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De Hoofdzaak kleurt verder in 2019! 

Volksontwikkeling brengt iedereen samen voor 

       

 

 

 

 

 

Na de beeldende kunst van Stephan Balkenhol 
en  het lichtfestival van de Kleine Prins … heb 
je de ‘smaak’ van cultuur te pakken. En wij 
brengen deze in al haar vormen. 
 

Voorstelling programma voorjaar 2019 

 

Lezingen 
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Voorwoord 

Beste vrienden, leden, sympathisanten Volksontwikkeling, vtbKultuur Knokke-Heist, 
Davidsfonds Knokke 
 

Een toast op het nieuwe jaar 2019! Tijdens Toast Literair op zondag 20 januari 2019 
met de prijsuitreiking van de Davidsfonds Junior Journalistenwedstrijd in de bibliotheek 
zullen we klinken op cultuur en meesterschap, de ‘stiel’ dus. De stiel van het schrijven, 
schilderen, ontwerpen, bouwen, omvormen, creëren, onderzoeken, sporten. Nationaal 
voorzitter DF Peter De Wilde schrijft in Cultuurmagazine dat onze Vlaamse Meesters, 
belforten, kastelen, kathedralen tot de verbeelding blijven spreken en smaak geven aan 
ons erfgoed, onze identiteit. Hopelijk knaagt de staat van al dat prachtige erfgoed ook 
aan het geweten van onze beleidsvoerders, waarmee hij een pleidooi houdt voor 
respect, restauratie, behoud van ons erfgoed. Willen we daar op klinken? 
 
Overigens tekende het Davidsfonds de krijtlijnen uit met een stevig beleidsplan voor 
een nieuwe visie op de vereniging. Secretaris Christiaan Anseeuw pende over dit 
beleidsplan een artikel in deze kers(t)verse Hoofdzaak die stevig gepeperd is en 
voorzien van fluweelzachte wijnen met een hoog Fair Trade-gehalte. 
vtbKultuur kwam op 8 december 2019 in een bijna voltallige Algemene Vergadering 
samen in Antwerpen met nationaal voorzitter Willy Lenaers, waar ook de toekomst en 
een nieuwe visietekst werd besproken. In 2022 bestaat vtbKultuur nationaal alsook 
afdeling Knokke-Heist maar liefst 100 jaar en het Davidsfonds in 2025 zelfs 150 jaar! 
 
Na Vlaamse Meesters in 2018 (met een succesvolle expo in de Bibliotheek Knokke-Heist 
met opening op 6 oktober door mevr. Annie Vandenbussche, schepen van cultuur) 
trekt vtbKultuur in 2019 de kaart van de zintuigen. Of beter gezegd: de kaart van de 
smaak. Smaak! is de rode draad in heel wat activiteiten die we in 2019 aanbieden. We 
kiezen voor zoet, pikant, zuur, bitter, zout, unami, maar steeds met veel enthousiasme. 
Onze dames-vrijwilligers Patricia De Groote, Myriam De Krock en Rosa Desloovere 
werkten een smaakvolle uitstap uit naar Oostende op 13 april (zie verder in deze 
Hoofdzaak) en we proeven ook van de Vlaamse Ardennen, van Ronse tot Oudenaarde 
op de Knipoogdag op 5 mei, de culturele hoogdag van vtbKultuur. 
 
Voor straks wensen we u allemaal een Zalig Kerstmis 2018. Mogen we allemaal in de 
koude nachten van ons leven een Maria en Jozef tegenkomen, een mens die zich 
kwetsbaar en mild durft openstellen, zijn armen als een deken om je heen slaat en je 
warmte en geborgenheid geeft om in 2019 verder te kunnen gaan.  
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Een moedig, sterk, humoristisch, smaakvol, teder en authentiek 2019 toegewenst en 
tot op onze vele avonden en activiteiten in het steeds gastvrije Cultuurcentrum 
Scharpoord aan het ons vertrouwde Maxim Willemspad, waar cultuur beleven een 
meesterschap is!  
We kunnen klinken op 2019 tijdens de nieuwjaarsreceptie aangeboden na de avond 
Groenland met Sofie Vanmaele op 4 januari! Welkom! 
Van harte! 

 

         Annie Poissonnier                                       Dominiek Segaert 
         

               voorzitster Knokke                  voorzitter  / Volksontwikkeling Knokke-Heist 
 

en alle vrijwilligers (DF & vtbKultuur) 
 

Christiaan Anseeuw – 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  

 
 

