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Voorwoord 

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

‘Culturen met buren’ wordt in 2020 het jaarthema voor zowel vtbKultuur als 
Davidsfonds. vtbKultuur en Davidsfonds breken uit om – ieder op zijn eigen manier – 
diversiteit, nieuwe perspectieven, andere mensen en culturen te omarmen zonder te 
vergeten om de eigen identiteit en de schatten van ons patrimonium te knuffelen en 
levendig te houden. 
Alle culturele verenigingen, cultuurcentra, theater- en muziekgezelschappen, musea, 
concertgebouwen zetten samen sterk in om voor de overheid hun onmisbare en 
broodnodige schakel in onze maatschappij te bewijzen. Jazz-icoon Jef Neve – Vlaming, 
Belg, wereldburger – nam al het voortouw om het belang van cultuur als lijm voor een 
warme wereld te onderlijnen. Ook het Davidsfonds en vtbKultuur werkten hard aan 
stevige beleidsplannen 2020-2025, vijfjarenplannen waar we elk onze kwaliteiten 
zullen uitspelen als troeven die elke burger op een laagdrempelige manier naar cultuur 
zou moeten trekken. 
Willy Lenaers en Griet Janssens, respectievelijk nationaal voorzitter en algemeen 
directeur vtbKultuur bezochten de diverse provincies waar de vtbKultuur-afdelingen 
actief zijn en vroegen de basis van de culturele vereniging naar hun inbreng in de 
toekomstvisie.  
Davidsfonds Knokke en vtbKultuur Knokke-Heist  (Volksontwikkeling) willen de verdere 
uitwerking van diversiteit hoog in het vaandel dragen. Peter De Wilde, de immer 
enthousiaste nationaal voorzitter DF schreef het onlangs in de lidmaatschapsbrochure; 
‘Wanneer voel je je goed op de plek waar je woont? Als je je buur kent: de geschiedenis, 
het erfgoed en de mensen die er wonen en de verhalen die ze te vertellen hebben. 
Jammer genoeg kennen we onze buren steeds minder. Angst voor het onbekende?’  
Heel mooi verwoord en betekenisvol naar Kerstmis toe. Was het Kind, dat straks op 25 
december geboren wordt, geen buur, weliswaar een ongewone, maar een buur die 
later elke mens zou omarmen en een uitgesproken voorliefde had voor de naamloze? 
 
Onze buren komen soms van ver, maar kunnen evengoed vrienden worden. Op 
voorwaarde dat we ons hart openen en onze blik richten op wat echt telt: een 
gemeenschap maken met respect voor ieders eigenheid. Laat die uitspraak van Peter 
De Wilde, onze kerst- en nieuwjaarswens worden. Zoals op de ongelooflijk mooie 
Davidsfonds-avond over Iran, het vroegere Perzië met de warme en aanstekelijke 
Iraanse dokter-buur Dr. Farhad Tajdar het zei: ‘Vergeet niet waar je vandaan komt. 
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Vertel de waarheid. De waarheid ben je aan je kinderen verschuldigd.’ Of de Knokke-
Heistse Cynthia Bil die voor vtbKultuur Knokke-Heist het seizoen Volksontwikkeling 
opende: ‘De wereld wordt mooi als je elke mens gewoon als mens benadert. Dan 
vervallen angsten en vooroordelen.’ aldus nog Cynthia die ons ontroerde met haar 
avond ‘8 jaar rond de wereld’. 
We wensen jullie allen Zalig Kerstmis 2019 en een Warm 2020, waarbij we meer mogen 
kijken met de wortels van ons hart. Klink met ons tijdens een aangeboden Fair Trade-
receptie vanwege Volksontwikkeling op het échte Nieuwjaar met een knipoog op 3 
januari 2020 op de avond over het mooiste van Oostenrijk en Duitsland ‘Gruss Gott! 
Tussen bergen en barok’ met topfotograaf Rik Taveirne voor vtbKultuur. 

 

         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  

 

De besturen van vtbKultuur Knokke-Heist en Davidsfonds Knokke op 22 november 2019 tijdens 

de pauze van de prachtige Laos-avond met Dirk Rosseel in aanwezigheid van Zijne Excellentie 

Phoukoung Sisoulath, Ambassadeur van de Democratische Volksrepubliek Laos voor het 

Koninkrijk België, het Koninkrijk der Nederlanden, het Groothertogdom Luxemburg en de E.U.  
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Brusseldag vtbKultuur : Parlamentarium 
& Huis van de Europese Geschiedenis 

 

'La lingua dell'Europa è la traduzione!' (De taal van Europa is vertaling!) schreef de 
Italiaanse schrijver Umberto Ecco in 1993. Deze krachtige zin is de samenvatting van 
het Europees project. Op 30 november 2019 spoorden we naar het bezoekerscentrum 
van het Europees Parlement, het Parlamentarium in het Willy Brandt-gebouw in 
Brussel. Na een fijne wandeling met heerlijk zonnetje maakten we met een persoonlijke 
mediagids kennis met de geestelijke vaders van een verenigd Europa, de 
gebeurtenissen van 50 jaar Europese integratie, de verschillende fracties in het 
parlement, de 754 Europarlementariërs en hun boodschappen en visie, een virtuele 
tour doorheen de 27 lidstaten en het dagelijks leven van de 500 miljoen Europese 
burgers. Na een overheerlijke lunch in Café Europa bereid door sterrenchef Rueben De 
Wolf bezochten we met drie enthousiaste gidsen het Huis van de Europese 
Geschiedenis.  
 

