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De Hoofdzaak kleurt verder in 2018-2019! 

Volksontwikkeling brengt iedereen samen voor 

       

 

 

 

 

 

Van de ‘Beach Castle’ (strandcabines) tot 
‘Soccorristas’ (de redders) … brengen wij 
cultuur met een hoog knuffelgehalte. 
 

Voorstelling programma 2018-2019 
Hernieuw je lidmaatschap ! 

 

Lezingen 
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Voorwoord 

Beste leden en vrienden van Volksontwikkeling, Davidsfonds en vtbKultuur 

Zowel het Davidsfonds als vtbKultuur, twee stevige culturele schakels in het culturele 

landschap van Vlaanderen en zeker ook hier in Knokke-Heist, werken beiden aan 

stevige toekomstplannen die werden neergeschreven in visieteksten. Waar willen wij 

in 2022 staan met onze bewegingen?  

Op een algemene vergadering in Antwerpen bogen bestuursleden van vtbKultuur zich 

over het voortgangsrapport om de vereniging steviger dan ooit te laten tonen wie wij 

zijn, wat wij willen doen en vooral of we voldoende perspectief hebben naar 2022, jaar 

waarin vtbKultuur nationaal alsook Knokke-Heist 100 jaar en al evenveel kaarsjes zullen 

uitblazen. Willy Lenaers, nationaal voorzitter en Griet Janssens, algemeen directeur, 

omarmen alle afdelingen in Vlaanderen en Brussel en stellen dat onze beweging vooral 

mensen zonder onderscheid moet verbinden met passie en veel zin voor schoonheid 

waarbij de taal, ook de volkstaal, naast andere vormen van cultuur, de wereld en onze 

onmiddellijke omgeving beter moet maken.  

Bij het Davidsfonds, dat al 143 jaar bestaat en afdeling Knokke 91 jaar, stelt nationaal 

voorzitter Peter De Wilde het zo: ‘Goud mach te niete gaan, maer leringhe moet altoos 

staen’ ofwel ‘Goud kan men kwijtraken, maar onderricht is blijvend’. Hierbij pleit Peter 

voor vrijheid van onderwijs verankerd in kwaliteit en aandacht voor literatuur en ook 

volkstaal, het Nederlands, leesbevordering, kortom aandacht voor onze taal. Door die 

taal, en hierbij treedt algemeen directeur Davidsfonds Tine Verhelst, hem bij, kan 

cultuur een open en nieuwsgierige blik op de wereld boetseren. Duidelijk dat zowel 

vtbKultuur als Davidsfonds, als twee diverse en andere bewegingen, volledig akkoord 

zijn als het gaat over cultuur die schoonheid creëert en de mens mooier, beter, fijner, 

hartelijker, passioneler maakt. Vandaar dat wij geen naamsverandering nodig hebben. 

We zijn wie we zijn en de unieke samenwerking in Knokke-Heist onder de noemer 

‘Volksontwikkeling’ gaat gewoon verder met een heel hoog knuffelgehalte onder beide 

bewegingen, ieder met zijn eigenheid en programma. 

Het is dat programma dat we in dit nummer van de kleurrijk knuffelende Hoofdzaak 

aan u voorstellen… met passie en geloof in de toekomst. Met veel perspectief… ook na 

2022.  
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Geniet van dit boordevolle nummer met mooie terugblikken alsook knipoogjes naar de 

toekomst. Hernieuw als de bliksem de bijdrage van de gezinskaart en ontvang de oranje 

kaart die in 2018-2019 weer unieke activiteiten vermeldt. 

Een fijne zomer aan jullie allemaal en zeker tot op zondag 9 september 2018 op de 

Vrijetijdsmarkt op het Alfred Verweeplein alsook op het Cultuurcocktail op vrijdag 5 

oktober in het Casino om nog maar te zwijgen van onze opener met een Japanse avond 

op vrijdag 12 oktober!  

Een zonnige zomer 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   
Myriam De Krock - 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  
 
 

 

Op zondag 25 maart 2018 trokken we met vtbKultuur Knokke-Heist naar Genk. Bij het 

vertrek kregen we op de bus een kopje koffie én lekkere croissant die Julien al heel 

vroeg bij de bakker had besteld. Dat smaakte en de tongen kwamen los.  

Eerste afspraak hadden we met de sympathieke Turkse gids Tayfun Arslan’o Veli in de 

Turkse moskee aan de Wintergroenstraat in Sledderlo. Hij leidde ons rond en deed 

velen verbazen toen hij in de badruimte de rituelen van het zich innerlijk schoonmaken 

met enthousiasme uiteenzette. Nadat we onze schoenen hadden uitgedaan, konden 

we de gebedsruimte betreden: 1200 m2 kleurrijk vast tapijt, een serene architectuur, 

een indrukwekkend spreekgestoelte en sierlijke Arabische geschriften. Tayfun bleek 

een erg toegankelijke gids en beantwoordde elke vraag, ook de soms kritische vragen. 

Hij stond heel open voor de groep en nadien werden we nog vergast op een lekker 

kopje thee. 
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In restaurant Elysee werden honderden deelnemers aan deze culturele hoogdag van 

hun honger verlost met heerlijke tomatensoep, kip, groenten, kroketjes én een 

chocolademousse. Wat wil een mens nog meer. 

Daarna lonkte C-mine in Genk. De geschiedenis van deze site start meer dan 100 jaar 

geleden. In 1914 werd de kolenlaag in de Limburgse ondergrond op de site van 

Winterslag voor de eerste keer aangeboord. De eigenlijke ontginning volgde in 1917. In 

1988 werd de mijn gesloten en de productie van steenkool gestopt.  

