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De Hoofdzaak smaakt naar meer in 2019-2020! 

Volksontwikkeling brengt iedereen samen voor 

     

 

 

 

 

 
 

Van het kunstwerk op je bord bij restaurant 
Sel Gris tot Marie Siska’s wafels… brengen wij 
cultuur die smaakt naar meer. 
 

Voorstelling programma 2019-2020 
Hernieuw je lidmaatschap! 

 

Lezingen 
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Voorwoord 

Beste leden en vrienden van Volksontwikkeling, Davidsfonds en vtbKultuur 

2019-2020 wordt het 67e werkjaar van Volksontwikkeling, de unieke samenwerking 
tussen vtbKultuur Knokke-Heist en Davidsfonds Knokke. 
“De beste manier om de toekomst te voorspellen, is die samen te creëren!” aldus Peter 
De Wilde, nationaal voorzitter van het Davidsfonds. 
 
“We staan voor grote uitdagingen op het vlak van verbreding, diversiteit en 
interculturaliteit. We willen nog meer dan vroeger met een verruimende blik naar de 
wereld kijken, met respect en openheid naar iedereen.” aldus Willy Lenaers en Griet 
Janssens, respectievelijk nationaal voorzitter en directeur van vtbKultuur nationaal. 
Zowel vtbKultuur als Davidsfonds kregen van de Visitatiecommissie van het Ministerie 
van Cultuur een positief doorlichtingsverslag. Op de recente Algemene Vergadering van 
vtbKultuur in Antwerpen op 23 maart werd dit op applaus onthaald! Beide 
verenigingen kregen als suggestie om nog meer in te zetten op diversiteit en brede 
toegankelijkheid van de activiteiten, iets waar wij in Knokke-Heist binnen onze warme 
samenwerking al heel lang mee begaan zijn en blijven. Nergens in Vlaanderen is het 
woord ‘cultuur’ zo sterk een ‘werkwoord’. 
Ook met de Cultuurraad Knokke-Heist blijven we intens samenwerken en omarmen we 
de gastvrijheid van het Cultuurcentrum waar we kind aan huis zijn, maar zoals een 
vrijwilliger van vtbKultuur Knokke-Heist het onlangs op een bestuursvergadering zei en 
onderlijnde: “We moeten zorg blijven dragen voor betaalbare activiteiten waaraan 
iedereen kan participeren.” 
 
Onze nieuwe groene abonnementskaart Volksontwikkeling toont weer hoe we met 
bijna 600 trouwe leden-gezinnen-abonnees voor een stevige cohesie van inwoners uit 
Knokke-Heist en heel Vlaanderen willen zorgen en dit met een knipoog naar onze 
buren. Buren wordt overigens het nieuwe jaarthema in 2020 en de opvolger van 
Smaak! 
Initiatieven als Davidsfonds Academie, vtbKultuur picknickt, de vtbKultuur Brussel- en 
Knipoogdag, Davidsfonds Toast Literair en de Junior Journalistenwedstrijd tonen dat 
het ons menens is met cultuur!  
Dank alvast om het lidmaatschap Volksontwikkeling te hernieuwen! Tot op de picknick 
en fietstocht op 31 augustus of de Vrijetijdsmarkt op 8 september!  
Geniet van deze smaakvolle Hoofdzaak, een cocktail die overloopt van smaakvol 
cultuurfruit! Njam! 
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Een warme en 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 – Marc Cordy – Patricia De Groote   
Myriam De Krock - Luc De Rijcke - Rosa Desloovere - Leah Gallego 

Marc Gydé - Jan Lagasse - Ann Landschoot  
 Luc Van Belleghem - Gilbert Vancaillie - Julien Vanparys  

 

 

Heel veel zon en een stevige wind omarmden vtbKultuur Knokke-Heist aan het station 
van Oostende op zaterdag 13 april 2019. Na een verwelkoming door de voorzitter nam 
gids Michel met kennis van zaken de enthousiaste zeebonken op sleeptouw doorheen 
Oostende met als eerste halte, de aanlegsteiger van de Mercator. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poolreiziger Adrien de Gerlache ontwierp deze driemaster die in Schotland werd 
gebouwd. De Mercator kende slechts twee commandanten en maakte 54 reizen. O.l.v. 
gidsen Michel en Johnny kwam de geschiedenis van dit prachtige zeilschip tot leven. In 
1936 haalde de Mercator het stoffelijk overschot van Pater Damiaan terug. In 1960 liep 
deze parel de haven van Antwerpen binnen en in 1961 werd het een museum. Sinds 
1964 is de Mercator een parel aan de kroon van Oostende. Na grondige 
renovatiewerken die anderhalf jaar duurden, is het schip sinds 1 april 2017 eigendom 
van de stad Oostende.  
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Een wandeling bracht ons dan via het prachtige Gerechtshof aan het Canadaplein van 
de Oostendse architecten Smis, Van Coillie en Van Laere met een prachtig fries van de 
Gentse beeldhouwer Jozef Cantré. We genoten van de sereniteit van het Leopoldpark 
dat in 1860  op de oude vestingen van de stad werd aangelegd. De kiosk uit 1885 en 
het wereldberoemde uurwerk uit 1963 kregen extra aandacht. 
Hoogtepunt van de ochtendwandeling net voor het 
middagmaal was het immense postgebouw van 
architect Gaston Eysselinck aan de Hendrik Serruyslaan. 
Nu fungeert het voormalige postgebouw als 
Cultuurcentrum De Grote Post dat in 1981 een 
beschermd monument werd. Een staaltje van absolute 
verheven kunst met een boodschap bleek het bronzen 
beeld van Jozef Cantré, ‘De communicatiemedia’ of ook 
wel ‘De eenheid van de wereld dankzij de Telefonie, de 
Telegrafie en het Postverkeer’.  
In het CultuurCafé genoot iedereen van een heel lekkere lunch. Top! 
 
