.vtbkultuur.be/knokke-heist
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Zaterdag 7 april 2018 
 

VTBKULTUUR KNUFFELT KNOKKE-HEIST  

MET EEN KNIPOOG 
 
 

 
 

Op zaterdag 7 april organiseert vtbKultuur Knokke-Heist de provinciale themadag. 

Om ook de andere vtbKultuurafdelingen van West-Vlaanderen in te lichten, hebben 

we hiervoor een unieke folder gemaakt, die je hierbij in bijlage vindt.  

 

Indien je wenst deel te nemen, stuur dan zo vlug mogelijk een mail naar 

vtbkultuurknokkeheist@gmail.com. 

Vermeld je naam, adres, telefoonnummer, aantal deelnemers en leeftijd ….  

En niet te vergeten je kleur volgens voorkeur. 

 

Schrijf snel in want het aantal deelnemers is beperkt tot 200 personen.  

 

Het wordt een fantastische Knuffeldag ! 

 

 
 

 

mailto:vtbkultuurknokkeheist@gmail.com
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ONZE AVONDEN van  5 januari tot 22 maart 2018 

vtbKultuur - vrijdag 5 januari 2018 

GRIEKENLAND (fotografie)  
Jan & Rita Thienpont-Vanden Branden 
 
Een authentieke, échte, wijze avond over de grondslagen van de Europese beschaving. 

Griekenland heeft invallen moeten verwerken vanuit het westen (o.a. Romeinen, 

Franken, Venetianen) en vanuit het oosten (Turken), maar die brachten ook hun 

cultuurrijkdom mee. Een stukje oosten in het westen, zo zou je het kunnen stellen voor 

dit door zon en zee omspoelde ruwe bergland. We starten met de oppergod Zeus die 

op de flanken van de berg Parnassos de stad Delfi sticht.  

De antieke steden Mycene en Tiryns op de Peloponnesos vertegenwoordigen de 
oudste tijd. Nafplio en Monemvasia zijn latere opvolgers, waar het Orthodoxe Pasen 
traditioneel wordt gevierd. 
Epidauros heeft het bekendste theater, maar Dodoni het rustigste. 
Het drukke Olympia doet ons aan de Olympische Spelen denken en het bergland er 
rond straalt rust en landelijkheid uit zoals in Andritsena en Karitena.  
Corinthe is een van de interessantste archeologische plaatsen en het kanaal toont 
staaltjes van 19e eeuwse techniek. 
Marathon, Thermopylae en Salamis kennen we uit de geschiedenis van de oorlogen 
tegen de Perzen, die Athene verwoestten in 480 vóór Christus. Maar de stad werd 
opnieuw opgebouwd.  
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Na de pauze trekken we naar Mistras, ooit een belangrijk centrum van Byzantijnse 
cultuur en nu rest er nog een indrukwekkende ruïnestad op de helling van het 
Taigetosgebergte. 
Mooie voorbeelden van orthodoxe architectuur vinden we in de talrijke kerken en 
kloosters zoals Osios Loukas, Geraki, Faneromenis, Sotiros Loukous, Porta Panagia en 
Athos. Maar de monnikenverblijven op de hoge steile rotspunten in Meteora blijven 
verbazen! 
De Turken brachten het Byzantijnse rijk ten val in 1453. Ioannina, in Epiros (Noordwest-
Griekenland), het rijk van de beruchte Ali Pasha, bleef Turks tot 1913. Monumenten 
herdenken ook de strijd in de Tweede Wereldoorlog. Kloosters zoals Mega Spileo en 
Lavras werden platgebrand en in het dorp Kalavrita werden alle mannen omgebracht. 
De berg der goden, de Olympos, bekroont Macedonië in Noordoost-Griekenland, het 
thuisland van Alexander de Grote. Pella en Philippi zijn verwoest, maar het graf van 
Philippus II, vader van Alexander, werd in 1977 te Vergina ongeschonden 
teruggevonden. 
Werkelijk, na een zwerftocht door het land zingt het binnen in je:  
‘Griekenland, ’s agapo, ik hou van je…’ 
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vtbKultuur - donderdag 18 januari 2018 

AUSTRALIË (fotografie & lezing) 
Joris De Voogt 
 
Joris De Voogt, reisjournalist voor Het Laatste Nieuws, ging op verkenning in Australië. 