We startten met de vorming van Europa. De naam werd ontleend aan de Griekse mythe 
van Europa. We kregen het verhaal te horen én te zien van de grote 19e eeuwse 
revoluties met een focus op mensenrechten, democratie, nationalisme, industrialisatie 
en het vrijemarktstelsel met als absoluut dieptepunt de conflicten van WO I en II. We 
verkenden de wreedste vormen van een totalitaire staat: het stalinisme en het 
nationaal-socialisme. Tenslotte maakten we ook kennis met de nieuwe kaart van 
Europa na 1989 met het ontstaan van nieuwe staten. Na de traditionele groepsfoto 
verkenden we met ons bestuurslid Marc Cordy nog de Europese wijk met de vele 
gebouwen. Het werd een boeiend verhaal waarbij een aantal vooroordelen t.o.v. het 
verenigd Europa en de instellingen doorprikt werden. Een ongelooflijk boeiende 
Brusseldag die naar meer smaakte! met een knipoog naar onze Europese buren. 
Respect voor dit project! (D.S.)  
 

 



 

 

5 

 

Op vrijdag 8 november 2019 brachten Jean-

Pierre en Mieke Demarsin-Opsommer hun 25e 

reisreportage voor vtbKultuur Knokke-Heist. Al 

sinds eind de jaren ’80 – met enkele 

onderbrekingen – brengen Jean-Pierre en 

Mieke unieke film- en fotopresentaties voor 

vtbKultuur Knokke-Heist.  

Met ‘De Baltische Staten’ kregen ze een 300-tal 

geïnteresseerden op de been in het goed gevulde auditorium van het Cultuurcentrum 

Scharpoord waar ze met hun drone ook even een foto van het aanwezige publiek 

maakten. Na de voorstelling  bleven ze nog lang napraten met het bestuur alsook de 

aanwezigen in het CaféCultuur van Dirk Roels. Even vermelden dat Mieke en Jean-

Pierre in september hun 50e huwelijksverjaardag vierden. Een uniek koppel voor de 

unieke samenwerking VO. Op de foto’s: Mieke en Jean-Pierre met de bloemen 

overhandigd door penningmeester Patricia De Groote in naam van Dominiek en het 

hele bestuur alsook een foto genomen door JP’s en Miekes drone. In 2021 brengen zij 

voor vtbKultuur Knokke-Heist en Volksontwikkeling de kleurrijke reportage Portugal. 

(Foto: Leah Gallego).  
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• Kastelen en herenhuizen in Vlaanderen 
• De gegoede elite in de late middeleeuwen 
• Bezoek aan het Kasteel van Loppem 

 
In het Vlaamse landschap, van 
West-Vlaanderen tot Limburg, 
rijzen her en der prachtige 
kastelen en herenhuizen op. 
Dat is niet verwonderlijk, 
aangezien steden in onze 
streken in opbloei kwamen 
tijdens de late middeleeuwen. 
Die bloei zorgde ook voor 
sociale stratificatie: 
gefortuneerde edellieden 

vestigden zich in de stad, terwijl rijke burgers naar hun buitenverblijf op het 
platteland trokken.  
  
Paul Janssens dompelt u onder in de sociale geschiedenis van die tijd: waar 
vestigde de gegoede elite zich? Hoeveel huisbedienden hadden zij in dienst? Hij 
gaat ook een stap verder en bekijkt samen met u wat er van de middeleeuwse 
architecturale parels is geworden: hebben sommige van deze huizen en kastelen 
de 20e eeuw overleefd? En zo ja, wie woont er dan vandaag? 
  
Extra: Facultatief bezoek met gids aan het Kasteel van Loppem op dinsdag 31 
maart van 14 tot ca. 16 uur. 
  
Prof. Paul Janssens promoveerde aan de KU Leuven tot doctor in de moderne 
geschiedenis met een proefschrift over het adelsbeleid in onze gewesten (15e – 
19e eeuw). Hij is emeritus-hoogleraar van de Universiteit Gent. Daarnaast is hij 
voorzitter van de Belgische Raad van Adel. 
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Praktisch: 
Data: ma. 2, 9, 16 en 23 maart van 14 tot 16 uur 
Plaats: Cultuurcentrum Scharpoord (Maxim Willemspad 1) 
Org.: i.s.m. Davidsfonds Reg. Knokke-Heist, CC Scharpoord en vtbKultuur 
Prijs: € 64 - € 56 (met Davidsfonds Cultuurkaart)  
Inbegrepen: koffie en digitale syllabus 
Niet inbegrepen: bezoek aan het Kasteel van Loppem (Steenbrugsestraat 26, 
8210 Zedelgem-Loppem ) : € 15 bij te tellen bij het inschrijvingsgeld indien 
gewenst.  
Betalen: Davidsfonds Academie: BE51 7350 2299 6462 cursuscode KN20-154 

vermelden 

Info: 050 61 24 92 (Annie Poissonnier) en op 016 31 06 70 (Davidsfonds 
Academie) 
 

Junior Journalistenwedstrijd Davidsfonds 
 

Ook dit jaar organiseren Davidsfonds Knokke en 
Davidsfonds Westkapelle de opstelwedstrijd voor de 
leerlingen van het vijfde en het zesde leerjaar. 
Alle leerlingen uit de verschillende scholen van Knokke-
Heist mogen deelnemen. 
Dit jaar is het onderwerp ‘Buren’. Een thema met een 
ruime invalshoek. Ook Davidsfonds Nationaal werkt 
rond dit thema. Dat willen ze doen op een inclusieve 
manier, zodat de diverse inwoners van Vlaanderen en 
Brussel zich welkom voelen. ‘Diversiteit’ betekent 
letterlijk verscheidenheid: elk individu is anders en dus 
uniek. In onze maatschappij leven mensen samen met 
heel verschillende achtergronden en dat zorgt voor een 
grote culturele diversiteit. Aan de hand van zijn of haar 