Zaterdag 24 november 2018 spoorde vtbKultuur 
Knokke-Heist naar Brussel om er de West-Vlaamse 
jaarlijkse Brusseldag mee te maken. In de 
voormiddag nam enthousiaste BoZar-gidse Ilse 
Wijnen ons mee naar de unieke tentoonstelling 
Beyond Klimt, New Horizons in Central Europe 
1914-1938. Klimt werd deskundig ingeleid bij het 
schilderij van Johan Staude, een onvoltooid werk. 
Aan het einde van zijn loopbaan is Gustav Klimt al 
vele jaren Oostenrijks succesvolste kunstenaar. Als 
schilder van de Jugendstil en het Weense fin de 
siècle staat hij bekend om zijn eigenzinnigheid en 
taboedoorbrekend erotisch werk. Het einde van 
WOI en het Oostenrijks-Hongaarse Rijk betekende 

ook de revival van omvangrijke ontwikkelingen in de kunst. Politieke en economische 
verschuivingen brachten artistieke migraties, nieuwe ideeën en perspectieven op gang. 
Kunstenaars stampten nieuwe netwerken uit de grond, ontmoetten elkaar in 
kunstcentra en internationale verenigingen en communiceerden via tijdschriften over 
politieke grenzen heen. Ze plaatsten hun artistieke identiteit boven hun nationaliteit.  
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Met Ilse bekeken we de Centraal-Europese gebieden in 
volle verandering door de blik van Gustav Klimt, Josef 
Capek, Egon Schiele, Oskar Kokoschka, László Moholy-
Nagy en 75 andere kunstenaars.  
vtbKultuur West-Vlaanderen koos de locatie La 
Tentation uit in de Lakensestraat om te genieten van 
een lekkere lunch, verzorgd door vzw Cosmos (een 
project  voor langdurige en laaggeschoolde werklozen 
die werkkansen in de keuken krijgen met een 
specialisatie in de wereldkeuken): gegratineerd witloof 
met hamrolletjes en pureepatatjes gevolgd door een pana cotta met rode vruchten. 
Ondertussen genoten we van een Zinnebiertje of eerlijk wijntje of sapje van Oxfam 
Wereldwinkel. Het was Brussels voorzitster Elyane De Keyser die de grote groep uit 
diverse West-Vlaamse afdelingen verwelkomde. 
 
Wegens onvoorziene omstandigheden werd het geplande bezoek aan het Brussels 
Parlement afgelast. Johan Holvoet, ondervoorzitter van vtbKultuur Brussel-Oost (Evere, 
Haren en Schaarbeek) nam de groep van Knokke-Heist dan op sleeptouw doorheen een 
stevige wandeling met een knipoog naar Brusselse kunstzinnige kroegen. We startten 
aan de Begijnhofkerk.  
Zo vertelde hij de geschiedenis van cafés als Falstaff, Le Cirio en vele anderen. We 

eindigden in de Getrouwheidsgang in het 
Delirium Café, zonder enige twijfel een van 
de beste cafés van Brussel waar maar liefst 
27 bieren van het vat worden geschonken. 
Toen vtbKultuur er binnenviel, was het 
superdruk. Het interieur is rijkelijk versierd 
met vele authentieke reclameborden van 
Belgische bieren. In het station van Brussel 
Centraal sprak provinciaal voorzitter Johan 
Dessein nog een slot- en dankwoord uit.  

 
Volgende editie van de Brusseldag is gepland op 30 november 2019. vtbKultuur 
Knokke-Heist bezoekt dan met gids in het Bruegeljaar de expo ‘Bruegel in zwart en wit’. 
Unieke prenten en tekeningen van Pieter Bruegel worden in 2019 voor het eerst 
tentoongesteld in het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten.  
Lunchen doen we in Le Vieux Bruxelles in de Beenhouwersstraat. Daarna bezoeken we 
het Europees Parlement en het Huis van de Europese geschiedenis in het prachtig 
gerenoveerde Eastmangebouw in het lommerrijke Leopoldpark. Met stip noteren! 
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Op vrijdag 12 oktober 2018 wapperden in Knokke-Heist heel wat Japanse vlaggen. Een 
opvallend symbool dat Japan die dag het werkjaar van Volksontwikkeling kleurrijk zou 
openen. Het zou een vtbKultuur-avond worden waar nog lang over nagepraat mocht 
worden.  
In de namiddag verwelkomde burgemeester Graaf Leopold Lippens samen met 
voorzitter vtbKultuur en Volksontwikkeling Dominiek Segaert niemand minder dan 
Zijne Excellentie en mevrouw Hajime Hayashi, sinds 12 mei 2017 de Ambassadeur voor 
Japan in het Koninkrijk België en dit in aanwezigheid van de bestuursleden van 
vtbKultuur en Davidsfonds.  
 

Burgemeester Graaf Leopold Lippens overhandigde geschenken en ook vtbKultuur 
verwende de topdiplomaat en zijn dame met smakelijke specialiteiten uit Knokke-Heist 
en uiteraard bloemen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Daarna bood het gemeentebestuur Knokke-Heist een receptie aan voor Z.E. en 
mevrouw Hayashi, verzorgd door Knokke-Heistenaar Eddy Govaert die onlangs nog in 
opdracht van de Belgische Ambassade in Koeweit een buffet verzorgde in de residentie 
van de Belgische Ambassadeur Z.E. Piet Heirbaut. 
 

Na een diner met de eregasten, in aanwezigheid van Johan Dessein, provinciaal 
vtbKultuur-voorzitter alsook Heidi Vanackere, provinciaal educatief medewerkster, 
werd het tijd voor de Japan-avond.  
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Twee geisha’s uit het vtbKultuur-bestuur boden een saké ter degustatie aan en dit werd 
gewaardeerd! Schepen van cultuur, mevr. Annie Vandenbussche, sprak de bijna 400 
aanwezigen toe en verwelkomde de ambassadeur en zijn echtgenote in de 
cultuurtempel Scharpoord. 
 