Vanaf 2001 startte de stad Gent met de restauratie en herbestemming van de 

gebouwen waarbij 4 pijlers centraal stonden: cultuur en artistieke creatie, creatieve 

recreatie en toerisme, educatie én creatieve economie.  

Met onze groep bezochten we de C-Mine expeditie, een avontuurlijke tocht in de mijn. 

Sommigen beklommen nadien de schachtblok die meer dan 60 meter hoog is met een 

prachtig uitzicht op de groene Limburgse omgeving.  
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We kregen daarna de kans om het witte goud van C-Mine te ontdekken: de studio van 

keramist Pieter Stockmans en dochter Widukind. We kregen een interessante lezing 

over deze grootmeester in en van het porselein. Wist je dat Sergio Herman alsook Alain 

Ducasse en zelfs Dom Pérignon hier hun borden bestellen?  

De deelnemers die de lezing niet zagen zitten, vertoefden dan om en rond de 

Vennestraat, de tuinwijk met gezellige winkeltjes, galerijen, versmarkt. Kortom 

slenteren, flaneren en genieten van de Limburgse gastvrijheid.  

Afsluiten deden we met een meepikken van enkele concertjes én het degusteren van 

een heerlijk Kompelbiertje. 

Om 18 u. vertrokken we met chauffeur Jozef Winne van Albion Tours weer naar het 

verre Knokke-Heist. We hebben geGenkt en Genk is gewoon geweldig!  

Op zaterdag 7 april 2018 verzamelden 130 deelnemers van diverse 

vtbKultuurafdelingen in de foyer van het Cultuurcentrum Scharpoord. De provinciale 

themadag kreeg dit jaar de aantrekkelijke omschrijving ‘vtbKultuur knuffelt Knokke-

Heist’ waarbij afdelingen Oostende, Blankenberge, Damme, Waregem, Harelbeke, 

Dadizele en ook deelnemers uit Brugge, Gent en Brussel Knokke-Heist beter leerden 

kennen. Damme had zelfs 35 deelnemers! Een record.  
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We begonnen met een knuffel, koffie en croissant waarna om 10 u. het programma 

startte. De hele dag door kon men kiezen uit twee activiteiten: een stevige wandeling 

en rondleiding in Het Zwin, het ontdekken van de geschiedenis van Knokke-Heist in het 

museum Sincfala of een bezoek aan het For Freedom Museum. Anderen werden 

kunstzinnig rondgeleid doorheen een beeldenwandeling met een stevige halte in het 

Casino van Knokke met een knipoog naar Magritte én de reusachtige kroonluchter. Een 

heerlijk middagmaal volgde met aperitief, soep, kip à la vtbKultuur met druifjes, 

kroketjes, wijn of water en koffie.  

Daarna startten de namiddagactiviteiten gevolgd door een heerlijke, dorstlessende 

afsluiter met Paljas blond of bruin, een tweede knuffelronde en afscheids- en 

dankwoorden door voorzitter Dominiek Segaert, provinciaal voorzitter Johan Dessein 

en mevr. Annie Vandenbussche, schepen van cultuur. Dat deed deugd! Dank aan alle 

medewerkers die die dag het beste van zichzelf hebben gegegeven: André, Sabine, 

Myriam, Michel, Johnny, Patricia, Marc en Marc, Rosa, Leah, Luc, Ingrid, Julien, Paul, 

Christiaan, Annie, de buschauffeurs van Albion, bewakers Guy en Simon van 

Scharpoord, Dirk en zijn CaféCultuur-team en directie Cultuurcentrum.  
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JUNIOR JOURNALISTENWEDSTRIJD DAVIDSFONDS 
 25E

‘VRIENDSCHAP’ 

Zondagmorgen 21 januari 2018 organiseerden het Davidsfonds Knokke en 

Westkapelle Toast Literair én de prijsuitreiking van de 25e Davidsfonds Junior 

Journalistenwedstrijd in het auditorium van het Cultuurcentrum Scharpoord i.s.m. de 

Gemeentelijke Openbare Bibliotheek. Na de verwelkoming door Patrick Dewandel, 

voorzitter Davidsfonds Westkapelle, blikte ‘meester’ Luc Lierman terug op 25 jaar 

organisatie van de wedstrijd. Luc, initiatiefnemer van de wedstrijd en voormalig 

bestuurslid DF, mijmerde rond het belang van creatief taalgebruik en het blijvend 

stimuleren van lezen. Daarna onderlijnde Annie Poissonnier, voorzitster afdeling 

Knokke, het belang van de wedstrijd en leidde ook de gasten in: woordkunstenares-

violiste Eva Blondelle en pianist Stefaan Blondelle. Ze trokken het thema vriendschap 

open naar de hele wereld met een pakkend verhaal over de lotgevallen van de 

beroemde eend Alfred Jodocus Kwak van Herman Van Veen. Daarna presenteerde 

Dominiek Segaert de prijsuitreiking gevolgd door een feestelijke receptie met een 

eerlijk wijntje of fruitsap met knabbeltje van de Oxfam Wereldwinkel. Davidsfonds 

ondersteunt hiermee ook Knokke-Heist Fair Trade-gemeente. 

Dit jaar namen er een 130-tal leerlingen uit het 5e en 6e leerjaar uit de volgende 

basisscholen aan de wedstrijd deel: Heilig Hartschool (Knokke), Sint-Jansschool 

(Knokke) en Polderkind (Westkapelle). 17 leerlingen stroomden door tot de lokale 

finale. 