Hij projecteert zijn reportagefoto’s en vertelt er verhalen bij.  

Naar onze tegenvoeters vliegen, is een fikse verplaatsing, maar de trip is de moeite 

waard. In Australië gaat een nieuwe wereld open. De cultuur en natuur zijn ongemeen 

boeiend en de bevolking leeft relaxt onder de zon. “No worries, mate” is de nationale 

uitroep.  

Sydney … puur cultuur 

✓ Historische architectuur in 
Sydney, hoofdstad van de 
deelstaat New South Wales. 

✓ Sydney Harbour Bridge, ruim 
1.300 trappen omhoog en 
omlaag, pfff… 

✓ Sydney Opera House, icoon 
van de 20ste-eeuwse 
architectuur. 

✓ Van Bondi Beach tot Festival 
Village, er is altijd iets te 
beleven. 
 

New South Wales … puur natuur 

✓ In New South Wales bezoeken we de Snowy Mountains (“de Australische 
Alpen”), de lieflijke wijnregio Hunter Valley en de imposante berglandschappen 
van de Blue Mountains. Een tocht van 1.500 km. 

✓ Geschiedenis en cultuur van de Aboriginals, al 14.000 jaar de lokale bewoners. 
✓ Didgeridoo spelen en boemerangs gooien, niet zo makkelijk als het lijkt.  
✓ Oog in oog met kangoeroes in de vrije natuur, een bijzondere ontmoeting.  
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vtbKultuur - vrijdag 26 januari 2018 
 
DE WIEROOKROUTE (fotografie & film) 
Jos Odeurs  
 
Op het zuidelijk Arabisch schiereiland liggen 

Jemen en Oman. Twee buurlanden, die de 

natuur boetseerde in adembenemende 

landschappen en wadi’s, waar ook de 

endemische Boswellia (de wierookboom) 

groeit. Daarmee is dan ook alles gezegd over 

wat zij nu nog gemeenschappelijk hebben, want tussen beide landen zijn er naast 

culturele contrasten enorme economische verschillen. 

Jemen is tijdloos gebleven. Hier klopt nog het hart van het authentieke Arabië van 

weleer. In de Bijbel en de Koran wordt het land vermeld als het rijk van de koningin van 

Shaba. De Romeinen noemden het groene berggebied ‘Arabia Felix’ (Gelukkig Arabië) 

waar wierook en mirre vandaan kwamen. Jemen ligt ook aan de basis van ons dagelijks 

kopje koffie. Koffie werd verscheept vanuit het havenstadje Mokka. Jemen wordt 

echter sinds 2015 door een burgeroorlog tussen diverse stammen geteisterd. 

Internationaal zijn er ook Iran (dat de sjiitische Houthi’s steunt), de Arabische Coalitie 

en het Westen (die de soennieten en de regering steunen) in het conflict betrokken. In 

deze complete chaos zijn ook nog eens in het centrum en het zuiden Al Quada en IS 

actief. Bombardementen hebben al veel unieke steden en dorpen in de as gelegd.  

Deze reisreportage brengt u niet alleen door onovertroffen landschappen, hooglanden, 

canyons en woestijnen, maar ook langs talloze vergeten dorpjes en oude steden met 

een unieke architectuur. Eén van de hoogtepunten is Shibam met waarachtig 

wolkenkrabbers in klei, ook wel het Manhattan van de woestijn genoemd. De opnames 

in deze film zijn nog gemaakt voor de verwoestingen in Jemen en zo zal u als 

toeschouwer nog kunnen genieten van wellicht voor altijd verdwenen culturele 

hoogtepunten. 

Het zuidoostelijk gelegen buurland Oman, is onder zijn sultaan Qaboos uitgegroeid tot 

een welvarend modernistisch en aardolie exporterend land met een steeds groeiende 

economie. De islam is er minder dogmatisch dan in de omringende landen. In Oman 
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komen wereldberoemde figuren tot leven: Job, de koningin van Shaba, Sinbad de 

Zeeman en Marco Polo. Hun avonturen vonden plaats tegen de achtergrond van rijk 

beladen karavanen, want Oman is lange tijd het middelpunt geweest van de handel 

tussen Oost en West. Uiteraard komen de mensen, hun leefwereld, hun cultuur, hun 

verhalen, hun tradities, feesten en markten… in beide landen ook ruim in beeld.   