De gebroeders Ian en Ryan Lodens (gouden medaille jiu-jitsu Abu Dhabi, derde keer op 
rij wereldkampioen) gaven met een fijne groep een unieke demonstratie jiujitsu ten 
beste.  
 

 
 
Ambassadeur Z.E. Hayashi promootte daarna in een kort woord zijn land en benadrukte 
de goede relatie tussen België, Vlaanderen en Japan. Daarna verwende topfotograaf 
Frankie Meuleman ons met een unieke reisreportage doorheen het mooiste van Japan. 
De ambassadeur bleef nog lang napraten in CaféCultuur. 
 
Een onvergetelijke avond!  (Foto’s Anne-Marie Maertens – Leah Gallego) 



 

 

7 

 

 

 
Het hoofdbestuur van het Davidsfonds heeft zich laten begeleiden in de hernieuwing 
van haar missie en doelstellingen.  De gewestbesturen, alsook de lokale besturen 
werden uitgenodigd om te brainstormen over een nieuwe identiteit en richtinggevende 
visies voor het Davidsfonds.  Als eindresultaat werd de onderstaande beleidsverklaring 
opgesteld en gepubliceerd aan alle leden en besturen: 
 
Onze missie 
 
Davidsfonds is een Vlaamse sociaal-culturele netwerkorganisatie die lokaal 
verankerd is en die vanuit een christelijke inspiratie op een dynamische en inclusieve 
manier mensen verbindt door samen cultuur te beleven en ervan te genieten. 
 
Davidsfonds organiseert een waaier aan activiteiten rond taal, geschiedenis, kunst 
en erfgoed die de beleving verdiepen en verbreden. Daarmee beogen we zowel 
persoonlijke ontplooiing en emancipatie van alle inwoners van Vlaanderen en 
Brussel, als een sterkere sociale cohesie. Dat realiseren we in dialoog en wederzijds 
respect, solidariteit en een grote maatschappelijke bewogenheid. Samenwerking, 
kwaliteit en innovatie staan daarbij voorop. 
  
Davidsfonds staat voor een uitgesproken en actief engagement van vrijwilligers. 
Liefde voor onze taal en kunst, kennis van onze geschiedenis en zorg voor ons 
erfgoed gaan hand in hand met de inzet voor een warme en zorgzame 
gemeenschap. Met een open blik op de wereld en de toekomst omarmen wij de 
samenleving in al haar diversiteit. 
 
Met deze beleidsverklaring geeft het Davidsfonds een nieuw aanzet, waarbij wordt 
gestreefd naar een renoverende onderstroom bij de lokale verenigingen.  Momenteel 
verandert er fundamenteel niet zoveel in de werking, maar anderzijds mocht de 
website van het Davidsfonds (https://www.davidsfonds.be) een doorgedreven 
digitalisering ondergaan. 
 

https://www.davidsfonds.be/
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Als lokaal bestuur zoeken wij naar nieuwe bestuursleden of stille medewerkers.  Als u 
zich geroepen voelt om effectief mee te werken in een dynamisch bestuur, zowel in 
Davidsfonds als Volksontwikkeling, dan bent u welkom als actief bestuurslid.  Tevens 
kunnen wij de hulp gebruiken van stille medewerkers, die op onze activiteiten een 
handje willen toesteken om onze boeiende avonden in goede banen te leiden.  Mocht 
u interesse hebben om mee te werken in onze organisatie, kunt u steeds contact 
opnemen via onze bestuursleden. 
 
Namens het Davidsfondsbestuur. 
 

TOAST LITERAIR 2018-2019 

Voor de 26e keer kregen de leerlingen van alle 
basisscholen van Knokke-Heist de kans om hun 
schrijftalenten te tonen. We willen de jeugd blijven 
aanmoedigen om onze Nederlandse taal in alle 
veelzijdigheid te gebruiken.  
De Junior Journalistenwedstrijd heeft dit jaar als 
thema “Meesterschap”. Een thema dat zeer breed kan 
ingevuld worden. De leerlingen kunnen op onderzoek 
naar wat meesterschap betekent in onze 
maatschappij. Wie kan een meester worden? Zijn 
sporters, acteurs, zangers, schrijvers, wetenschappers 
en zoveel anderen ook meesters? Waarom is hun werk 
zo bewonderenswaardig? 
 