eigen ervaringen kan de Junior Journalist heel wat over het thema te weten komen om 
zo een mooi verhaal te schrijven.   
Het heden en de toekomst kunnen inspireren. Wie zijn deze ‘nieuwe’ buren die nu in 
mijn straat of wijk wonen en een andere taal spreken? Waar komen ze vandaan en wat 
is hun verhaal?   
De leerlingen kunnen ook hun eigen mening kwijt over het thema ‘buren’. Wat verstaan 
ze precies onder buren? Wat is de rol van buren? Wat kunnen we voor elkaar 
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betekenen, zowel in de straat als in onze maatschappij? En is een goede buur echt beter 
dan een verre vriend? Ken je echt je buren?  
De leerlingen kunnen op onderzoek gaan naar wat ‘buren’ nu precies in onze 
maatschappij betekenen. Is er verschil tussen ‘nieuwe’ en ‘oude’ buren? In grootsteden 
in Vlaanderen en Brussel, in de Diamantbuurt in Antwerpen, het Rabot in Gent of de 
wijk Matonge in Brussel? Je kunt ook buiten de grenzen van Vlaanderen kijken en de 
relatie tussen België en zijn buurlanden onderzoeken. Of ga nóg wat verder van huis en 
kijk buiten Europa, naar hoe de grote migratiestromen in de loop der tijden landen en 
steden veranderd hebben.   
Het blijft een gevoelig thema. 
Maar het hoeft helemaal niet zo serieus te zijn. In Junior Journalist is er ook plaats voor 
fantasieverhalen. Een verhaal waarin de schrijver verhuist naar een ander land en 
allemaal nieuwe dingen ontdekt.  
Ideeën genoeg dus en dat hebben onze schrijvers laten merken!  
De twee laureaten mogen zelf een artikel schrijven en laten publiceren in de 
voetsporen van onze Knokke-Heistse journalist Dirk Meulders. 
Deze twee laureaten gaan automatisch door naar de selectie voor de provincie West-
Vlaanderen. De prijsuitreiking hiervoor gaat door op zondag 26 april 2020 in Kortrijk.   
De plaatselijke prijsuitreiking heeft plaats in Knokke-Heist op zondag 19 januari 2020 
om 10 uur, in het kader van Toast Literair, in de bibliotheek aan het Maxim Willemspad 
te Knokke-Heist.  
We krijgen de medewerking van de openbare bibliotheek, schepen van cultuur, Annie 
Vandenbussche en schepen Kathleen van der Hooft die het thema ‘Buren’ in onze 
gemeente even zal aankaarten. 
Hopelijk kunnen we de jongeren blijvend inspireren om de Nederlandse taal te 
koesteren! 
Na de prijsuitreiking volgt een feestelijke receptie met Oxfam-wijntjes en -sapjes. 

 
Op donderdag 24 oktober mochten wij Prof. Carl Devos ontvangen 
voor een interessante lezing over het Belgische politieke landschap 
en de verkiezingsuitslagen van dit voorjaar.  
 
In een boeiende uiteenzetting verduidelijkte hij de resultaten van 
de voorbije verkiezingen, en formuleerde hij de mogelijke opties en 
gevolgen van deze definitieve cijfers.  De mogelijke combinaties van de verschillende 
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partijen tot een nieuwe federale regering werden haarfijn uit de doeken gedaan.  Maar 
ook kwamen de politieke obstakels aan het licht, waardoor hij de mogelijke oplossingen 
opnieuw van tafel veegde. 
 
In zijn betoog benadrukte hij de pijnpunten in de vooropgestelde programma’s van de 
betrokken partijen, waardoor de moeilijkheden tot het vormen van coalities voor de 
nodige obstructie zorgen in de onderhandelingen tot regeringsvorming. Ook plaatste 
Prof. Devos de gevoeligheden binnen de partijen en onderling tussen de politici in het 
daglicht.  Hierbij kon hij moeilijk weerleggen, dat de federale regeringsvorming van een 
leien dakje zou lopen, en ons nog een lange periode van onderhandelingen en 
“budgettaire twaalfden” staat te wachten. 
 
Deze complexe materie bracht de professor met de nodige relativering en humor, 
waardoor de interesse van ons talrijke publiek nooit verzwakte.  Ook in de vrije 
vraagstelling wist hij de pittigste publieke vragen vlot te pareren, en menig vraagsteller 
ging tevreden naar huis met een duidelijk antwoord. 
 
Echter bleef de hamvraag door hem onbeantwoord:  wanneer kunnen wij ons aan een 
nieuwe regering verwachten, en hoe zal dit bewind worden samengesteld?  Ook de 
professor bleef ons de oplossing schuldig, waarbij hij alle opties van de meest 
onorthodoxe samenstelling van onze regering tot zelfs het opstarten van nieuwe 
verkiezingen tot de mogelijkheden achtte. 
 
Alle aanwezigen verlieten het auditorium met grote tevredenheid, en waardeerden ten 
volle het boeiende betoog van Prof. Devos.  Zijn relativering en fijne opmerkingen 
boden een bijkomende achtergrond aan het thema, en kleurden deze zeer interessante 
avond tot een bijzondere belevenis. 
 
Anseeuw Christiaan - Secretaris Davidsfonds Knokke 

 
Op donderdag 14 november verzorgde Dokter Farhad Tajdar een prachtige, maar 
indringende projectie over zijn geboorteland Iran.  Als gewezen inwoner van dit mooie 
land en betrokken partij in de interne gebeurtenissen schetste de dokter een beklijvend 
beeld van het gewezen Perzië. 
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Zijn avond startte hij met een globaal beeld over de boeiende geschiedenis en het  
indrukwekkende kunstpatrimonium van dit land.  Hierbij kwamen de rijke cultuur en 
de vooruitstrevende levensvormen (in zijn tijdperiode) duidelijk in beeld.  Als eerste 
land ter wereld werden de fundamenteelste mensenrechten ontwikkeld en toegepast:  
gelijkheid man-vrouw, toegang tot alle beroepen en functies, financiële en 
economische vrijheden, feministische statements, enz.  Het unieke fenomeen, waarbij 
volkeren van verschillende etnische afkomst of tegengestelde religies samenleven in 
één gemeenschap, was zeer progressief voor zijn tijd.  Ook bracht dr. Tajdar de 
herleiding van het oude uitgestrekte Perzië tot het huidige Iran fijntjes in beeld met 
vermelding van de invloedrijkste leiders en veldheren, die hun stempel nalieten in de 
geschiedenis. 
 