Daarna bracht Michel ons naar het Casino Kursaal, gebouwd naar de plannen van Léon 
Stynen die overigens ook het Casino Knokke ontwierp in opdracht van Jozef Nellens. 
Via een stevige wandeling op de Zeedijk stapten we moedig verder naar het 
Stadsmuseum met het levensverhaal van Oostende. We kregen er zomaar de geheimen 
achter de stadsontwikkeling te zien, het toerisme, de visserij, de haven en de 
scheepvaart. We mochten op eigen tempo het Oostende van vroeger en nu 
(her)beleven, samen met de beroemdste bewoner van het vakantiehuis, Louise-Marie, 
eerste Belgische koningin.  
De veerboten brachten ons dan van de Westeroever (de Visserskaai ter hoogte van het 
Noordzee-aquarium) naar de Oosterover, het stadsgedeelte tussen de havenmond, de 
Spuikom en een duinengordel. Dit unieke ‘nieuwe’ Oostende omvat havengebied, 
duinlandschap en veel mooie vergezichten. De voornaamste inkompoort is natuurlijk 
het Fort Napoleon, dat Napoleon in 1811 tegen de Engelse dreiging liet bouwen. En 
natuurlijk knipoogden we naar de vuurtoren Lange Nelle, 65 meter hoog met 324 
treden, die al sinds 1949 de schepen veilig de haven binnenleidt. Nieuwe 
woonprojecten rijzen uit de grond en een nieuw Oostende wordt geboren. Na al dat 
moois waaiden we nog even uit in de gezellige Hang Out waar we nagenoten van een 
heerlijk biertje of ander fris of warm drankje. Omstreeks 18 u. namen we de tram 
richting Knokke-Heist. Dank aan onze drie matrozen van dienst, die deze fijne dag tot 
in de puntjes hadden voorbereid: Patricia, Myriam en Rosa. Ook gidsen Michel en 
Johnny wisten iedereen te boeien.  

Hartelijk dank aan familie van ‘ t Westeinde voor de foto’s. 
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SUPERCONCERT EN ODE AAN TOOTS THIELEMANS 

 
Vrijdag 8 februari 2019 brachten de Belgische musici Koen Vandendriessche, Roman 
Korolik, Dirk Schreurs, Ben Vanderweyden en verteller Fred Brouwers voor vtbKultuur 
en Davidsfonds i.s.m. het Cultuurcentrum een tedere en muzikale hommage aan de 
muziek en het leven van jazzharmonica-legende Jean “Toots” Thielemans.  
Deze doorwinterde jazz-cats hebben allemaal in de studio en/of op het podium met 
Toots samengewerkt. We genoten van Turks Fruit en Midnight Cowboy, de TV-series 
Sesamstraat, Baantjer en Witse en natuurlijk van klassiekers als For my Lady en 
Bluesette.  
De hele avond werd ook ingekleurd met authentiek beeldmateriaal en anekdotes uit 
Toots’ leven. Presentator van dienst en Klara-presentator Fred Brouwers bracht ook 
een gesmaakte versie van Frank Sinatra’s ‘One for my baby and one more for the road’. 
Nadien konden we nog gezellig napraten en –klinken met dit kleurrijke Ben 
Vanderweyden-Quartet op een méér dan geslaagde jazz-avond! Pure klasse! 
 

 
 
Zittend van links naar rechts: Koen Vandendriessche (slagwerk), Fred Brouwers (verteller), Ben 
Vanderweyden (mondharmonica) 
Staand van links naar rechts: Patricia De Groote, Luc De Rijcke, Annie Poissonnier, Dominiek Segaert, Dirk 
Schreurs (piano), Leah Gallego, Ingrid Cockuyt en Roman Korolik (gitarist). 

 
GESMAAKTE SLOTAVONDEN  

DAVIDSFONDS ‘BREXIT’ EN ‘MYANMAR’ VTBKULTUUR 
 

In april verzorgden zowel Davidsfonds Knokke als vtbKultuur Knokke-Heist twee niet 
onopgemerkte slotavonden in hun programmatie. Op dinsdag 9 april 2019  vertelde 
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VRT-journalist Ivan Ollevier voor Davidsfonds na het uitstel van deze lezing op 15 
november 2018 met kennis van zaken over de Brexit, de ontstaansgeschiedenis en de 
gevolgen. Dit allemaal in de volle actualiteit, nu de Brexit hard, halfzacht of zacht nog 
maar eens uitgesteld werd. Waarom en hoe koos een nipte meerderheid voor de 
Brexit? Kende iedereen de gevolgen vooraf? Hoe zit het nu met de Ierse kwestie? En 

welk lot wacht de werkende ‘Europeanen’ in Groot-Brittannië? Ollevier kwam pas 
goed op dreef tijdens een superinteressante vragenronde na de pauze! Een ongelooflijk 
boeiende avond!  
Op vrijdag 19 april 2019 projecteerden Jos Odeurs en Sonia Keyen de unieke 
reisreportage Myanmar. Het werd een supermooie reis naar het voormalige Birma met 
een uniek cultureel erfgoed, warme mystiek, rijke religieuze tradities en een 
bontgekleurd alledaags leven. Hoogtepunten waren de Shwedagon-pagoda te Yangon, 
Mandalay, Bagan, het Inle-meer, de etnische minderheden rond Keng Tung, de Gouden 
Rots met zijn niet aflatende stroom pelgrims, de Chin-minderheid met de uitstervende 
tatoe-vrouwen en de paradijselijke stranden van Ngapali.  
Ere-gasten op die avond waren Zijne Excellentie de heer Soe Lynn Han, echtgenote Le 
Le Win en 1e secretaris mevr. Ei Thazin Maung van de Republiek van de Unie van 
Myanmar die tijdens de pauze de bestuursleden van vtbKultuur en Davidsfonds 
ontmoetten. Het nieuwe jaarprogramma 2019-2020 werd ook voorgesteld op deze 
kleurrijke avond. Een toeristische tafel met folders over Myanmar van de Ambassade 
van Myanmar alsook reisbrochures van de reisorganisatie Dromen zorgden voor de 
‘finishing touch’ van de avond.  
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MEESTERSCHAP TROEF  
OP 26E DAVIDSFONDS JUNIOR JOURNALISTENWEDSTRIJD 
Zondagmorgen 20 januari 2019 organiseerden het Davidsfonds Knokke en 
Westkapelle Toast Literair én de prijsuitreiking van de 26e Davidsfonds Junior 
Journalistenwedstrijd in het auditorium van het Cultuurcentrum Scharpoord i.s.m. de 
Gemeentelijke Openbare Bibliotheek, Maxim Willemspad 1, Knokke-Heist. Na de 
verwelkoming door Patrick Dewandel, voorzitter Davidsfonds Westkapelle, 
onderlijnde Annie Poissonnier, voorzitster afdeling Knokke, het belang van de 
wedstrijd. Ze leidde ook de gast in: auteur en ere-schepen, de heer Danny Lannoy, die 
aan de junior journalisten haarfijn uitlegde hoe een boek tot stand komt. Ook dat is 
‘meesterschap’. Na de prijsuitreiking volgde een feestelijke receptie met een eerlijk 
wijntje of fruitsap met knabbeltje van de Oxfam Wereldwinkel. Davidsfonds 
ondersteunt hiermee ook Knokke-Heist Fair Trade-gemeente. 