Aan de editie 2018-2019 namen opnieuw een aantal scholen deel. De jury heeft weer 
de moeilijke taak om winnaars te kiezen en die dan in de bloemetjes te zetten op 
zondag 20 januari 2019. De drie winnaars van elke klas vallen dan in de prijzen. 
Davidsfonds Knokke en Davidsfonds Westkapelle organiseren op zondag 20 januari 
2019 een feestelijke prijsuitreiking in het Cultuurcentrum Scharpoord. 
Om 10 uur verwelkomen we de schrijvers met hun familie. Vanaf 10.15 u. kunnen de 
journalisten vragen stellen aan de heer Danny Lannoy die ons dan ook in een notendop 
schetst hoe een boek tot stand komt. 
Na de prijsuitreiking volgt een feestelijke receptie met Oxfam-wijntjes en -sapjes. 
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Op dinsdag 13 november rinkelde mijn telefoon omstreeks 19.30 u.:  VRT-journalist 
Ivan Ollevier aan de lijn met goed en slecht nieuws.  Zijn goede nieuws was een 
doorbraak in het fel besproken Brexit-akkoord tussen de Britse Premier Theresa May 
en de Europese Gemeenschap.  Zijn slecht nieuws: “Ik moet morgen dringend naar 
Londen voor nieuwe VRT-reportages en ik kan donderdag 15 november onmogelijk 
aanwezig zijn voor mijn lezing over de Brexit.” Even sloeg mijn hartslag over met deze 
boodschap, maar onmiddellijk zocht ik voor een degelijke vervanger van Ivan.  Na 
talrijke telefoontjes vond ik de VRT-journalist Peter Verlinden bereid om deze geplande 
avond in te vullen. 
 
Zijn voorgestelde thema “Kinderen op de vlucht” was inhoudelijk een schot in de roos.  
Peter Verlinden bracht een nauwgezette analyse over de heersende problematiek 
omtrent de migratiegolf, die ook onze regio teistert.  Met duiding van de fundamentele 
verschillen in de drijfveren tot de Arabische en de Afrikaanse migratie werd de toon 
gezet in het menselijke drama, waaraan deze jonge mensen onderworpen zijn.  Met 
sprekende getuigenissen en pakkende beelden documenteerde hij zijn betoog, waarbij 
ons publiek geboeid zijn woorden aanhoorde.  De psychische belasting en de fysieke 
ontberingen, waaraan deze kind-vluchtelingen zijn onderworpen werden uitgebreid 
besproken samen met de gevolgen voor hun verdere ontwikkeling naar  volwassenheid 
in onze maatschappij.  Tevens stelde hij de mogelijke oplossingen voor om deze 
migratieproblematiek in te dijken en goed te begeleiden, waardoor deze nieuwe 
generatie zich kan aanpassen aan onze Westerse wereld en onze sterk verschillende 
levensstijl.   
 
Op deze wijze werd zijn beklijvende voorstelling een zeer geslaagde Davidsfondsavond 
als waardige vervanging voor onze geplande gast Ivan Ollevier.  Maar uitstel is géén 
afstel:  Ivan Ollevier bevestigde een nieuwe afspraak  op dinsdag 9 april 2019 om zijn 
Brexit-verhaal aan ons publiek voor te stellen.  Wij kijken uit naar deze extra avond, en 
graag nodigen wij u uit op deze nieuwe afspraak, supplementair aan ons bestaande 
programma. 
 
Anseeuw Christiaan  
Secretaris Davidsfonds Knokke  

CHRIS… 
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 Ook in 2019-2020 zullen de verenigingen vtbKultuur Knokke-Heist en Davidsfonds 

Knokke binnen Volksontwikkeling Knokke-Heist de samenwerking verderzetten met 

het Cultuurcentrum. Andermaal worden drie podiumvoorstellingen in onderling 

overleg en met veel smaak gekozen en blijven de andere voordelen bewaard zoals het 

aanbieden van een Uit-pas voor maximum twee gezinsleden (meerdere tegen 

voordeeltarief) alsook filmtickets voor De Filmzaal. We mogen spreken van een goed 

menu dat smaakt naar méér. 

 Alle voordelen van een lidmaatschap Davidsfonds op een rij? In deze Hoofdzaak 

vind je vele goede redenen om je lid te maken van het Davidsfonds of je lidmaatschap 

te hernieuwen met naast cultuurvoordelen ook prachtige boeken of CD’s. 

 Een Cultuurpas van vtbKultuur biedt dan weer kortingen op alle door vtbKultuur-

afdelingen georganiseerde activiteiten in het hele Vlaamse land én Brussel. Een 

overzicht van alle afdelingen en de activiteiten vind je op www.vtbkultuur.be 

 Wie lid is van VAB of daar een auto-, fiets- of reisverzekering 

heeft, is automatisch lid van vtbKultuur. De VAB-kaart is dan je 

Cultuurpas met daarop het logo van vtbKultuur. Meer info over 

de producten van reis- en mobiliteitsverzekeringen op 

www.vab.be of in het VAB-magazine dat maandelijks 

verschijnt.  