In zijn tweede gedeelte verduidelijkte hij de invloed van de 
islam en de internationale politiek tot de huidige oorlogen 
en problematiek in dit mooie land.  De verschillende 
belangen tussen Rusland en de Westerse wereld op Iraanse 
bodem verdeelden de bevolking en leidden tot veel 
conflicten.  Zowel de olie- als de wapenindustrie bepaalden 
de economische waarden en de strijdtonelen hadden 
nefaste gevolgen voor de stabiliteit binnen Iran, alsook in 
het ruime gebied van het Midden-Oosten.  De dokter 
verduidelijkte het principe van het nieuwste oorlogswapen 
sedert de Koude Oorlog, nl. het fundamentalisme, dat de 

bevolking intern splitste en onderdrukte, dit onder het strenge regime van de 
ayatollahs.  Met de dubieuze verhouding van onze Westerse leiders tegenover deze 
harteloze ayatollahs illustreerde hij de onderliggende doelstellingen van beide partijen, 
die alle logica en menswaardigheid overstijgen. 
 
Met de nodige humor en relativering wist hij zijn indrukwekkende lezing verteerbaar 
naar voor te brengen, waar de onderliggende boodschap duidelijk werd 
gecommuniceerd aan ons talrijke publiek.  Als afsluitende raadgeving aan zijn geboeide 
luisteraars gaf hij mee:  ‘u heeft een rijke cultuur en een geborgen maatschappij; dus 
hoed u voor alle vormen van fundamentalisme en bescherm uw opgebouwde rijkdom 
en cultuur.’ 
 
Anseeuw Christiaan - Secretaris Davidsfonds Knokke 
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 Davidsfonds Westkapelle nodigt iedereen uit op de 7e editie van ‘U zijt wellecome 
– Knokke-Heist zingt kerst’ op donderdag 26 december 2019 om 16 u. in de kerk H. 
Familie in Duinbergen. Opnieuw zingen we traditionele kerstliederen, blazen we soms 
vergeten kerstmuziek nieuw leven in. Met de steun van Schola Gregoriana Dominicana 
o.l.v. Johan Standaert, gastdirigent, Aaron Pausenberger (piano) en Frans Tytgat 
(commentaar).  
Sinds 2009 komen er op 2e Kerstdag op zo’n 100 plaatsen in heel Vlaanderen mensen 
samen om Kerstmis vanuit het hart mee te zingen. Zo staan we stil bij wat Kerstmis echt 
kan zijn: een moment van verbondenheid en warmte, wars van alle platvloerse 
commercialiteit. De titel “U zijt Wellekome” is niet zo maar gekozen. Iedereen is van 
harte welkom om samen de aloude kerstliedjes te zingen en te genieten van 
de luistermomenten, gebracht door het koor. De deelname is gratis. Davidsfonds 
Knokke en vtbKultuur Knokke-Heist bevelen deze prachtige activiteit van harte aan! 
 
 In 2020 zal Knokke-Heist 10 jaar Fair Trade Gemeente zijn en dat verdient een pluim. 
Op zaterdag 9 mei 2020, de Internationale Dag van de Fair Trade willen we dat gepast 
vieren met allerlei toffe, warme, eerlijke en verrassende activiteiten om en rond het 
Cultuurcentrum Scharpoord: een mondiale en eerlijke lunch in CaféCultuur, 
sprankelende workshops voor kinderen, jongeren en al wie zich jong van hart voelt, 
uitreiking jaarlijkse Prijs Fair Trade Ambassadeur Knokke-Heist, verrassende gezichten 
en BV's met een hart voor eerlijke handel, actie voor en met jeugdbewegingen en 
culturele verenigingen die ludiek kennismaken met 
eerlijk en duurzaam consumeren, een pittig en 
uniek concert met wereldmuziek, gezonde en 
eerlijke hapjes en drankjes, eerlijk omgaan met 
water, quiz en nog veel meer. Noteer deze dag in je 
agenda en voel je die dag trotse wereldburger in 
Knokke-Heist, Fair Trade Gemeente sinds 2010. 
Kom af en doe mee! 
Het precieze programma verschijnt in de pers vanaf 
maart 2020. Verenigingen vtbKultuur Knokke-Heist 
en Davidsfonds Knokke ondersteunen Knokke-
Heist Fair Trade Gemeente.  
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 Davidsfonds West-Vlaanderen organiseerde een exclusieve nocturne in het 
gerenoveerde Gruuthuusemuseum in Brugge en dit exclusief voor Davidsfonds 
Cultuurkaarthouders. Het werd een groot succes met maar liefst een editie op 9 en een 
op 16 oktober. 2019.  Na een 
verdiepende presentatie door de 
conservator van het museum en fijne 
receptie, gesponsord door de 
brouwerij van Westmalle en 
Beugnies Les Chocolats, konden de 
Davidsfondsleden het museum 
bezoeken. ‘Het werden twee 
prachtige avonden!’  aldus Aäron 
Blomme, regiocoördinator 
Davidsfonds.  
 