Een 100-tal leerlingen uit het 5e en 6e leerjaar uit de volgende basisscholen namen 
aan de wedstrijd deel: Sint-Jansschool (Knokke), Polderkind (Westkapelle) en 
Duinenkind (Duinbergen). 15 leerlingen stroomden door tot de lokale finale. 

 

 

Foto: Christiaan Anseeuw. 
De finalisten met mevr. Annie Vandenbussche, schepen van cultuur. 
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Dit jaar zijn er net zoals vorig jaar twee laureaten: Emma De Zutter (6e lj. Polderkind) 
met het opstel ‘Het verborgen talent van Laura’ en Ella Torricelli (6e lj. Sint-Jansschool) 
met ‘De oude man op de bank’. Emma en Ella nemen als laureaten deel aan de 
provinciale finale van het Davidsfonds. Tweede werd Liselot Blondeel (6e lj. Polderkind) 
met ‘De strijd om de overwinning’. Derde werd Marie Hillewaere (6e lj. Sint-Jansschool) 
met ‘Het leven van de schilder Geeraert’ en vierde Gaëtan Goudaillier (6e lj. 
Duinenkind) met ‘Het gestolen schilderij’. De andere finalisten zijn: Giullietta 
Meersman, Joëlle Vanhullebus, Saartje Deketele, Jules Maurissen, Remi Verduyn, Jelle 
Louagie, Lauranne Van Nieuwenhuyse, Elisa Dereu en Amy De Ruyter. Een eervolle 
vermelding voor zijn bijzondere inspanningen was er voor Yousef Shirzadi (6e lj. 
Polderkind) die met zijn opstel ‘Sport’ bewees dat hij zijn tanden zet in de Nederlandse 
taal en hiermee de jury ook bekoorde.  

De jury en organisatie bestond uit: Annie Poissonnier (voorzitster Davidsfonds Knokke 
en coördinator van de wedstrijd), Johan Cabooter (secretaris DF Westkapelle en 
medecoördinator wedstrijd), Dominiek Segaert (ere-voorzitter Davidsfonds Knokke en 
voorzitter vtbKultuur en Volksontwikkeling Knokke-Heist), Patrick Dewandel (voorzitter 
DF Westkapelle), Jan Lagasse, Jean-Pierre Sabbe, Frans Tytgat en Hugo van Dycke.  

De winnaars werden met stapels boeken overladen.  

 
organiseert i.s.m. Davidsfonds 

Knokke 

 
HET VERDRIET VAN VLAANDEREN 

Ontluisterende getuigenissen 
 
75 jaar geleden liep de Tweede Wereldoorlog ten einde. Samen met al zijn 
medestanders was de Duitse bezetter de verliezer. Vlaanderen en Nederland kennen 
een lange traditie van zwijgen over de collaboratie. Tweelingbroers Hein en Toon Van 
den Brempt willen die stilte doorbreken. Ze namen schrijfster Kristien Hemmerechts 
onder de arm en gingen op pad én op zoek naar de waarheid achter de taboes, de 
halve waarheden, de leugens en de mythes. Ze doken in archieven en gingen op reis 
naar de 'beladen' plekken. 
Kristien Hemmerechts, Toon en Hein Van den Brempt brengen een aantal 
sleutelscènes tot leven, omkaderd met muziek. Hein gaat eerst in gesprek met familie 
van ‘de andere kant’. Alhoewel ze niet de protagonisten waren in ‘40-’44, zal blijken 
op welke manier de oorlog ook hun levens helemaal heeft bepaald. 

https://www.uitinvlaanderen.be/agenda/e/de-grote-politieke-verhalen-in-europa-liberalisme/557578e4-bbed-44a4-84de-a7b3c9bc1426
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 Foto: Carmen Devos 
 

PROGRAMMA 
15.30 u.: onthaal met koffie 
16 u.: getuigenissen 
18 u.: warme maaltijd 
20 u.: voorstelling 
 
PRAKTISCH  
Organisatie i.s.m. Davidsfonds Knokke, CC Scharpoord  
Dinsdag 1 oktober  
Cultuurcentrum Scharpoord (Maxim Willemspad 1 te 8300 Knokke-Heist) 
Prijs: € 50 - € 45 (met Davidsfonds Cultuurkaart) 
Inbegrepen: ticket t.w.v. € 9, koffie en warme maaltijd 

Inschrijven door betaling aan Davidsfonds Academie: BE 51 7350 2299 6462 
                                                                           (BIC-code: KREDBEBB) 
Info: 050 61 24 92 (Annie Poissonnier) en op 016 31 06 70 (Davidsfonds Academie) 
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 vtbKultuur picknickt en dat is een unieke kans om het lopende jaarthema ‘Smaak’ 
alle eer aan te doen. vtbKultuur Knokke-Heist organiseert op zaterdag 31 augustus 
2019 een smaakvolle fietstocht met een knipoog naar de buren, overigens het 

jaarthema 2020. We vertrekken ’s morgens aan het 
Cultuurcentrum Scharpoord. We zetten ons tochtje met enkele 
verrassingsstopjes verder en rijden via het kunstwerk ‘de haas 
van Barry Flanagan’ (de keuning van ’t Zwin) een parcours tot aan  
het nieuwe fiets- en wandelpad rond het uitgebreide deel van het 
Zwin dat op 30 maart 2019 werd geopend. Rond de middag 
heerlijke picknick, verzorgd door vtbKultuur.  
Na 3 jaar werken kan iedereen vanaf nu ten volle genieten van 
het uniek grensoverschrijdend getijdengebied van 333 hectare. 
We fietsen naar Nederland. 