 Op 21, 22 en 23 maart 2019 brengt het Koninklijk Toneelgezelschap Knokke-Heist  

de komedie in drie bedrijven ‘Knock’ of ‘De triomf van de geneeskunde’ van Jules 

Romains in een bewerking en regie van Yves Dekimpe. Première ten voordele van NGO 

Vriendschap voor de Filippijnen. Aanvang 20 u. in het Cultuurcentrum Scharpoord, 

Maxim Willemspad 1, Knokke-Heist. Kaartjes 9 EURO via 0479691865 of www.ktkh.be 

 

 
 

http://www.vtbkultuur.be/
http://www.vab.be/
http://www.ktkh.be/
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjf1cfO7I7fAhVRalAKHfasAOkQjRx6BAgBEAU&url=https://www.vab.be/nl&psig=AOvVaw0c9RlVuH_EBnyreywRXxN6&ust=1544310893298498
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 Voormalig bestuurslid Davidsfonds en VO Christopher Beausaert werd op 1 

september 2019 directeur van de Vrije Basisschool Westkapelle-Duinbergen 

(Windekind, Polderkind, Duinenkind). We wensen hem het allerbeste in deze nieuwe 

uitdaging!  

 vtbKultuur plant in de zomer van 2019, van 24 augustus t.e.m. 1 september, een 

nieuw project: vtbKultuur picknickt. Op heel veel plaatsen in Vlaanderen zullen diverse 

vtbKultuur-afdelingen een ‘culturele picknick’ organiseren op een unieke locatie. 

Momenteel is afdeling Knokke-Heist nog een plan met picknick aan het ‘uitbroeden’ en 

(onder voorbehoud) zal er op 1 september 2019 op een 

speciale plek een smaakvolle picknick uitgespreid worden. 

Hou de website én de pers extra in de gaten. 

 

` Op vrijdag 5 oktober 2018 werd Mathieu Coolen, 

vrijwilliger bij het For Freedom Museum tot Cultuurdrager 

2018 verkozen. Ook de andere genomineerden Magda 

Lievens van het Koninklijk Toneelgezelschap Knokke-Heist 

en Lucrèce Lierman van Samana Westkapelle werden in de 

bloemen gezet door de Cultuurraad Knokke-Heist. Daarnaast kregen diverse 

verdienstelijke bestuursleden van verenigingen een zilveren of een gouden medaille. In 

2017 ontving DF-voorzitster Annie Poissonnier de prijs Cultuurdrager. 

 vtbKultuur Damme vierde op 28 november 2018 de 20e verjaardag van de afdeling 

met een feestelijke receptie. Marleen Merckx bracht er de mooiste liefdesgedichten 

van de Lage Landen in de voorstelling Doe het zo zacht je kan waarbij Kris Baert het 

ruim opgekomen publiek ontroerde met een pak schitterende Nederlandstalige liedjes. 

Een delegatie van vtbKultuur Knokke-Heist feliciteerde het bestuursteam van voorzitter 

Johan Dessein met Willy Soenens, Tine Carlier, Rika Goutry, Rita Monbaliu.  

 Davidsfonds Westkapelle en de Schola Gregoriana Dominicana o.l.v. Jacques 

Maertens nodigen iedereen uit om op woensdag 26 december 2018 om 16 u. in de 

kerk H. Familie in Duinbergen op de jaarlijkse kerstsamenzang ‘U zijt wellecome’ te 

komen zingen, ondersteund door Aaron Pausenberger (orgel) en Eveline Van 

Belleghem (sopraan). Deelname gratis. Een vrijwillige bijdrage gaat rechtstreeks naar 
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Kajana, het ontwikkelingsproject van Rudy Vanhalewyn in Suriname (aanleg 

waterleiding, waterzuiveringseenheid, inrichting elektriciteitsproductie met 

zonnepanelen). Davidsfonds Knokke en vtbKultuur Knokke-Heist bevelen deze warme 

kerstavond van harte aan!  

 De Fair Trade Trekkersgroep van Knokke-Heist organiseert op donderdag 28 maart 

2019 om 20 u. in het Cultuurcentrum Scharpoord een boeiende avond rond 

Wereldwaterdag. Het wordt een verfrissende activiteit met o.a. een korte 

uiteenzetting  door Johan Cabooter van het Waterbedrijf Knokke-Heist over hoe we op 

een eenvoudige manier water kunnen besparen. Verder stelt Marleen Vos de water-

NGO Protos voor. Ook worden er in telkens een 10-tal 

minuutjes 5 projecten voorgesteld die vanuit Knokke-Heist in 

de wereld een link met water hebben: Trias in Burkina Faso 

(Greet Horsten), Kajano in Suriname (Rudy Vanhalewyn en 

Johan Cabooter), Senegal (Johan Vermeille), Join the Pipe in 

Ghana en Vriendschap voor de Filippijnen, mangrovenproject 

Piape (Dominiek Segaert. Deelname 5 EURO (Fair Trade-

drankje inbegrepen). Vooraf inschrijven in Cultuurcentrum.  

 

 
KNIPOOGDAG OUDENAARDE ZONDAG 5 MEI 2019 

Op zondag 5 mei 2019 trekken we met vtbKultuur Knokke-Heist naar Oudenaarde en 
de Vlaamse Ardennen. Wie houdt van koppige kasseiwegen, wielerklassiekers, 
prachtige panorama’s, cultuur, erfgoed en streekproducten wordt op deze smaakvolle 
dag op zijn wenken bediend!  