Dit jaar zijn er maar liefst twee laureaten: Tim van der Moer (6e lj. H. Hartschool) met 

het opstel ‘De draak van het noorden’ en Hannah Defoort (6e lj. Polderkind) met ‘Ik kom 

terug’. Tim en Hannah nemen als laureaten deel aan de provinciale finale van het 

Davidsfonds met prijsuitreiking op 22 april 2018 in Blankenberge. Ook de tweede plaats 

wordt gedeeld en is een ex aequo: Isabo Van Hevel (6e lj. Polderkind) met ‘De 

ontdekking van het magische boek’ en Kira Verkinderen (6e lj. Sint-Jansschool) met 

‘Julia en Olivia’. Derde werd Julie-Marie Colpaert (6e lj. Heilig Hartschool) met 

‘Vriendschap’ en vierde Kenzo Storme (5e lj. Polderkind) met ‘De grootste vijand’.  
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De andere finalisten zijn: Amelie Frens, Mylo Callaerts, Liselot Blondeel, Eléonore 

Souêtre, Audrey Verbeke, Chloé Heymans, Babette Volckaert, Louis Stroobant, Emilia 

Meersman, Amina Denys en Cédrique Swennen.  

 

De jury en organisatie bestonden uit (in alfabetische volgorde): 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 overladen.  

 

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

Davidsfonds: spiritualiteit, godsdienst, Vlaamse beweging én taal! 

ALVAST DANK OM HET LIDMAATSCHAP DAVIDSFONDS KNOKKE TE HERNIEUWEN! 
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Brigitte Raskin liet haar job als leerkracht geschiedenis staan toen ze de AKO 

Literatuurprijs kreeg voor haar debuut Het Koekoeksjong. Sindsdien is de historica 

voltijds schrijfster en occasioneel reporter, columniste, recensente, jury- en 

commissielid. Bij Davidsfonds Uitgeverij verschenen haar boeken "De gestolen prinses" 

en "De taalgrens", voor de DF-Academie geeft ze cursussen en ze begeleidt DF-reizen. 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Cursus – Brigitte Raskin ‘De taalgrens. Of wat Belgen zowel verbindt als verdeelt’ op 

maandagen 1, 8, 15 en 22 okt. 2018 om 14 u. Cultuurcentrum Scharpoord, Maxim 

Willemspad 1, Knokke-Heist. 

 Alle info: 016 310670 (Davidsfonds Academie) en op 050 612492 (Annie Poissonnier) 

 

https://www.uitinvlaanderen.be/agenda/e/de-grote-politieke-verhalen-in-europa-liberalisme/557578e4-bbed-44a4-84de-a7b3c9bc1426
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De paters Dominicanen nodigen u uit  

in het stemmige Dominicanenkerkje 

aan de Sparrendreef 

 

Donderdag 5 juli om 20 u. 

Ontmoeting met…  

kardinaal Jozef De Kesel 

 

GELOOF EN RELIGIE IN DE MODERNE SAMENLEVING 

Jozef De Kesel (Gent, 17 juni 1947) is de 21e aartsbisscop van Mechelen-Brussel. 

Hij is ook kardinaal van de katholieke Kerk en lid van de Romeinse Curie.  

Nadien receptie. 

 

Vrijdag 17 augustus om 20 u.  

Ontmoeting met…  

professor-emiritus Manu Keirse 

ELKAAR HELPEN BIJ VERLIES EN VERDRIET 

 Prof. dr. em. Manu Keirse is klinisch psycholoog, doctor in de geneeskunde 

 en dé specialist in België en Nederland als het over rouwverwerking en de laatste 

levensfase gaat. Zijn boeken werden in vele talen vertaald. 
 

Nadien receptie. 

 

Meer info op: www.dominicanenknokke.be 

Davidsfonds Knokke én vtbKultuur Knokke-Heist 

bevelen deze zomerlezingen van harte aan! 
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 Maak op YouTube even kennis met de PROMOTIEFILMPJES van zowel vtbKultuur 

als Davidsfonds. Geef even in de zoekmachine de termen YouTube vtbKultuur  en 

YouTube Davidsfonds in. Je maakt er kennis met beide verenigingen. Je kunt de filmpjes 

zeker delen op Facebook en maak aldus met passie duidelijk dat je van ons houdt!  

 

 Wist je dat… Vera Hutsebaut (echtgenote van ons 

bestuurslid en verantwoordelijke opvolging ledenwerving 

Luc Van Belleghem) een mooie TENTOONSTELLING verzorgt 

in de Hervormde Kerk van WATERLANDKERKJE 

(Molenstraat 58, deelgemeente Sluis, Nederland) en dit op 

zaterdag 7 juli alsook van dinsdag 10 juli tot en met zaterdag 

14 juli 2018? Ze toont er een volledig nieuwe collectie in 

haar thematentoonstelling ‘Leven na de dood’ en 

‘Lichtwezens’ met unieke schilderwerken en beelden. Meer 

info bij vanbelleghemluc@hotmail.com of 0472 511506 

 Heel wat culturele activiteiten vinden plaats in de bib of in samenwerking met de 

BIB. De bibliotheek is de meest laagdrempelige en meest verspreide culturele instelling 

in Vlaanderen.  

Vind jij de bibliotheek een basisdienst, waar elke burger recht 

op heeft? Vind jij het belangrijk dat jouw nieuwe 

gemeentebestuur in 2019 blijft investeren in de bib. 

Vanzelfsprekend is dat niet meer. Sinds 2016 zijn steden en 

gemeenten niet meer verplicht om een bibliotheek te hebben. 