 

Alle info en inschrijvingen vanaf 30 juni 2019 op de website van vtbKultuur Knokke-
Heist: www.vtbkultuur.be/knokke-heist 
 
 Brusseldag met een knipoog naar Europa 
Vooruitlopend al op het jaarthema ‘Buren’ van vtbKultuur in 2020, organiseert afd. 
Knokke-Heist op zaterdag 30 november 2019 een unieke dag in en rond de Europese 
wijk in Brussel. Ons bestuurslid Marc Cordy stippelde een mooi parcours uit. We starten 
met een bezoek aan het Parlamentarium.   
We genieten van een heerlijke culinaire lunch in het Café Europa en bezoeken daarna 
het Huis van de Europese Geschiedenis. 
Afsluitend kan men kiezen voor een begeleide korte wandeling rond de Europese 
gebouwen of een verkenning van de kerstsfeer rond de Grote Markt. Concrete info, 
deelnameprijs (zal democratisch heel laag worden gehouden) en inschrijven vanaf 30 
september via de website van vtbKultuur: www.vtbkultuur.be/knokke-heist 
 
 Vaarwel Firmin Laute – Op 10 april 2019 overleed ons 
bestuurslid Firmin Laute. Firmin was sinds vele jaren 
vrijwilliger bij vtbKultuur Knokke-Heist. Heel vaak was hij onze 
verslaggever, zorgde mee voor onthaal op onze avonden en 
regelmatig mochten we een bestuursvergadering bij hem 
organiseren. Firmin had een hart voor cultuur. Hij was Ere-
hoofdgriffier Vredegerecht 7e Kanton Gent, Ere-bestuurder 
Vlaamse Toeristenbond - Vlaamse Automobilistenbond v.z.w. 

http://www.vtbkultuur.be/knokke-heist
http://www.vtbkultuur.be/knokke-heist
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alsook Ere-bestuurder Toerisme Oost-Vlaanderen v.z.w. We zullen hem missen. Onze 
oprechte deelneming aan Yvette Guns, zijn lieve echtgenote, alsook Geert Laute en 
Anne-Lies De Maertelaere, zijn zoon en schoondochter, Margo Laute, zijn kleindochter 
en echtgenoot Piet Ost, Bas Ost en Max Ost, zijn achterkleinkinderen. De uitvaart vond 
plaats op 16 april 2019 in de H. Hartkerk. We zullen Firmin nooit vergeten. 
 
 Dank je wel, Jean-Pierre Sabbe 
Steeds was je bezig met onze verenigingen, zowel met Volksontwikkeling, Davidsfonds 
als met vtbKultuur, telkens als het nodig was. Hoeveel leden heb je zoal bezocht? We 
denken dat ze niet meer te tellen zijn. Bij het begin van een nieuw werkjaar was je altijd 
paraat. Je bezorgde honderden ‘Hoofdzaken’ voor Volksontwikkeling en talrijke 
keuzeformulieren voor Davidsfonds. Op je stalen ros doorkruiste je de gemeente als 
‘postbode’. Bedankt daarvoor! 
Op onze meeste avonden was je aanwezig. Je bezocht ook lezingen bij andere 
cultuerele centra en wist daarover een waardevol oordeel te geven. Dit kon ons 
inspireren naar toekomstige sprekers voor onze werking. 
Op het einde van het voorbije werkjaar besloot je om ontslag te nemen als bestuurslid.   
We hopen je in de toekomst vast nog te ontmoeten op een of andere voorstelling of 
lezing!             
 
 Oudenaarde werd gesmaakt! – Op 5 mei 2019 nam ook vtbKultuur Knokke-Heist 
deel aan de Knipoogdag. Met de bus ging het eerst richting Ronse waar we de 
microbrouwerij Keun bezochten. Bierkenner en –brouwer Gert Keunen experimenteert 
graag met mout, hop en gist, op zoek naar de juiste biercompositie. Ook hij is een 
Vlaamse meester! We degusteerden een heerlijk Keuntje! ’s Middags genoten we van 
een Adriaan Brouwer-lunch in Salons Mantovani waarna we in de namiddag nog een 
stevig hoofdgerecht binnensmikkelden nl. een bezoek aan Oudenaarde zelf. Een 
superdag! Dank aan Julien voor de koffiekoeken op de bus! 
Volgende editie van de nationale hoogdag van vtbKultuur is zondag 22 maart 2020 waar 
we richting Ieper, Poperinge en de Westhoek reizen.  
 
 Filmliefhebber – Ben je ook een filmliefhebber ? Dan kom je bij Volksontwikkeling 
zeker aan je trekken, want door je lidmaatschap Volksontwikkeling heb je maar liefst 
recht op in totaal 4 gratis filmtickets nl. 2 bij de aanschaf van de kaart zelf en 2 bij de 
afhaling van je gratis UIT-pas. 
 
 Toekomst – Om ook in de toekomst een hoogstaand jaarprogramma te brengen, 
werd beslist om de prijs voor het abonnement Volksontwikkeling met 5 EURO te 
verhogen tot 35 EURO. Ook komend werkjaar krijgt iedereen een boeiend programma 
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met maar liefst 12 avontuurlijke reisavonden en actuele lezingen en bovendien 3 
heerlijke podiumavonden i.s.m. het Cultuurcentrum voor maar 10 EURO per kaartje 
(per inwonend gezinslid). Hernieuw dus als de bliksem het lidgeld vóór 30 juni 2019!  

 
 
 Wist je dat… Vera Hutsebaut (echtgenote van onze 
penningmeester VO Luc Van Belleghem) dit jaar opnieuw 
deelneemt aan “Buren bij Kunstenaars”? Zij stelt tijdens de 
weekends van 11-13 en 18-20 oktober haar schilderijen en 
nieuwe keramiekwerken thuis tentoon: Middeldiep 1 in Heist. 
Zeker een bezoekje waard! Van harte welkom! Doen! 
 
 

 Vanaf het nieuwe werkjaar 2019-2020 neemt Luc Van Belleghem de taak van 
penningmeester bij Volksontwikkeling ter harte. Eerder volgde hij al de ledenwerving 
op. We danken Rosa Desloovere voor meer dan 10 jaar penningmeesterschap bij 
Volksontwikkeling. Steeds konden we op je rekenen en hield je alle financiën 
nauwlettend in de gaten. We blijven je dankbaar dat je je engagement verder opneemt 
als bestuurslid vtbKultuur. Binnen vtbKultuur Knokke-Heist is Patricia De Groote sinds 
1 januari 2019 penningmeester, ook in opvolging van Rosa Desloovere.  