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjBsOSV0YvfAhXnsaQKHTJPDPEQjRx6BAgBEAU&url=https://www.vtbkultuur.be/heist-op-den-berg-putte/activiteiten/knipoogdag-oudenaarde-en-vlaamse-velden/datum/6427/inschrijven&psig=AOvVaw07LHqltHBa9YhkWE0J87R-&ust=1544200465031090
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’s Morgens genieten we van een begeleid bezoek aan de microbrouwerij Keun te Ronse. 
Bierkenner Gert Keunen experimenteert maar al te graag met mout, hop en gist en is 
steeds op zoek naar de juiste biercompositie. Hij legt ons superenthousiast uit hoe hij 
een Keun brouwt en uiteraard degusteren we enkele biertjes. 
’s Middags staat een heerlijk Adriaan Brouwermenu voor ons klaar in de Salons 
Mantovani in Oudenaarde. 
 
In de namiddag en dit vanaf 14 u. start het tweede deel van de Knipoogdag vanop de 
Markt te Oudenaarde waar we in de juiste stemming zullen komen dankzij een 
kleurrijke bloemenmarkt. Je kan individueel of in kleine groepjes of met de groep uit 
Knokke-Heist de historische binnenstad verkennen. Zo kunnen we de belforttoren van 
het gotische stadhuis bewonderen, ontdekken we in het museum MOU het roemrijke 
verleden van Oudenaarde, kuieren we langs het stadhuis, de Lakenhalle, het Huis de 
Lalaing, de Kerk van Pamele, het Begijnhof, het Liedtskasteel, brengen we een ode aan 
de Ronde van Vlaanderen in het unieke fietsmuseum, genieten we van diverse 
concertjes in het Cultuurcentrum De Woeker of in historische sites zoals het 
Bisschopskwartier en proeven de een heerlijke Ename.  
We beleven 1000 jaar geschiedenis van Ename in de archeologische site van de 
voormalige benedictijnerabdij. 
 
Einde van de Knipoogdag om 17.15 u. ter hoogte van de abdijsite van Maagdendale. 
We degusteren er een typisch Oudenaards biertje. Omstreeks 17.45 u. keren we 
huiswaarts. Ongeveer 19.15 u. terug in Knokke-Heist. 
 
Deelname: 47 EURO voor leden vtbKultuur / Volksontwikkeling – 52 EURO niet-leden. 
Inschrijven door VOORAF een e-mail te sturen naar dominiek.segaert@skynet.be of 
telefoontje/bericht op 0479 691865 (geen ander telefoonnummer) en betaling op 
Betaling op IBAN BE83 0001 5393 0815 en BIC BPOTBEB1 op naam van vtbKultuur 
Knokke-Heist met vermelding KNIPOOGDAG 05052019 + NAAM. 
 
Na betaling wordt de inschrijving bevestigd. Het aantal 
deelnemers is beperkt. Inschrijvingen worden afgesloten 
op 20 februari 2019.  
We vertrekken om 7.45 u. Casino Knokke (kant 
Canadasquare). Andere opstapplaatsen: Heldenplein, 
kerkje  O.-L.-V. Ster der Zee Zeebrugge, stadhuis 
Blankenberge, Carpoolparking Loppem.  
 
 

mailto:dominiek.segaert@skynet.be


 

 

14 

Programma januari – april 2019 

We stellen heel graag ons 2e deel van het 66e jaarprogramma aan jullie voor!  

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

 
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 

 
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 

http://www.readmylips.be/nl/moderator/rik_vanwalleghem
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vrijdag 29 maart 2019 

TADZJIKISTAN en PERU (fotografie & film)   
Dominiek Druart 

 
 
Dinsdag 9 april 2019  
VK / EUROPA EN DE BREXIT (lezing) 
Ivan Ollevier, vrt-journalist 
 

 
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. 

 

En verder ook nog… 

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

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

 

 

Heb je een tip of een idee voor het programmeren van een interessante actuele 
lezing of een reisreportage voor Davidsfonds Knokke of vtbKultuur Knokke-Heist? Laat 
het een van onze vrijwilligers weten. Hun namen en coördinaten vind je op de laatste 
pagina van deze Hoofdzaak. 
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Onze avonden:  van 4 januari tot 19 april 2019  

vtbKultuur – vrijdag 4 januari 2019 

GROENLAND (fotografie & film) 

Sofie Vanmaele  

Sofie Vanmaele uit Knokke-Heist verkende vier maanden hoog in het Noorden de 
ongerepte wildernis langs de Westkust van Groenland met een zeiljacht als basecamp. 
Het grootste eiland ter wereld is 72 keer zo groot als België en telt amper 56000 
inwoners. De ijskap bedekt het land voor zo’n 80%. Infrastructuur is er nauwelijks. 
Mensen verplaatsen zich via de lucht per helikopter of vliegtuig of via het water met 
boten, ’s winters per hondenslee. In het Noorden gaat de zon in de zomer nooit onder.  

’s Winters valt het leven stil. Machtige gletsjers glijden van de ijskap en kalven 
gigantische ijsbergen af in de fjorden. Een unieke pioniersexpeditie langs terra icognito 
met prachtige nooit geziene beelden. 