 Op 17 juni 2019 werd het nieuwe Provinciaal vtbKultuur-bestuur West-Vlaanderen 
officieel in Cultuurcentrum De Brouckère in Torhout geïnstalleerd met de taakverdeling 
voor de komende vier jaar. Overigens werd de actieve werkgroep nu omgedoopt tot 
Provinciale Stuurgroep West-Vlaanderen. Op de Planningsdag van vtbKultuur nationaal 
in Ieper op 19 oktober werden ze officieel ‘gekiekt’. 
 

 
 
Op de foto van links naar rechts: Yves Vierstraete (Izegem), penningmeester Linda 
Deruyter (Dadizele-Moorslede), nationaal voorzitter Willy Lenaers, algemeen directeur 
Griet Janssens, Jacques Croos (Oostende), voorzitter Johan Dessein (Damme), 
Dominiek Segaert (Knokke-Heist), Guido Deloof (Harelbeke), educatief medewerkster 
Heidi Vanackere, ondervoorzitter Patricia De Groote (Knokke-Heist) (Foto: Leah 
Gallego) 
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 Op 14 maart 2020 is het 10 jaar geleden dat Jacqueline Vermael overleed. Ze was 
82 en stond 50 jaar aan het roer van vtbKultuur Knokke, later vtbKultuur Knokke-Heist 
(voorheen VTB-VAB). 
 
 Vaarwel, Philip Hemschoote – Op 23 november 
2019 overleed ‘onze’ Philip in het ziekenhuis AZ Sint-
Jan in Brugge ten gevolge van een ernstige val. Philip is 
een onvergetelijke steunpilaar en promotor geweest 
binnen de samenwerking Volksontwikkeling.  
In 2016 nam hij na 30 jaar onafgebroken medewerking 
en inzet afscheid. Hij was jaren penningmeester van 
het Davidsfonds dat samenwerkt met vtbKultuur in 
Volksontwikkeling. Zijn grootste verdienste was en 
blijft zijn eenvoud. Als topverkoper en promotor van de 
gezinskaart, het gouden abonnement 
Volksontwikkeling – uniek in Vlaanderen – bleek hij 
bovendien altijd opgewekt en met de typische Baziel- 
en andere moppen, nat en straf, kon hij iedereen doen 
glimlachen. Steeds haalde hij dan ook zijn moppenboekje boven, een verzameling 
geheugensteuntjes in een zakagenda zodat hij wist welke mop hij aan wie had verteld.  
 
In 2016 verhuisde hij van de Sylvain Dupuisstraat in Knokke naar Militza in Brugge. Zijn 
contacten met Volksontwikkeling bleven en de jaarlijkse bestuursledensoupers wou hij 
voor geen euro missen. Philip was beroepshalve jarenlang verbonden aan het 
Ministerie van Financiën. Hij werd 93 jaar. Hij was gehuwd met wijlen Andrea Rammant 
die heenging in 2010. We zullen hem missen. Onze oprechte deelneming aan Marc en 
Katrien Wittewrongel-Hemschoote en Piet Hemschoote, zijn kinderen en 
kleinkinderen. De uitvaart vond plaats op 30 november 2019 in de H. Hartkerk. We 
zullen Philip nooit vergeten en zijn dankbaar hem in ons midden te hebben gehad. 
 
  Voor het jaarthema ‘Buren’ plant vtbKultuur in mei 2020 een bezoek bij de buren. 
Dit kan bij onze noorderburen zijn of bij de buren voorbij de taalgrens, de keuze is nog 
niet gemaakt. Waar we wel zeker van zijn, is dat we cultuur zullen opsnuiven, mooie 
plekjes zullen ontdekken en zullen genieten van een prachtige dag bij de buren onder 
het motto ‘yolo’ (you only live once). Meer info over deze daguitstap vanaf half februari 
2020 op www.vtbKultuur.be/knokke-heist.  

 

http://www.vtbkultuur.be/knokke-heist
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Programma januari – mei 2020 

We stellen heel graag ons 2e deel van het 67e jaarprogramma aan jullie voor!  
Plaats: Cultuurcentrum Scharpoord – Maxim Willemspad 1 - Aanvang: stipt 20 u. 

 
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:  zondag 29 maart 2020 
REVERENCE  
Chris Lomme – Michael De Cock 
Verplichte reservatie 10 euro/pers. 
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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. 

 
En verder ook nog… 
 
zondag 19 januari 2020 
27e  DAVIDSFONDS Toast Literair 
JUNIOR-JOURNALISTENWEDSTRIJD 

 
zondag 22 maart 2020 
KNIPOOGDAG IEPER-POPERINGE  
vtbKultuur 
 
zaterdag 4 april 2020 
KNUFFELDAG IN WERVIK 
vtbKultuur 
 
mei 2020 
VERRASSINGSTRIP BIJ DE BUREN 

vtbKultuur 

 
tussen 21/06 en 21/09/2020 
VTBKULTUUR PICKNICKT 
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 3 januari tot 29 maart 2020  

vtbKultuur – vrijdag 3 januari 2020 

GRUSS GOTT! TUSSEN BERGEN EN BAROK (Duitsland en Oostenrijk) 

(fotografie & film) 

Rik Taveirne 

In de grensstreek van Zuid-Duitsland met Oostenrijk ontdekken we met topfotograaf 
Rik Taveirne twee landsdelen met een schitterende natuur, een rijke romantische 
cultuur en een grensoverschrijdende historische achtergrond. In de 
geschiedenisboeken staat geschreven dat de Oostenrijkse Habsburgers meer 
grondgebied in hun bezit kregen door een goed doordachte huwelijksstrategie en 
erfopvolging dan door oorlog en veroveringscampagnes. We nemen jullie mee langs 
schitterende landschappen, besneeuwde bergtoppen, blauwgroene bergmeren, 
barokke gebouwen en pittoreske dorpen van Duitsland en Oostenrijk... Gruss Gott !! 
 