 

Het Gulden Boek van Volksontwikkeling 

Davidsfonds Knokke bestaat 92 jaar en vtbKultuur Knokke-Heist 97 jaar! 
Sinds 1957, dit is al 62 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 
9 een aantal lovende woorden. 
 
1959 – do 29 januari in zaal Capitole, een voordracht van Zeer Eerwaarde Zuster Amata 
over de ‘Uiterlijke verschijning van de Vrouw’  

Knokke heeft rijk-geschakeerde mensen: geest – gemoed – aanvoelen van 

schoonheid. Wie hier zaait, heeft gezaaid. – Zr. Amata (directrice van de 

Beroepschool der Eerwaarde Zusters Maricolen Brugge) 
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1969 – do 20 februari in de feestzaal van de Br. Xaverianen: Guido Gezelle-film. 
Voor de tweede keer is de vertoning van de Gezelle-film in deze zaal een meevaller. 
Veel volk en een opmerkelijke aandacht.  
Met oprechte dank . – Gilbert Lambert 
 
1979 – vr 14 december: Over de dakgoot van de wereld, de Himalaya. De heer Beekman 
vertelt op blije wijze over blije mensen die hij ontmoette gedurende een reis van 4 
weken aan de voet van de Himalaya.  

Heb als Hollander met zeer veel genoegen bij U in Knokke over mijn tocht mogen 
vertellen. Dank voor de uitnodiging. – L.C. Beekman 

 
1989 – do 23 november -  In het land van de Glimlach – Louis Verbeeck met 
melancholisch cabaret en levenswijsheid. 

Als herinnering aan een prettige avond, die voor mij dan nog een speciale 
herinnering is aan ‘de tijd van toen’. En de herinnering is het enige 
paradijs dat je ons niet kunt afnemen.  
Dank voor de invitatie! Louis Verbeeck 
 
1999 – vr 8 oktober -  De bril op Jacques Brel. Toon Hillewaere brengt ons met zijn 
nieuwste productie een Ode aan Brel. 
Tot schreiens toe bewogen zag ik weer mijn vriend Brel – Marieke Valcke 
Ook voor mij één van de meest geslaagde voorstellingen met een dankbaar 
publiek, een schitterende ontvangst en wat een verrassing: Marieke was in de 
zaal – Toon Hillewaere 
 
2009 – do 29 oktober - Oezbekistan door Guido Boeken 
Zoals altijd heeft VTB Knokke mijn hart gestolen! Mooie zaal, vriendelijke en boeiende 
mensen, die geïnteresseerd zijn! Ik kom hier graag terug! 
Nogmaals bedankt voor de uitnodiging! Guido Boeken 
 
2019 – donderdag 24 januari - Evolutie in het huidige maatschappijbeeld - Prof. Jean 
Paul Van Bendegem  
Hartelijke dank om mij toegelaten te hebben deze lezing ‘ in primeur’ te 
mogen brengen. Met een luisterbereid en aangenaam publiek is het voor 
mij een bijzondere mooie avond geworden.  
Met warme groeten, Jean Paul Van Bendegem 
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Programma 2019-2020 

We stellen heel graag ons 67e jaarprogramma aan u voor!  
Plaats: Cultuurcentrum Scharpoord – Maxim Willemspad 1 – Knokke-Heist 

 Aanvang: stipt 20 u. 
 
vrijdag 11 oktober 2019 
8 JAAR ROND DE WERELD (fotografie & film)   
Cynthia Bil  

 
donderdag 24 oktober 2019 
WAAR STAAN WE NA DE VERKIEZINGEN 

VAN 26 MEI? (lezing) 
Professor Carl Devos  

 
vrijdag 8 november 2019  

DE BALTISCHE STATEN (fotografie & film)   
Jean-Pierre & Mieke Demarsin-Opsommer  
 

donderdag 14 november 2019  
IRAN, HET VROEGERE PERZIE (lezing & fotografie) 
Dr. Farhad Tajdar  

 
vrijdag 22 november 2019 

SABAIDEE, LAOS (fotografie & film)   
Dirk Rosseel  
In aanwezigheid van Z.E. Bounpheng Saykanya,  

Ambassadeur van Laos in België 

 
vrijdag 29 november 2019 
HET VERHAAL VAN DE NIEUWE SNAAR (lezing, film, zang) 

Kris De Smet 

 
Concert: vrijdag 6 december 2019 

BELLA ITALIA 
Sandra Kim, Begir Memeti,  
Marco Z & Band Con Tutti Italiani 
Verplichte reservatie 10 euro/pers. 

 
donderdag 19 december 2019 
CHILD FOCUS (lezing)  
Heidi De Pauw 
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vrijdag 3 januari 2020 
GRUSS GOTT! TUSSEN BERGEN EN BAROK  

(fotografie & film)   
Rik Taveirne 

Fair Trade nieuwjaarsreceptie 
 
 
donderdag 16 januari 2020 

CENTRAAL- EN OOST-INDIA (fotografie & film)   
Guido Boeken 
In aanwezigheid van H.E. Gaitri Issar Kumar,  

Ambassadrice van India in België 

 
Dans: zaterdag 1 februari 2020 

A SPECIAL BLEND 
Maya Sapera Comany & Chimella 
(Indisch-Oriëntaalse dans) 

Verplichte reservatie 10 euro/pers. 

 
 
vrijdag 7 februari 2020 
WETSDOKTER ALS SPOREN (ONDER) ZOEKER (lezing) 
Professor Wim Van De Voorde 
 
 

donderdag 20 februari 2020 

ARCHEOLOGIE IN DE EGYPTISCHE NIJLVALLEI 
(lezing)  
DR. EMMANUEL VAN HOECKE 
 
 
donderdag 19 maart 2020 

DWARS DOOR CENTRAAL-AMERIKA (fotografie & film)   
Dominiek Druart 
 
 
Theater:  zaterdag 29 maart 2020 

REVERENCE  
Chris Lomme – Michael De Cock 
Verplichte reservatie 10 euro/pers. 