 

De wierookroute startte in Salalah (Oman) en liep dwars door het Arabisch schiereiland 

en het rijk van de Abateeërs van Petra (Jordanië). 

  

Davidsfonds – donderdag 22 februari 2018 
 
ONDEUGEND OUDER WORDEN (lezing)  
Jackie Dewaele (Zaki)  
 
Een vrolijke, wijze lezing over… authentiek 

ouder worden. Zaki vertelt over een aantal 

vooroordelen van de latere leeftijd en 

combineert die met humoristische 

levensinzichten over ouder worden. Verouderen 

is immers een bevrijding. Je ontwikkelt de kunst 
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om het aardse bestaan blijmoedig en soms zelfs euforisch te beleven. Je belandt in 

een levensfase waarin er plaats is voor een goed boek, poëzie en intense, rijke 

ervaringen en relaties. Elke rimpel heeft een verhaal en je kunt eindelijk naar de 

dingen kijken met een knipoog. Het is de tijd van de wondermooie leven sherfst 

waarin we meer presteren en beter bestand zijn tegen stress. We hebben meer 

geduld en laten de deugniet in onszelf weer aan het woord. Problemen worden 

gerelativeerd. Eindelijk hebben we tijd voor kwaliteit. Oud zijn is iets prettigs om naar 

uit te kijken. Hij breekt dus met de clichés over de bevolkingsgroep met zilveren 

haren. Deze avond zal ook prikkelend én inspirerend werken voor hen die nog geen… 

grijs haar hebben (of er gewoon geen meer hebben). Waarop wacht u nog om deze 

avond met stip te noteren in… de kalender van… uw papieren zakagenda… of I-

phone…  

Davidsfonds – donderdag 8 maart  

NOOIT MEER DIËTEN (lezing) 
Sandra Bekkari 
 

De meeste mensen zijn zich bewust van de 

noodzaak om gezond te eten. Toch is het niet 

altijd gemakkelijk om effectief een omschakeling 

te maken. Vooroordelen genoeg en toch… 

Sandra Bekkari heeft haar strepen als 

voedingsdeskundige al verdiend. 

Ze coacht al zo’n 20 jaar mensen naar een 

gezondere levensstijl. In 2008 ontwikkelde ze de 

Sana-methode: een eenvoudige methode 

waarbij stap voor stap nieuwe en gezonde 

gewoontes worden aangeleerd die diëten totaal overbodig maken. De focus ligt op 

kleine aanpassingen in je gewoontes die grote veranderingen teweegbrengen. Het 

resultaat? Een gezonder, slanker en energieker leven. Sandra brengt een uiteenzetting 

over de ‘Sana-methode’, een presentatie met tal van praktische tips en voorbeelden, 

hoe ook jij op een eenvoudige en haalbare manier je doel kan bereiken, terwijl je kan 

blijven genieten van lekker eten én van haar kookprogramma’s en heerlijke boeken.  
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Theater ism CC Scharpoord – zaterdag 10 maart 2018 

DE MANNEN VAN YPSILANTI (theater) 
 
Cantens, Timmermans en Verelst 
 

AANKOOP KAART VOORAF VERPLICHT. 5 EURO/pers  

NORMALE PRIJS PER KAART: 16 EURO 

Peter De Graef schreef ‘De drie mannen van Ypsilanti’ naar aanleiding van een artikel 
over drie psychiatrische patiënten die er allemaal van overtuigd waren de reïncarnatie 
van Jezus te zijn.  
Bij een onderlinge confrontatie verklaarden ze elkaar… voor gek!  
Een krankzinnige én liefdevolle komedie over drie broers in een veel te klein huis. 
Auteur: Peter de Graef 

 
Davidsfonds – 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 
 

Draulans was in zijn jeugd actief lid van de Wielewaaljongeren. Hij studeerde in 1979  

af als licentiaat in de biologie aan de Katholieke Universiteit Leuven. 

Vanaf 1987 werd hij wetenschappelijk redacteur van het tijdschrift Knack. Hij zet zich 

in voor de popularisering van de sociobiologie.  