 
 

Een voorsmaakje van deze reportage vind je op YOUTUBE via onderstaande link. 
 https://www.youtube.com/watch?v=yjUW7vhBavE 
 
Aansluitend biedt Volksontwikkeling Knokke-Heist een nieuwjaarsreceptie aan met 
Fair Trade-wijnen en –sapjes. Zo klinken we op Nieuwjaar 2020! Van harte welkom! 
Maak een babbel met onze bestuursleden en laat ons weten wat je van onze werking 
vindt. Suggesties voor volgend werkjaar nemen we dankbaar aan! 

https://www.youtube.com/watch?v=yjUW7vhBavE
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vtbKultuur – donderdag 16 januari 2020 

CENTRAAL- EN OOST-INDIA (fotografie & film) 

Guido Boeken 

Guido Boeken omarmt met ons India. India omvat talloze ontmoetingen met een 
eeuwenoude geschiedenis. India is immers een ontmoetingsplaats geweest waar heel 
wat wereldbeschavingen hun sporen hebben nagelaten. Perzen, Afghanen, Turken, 
Mongolen, Europeanen en al die invloeden hebben het gezicht van India helpen 
bepalen. Met de komst van verschillende rassen en religies ontstond een 
verscheidenheid in etnische groeperingen elk met hun eigen cultuur, taal, literatuur en 
allemaal hebben ze een vaste plaats verworven in de ingewikkelde mozaïek die India 
heet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indiërs vertellen met trots dat er veel veranderd is in Indië. Het is nu modern. Het is 
welvarender. Zelfs de riksja wallahs hebben mobieltjes en van die dingen. Maar na de 
reis beseft Guido dat er niet zoveel is veranderd. De tempel is groter, nog meer mensen, 
dezelfde vroomheid. 
 
Op ons programma staan steden zoals Lucknow, Varanasi, Sarnath, Kolkata, Bishnupur, 
Murshidabad, Chandannagar, Bansberia, Malda, Patna, Sonepu en steken tenslotte te 
voet de grens over met Bangladesh. Onderweg maken we kennis met de grote 
tegenstellingen en raadselachtige paradoxen van India 
 
In aanwezigheid van Hare Excellentie mevrouw Gaitri Issar Kumar, Ambassadrice van 
India in België. 
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Cultuurcentrum i.s.m. DF & vtbKultuur – zaterdag 1 februari 2020 

A SPECIAL BLEND (dans) 

Maya Sapera Company & Chimella 

In A Special Blend inspireren verschillende werelden elkaar vanuit een simpel tasje 
thee. Vrouwen halen thee boven bij de henna, om lief en leed te delen, om zich op te 
maken, maar vooral bij het dansen. En als vrouwen samen dansen, ontstaat magie. 
Grenzen vervagen tot veel verder dan de Oosterse. Hou je klaar om verrast en ontroerd 
te worden tijdens deze prachtige Indisch-oriëntaalse dansvoorstelling. 
 

      

AANKOOP KAART IN SCHARPOORD VOORAF VERPLICHT  

10 EURO/pers. alleen voor leden Volksontwikkeling  

16 EURO/pers. voor niet-leden Volksontwikkeling  

 

Davidsfonds – vrijdag 7 februari 2020  

WETSDOKTER ALS SPOREN (ONDER)ZOEKER 

(lezing) 

Prof. Wim Van De Voorde  

“Taceant Colloquia, Effugiat Risus. Hic Locus est 
Ubi Mors Gaudet Succurere Vitae” 
(“Laat het gesprek varen, laat het gelach 
achterwege. Hier is de plaats waar het de dood 
behaagt het leven te helpen.”) 
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Forensische artsen of wetsartsen beoefenen de geneeskunde tot eer en glorie van het 
gerecht of beter de rechtspraak. Plachten de oude Romeinen niet om recht te spreken 
op het Forum Romanum? Prof. em. B. Knight heeft het zo mooi verwoord: “Truth or 
the nearest reasonable approach to it that is possible from what is observed, is the sole 
aim.” 
Hoe doet de forensische arts zijn stille getuigen ‘spreken’? Met welke middelen 
reconstrueert hij (zij) de laatste levensmomenten van het slachtoffer? ‘Stap mee af’ 
met het parket dat ‘het lichaam in beslag heeft genomen’ en samen met de wetsarts, 
politie en andere deskundigen ‘een onderzoek instelt’. Zie hoe lijkschouwingen 
geheimen ontsluieren, wat men aanvangt met ‘sporen’ tot in het forensisch 
laboratorium. Hoor hoe verdachten worden ontmaskerd, de perfecte moord 
uiteindelijk niet perfect blijkt te zijn, en plotse overlijdens een verklaring vinden. 
Kortom maak een rondrit en leef even mee met de vaak boeiende, soms spannende, 
steeds veeleisende en belastende maar gelukkig intellectueel bevredigende stiel van 
wetsarts. 

De forensische (of gerechtelijke) geneeskunde is ongetwijfeld een 
volwaardig aparte specialisatie geworden en evolueert naar een 
professionele context waar dit één van de vele schakels, en ja, 
soms zelfs de draaischijf is, in het ganse proces van de 
waarheidsvinding. Samen met de toenemende wetenschappelijke 
mogelijkheden zoals het DNA-onderzoek, postmortem 
beeldvorming enz. wordt de forensische patholoog meer en meer 
een sporenzoeker en onderzoeker. ‘CSI’ wordt stilletjes aan 
werkelijkheid dankzij de ontwikkeling van de forensische 
wetenschappen. Helaas ontbreken vooralsnog de middelen. 