 

 

Blauw: lezing door Davidsfonds 
Groen: foto/film door vtbKultuur 
Rood: concert, dans of  theater i.s.m. Cultuurcentrum Scharpoord  
            Aankoop kaart & reseratie vooraf in CC Scharpoord verplicht: 10 EUR/pers. 
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En verder ook nog… 
 

 

zaterdag 31 augustus 2019 
VTBKULTUUR PICKNICKT 
Culturele fietstocht 
 
zondag 8 september 2019 
VRIJETIJDSMARKT KNOKKE-HEIST 
A.Verweeplein Knokke 

 
Cursussen  
Davidsfonds Academie 

Info in De Hoofdzaak 

 
zaterdag 30 november 2019 
vtbKultuur BRUSSELDAG 
Europees Parlement & 
Huis van de Europese Geschiedenis 

 
zondag 19 januari 2020 
27e  DAVIDSFONDS Toast Literair 
JUNIOR-JOURNALISTENWEDSTRIJD 

 
zondag 22 maart 2020 
KNIPOOGDAG IEPER-POPERINGE  
vtbKultuur 
 
april 2020 
VERRASSINGSTRIP BIJ DE BUREN 
vtbKultuur 
 
 

 
 

 

 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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Onze avonden:  van 11 oktober tot 19 december 2019  
Openingsavond  
vtbKultuur – vrijdag 11 oktober 2019 

8 JAAR DE WERELD ROND (fotografie & film) 

Cynthia Bil 

Geboren en getogen Knokke-
Heistenaar Cynthia Bil is intussen 
al 8 jaar op wereldreis. 
“Wanneer mensen dit horen, 
schrikken ze zich vaak een 
hoedje. Want hoe is het toch 
mogelijk dat ik al zo lang op reis 
ben? Hoe doe ik het, wat heeft 
me ertoe aangezet, waar ben ik 
geweest, wat heb ik eruit 
geleerd en vooral, hoe kan ik 
zo'n jarenlange reis betalen?” 
aldus een superenthousiaste 
Cynthia die in première – nu ze 
even terug in Knokke-Heist is – 
een boeiende avond zal 
voorstellen. 
 
“In het eerste deel vertel ik o.a. wat me ertoe heeft aangezet om te reizen. Ik zou maar 
een keer naar Australië reizen en daarna terug naar België komen om mijn 'normale' 
leven als leerkracht lager onderwijs terug op te nemen. Tijdens de eerste 3,5 jaar van 
m'n reizen - waarvan 2 jaar in Australië en Nieuw-Zeeland en anderhalf jaar in Frankrijk, 
Engeland en Ierland - heb ik de 'kneepjes van het vak' geleerd: hoe ik met een 
superklein budget kon rondkomen in duurdere landen, hoe ik zowel betaald werk als 
vrijwilligerswerk vond met een kort overzicht en grappige anekdotes van de 
verschillende jobs die ik heb gedaan (van serveerster, tuinier en bakker tot 
schildersmodel in Australië, het hoeden van schapen in Nieuw-Zeeland en Engeland, 
druivenplukken in Frankrijk tot het verzamelen van mirte en moerasplanten voor 
kerstversieringen in jawel, de moerassen in Ierland). Tijdens die eerste jaren bevond ik 
me het merendeel van de tijd op de gekste maar ook mooiste plaatsen en vertel ik o.a. 
hoe ik 'overleefde' in Australië, Nieuw-Zeeland en Ierland.  
 



 

 

18 

 
In het tweede deel van de lezing deel ik mijn 
verhalen en bevindingen over mijn 12.000 km lange 
reis over land en zee vanuit Ierland naar Kirgizië 
(Centraal-Azië) die ik samen met een vriend 
gedurende 4 jaar al liftend maakte: Turkije, Georgië, 
Azerbeidjan, Kazachstan, Oezbekistan.”  
 
Als besluit geeft Cynthia tips voor beginnende 
reizigers en vertelt ze hoe reizen rond de wereld 
haar gevormd heeft tot de persoon die ze vandaag 
is. Een onvergetelijke openingsavond!  
 

 

 

Davidsfonds – donderdag 24 oktober 2019  

WAAR STAAN WE NA DE VERKIEZINGEN VAN 26 MEI? (lezing) 

Professor Carl Devos 

Carl Devos is hoogleraar aan de Gentse 
faculteit Politieke en Sociale wetenschappen 
en komt met zijn politieke analyses regelmatig 
in de media. Ook al gaat politiek vaak over de 
korte termijn, de verkiezingen zijn het moment 
om stil te staan bij de langetermijnvisie. Waar 
willen de politieke partijen naartoe? Waar 
staan ze voor en hoe zien ze hun ideale 
samenleving in pakweg 2040? We willen de 
essentie horen waarvoor partijen staan, het 
verschil tussen de partijen begrijpen en het 
belang van ideologieën kennen boven de één-
dags-uitspraken.  Prof. Carl Devos verduidelijkt 
het politieke landschap op federaal en 
regionaal niveau. 
       (Eigen foto rechtenvrij) 
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vtbKultuur – vrijdag 8 november 2019  

DE BALTISCHE STATEN (fotografie en film)  

Jean-Pierre en Mieke Demarsin-Opsommer 

Estland, Letland en Litouwen... de Baltische Staten, een naam die verwijst naar de 
periode onder de heerschappij van het Russische Keizerrijk. Na de oktoberrevolutie in 
1917 en de burgeroorlog die daar op volgde, konden de Baltische staten zich honderd 
jaar geleden, in 1918, onafhankelijk verklaren. Na de Tweede Wereldoorlog worden de 
Baltische staten door de Sovjetunie bezet. In 1991 werden ze onafhankelijk. In 2004 
traden de landen toe tot de EU en de NAVO, in 2007 tot de Schengenzone. Enkele jaren 
later voerden ze de Euro in. De historische centra van de drie hoofdsteden staan op de 
lijst van UNESCO werelderfgoed.  
 

Litouwen, tweemaal België, is het 
grootse van de drie landen. Niet ver 
van de hoofdstad Vilnius bevindt 
zich het geografisch centrum van 
Europa. Grootvorstendom 
Litouwen kende de grootste bloei 
in de 15e eeuw onder Vytautas de 
Grote. De belangrijkste steden zijn 
Vilnius, Kaunas, Klaipéda en 
Šiauliai, bekend door de 
aangrijpende Kruisenheuvel. Van 
de vele historische gebouwen 
verdienen de middeleeuwse 

burchten van Trakai en Kaunas onze aandacht. Het Nationaal Park “de Koerse 
Schoorwal” is eveneens UNESCO erfgoed. Nobelprijswinnaar Thomas Mann had er een 
zomerverblijf. In het Nationaal Park Žemaitija verborgen de Sovjets hun lanceerbasis 
voor kernkoppen die gericht waren op de grote westerse steden.  
 