Ze bepalen nu zelf of een bibliotheek nodig is en welke werking 

zij moet uitbouwen. De voorbije jaren werd op vele plekken in 

Vlaanderen al bespaard op collectie, personeel en werking. Zo draag je bij aan een 

warme en duurzame samenleving met oog voor kennis, innovatie en ontmoeting. Een 

samenleving waarin plaats is voor iedereen! Teken de petitie op 

www.bibvooriedereen.be  

mailto:vanbelleghemluc@hotmail.com
http://www.bibvooriedereen.be/
https://wccftech.com/youtube-new-desktop-design/
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 CULTUURCOCKTAIL – Op vrijdag 5 oktober 2018 organiseert de Cultuurraad Knokke-

Heist de 12e editie van Cultuurcocktail in het Casino Knokke met uitreiking 

cultuurprijzen (o.a. Cultuurdrager 2018, muzikale optredens, heel verzorgde receptie, 

dansfeest. Info via www.cultuurraadknokkeheist.be 

 vtbKultuur organseert traditiegetrouw de BRUSSELDAG. Op zaterdag 24 november 

2018 zullen we een verrassend Brussel verkennen met o.a. op het programma een 

unieke wandeling én een verrassing om stevig wat Vlaamse cultuur mee te pikken. Alle 

info en een gedetailleerde uitnodiging worden op de vtbKultuur-avond Japan op 12 

oktober verspreid alsook via onze website vanaf midden september. Noteer alvast de 

datum. Inschrijvingen starten vanaf 12 oktober. 

 Christiaan Anseeuw, secretaris en penningmeester DF Knokke vierde op 11 april 

2018 zijn oppensioenstelling na 40 jaar trouwe dienst bij de NMBS. Gilbert en Liliane 

Vancaillie-Vergauwen vierden op 15 april 2018 hun 60-jarig huwelijk. Op beide 

feestelijkheden waren bestuursleden en vrijwilligers van Davidsfonds en vtbKultuur 

aanwezig. Nogmaals van harte gefeliciteerd en het moge jullie heel goed gaan! 

 Welkom Myriam De Krock! vtbKultuur en Volksontwikkeling Knokke-Heist heten 

Myriam De Krock van harte welkom als nieuw bestuurslid vanaf 26 april 2018. 

Jaarthema vtbKultuur 2018 

Vlaamse Meesters – Laat je inspireren! 

vtbKultuur reizende expo ‘Vlaamse Meesters’ 

in bibliotheek Knokke-Heist 

6 t.e.m. 23 oktober 2018 
Meer dan 250 jaar lang, van de 15e tot ver in de 17e eeuw, waren de ‘Vlaamse’ 
kunstenaars toonaangevende meesters in de ‘Schone Kunsten’. Ze werden alom 
geprezen voor hun vakmanschap, creativiteit en innovatie. De Vlaamse Meesters, met 
Rubens, Bruegel en Van Eyck op kop, zijn onze culturele vaders en bepalen voor een 
stuk onze identiteit. Ze werkten in Vlaanderen, haalden er hun inspiratie en zijn er nu 
nog steeds het best te bezoeken en te voelen. 

http://www.cultuurraadknokkeheist.be/
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Van 2018 tot 2020 zullen de Vlaamse Meesters meer dan ooit tevoren springlevend 
zijn. Tal van projecten, wandelingen, tentoonstellingen en evenementen over Vlaamse 
Meesters zullen overal te lande dé blikvangers en publiekslokkers zijn. Ook bij 
vtbKultuur.  
 
Tien hedendaagse Vlaamse kunstenaars uit verschillende disciplines worden door 
vtbKultuur uitgenodigd om in dialoog te gaan met de ‘oude’ Vlaamse Meesters. Ze 
kiezen hun favoriete meesterwerk en vertellen waarom precies dit werk hen inspireert, 
boeit of ontroert.  
 
De expo bestaat uit een 10-tal schildersezels waarop 
een tentoonstellingspaneel bevestigd is. Op elk 
paneel beschrijft een hedendaagse kunstenaar z’n 
favoriete meesterwerk. Deze hedendaagse 
‘grootmeesters’ werkten vol enthousiasme mee: 
Adil El Arbi (filmregisseur), Bob Van Reeth (architect), 
Jan Fabre (beeldend kunstenaar), Jeroen Meus (kok), 
Judith Van Istendael (striptekenaar), Pascale Platel 
(theatermaker), Piet Goddaer (muzikant), Saskia De 
Coster (auteur), Veronique Branquinho 
(modeontwerper) en Wim Vandekeybus 
(choreograaf).  
 
De reizende expo doet heel wat Vlaamse steden aan en in Knokke-Heist is de 
tentoonstelling met bekende Vlamingen die kijken naar Vlaamse meesterwerken, te 
bewonderen in de bibliotheek Knokke-Heist aan het Maxim Willemspad 1.  
Opening tijdens het Cultuurweekend (aansluitend op het Cultuurcocktail van vrijdag 5 
oktober in het Casino Knokke) op zaterdag 6 oktober 2018 om 11 u.  
Van harte welkom! 
 

   
  

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.vtbkultuur.be/lummen/activiteiten
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Programma 2018-2019 

We stellen heel graag ons 66e jaarprogramma aan jullie voor!  