 

Davidsfonds – donderdag 20 februari 2020 

ARCHEOLOGIE IN DE EGYPTISCHE NIJLVALLEI (lezing) 

Dr. Emmanuel Van Hoecke  

Emanuel Van Hoecke is arts-specialist in de orthopedie/traumatologie en staflid 
spoedgevallen AZ Zeno te Knokke-Heist. Buiten zijn professionele carrière heeft hij een 
passie voor de geschiedenis, in het bijzonder de boeiende periode van de Egyptische 
Nijlvallei. 
Reeds 15 jaar wijdt hij zijn vrije tijd aan de studie en onderzoek rond de bouwwerken 
van de oude dynastie, waarbij hij het principe van het “Evidence based onderzoek” 
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toepast op de Egyptologische publicaties met kritische beschouwing van zowel 
conservatieve als alternatieve bronnen. Sinds 5 jaar geeft hij lezingen aan het algemeen 
publiek rond de dateringscontroverse rond de Sfinx en piramides van Gizeh waarbij vele 
halve waarheden en ficties ontkracht worden, maar ook nieuwe mysteries aan het licht 
komen. 
Er wordt tegenwoordig weer veel geschreven over de Sfinx en piramides van Gizeh, 
jammer genoeg ook halve waarheden en verzinsels zonder enige wetenschappelijke 
fundering. 
Waar gaat de discussie over? Welke bewijzen zijn er? Hebben Cheops, Chefren, 
Mykerinos de sfinx en piramides werkelijk gebouwd? Staan ze daadwerkelijk gericht 
naar de sterren? 
In de presentatie gaan we op zoek naar antwoorden hetgeen ons brengt naar het 
raakvlak tussen archeologie, egyptologie, geologie en klimatologie. Een boeiende reis 
waar veel mythes en onwaarheden sneuvelen, maar nieuwe mysteries aan het licht 
komen. 

 

 

 

 

 

 

 

vtbKultuur – donderdag 19 maart 2020 

DWARS DOOR CENTRAAL-AMERIKA (fotografie & film) 

Dominiek Druart  
 
Dominiek Druart maakte een avontuurlijke reis door Midden-Amerika. In zijn nieuwe 
reisdocumentaire neemt hij je mee door een wereld vol verrassingen. 
De enorme diversiteit aan natuur en cultuur is nauwelijks met woorden te beschrijven. 
Je proeft van regen- en nevelwouden, van indrukwekkende hooglanden, koloniale 
stadjes en vulkanische gebieden. 
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Dominiek is onder de indruk van de fascinerende indianenbevolking met hun 
mysterieuze cultuur. 
Hij heeft kennisgemaakt met de schatten langs de Mayaroute en denkt graag terug aan 
de tropische stranden en levendige lokale markten. 
In het eerste deel reizen we samen met Dominiek naar Panama, Costa Rica, Nicaragua 
en Honduras. Tijdens het tweede deel blikt hij terug naar zijn huiveringwekkende 
belevenis tijdens de uitbarsting van de El Fuego-vulkaan, zijn adembenemende tocht 
door Guatemala en sluiten we af met Belize als droombestemming. 
In “Dwars door Centraal-Amerika” blikt de reportagemaker terug op een geweldige 
tocht door een stuk van de wereld dat hem nooit meer loslaat! 
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Cultuurcentrum i.s.m. DF & vtbKultuur – zondag 29 maart 2020 

 
REVERANCE (Theater) 

 

Chris Lomme 
 

60 jaar geleden begon Chris Lomme haar 
rijke carrière in KVS. Nu, zoveel decennia 
later maakt Michael De Cock, artistiek 
leider, een voorstelling met Chris Lomme's 
rijke verleden als basis, maar met de blik 
volop gericht op de toekomst  
 
In Révérence blikt Chris Lomme terug op 
zestig jaar spelen. Met archiefbeelden bij 
de hand, met een handvol herinneringen 
en met een paar voorzichtige danspasjes 
kijkt ze over haar schouder, en blikt ze 
vooruit. Een solovoorstelling over groot 
verdriet en klein geluk, (nooit) loslaten en 
steeds weer vastpakken....  
Michael De Cock, die tien jaar terug na lange gesprekken Achter de Wolken schreef, 
zorgt voor tekst en regie. Lisbeth Gruwez choreografeert deze laatste dans. 
Documentairemaker Kenneth Michiels filmde en ging door het rijke archief.  
Spel: Chris Lomme Regie en concept: Michael De Cock. Choreografie: Lisbeth Gruwez 

AANKOOP KAART IN SCHARPOORD VOORAF VERPLICHT  

10 EURO/pers. alleen voor leden Volksontwikkeling  

16 EURO/pers. voor niet-leden Volksontwikkeling  

 

KNUFFELDAG IN WERVIK  

ZATERDAG 4 APRIL 2020 
Vanaf 20 januari 2020 meer info op  

www.vtbkultuur.be/knokke-heist 
 

Bezoek tabaksmuseum, kaasmakerij, wijndomein, geleide wandeling, … 

 

http://www.vtbkultuur.be/knokke-heist
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REACTIES VAN ONZE LEDEN 
 

Lezing ‘8 jaar de wereld rond’ door Cynthia Bil – 11 oktober – vtbKultuur 
 
Geachte voorzitter en alle bestuursleden VO/vtbKultuur 
Een dikke proficiat met deze ontroerend mooie avond met onze eigen Cynthia Bil. Ik ken 
haar niet persoonlijk, maar wat deze jonge dame aan levenservaringen met het publiek 
heeft gedeeld, blijft nog lang bij mij hangen. Ook de manier waarop ze zelf een andere 
mens is geworden door de ontmoeting met onbekende mensen en dit steeds zonder 
angst, heeft me geweldig geboeid! Jullie hebben met Davidsfonds en vtbKultuur 
opnieuw een topprogramma. 