De stijging van de temperatuur en van het niveau van het zeewater, het toenemende 

aantal overstromingen en droogtes en het smelten van het ijs hebben een nefaste 

impact op de kwaliteit van het water en op de hoeveelheid die beschikbaar is. De 

bevolkingsgroei, het steeds grotere waterverbruik en de grotere vraag vooral vanwege 

de industrialisatie, putten beetje bij beetje de reserves van onze planeet uit. Kinderen 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Wielewaaljongeren
https://nl.wikipedia.org/wiki/1979
https://nl.wikipedia.org/wiki/Licentiaat
https://nl.wikipedia.org/wiki/Katholieke_Universiteit_Leuven
https://nl.wikipedia.org/wiki/1987
https://nl.wikipedia.org/wiki/Knack_(magazine)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sociobiologie
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worden daardoor verplicht onzuiver water te gebruiken, waardoor ze het risico lopen 

op mogelijks dodelijke ziektes, zoals cholera en diarree. Een actueel thema: zeker niet 

te missen! 

 
Wereldwaterdag is steeds 22 maart, ingesteld 

door de VN. 

Van 19 t.e.m. 25 maart loopt er in het 

Cultuurcentrum een tentoonstelling van 

Protos over de waterproblematiek in de 

wereld en zijn er workshops rond en over 

water voor de scholen. Johan Cabooter, 

Bedrijfsleider bij AGSO Waterbedrijf Knokke-

Heist, zal spreken over de herkomst van het 

"kraantjeswater" in Knokke-Heist en meer 

algemeen over de herkomst van het 

drinkwater in ons land, hoeveel water elke 

mens nodig heeft, de watervoetafdruk, CO2 én 

hoe we op een eenvoudige manier water 

kunnen beschermen en er op kunnen 

besparen. Geen waterverspilling dus! 

Marc Despiegelaere komt aan het slot van de avond bondig vertellen over Protos, een 

water-NGO, die in water poogt te voorzien in diverse ontwikkelingslanden. Ze doen dit 

niet alleen voor de mens, maar ook om de landbouw te stimuleren.  

Tevens zorgen zij voor sanitaire voorzieningen, want een toilet is van groot belang voor 

de hygiëne. Voor Protos is water dé hefboom voor een goed locaal bestuur.  

De avond wordt afgesloten met een eerlijke receptie aangeboden door 

Volksontwikkeling Knokke-Heist (samenwerking Davidsfonds en vtbKultuur) én de Fair 

Trade Trekkersgroep van Knokke-Heist die eerlijke en duurzame handel én landbouw 

wil promoten.   

Daarmee sluiten we feestelijk, eerlijk, authentiek het werkjaar 2017-2018 af. 
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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.  

 

We organiseren i.s.m. het Cultuurcentrum Scharpoord nog 1 onvergetelijke 

podiumactiviteit waarvoor u met de gezinskaart kaarten kunt afhalen voor inwonende 

gezinsleden.  

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.  

 

BEWAAR DIT NUMMER ZORGVULDIG !  
VOLGEND NUMMER VERSCHIJNT  

MIDDEN MEI 2018! 

 

MAAK ONS PROGRAMMA BEKEND BIJ VRIENDEN, KENNISSEN, FAMILIE!  

HARTELIJK DANK! 
 

Bent u nog op zoek naar een origineel KERST- EN NIEUWJAARSGESCHENK? Waarom 

niet een gezinskaart Volksontwikkeling feestelijk verpakken en onder de kerstboom 

leggen of aanbieden als sprankelend nieuwjaarsaperitief? Voor de prijs van 30 EURO 

krijgt uw geliefd familielid of toffe vriend/in nog heel wat avonden van het Davidsfonds 

en vtbKultuur. Alle info over inschrijven, vindt u hierboven. Na betaling en het bezorgen 

van de correcte gegevens, vliegt de gezinskaart in de brievenbus.  
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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 

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 

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

 

 

 

 

 

 

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  

 

Zijn uw gegevens niet correct of 

gewijzigd, geef dit door :  
 

vanbelleghemluc@hotmail.com  

0472  511 506 
canseeuw@gmail.com  

0473 983802 
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