Plaats: Cultuurcentrum Scharpoord – Maxim Willemspad 1 - Aanvang: stipt 20 u. 
 
vrijdag 12 oktober 2018 
JAPAN (fotografie & film)   

Frankie Meuleman 

 
donderdag 18 oktober 2018 
PROVINCIALE WERKING EN VEILIGHEID (lezing) 

Gouverneur Carl Decaluwé 

 
donderdag 15 november 2018  
VK / EUROPA EN DE BREXIT (lezing) 

Ivan Ollevier, vrt-journalist 

 
vrijdag 30 november 2018  

IERLAND (fotografie & film)   
Jean-Pierre & Mieke Demarsin-Opsommer  

 
Theater:  donderdag 6 december 2018 
VRIEND OF VIJAND? 
Rudi Vranckx, Katarina Vermeulen,  
Wigbert, Charles Nagtzaam, Serge Feys 

Verplichte reservatie 10 euro/pers. 

 
donderdag 27 december 2018 
PROJECT VIRUNGA-PARK (lezing)  
Anthony Caere (Flying Doctor) 

 
vrijdag 4 januari 2019 

GROENLAND (fotografie & film)   
Sofie Vanmaele (uit Knokke-Heist)  

 
donderdag 24 januari 2019 

EVOLUTIE IN HET HUIDIGE 

 MAATSCHAPPIJBEELD (lezing)  
Prof. Jean Paul Van Bendegem 
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vrijdag 1 februari 2019 
DUIKBOTEN WO I IN DE NOORDZEE  
(lezing) 

Tomas Termote 
 
 
Jazzconcert:  vrijdag 8 februari 2019 
THANK YOU, TOOTS! 
Ben Vanderweyden Quartet (concert)  
Verplichte reservatie 10 euro/pers. 
 
 

donderdag 14 februari 2019 
DE WIELRENNERIJ EN 
DE RONDE VAN VLAANDEREN (lezing)  
Sportjournalist Rik Van Walleghem 

 
 
Theater:  zondag 10 maart 2019 
PLAATJES UIT DE KRINGWINKEL 
Jan De Smet, Bert Blommen, Eric Melaerts,  
Stoy Stoffelen, Dirk Van der Linden 

Verplichte reservatie 10 euro/pers. 
 

 
donderdag 14 maart 2019 
DE GOUDEN REIS NAAR SAMARKAND  

(fotografie & film)   
Erik & Ingrid Buysse-Crevaels 

 

 
vrijdag 29 maart 2019 

TADZJIKISTAN en PERU (fotografie & film)   
Dominiek Druart 

 

 
vtbKultuur:  vrijdag 19 april 2019 

MYANMAR (fotografie & film)   
Jos Odeurs 

 

 

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

 

http://www.readmylips.be/nl/moderator/rik_vanwalleghem
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En verder ook nog… 

Zondag 09 september 2018 
VRIJETIJDSMARKT KNOKKE-HEIST 
A.Verweeplein Knokke 

 
6 tot 23 oktober 2018 
Reizende expo ‘VLAAMSE MEESTERS’ 
Bibliotheek Knokke 

vtbKultuur 

 
Cursussen Davidsfonds Academie 
Diverse data - info in De Hoofdzaak 

 
Vrijdag 5 oktober 2018 
CULTUURCOCKTAIL CULTUURRAAD 
Casino Knokke 

 
Zaterdag 24 november 2018 
BRUSSELDAG 

vtbKultuur 

 
Zondag 20 januari 2019 
26e  DAVIDSFONDS Toast Literair 
JUNIOR-JOURNALISTENWEDSTRIJD 

 
Zaterdag 13 april 2019 
MET DE TRAM NAAR OOSTENDE  
vtbKultuur 
 
Zondag 5 mei 2019 
KNIPOOGDAG OUDENAARDE 
vtbKultuur 

KONINKLIJK TONEELGEZELSCHAP KNOKKE-HEIST   
brengt op 13, 14 en 15 december 2018 een komedie 

 in regie van Jean-Paul Lantsoght. 

en op 21, 22 en 23 maart 2019 een fijne klucht  

in regie van Yves Dekimpe.  

Kaartjes: 0479 691865 (vanaf 30 september). 

 
8, 9 & 10 december 2016 de komedie ‘Ik trouw jou trouw ik’.  
Een eigen creatie van de acteurs van KTKH in regie van 
Dirk Van Den Broeck. Kaartjes kosten 9 EUR  

https://www.vtbkultuur.be/lummen/activiteiten
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Onze avonden:  van 12 oktober tot 27 december 2018  

Openingsavond  

vtbKultuur – vrijdag 12 oktober 2018 

JAPAN , LAND VAN DE RIJZENDE ZON (fotografie & film) 

Frankie Meuleman  

Japan is een overweldigend land vol tegenstellingen en ondoorgrondelijke gebruiken. 
Eeuwenoude tradities bestaan naast hypermoderne technieken. Bruisende steden met 
strakke architectuur worden afgewisseld door platteland met mooie boerderijen, 
schitterende tempels, kastelen en landschapstuinen. Japan heeft een indrukwekkende 
cultuur en natuur-schoon, een heerlijke keuken en een zeer gastvrije bevolking. 

We nemen u mee voor een reis door Japan en tonen u beelden die in geen ander land 
kunnen gemaakt zijn, de typische schoonheid van de natuur, de mensen en hun 
gewoonten en gebruiken die zo onmiskenbaar Japans zijn. Omdat het land lang 
afgesloten is geweest van de rest van de wereld heeft Japan tot de dag van vandaag 
zijn eigen karakter weten te bewaren.  