Letland is iets kleiner dan Litouwen. De hoofdstad Riga was, als bloeiende Hanzehaven, 
een rijke stad. Begin 20e eeuw bouwde men nieuwe wijken met gebouwen in 
schitterende art nouveau stijl. Mikhail Eisenstein was een van de belangrijke 
architecten. Het noorden van Letland behoorde tot het vroegere Lijfland, een gebied 
met een eigen taal en cultuur. In de kuststreek rond Mazirbe houdt men de Lijfse 
cultuur nog levendig met een jaarlijks festival. Een mooi natuurgebied, met tal van 
recreatiemogelijkheden, is het Gaujas Nationaal Park. Daar situeert zich de legende 
rond “De roos van Turaida”.  
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Davidsfonds – donderdag 14 november 2019 

Iran, het vroegere Perzië (lezing & fotografie) 

Dr. Farhad Tajdar 

Dokter Farhad Tajdar is geboren en opgegroeid in Iran 
en hij is dan ook zeer goed geplaatst om over zijn 
vaderland te spreken. Iran, het vroegere Perzië, heeft 
een cultuur van ruim 5000 jaar oud en is een van de 
bakermatten van onze beschaving.    
Iran is een veelbesproken land. Nog niet zo lang 
geleden waren er economische sancties, die moesten 
verhinderen dat Iran kernwapens aan zou maken. 
                          (Eigen foto rechtenvrij) 

 
Na de opheffing van die sancties lijkt de rust wat weergekeerd, maar het beeld dat onze 
media schetsen van Iran blijft gekleurd. Voor een beter en grondiger begrip laten we 
daarom graag iemand aan het woord die de situatie in Iran uit ervaring en studie kent.   
Het speelde de voorbije decennia een belangrijke rol in de wereldpolitiek en die invloed 
blijft. Dokter Tajdars voordracht schildert een beeld van Iran als een brug tussen Europa 
en Azië. Niet alleen de turbulente geschiedenis van het Perzische rijk komt ter sprake, 
maar ook de huidige invloed van Iran in het Midden-Oosten. Belangrijke aspecten uit 
de voordracht zijn de Iraanse revolutie van 1979 en de strijd van de Iraanse Feministen. 
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vtbKultuur – vrijdag 22 november 2019  

SABAIDEE, LAOS (fotografie en film)  

Dirk Rosseel 

Sabaidee hoor je ontelbare keren als je Laos bezoekt en net als de meeste toeristen 
raken ook Dirk Rosseel en zijn gezin niet verder dan “goeiedag” in de taal van dit 
sympathieke land in Zuid-Oost-Azië. In Laos voel je je snel weer jong, want het toerisme 
spitst zich toe op tal van activiteiten. Een greepje uit de mogelijkheden?  
 
Zweven door de boomtoppen in het Bokeo-reservaat, een boottocht op de prachtige 
Nam Ou-rivier, een trektocht naar de Akha-stam in het noorden, een fietstocht in de 
hoofdstad Luang Prabang, wandelen met olifanten, per scooter door de 
karstlandschappen bij Vang Vieng of door de Vallei der Kruiken.  
 

 
Daarna kom je weer tot rust langs de oevers van de Mekong of bij een mooie 
boeddhistische tempel, met monniken in saffraankleurige gewaden, die ’s morgens als 
vanouds op bedelronde gaan. 
 
In aanwezigheid van Z.E. Bounpheng Saykanya, Ambassadeur van Laos in België 
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Davidsfonds – vrijdag 29 november 2019 

HET VERHAAL VAN DE NIEUWE SNAAR (lezing) 

Kris De Smet (broer van Jan) 

In 2014 zette De Nieuwe Snaar een punt achter een verhaal dat een periode van 44 jaar 
omvat. Kris De Smet maakte alles van op de eerste rij mee als medeoprichter van de 
groep en schreef er een lijvig boek over dat eind 2011 verscheen in de aanloop naar de 
laatste tournee ‘Koñec’. ‘Het verhaal van De Nieuwe Snaar’ vertelt niet alleen de 
geschiedenis van de groep, maar beschrijft ook het veranderende cultuur- en 
podiumgebeuren in dit tijdsbestek in Vlaanderen en de omliggende gebieden. Het boek 
is al aan zijn derde druk toe en heeft zijn weg gevonden naar talrijke lezers. Voor de 
meerwaardezoekers en geïnteresseerden komt hij nu met het boek naar de liefhebbers 
toe. 
Tijdens deze lezing zal Kris De Smet vertellen hoe het boek tot stand kwam en worden 
sappige verhalen en anekdotes opgedist uit het rijke tourneeleven van de groep maar 
er wordt het publiek ook een blik achter de schermen gegund. Bovendien illustreert hij 
dit alles met fragmenten uit het uitgebreide film- en videoarchief van de groep.  
Hij voert ook live een aantal acts uit ter vermaak van de aanwezigen. Die mogen ook 
verzoeknummers  uit het onuitputtelijke repertoire dat in al die jaren werd opgebouwd 
aanvragen en in de mate van het mogelijke zal Kris daar met plezier op ingaan. Heeft u 
een vraag die u al jaren wil stellen aan een gepokte en gemazelde Snaar, dan krijgt u 
die mogelijkheid er gratis bovenop! 
 

 

(foto van Tine De Wilde) 



 

 

23 

Cultuurcentrum i.s.m. DF & vtbKultuur – vrijdag 6 december 2019 

BELLA ITALIA (concert) 

Sandra Kim, Begir Memeti, Marco Z & Band Con Tutti Italiana 

Deze muzikanten, allen met Italiaanse roots, trekken ‘En Route!’ naar het geboorteland 
van hun ouders en grootouders. Hun reisgids: het beste uit de Italiaanse top 100 van 
de voorbije decennia.  

 
Met ‘dolce far niente’ als gevoelig kompas, gaan 
zij niet alleen te rade bij kleppers zoals Paolo 
Conte, Eros Ramazzotti of Zucchero, maar ook 
Italiaanse Belgen zoals Rocco Granata en Adamo 
zetten hen op de goede terugweg.  
En wie Italië zegt, denkt natuurlijk ook aan de 
talloze frivole diva’s, van la mama tot la bella, van 
Sofia Loren en Raffaele Carrà over Gianna 
Nannini en Laura Pausini tot Carla Bruni. Ook zij 
halen het voetlicht naar zich toe in deze mambo 
italiano. 
 