Aansluitend Fair Trade-receptie om Nieuwjaar goed in te zetten! 
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Davidsfonds – donderdag 24 januari 2019  

EVOLUTIE IN HET HUIDIGE MAATSCHAPPIJBEELD 

(lezing) 

Prof. Jean Paul Van Bendegem  

Volgens prof. Jean Paul Van Bendegem zijn we in een 
curieuze wereld terechtgekomen: aan de ene kant wordt de 
hele planeet bedreigd door de klimaatverandering, aan de 
andere kant wordt ons verzekerd dat technologie alle 
antwoorden zal geven.  

Er is het probleem van het ‘fake news’ en Facebook wil alles weten over ons ons. 
Zingeving wordt dan ook een lastige kwestie. Geloof en rede komen weer tegenover 
elkaar te staan. Worden we vrolijke pessimisten of optimisten tegen beter weten in?  

Davidsfonds – vrijdag 1 februari 2019 

DUIKBOTEN WO I IN DE NOORZEE (lezing) 

Tomas Termote 

Tomas Termote – auteur van de 

bestseller ‘Oorlog onder water’ – 

dompelt ons onder in de unieke 

geschiedenis van de duikboten in 

onze Noordzee.  

Toen het grootste deel van de 

Vlaamse kust in Duitse handen was 

gevallen in 1914 begon men met de 

bouw van reusachtige versterkingen, 

kanonstellingen, bunkers, loopgraven 

en mitrailleursnesten.   
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De Duitse marine wou ’s werelds grootste duikbootbasis bouwen om vanuit Zeebrugge 

en Oostende, met hoofdbasis Brugge, 4 jaar lang U-boten te laten uitvaren om 

geallieerd scheepvaartverkeer aan te vallen aan de Britse oostkust.   

 

Cultuurcentrum i.s.m. DF & vtbKultuur – vrijdag 8 februari 2019 

THANK YOU, TOOTS! (Jazzconcert) 
 
Ben Vanderweyden Quartet  
 

 
 
 
Een bijzondere muzikale hommage aan de 
muziek en het leven van jazzharmonica-legende Jean ‘Toots’ Thielemans.  
 
Met authentiek beeldmateriaal en anekdotes. Gebracht door de Belgische musici Koen 
Vandendriessche, Roman Korolik, Dirk Schreurs, Ben Vanderweyden, die allemaal met 
Toots Thielemans hebben samengewerkt.  
 
Verteller: Fred Brouwers.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 14 februari 2019 

DE WIELRENNERIJ EN DE RONDE VAN VLAANDEREN (lezing) 

Sportjournalist Rik Van Walleghem  

Bestaat er in ons land een groter icoon voor de wielersport dan de Ronde van 
Vlaanderen? Ooit hoofdredacteur van ‘Het Nieuwsblad’ en directeur van de Ronde van 
Vlaanderen werd sportjournalist  

Rik Van Walleghem is een van de meest boeiende sprekers uit de wielersport.  

We zullen genieten van zijn voorbeelden en anekdotes uit de coulissen van de topsport. 
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Cultuurcentrum i.s.m. DF & vtbKultuur - zondag 10 maart 2019 

 

PLAATJES UIT DE KRINGWINKEL (Concert) 
 
Jan De Smet, Bert Blommen, Eric Melaerts, Stoy Stoffelen, Dirk Van der 

Linden  
 

Bert Blommen (muzikant, televisieredacteur) en Jan De 
Smet (muzikaal omnivoor en vinylcollectioneur) duiken 
in de rijkgevulde platenkasten van de Vlaamse 
kringwinkels.  
Ze pikken er de meest markante exemplaren uit, gaan 
op zoek naar het ware verhaal achter de muziek en 
vertellen vol passie over deze schijven.  
 
In een show vol grote én kleine verhalen nemen ze ons 
mee naar de wereld van talloze vergeten artiesten met 

hilarische anekdotes, frappante platenhoezen en verhalen van succes, tragiek, 
vreugde en verdriet.  
Nostalgie met een blik op het leven van de artiesten die decennia geleden de 
platenkoffers van Vlaanderen kleurden. Ze krijgen hierbij de hulp van grootheden Eric 
Melaerts, Stoy Stoffelen en Dirk Van der Linden. 
 

AANKOOP KAART IN SCHARPOORD VOORAF VERPLICHT  

10 EURO/pers. alleen voor leden Volksontwikkeling  

18 EURO/pers. voor niet-leden Volksontwikkeling  

 

vtbKultuur – donderdag 14 maart 2019 

DE GOUDEN REIS NAAR SAMARKAND (fotografie & film) 

Erik & Ingrid Buysse-Crevaels  
 

Vandaag nodigt deze reis van James Elroy Flecker uit Londen, een fascinerend stuk op 

de legendarische Zijderoute, nog steeds reizigers uit naar de minaretten en 

azuurblauwe koepels van Samarkand en Bukhara, gouden steden die bol staan van 

Oosterse architectuur.  
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Een avond van fotografen Erik en Ingrid Buysse-Crevaels over het prachtige 

Oezbekistan: Tashkent, de vruchtbare Fergana-vallei, steden Kokand en Fergana, de 

tradities van Margilan, de keramiek van Rishtan, de Damascus-messen van Chust, een 

reis door de Kyzil Khum-woestijn en de gebakken klei van Khiva, de Aral-zee, de heilige 

stad Buchara, centrum van wetenschap en religie en tenslotte Maracanda. Samarkant: 

kruispunt op de Zijderoute.  