We reizen naar de hoofdstad Tokyo, 
ooit het kleine vissersdorpje Edo en nu 
een metropool van 35 miljoen inwoners 
waar traditie samengaat met de meest 
moderne technologie. Verder bezoeken 
we Nikko waar 1200 jaar geleden Shodo 
Shonin zijn eerste tempel stichtte en nu 
een boeddhistisch-shintoïstisch 
centrum is. Het zen-boeddhisme kwam 
tussen 1185 en 1333 tot volle bloei in 
het kustplaatsje Kamakura en we 
vergapen ons aan 19 shinto-
heiligdommen en 65 boeddhistische 
tempels.  

In Hakone heb je vanaf de oever van het Ashi-meer een schitterend zicht over de 
hoogste berg van Japan, de vulkaan Fuji.  
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En verder reizen we met topfotograaf Frankie Meuleman naar Takyama, het 
openluchtmuseum Shirakawa-go en vergapen ons aan de zijde-industrie, en genieten 
van Nakasendo en het oostelijke eindpunt van de zijderoute, het kasteel Himeji-jo en 
reizen ook naar Hiroshima, een stad die geen introductie nodig heeft. De ingetogen 
monumenten in het Vredespark verwijzen naar de gruwelijke dag waarop de 
atoombom viel. Tenslotte vergapen we ons aan Miyajiama, het tempeleiland met de 
vermiljoenrode Ottori die op het water lijkt te drijven.  

Ere-gast op deze avond is Zijne Excellentie Hajime Hayashi, sinds 12 mei 2017 de 

Ambassadeur van Japan in het Koninkrijk België. We voorzien ook enkele aangename 

Japanse verrassingen op deze spetterende openingsavond! 

Davidsfonds – donderdag 18 oktober 2018  

DE WERKING VAN DE PROVINCIE EN DE VEILIGHEID (lezing) 

Gouverneur Carl Decaluwé 

De gouverneur bevindt zich op het kruispunt tussen lokale 

overheden en de Vlaamse overheid. Hij is in eerste instantie 

een commissaris van de Vlaamse regering en krijgt een 

aantal Vlaamse taken toegewezen door verschillende 

wetgevingen.  

De Vlaamse Regering gaf aan de gouverneurs de opdracht 
om de coördinatie tussen de gedeconcentreerde diensten 
van de Vlaamse overheid te bevorderen in hun relaties met 
de lokale besturen. 
   

De gouverneur is commissaris van de federale regering. Dit betekent dat de federale 
regering taken kan toewijzen aan de gouverneur. 
Het grootste gedeelte van deze taken heeft te maken met veiligheid: politionele 
veiligheid en openbare orde, verkeersveiligheid, civiele veiligheid en noodplanning, 
criminaliteitspreventie, wapenvergunningen, politie en brandweer.   
Daarnaast is de gouverneur ook bevoegd voor het afleveren van reisdocumenten voor 
bepaalde Belgen, erkende vluchtelingen, bepaalde categorieën van vluchtelingen en 
staatslozen. 
Carl Decaluwé komt persoonlijk zijn taken en opdrachten toelichten in het kader van 
de vernieuwde structuren en opdrachten van de federale overheid aan de provincies. 
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Davidsfonds – donderdag 15 november 2018 

VERENIGD KONINKRIJK, EUROPA & DE BREXIT (lezing) 

VRT-journalist Ivan Ollevier 

Geboren in Veurne, in 1960. Licentiaat Germaanse 
filologie. Werkt sinds 1987 bij VRT, toen nog BRT, als 
omroeper, later producer-woord en sinds 1992 journalist. 
Volgt de UK sinds 1998. Schreef vijf boeken, vooral over 
Britse politiek en geschiedenis.  Tot 1987 werkte hij als 
freelance redacteur onder meer voor Knack en De Rode 
Vaan. In dat jaar werd hij regisseur-omroeper bij de 
toenmalige BRT-Radio 1, nu VRT-Radio 1. In 1990 
promoveerde hij bij de radio-omroep tot producer-woord. 
Vanaf 1992 ging hij als algemeen verslaggever werken bij 
de nieuwsdienst van de BRT-televisie. Hij was bij de eerste 

lichting Terzake-journalisten en werd in 1998 specialist Verenigd Koninkrijk. Sinds 2005 
brengt hij ook verslag over Nederland.  
Ollevier liet zich in de buitenlandverslaggeving meteen opmerken tijdens het 
vredesproces in Noord-Ierland, maar ook bij de aanslagen (Omagh, 1998) die dat 
proces probeerden te verstoren. 
De lezing gaat over de weg die de Britten hebben afgelegd om uit te komen waar ze nu 
zijn: een uitstap uit de Europese Unie. Waarom hebben ze tijdens het referendum in 
2016 voor een brexit gekozen? Was die keuze zo onverwacht als ze soms wordt 
voorgesteld. En wat nu? Wat moet er nu gebeuren opdat zowel de Britten als wijzelf er 
zonder al te veel kleerscheuren doorheen komen?  
 

vtbKultuur – vrijdag 30 november 2018  

IERLAND (fotografie en film)  

Jean-Pierre en Mieke Demarsin-Opsommer 

 

In de prehistorie overspoelden vreemde volkeren het groene eiland. Ook Kelten en 
Vikingen drukten hun stempel op de Ierse cultuur.  
Ierland werd vroeg gekerstend. Ierse monniken verspreidden het christendom over 
West-Europa.  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Knack_(tijdschrift)
https://nl.wikipedia.org/wiki/De_Rode_Vaan
https://nl.wikipedia.org/wiki/De_Rode_Vaan
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vlaamse_Radio-_en_Televisieomroeporganisatie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Terzake
https://nl.wikipedia.org/wiki/Noord-Ierland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Omagh
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De invasie van Anglo-Normandiërs was het begin van eeuwen onderdrukking. Een lange 
en bloedige vrijheidsstrijd leidde tot de onafhankelijkheid in 1922.  
 