J.V.R. 
Lezing ‘Iran, het vroegere Perzië’ door Dr. Farhad Tajdar – 14 november 2019 – 
Davidsfonds 
 
Beste bestuur Volksontwikkeling/Davidsfonds 
Wat een formidabele lezing voor Davidsfonds/Volksontwikkeling van Dr. Tajdar over 
Iran/Perzië. Zoveel info waarover we niets wisten. Een nieuwe wereld is voor ons 
opengegaan. De manier waarop Dr. Tajdar de lezing bracht, is vernieuwend. De humor 
in zijn betoog is er een die iedereen heeft aangesproken. Ook de boodschap naar de 
jeugd toe om je afkomst niet te verloochenen, is prachtig.  
Proficiat met deze organisatie!  

 
Groetjes, R. en G. 

Respect 
 
Graag willen wij Volksontwikkeling danken voor de manier waarop jullie steeds hartelijk 
omgaan met gehandicapte deelnemers en hen die problemen met mobiliteit hebben. 
Jullie zorgen steeds voor een fijne oplossing zodat wij telkens weer comfortabel kunnen 
genieten van jullie boeiende avonden. Het is helaas niet overal zo. Wij blijven komen. 

T. en A.-M. 
 

We zijn geen ondernemers… 

maar wat we doen, is met heel veel passie! 
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KNIPOOGDAG IEPER & POPERINGE  

ZONDAG 22 MAART 2020 
vtbKultuur Knokke-Heist organiseert een unieke dag in de Westhoek. De Westhoek wil 
je gewoon blijven ontdekken. Misschien heeft het te maken met het bijzondere 
landschap dat vlakke velden afwisselt met voorzichtige heuvels. Een panorama 
doorspekt met grafstenen die herinneren aan de gruwel die hier ooit heerste. Of zijn 
het de pittoreske dorpen met hun volkscafeetjes, de ranke hoppevelden of de heerlijke 
wijndomeinen die je bekoren?  
 

 
 
Met vtbKultuur Knokke-Heist ontdekken we het allemaal tijdens de Knipoogdag. Het 
volledige programma staat nog niet helemaal vast. Praktische info  met juiste 
opstaptijden en –plaatsen, gedetailleerd programma en prijs volgen eind december, 
begin januari 2020. 
 
In de voormiddag bezoeken we (onder voorbehoud) ofwel de begraafplaatsen, 
bunkers, loopgraven en mijnkraters in de Westhoek. Mogelijks wandelen we ook nog 
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een hoppeparcours in en rond Poperinge, nemen we deel aan een unieke vertel-
wandeling De Baron van Bellewaerde, Gaston de Vinck en de betonnen noodwoning 
van de baron. Ook nog onder voorbehoud staat de Commandobunker Kemmel, een 
zelfdzame getuigenis van de Koude Oorlog in België op het ochtendprogramma en het 
Wijngoed Monteberg. 
Een heel verzorgde maaltijd in Poperinge of Ieper stilt de hongerige magen. In de 
namiddag ontdekken we Ieper individueel of in kleine groepjes. 
We maken een keuze uit: Yper Museum, Saint George Memorial Church, Flanders Fields 
Museum, de Belforttoren, een balletje gooien in het nieuwe buitenspel De 
Leeuwentoren (een mix tussen Kubb en petanque) aan de gelijknamige 14e eeuwse 
toren van de vesting, de glasramen van de Proosdijzaal van de Sint-
Maartenskathedraal, het verhaal van de ongelukkige Godelieve van Gistel in het Sint-
Jansgodshuis en de Godelievekapel, de Kazematten en veel gezellige klassieke en jazz-
concertjes op unieke historische locaties.  
 
De Knipoogdag sluiten we af met een glas aan Cultuurcentrum Het Perron (bij station 
en autocarparking). Afdeling Knokke-Heist en Blankenberge maken ’s avonds om 20 u. 
ook nog de Last Post aan de Meense Poort mee. Even over 20 u. vertrekken we dan 
terug richting Knokke-Heist. 
Inschrijven vanaf eind januari 2020 via de folder die op onze avonden zal worden 
aangeboden alsook via de website www.vtbkultuur.be/knokke-heist 
 
 

  
 

vtbKultuur Picknickt met fietstocht  
31 augustus 2019 

Enkele sfeerbeelden 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vtbkultuur.be/knokke-heist
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Met 25 fietsers vertrokken we aan 
Scharpoord voor een fietstocht van 
ongeveer 30 km. 
 
Michel Ghys was onze culturele gids. Hij 
leerde ons iets over ‘Le Dragon’ van Niki 
de Saint Phalle bij Roger Nellens, de 
Haas van Flanagan en natuurlijk over de 
nieuwe Zwindijk waar we een 
aperitiefje dronken bij het bankje bij de  
vele haiku’s  met uitzicht op de 
Zwinmonding en de Noordzee. 

We picknickten op de dijk in 
Nieuwvliet en hadden een 
koffiestop in het Koekoeksnest. 
Via Cadzand reden we naar het 
Hazegras voor een ijsje. 
We sloten deze prachtige dag af 
met een trappist in het Hof van 
Vlaanderen. Voor iedereen was 
dit een dag die voor herhaling 
vatbaar is. 



 

 

27 

Koop een gezinskaart op een van onze avonden. 

Of dit kan ook door 35 EURO te storten op KBC-rekening IBAN BE94 473 2148021 14 
(BIC KREDBEBB) van VOLKSONTWIKKELING KNOKKE-HEIST – p/a Middeldiep 1 – 8301 
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.  

Zaterdag 1 februari en zondag 29 maart 2020 (10 € per kaart i.p.v. 16 €) 

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

 

BEWAAR DIT NUMMER ZORGVULDIG !  
VOLGEND NUMMER VERSCHIJNT  

MIDDEN MEI 2020! 
 

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 35 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 
 

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 

 

 

[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 
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 – 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 
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