Davidsfonds – dinsdag 9 april 2019 (i.p.v.  do 15 nov 2018 – zie artikel pagina 8) 

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. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Knack_(tijdschrift)
https://nl.wikipedia.org/wiki/De_Rode_Vaan
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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 29 maart 2019 

TADZJIKISTAN en PERU (fotografie & film)   
 
Dominiek Druart  
 

 
 

 

 

 

 

 

Wereldreiziger Dominiek Druart neemt je mee naar de fabelachtig mooie Pamir 

Highway in Tadjikistan en we genieten van een 2000 jaar oude beschaving en gastvrije 

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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bevolking. We reizen door vruchtbare valleien, uitgestrekte, desolate platteaus en 

tussen de hoogste bergen van de wereld. Na de pauze bezoeken we Zuid-Amerika’s 

parel: Peru met zijn Inca-ruïnes, de verborgen stad Machu Picchu, het zuidelijke 

Amazonegebied, de indrukwekkende Colca Canyon.  

 

 

vtbKultuur – vrijdag 19 april 2019 

MYANMAR (fotografie & film) 
 
Jos Odeurs 
 
Het ‘Gouden land’ Myanmar, is een van de meest betoverende landen van Azië met 
een rijk cultureel heden en verleden. Met topfotograaf, reisleider en cineast Jos 
Odeurs trekken we kriskras door het land op ontdekkingstocht naar verdwenen 
culturen: de Rakhine-staat (Arakan) in het westen aan de Golf van Bengalen, met de 
site van Mrauk-U. 
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Met kleine bootjes over rivieren en langs indrukwekkende landschappen varen we naar 

de grens met de Chin-staat en de afgelegen dorpjes waar de spinnenwebachtig-

getatoeëerde Chin-vrouwen wonen. We maken trektochten langs de grens met China 

en Laos en ontdekken minderheden waar de sjamaan nog steeds de dokter van dienst 

is. Een unieke slotavond in aanwezigheid (onder voorbehoud) van Zijne Excellentie Pas 

Lwin Sein, Ambassadeur van Myanmar voor het Koninkrijk België en de Europese Unie. 

Met de medewerking van de Toeristische Dienst  Myanmar Brussel. 
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We zijn geen ondernemers… 

maar wat we doen, is met heel veel passie! 

 

Dank aan Leah voor de foto’s. 
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Zaterdag 13 april 2019 

Met de trein naar Oostende  
Een stukje heden en verleden  

 
Op zaterdag 13 april nemen we, iets over 9 uur de trein naar Oostende. 
Daar bezoeken we eerst het voormalige schoolschip de “Mercator”. Dames, let 
op, de scheepstrappen zijn erg steil en de treden smal, pas dus uw kledij en 
schoeisel aan.  
Met “zeebenen” gaan we daarna via het Leopoldpark langs Dikke Mathilde naar 
de Grote Post waar we ons lekker middagmaal nuttigen. Vervolgens flaneren we 
langs de Zeedijk en bezoeken we het Heemkundig Museum “de Ploate” voor een 
onderdompeling in de roemrijke geschiedenis van Oostende.  
 
Rond 16.30 u. nemen we de overzetboot naar de Oosteroever waar een volledig 
nieuw stadsdeel uit de grond wordt gestampt. Bij dit alles leggen we linken met 
onze eigen gemeente Knokke-Heist. We sluiten ten slotte af met een drankje in 
de “Hang out” vooraleer we de tram terug huiswaarts nemen rond 18 u.  
 
Het wordt een dag met een maritiem tintje! 
 
Prijs: Toegang Mercator, museum en lunch (hoofdgerecht, dessert, water)   

 - 30 EURO voor een lunch met vlees of vegetarisch 
          - 35 EURO voor een lunch met vis 
Vervoerskosten niet inbegrepen. 
 
Inschrijving via de website  https://www.vtbkultuur.be/knokke-heist  
vanaf 1 februari 2019 (inschrijvingen zijn beperkt) 
 
 

 

Redactie:  Dominiek Segaert – Annie Poissonnier – Christiaan Anseeuw 

Lay-out: Patricia De Groote 

https://www.vtbkultuur.be/knokke-heist
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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 2 onvergetelijke 
podiumactiviteiten waarvoor u met de gezinskaart kaarten kunt afhalen voor 
inwonende gezinsleden.  

Vrijdag 8 februari en zondag 10 maart 2019 (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.  

 

BEWAAR DIT NUMMER ZORGVULDIG !  

VOLGEND NUMMER VERSCHIJNT  

MIDDEN MEI 2019! 
 

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.  

MAAK ONS PROGRAMMA BEKEND BIJ VRIENDEN, KENNISSEN, FAMILIE!  

HARTELIJK DANK! 
 

www.vtbkultuur.be/knokke-heist            www.davidsfondsknokke.be 
 

 

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 
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 – 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