Het prachtige Ierse landschap werd geplooid tot 
bergketens die daarna werden bewerkt door ijs, 
wind, de zee en regenwater. De regen en de warmte 
van de golfstroom geven Ierland zijn groene kleur. 
Ieren houden sterk aan tradities. Het is een 
landbouwland waar traditionele jaarmarkten nog 
veel volk op de been brengen. De volksmuziek en de 
landelijke vertellers van mysterieuze verhalen waren 

een rijke inspiratiebron voor grote figuren uit de wereldliteratuur. Het wordt een 
topavond over een van de mooiste landen van Europa! Jean-Pierre en Mieke zullen ons 
weer bekoren met hun fotografie en prachtige filmbeelden. 
 

Cultuurcentrum i.s.m. DF & vtbKultuur – donderdag 6 december 2018 

VRIEND OF VIJAND – OORLOG AAN DE OORLOG (theater) 

Rudi Vranckx, Katarina Vermeulen, Wigbert, Charles Nagtzaam, Serge Feys 

“En tegen over elkaar 

Twee mannen in het veld 

Wie het eerste steekt die leeft 

Maar allebei sowieso een held” 

(Bram Vermeulen) 
Een beklijvende voorstelling met muziek van Bram Vermeulen uit het album 'Oorlog 
aan den Oorlog' en de theatervoorstelling ‘Mannen Maken Oorlog’. 
Bram Vermeulen was gefascineerd door de Eerste Wereldoorlog en schreef over zijn 
ervaringen, belevingen en zienswijzen in prachtige liedjes en composities.  
Dochter Katarina Vermeulen, Wigbert, Charles Nagtzaam (Frank Boeijen band), Serge 
Feys (Arno/TC Matic) lieten zich muzikaal inspireren door Bram Vermeulen zijn oeuvre. 
Dit in combinatie met oorlogsverslaggever Rudi Vranckx die zijn eigen tekst- en 
beeldmateriaal brengt, krijg je een intimistische voorstelling over het samengaan van 
mens en oorlog. 
 

AANKOOP KAART IN SCHARPOORD VOORAF VERPLICHT  

10 EURO/pers. alleen voor leden Volksontwikkeling  

18 EURO/pers. voor niet-leden Volksontwikkeling  
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Davidsfonds – donderdag 27 december 2018 

PROJECT VIRUNGA-PARK (lezing – fotografie – film) 

Anthony Caere (flying doctor) 

Van jongs af aan is Anthony Caere 
gepassioneerd door dieren enerzijds 
en vliegen anderzijds.  Na zijn studies 
autotechniek startte hij met een 
opleiding piloot in de vliegclub 
Noordzee in Oostende.  Anthony 
werkte een tiental jaar op de 
luchthaven van Oostende.  Daar 
bouwde hij een vliegtuig waarmee hij 
in 2010 een poging heeft gedaan om 
rond de wereld te vliegen.  
 
In 2014 werkte hij mee aan het 
programma Flying Doctors (VRT) 
waar hij met drie jonge dokters door 
Afrika vloog met eindbestemming 
het Virungapark in DRC Congo waar ze 
het vliegtuig hebben gedoneerd. 
 
De Belgische directeur van Virunga, Emmanuel de Merode, vroeg me prompt om te 
blijven en een Airwing uit te bouwen.  Een aanbod dat Anthony met twee handen heeft 
aangenomen.   Ondertussen werkt hij al bijna 4 jaar in het Virungapark als hoofd van 
de anti-stroperij air unit. 
Dagelijks patrouilleert hij boven het park op zoek naar stropers en rebellen en vormt 
hij de “Eyes In The Sky’ voor de 750 Rangers op de grond.   
Hij combineert zijn twee grote passies die hij als kleine jongen  had: wildlife en vliegen. 
Anthony werd zowat de bekendste piloot op aarde toen zijn  fimpje waarin hij de baby 
chimpansee Mussa, die gered werd uit stropershanden overvloog naar een 
opvangcentrum voor chimpansees.  Het filmpje ging viraal en werd massaal gedeeld en 
overgenomen door zowat alle nieuwsredacties over heel de wereld.  
Dit wordt een topavond die je gewoon niet mag missen! Met stip noteren! Deze avond 
moet je gewoon meemaken!   
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Het Gulden Boek van Volksontwikkeling 

Davidsfonds Knokke bestaat 91 jaar en vtbKultuur Knokke-Heist 96 jaar! 

Sinds 1957, dit is al 61 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 

8 een aantal lovende woorden. 

1958 – do 20 februari in zaal Capitole gaat één der meest geprezen avonden door. De 

gekende Vlaamse dichter Ferdinand Verknocke komt spreken over Volkse Dichtkunst. 

Want daar zijn waatren die aan zee niet monden, die, voor het duin, 

in zuigend zand verzonken, daar is een vloed die naar geen haven 

keert. Uit ‘Het Zwin’ – Ferdinand Verknocke 

1968 – do 22 februari in de feestzaal van de Br. Xaverianen: foto-avond over 

Yoegaslavie. 

We danken het bestuur en het publiek van vtb voor de belangstelling 
waarmee ze met ons de reis naar Yoegoslavië meemaakten.  – Mej. 
Deceuninck 

1978 – do 26 januari bracht Reimond Van Dyck, eerste producer bij BRT, een 

voordracht ‘Opgepast voor de verf!’ met andere woorden ‘componisten schilderen 

met muziek’. 