 

 
En uiteindelijk leiden alle wegen naar de Italodisco, via de prisencolinensinainciusol … 
Ma Quale Idea! 
Kortom, er wacht je ‘una giornata particulare’ met een korte maar krachtige cocktail 
‘dolce vita’ door een band met ‘tutti italiani’ … Dat belooft! 
 

 

AANKOOP KAART IN SCHARPOORD VOORAF VERPLICHT  

10 EURO/pers. alleen voor leden Volksontwikkeling  

18 EURO/pers. voor niet-leden Volksontwikkeling  

 
 

KONINKLIJK TONEELGEZELSCHAP KNOKKE-HEIST   
brengt op 12, 13 en 14 december 2019 een komedie 

 in regie van Dirk Van den Broeck  

en op 26, 27 en 28 maart 2020 een klucht  

in regie van Jan Charles. Kaartjes: 0479 691865 (vanaf 29 september). 
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Davidsfonds – donderdag 19 december 2019 

CHILD FOCUS (lezing) 

Heidi De Pauw 

Heidi De Pauw is Master in de Criminologische Wetenschappen en behaalde ook een 
postgraduaat Humane en Sociale Wetenschappen aan de Universiteit van Patras 
(Griekenland) en Bedrijfskunde aan EHSAL. 
 
Je kinderen of kleinkinderen willen beschermen: het is een automatische reflex van elke 
ouder en grootouder. De zaak-Dutroux, die in het gemeenschappelijk geheugen van 
ons land gegrift staat, en de vreselijke 
misdrijven tegen jongeren waarover we 
langs alle kanten geïnformeerd worden, 
hebben deze reflex enkel maar versterkt.  
Maar Heidi De Pauw doorprikt deze luchtbel: 
we kunnen onze kinderen helemaal niet 
behoeden voor het extreme kwaad.  
     
   

  
Als jonge criminologe werkte Heidi De Pauw 
bij de preventiedienst van Binnenlandse 
Zaken ten tijde van de zaak Dutroux, een zaak 
die haar verdere loopbaan en leven heeft 
bepaald.  In 1998 begon ze bij Child Focus als 
verantwoordelijke voor de dossiers van 
vermiste en seksueel uitgebuite kinderen en 
sinds 2012 is zij algemeen directeur van Child 
Focus. Als geen ander weet zij dus aan welke 
gevaren kinderen en jongeren kunnen 
blootgesteld worden.    
       (Eigen foto rechtenvrij) 
 
In haar lezing gaat ze hier dieper op in en kunnen jullie een blik werpen achter de 
schermen van Child Focus. 
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Woensdag 10 juli 2019 – VLAANDEREN ZINGT – Heldenplein Heist – 20 u. 
Muzikale ambiance met Loes Van Den Heuvel & De Eenzaam Zonder Jou-band 

 

Donderdag 11 juli 2019 – Cultuurcentrum Scharpoord Knokke – 11 u. 
Aperitiefconcert met Günther Neefs 

 

Tickets 2 EUR vanaf woensdag 12 juni 2019 in CC Scharpoord. 
 

 

        

 

Zondag 29 september 2019 – 17 JAAR VRIENDSCHAP VOOR DE FILIPPIJNEN 
ONTWIKKELINGS- & ONDERWIJSPROJECT DAVAO DEL SUR  

Dominiek & Leah Segaert-Gallego 
 

12 u. deuren open zaal ’T VERZET – Duinenwater 45  
12.30 u. barbecue verzorgd door Jan Louagie  

 14 u. optredens  
 

tombola – dessert – Fair Trade-bar –overzicht 17 jaar VVF  
Nieuw: Mangrovenproject vissersdorp Piape 

 

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 – Guido Demon  
 Marie-Jeanne Haeghebaert– Wilmar Krijnen – Esteban Ramon – Janet Fajardo 

 

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 35 EURO  te storten met het  

BIJGAAND OVERSCHRIJVINGSFORMULIER.  

GRAAG TEN LAATSTE TEGEN 30 JUNI 2019. 

Dan krijgt U ook TIJDIG de groene 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 35 EURO storten op KBC-rekening BE94 4732 1480 2114 (BIC 
KREDBEBB) van VOLKSONTWIKKELING KNOKKE-HEIST – p/a Middeldiep 1 – 8301 
KNOKKE-HEIST met vermelding NIEUW LID 2019-2020.  

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 
eventuele spelfouten in naam en/of adres. 

 

 

Op vertoon van de nieuwe gezinskaart Volksontwikkeling én geldige identiteitskaart 
krijgt U tot eind december 2019 de UIT-PAS. Ga u  – 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. de oude al meebrengen!  

Ook dit werkjaar kunt U 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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Vrijdag 6 december 2019: Bella Italia – Een unieke muzikale ode aan Italië - Sandra 
Kim, Begir Memeti, Marco Z & Band Con Tutti Italiani  (concert) 
10 € per kaart i.p.v. 18 € 

Zaterdag 1 februari 2020: A Special Blend – Maya Sapera Campany & Chimella 
(Indisch-Oriëntaalse dans) 

10 € per kaart i.p.v. 16 €  

Zaterdag 29 maart 2020: Révérence – KVS  - Chris Lomme & Michael De Cock 
(combinatie theater en film) 
10 € per kaart i.p.v. 16 € 

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

 
 U KUNT AL RESERVEREN VANAF woensdag 12 JUNI 2019! 

 
 

BEWAAR DIT NUMMER ZORGVULDIG !  

VOLGEND NUMMER VERSCHIJNT  

MIDDEN DECEMBER 2019! 

 

MAAK ONS PROGRAMMA BEKEND BIJ VRIENDEN, KENNISSEN, FAMILIE!  

HARTELIJK DANK! 

 

www.vtbkultuur.be/knokke-heist 

www.davidsfondsknokke.be 
 

 

Redactie:  Dominiek Segaert – Annie Poissonnier – 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 

 

 

 

 

 

 

 

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 
Dominiek Segaert – Jozef Nellenslaan 145/31 – 8300 Knokke-Heist – 0479 691865 

Luc Van Belleghem (penningmeester VO/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) – De Judestraat 69 

 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 – Marc Gydé – Begoniapad 7 -  Knokke-Heist – 050 624421 
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