Moge de muziek van het hart (van de kunstenaar naar het hart (van de 

toehoorder) gaan. 

Proficiat D.F. Knokke voor het initiatief, voor de ambiance, het 

medeleven en de spontane overgave aan de eeuwige muziek. – 

Reimond Van Dyck 
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1988 – vr 26 februari: onbekend Spanje exploratiefilm van G. De Coster 

Het is voor mij een genoegen in deze prachtige zaal, het reisminnend 

publiek te laten genieten van het onvergetelijke Spanje. Ik hoop dan 

ook het onbekende van het land tot bij de aanwezigen gebracht te 

hebben. – G. De Coster 

1998 – do 22 oktober is de heer Jean-Marie Berkvens, Procureur des Konings van het 

Parket Brugge te gast met een lezing over het Gerecht 

In de hoop dat recht en gerecht wat duidelijker zijn geworden, wat 

menselijker en toegankelijker.    Met dank JM Berkvens 

2008 – vr 24 oktober – De Adriatische kust door Paul Coessens 

Hartelijk proficiat! Oprechte dank aan Jacqueline voor uw inzet voor 

vtbKultuur Knokke en veel geluk voor Dominiek! Doe zo voort! Samen!  

Een avond om niet te vergeten ,met dank en waardering voor Jaklien die 35j 

afdelingsvoorzitter is geweest en daarvoor 16 jaar bestuurslid van vtb-vab.     

Pierre Nolf 

2018 – vrijdag 26 januari: De wierookroute door Jos Odeurs  

Het is telkens een genoegen om hier in CC Scharpoord voor vtbKultuur 

een voorstelling te komen geven. Het enthousiasme, de interesse en de 

waardering van het bestuur en het publiek zijn hartverwarmend en 

motiverend.     Jos Odeurs 
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Dank aan de familie Van ’t Westeinde, Leo Van de Walle en Leah voor de foto’s. 
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dinsdag 10 juli 2018 – VLAANDEREN ZINGT – Heldenplein Heist – 20 u. 
  

woensdag 11 juli 2018 – Cultuurcentrum Scharpoord Knokke – 11 u.  
Aperitiefconcert van Jackobond zingt Marva  

Rode rozen in de sneeuw 
 

Tickets vanaf maandag 4 juni 2018 in CC Scharpoord. 
 

 

        

 

Zondag 30 september 2018 – 16 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  

 14 u. optredens  
 

tombola – dessert – overzicht 16 jaar VVF 
Deelname: 20 EURO – Kinderen tot 13 jaar: 13 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 2018. 

Dan krijgt U ook TIJDIG de oranje 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 4732 1480 2114 
(BIC KREDBEBB) van VOLKSONTWIKKELING KNOKKE-HEIST – p/a Begoniapad 7 – 8300 
KNOKKE-HEIST met vermelding NIEUW LID.  

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

 

 

 
Op vertoon van de nieuwe gezinskaart Volksontwikkeling én geldige identiteitskaart 
krijgt U tot eind december 2018 de UIT-PAS. Ga je – met identiteitskaart(en) – 
aanbieden aan de balie in het Cultuurcentrum Scharpoord. 

U krijgt een UIT-PAS per gezinslid – MAXIMUM 2. Wenst U meer Uit-passen? Betaal het 
voordeeltarief rechtstreeks aan het Cultuurcentrum. U krijgt de UIT-PAS direct mee. 
Vorig jaar al een UIT-pas? A.u.b. meebrengen!  

Net zoals vorig jaar kunt U ook tweemaal gratis een film NAAR KEUZE bijwonen uit 
de reeks De Filmzaal (maandagnamiddag of – avond). 

Korting OP ALLE ACTIVITEITEN georganiseerd door het Cultuurcentrum.  
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Donderdag 6 december 2018: Vriend of vijand – Oorlog aan de oorlog – Rudi Vranckx, 
Katarina Vermeulen, Wigbert, Charles Nagtzaam en Serge Feys (theater, concert) 
10 € per kaart i.p.v. 18 € 

Vrijdag 8 februari 2019: Thank you, Toots! – Ben Vanderweyden Quartet (jazzconcert) 
10 € per kaart i.p.v. 18 €  

Zondag 10 maart 2019: Plaatjes uit de kringwinkel – Jan De Smet, Bert Blommen, Eric 
Melaerts, Stoy Stoffelen, Dirk Van der Linden (theater, concert) 
10 € per kaart i.p.v. 18 € 

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 4 JUNI 2018! 

 
 

BEWAAR DIT NUMMER ZORGVULDIG !  
VOLGEND NUMMER VERSCHIJNT  

MIDDEN DECEMBER 2018! 

 
 

MAAK ONS PROGRAMMA BEKEND BIJ VRIENDEN, KENNISSEN, FAMILIE!  

HARTELIJK DANK! 
 

www.vtbkultuur.be/knokke-heist 

www.davidsfondsknokke.be 
 

 

Redactie:  Dominiek Segaert – Annie Poissonnier –  Rosa Desloovere – Christiaan Anseeuw 

Lay-out: Patricia De Groote 

http://www.vtbkultuur.be/knokke-heist
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/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  (penningmeester vtbKultuur) – Meidoornlaan 22  

 8300 Knokke-Heist – 0479 342005 
Myriam De Krock – Reigaarsvlietstraat 12 – 8300  Knokke-Heist – 0476 395166 
Luc De Rijcke – Paul Parmentierlaan 258/11 – 8300 Knokke-Heist – 050 342239 

Rosa Desloovere (penningmeester 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 511506 
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

