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De Hoofdzaak haalt u uit quarantaine in 2020-2021! 

Volksontwikkeling brengt iedereen samen voor 

       

 

 

 

 

 

Van het mooie gelaat van de Macedonische dame 
‘Proud’ van William Roobrouck tot het onvoltooid 
beeld van De Poëet van Ossip Zadkine brengen wij 
cultuur die komt en gaat. 

 

Voorstelling programma 2020-2021 - Hernieuw uw lidmaatschap! 
 

 

Lezingen 
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Voorwoord 

Beste leden en vrienden van Volksontwikkeling, Davidsfonds en vtbKultuur 
 
De Bond Zonder Naam gaf in maart een extra spreuk uit: ‘Een beter wij begint bij iets 
minder mij’. Een mooie gedachte in een tijd waarin we beetje bij beetje uit de 
quarantaine en corona-maatregelen roeien. Op onze kleurrijke voorpagina nodigen wij 
u met cultuur uit om traag en intens naar het leven te kijken. We willen dit straks in het 
68e jaar van de unieke samenwerking Volksontwikkeling nog meer dan ooit tevoren 
doen. 
 
“De gedwongen rust helpt ook om wat stiller te worden en het helse ritme van iedere 
dag te doen dalen, om tijd te maken voor projecten die je thuis al jaren uitstelt, voor 
boeken die smeken om gelezen te worden.  Goede vrienden en bekenden kan ik 
voorlopig geen knuffel geven of de hand schudden.” schreef Willy Lenaers, nationaal 
voorzitter vtbKultuur. 
 
Peter De Wilde, nationaal voorzitter Davidsfonds schreef het zo: “Wij moeten als 
culturele vereniging op verbinding blijven focussen. Wij kunnen met ons positief 
verhaal het verschil in onze woonomgeving maken“. Mooie en warme gedachten vol 
licht en vernieuwing en hoop van onze nationale voorzitters. Er zit ook een sprankel 
van de paasvreugde in: hopen op iets nieuws. De corona-maatregelen deden ons 
alleszins nadenken over wat echt waardevol is in het leven.  
 
Wij willen met onze 13 avonden en andere activiteiten zoals uitstappen naar Brussel, 
Ieper of Wervik en een Junior Journalistenwedstrijd het landschap en onze 
woonomgeving in en rond Knokke-Heist warmer kleuren: minder mij en een beter wij 
om nog eens BZN aan te halen. Ruim negen op de tien volwassenen die tevreden zijn 
met hun woonomgeving staan tevreden in het leven, zo leert onderzoek uit 2018.  
Sociale cohesie of binding met de buurt blijkt zelfs een belangrijker factor voor 
levenstevredenheid dan de woning zelf. Binnen het onderzoek bleek ook hoe mensen 
en hun verbondenheid met cultuur voor een groter welzijn zorgen. Deze mentale 
gezondheid zorgt dan ook weer voor een aangename buurt. Het nieuwe initiatief in 
Knokke-Heist van de buurtwebsite www.hoplr.com is alleszins al een stimulans om 
gelijkgestemde buren en interesses te bereiken. Daar draait het niet alleen om 
hulpvaardigheid, maar ook om samen cultuur te beleven. Sociaal psycholoog Fatana 
Mirzada (KU Leuven): “Een buurt met veel culturele kansen is een warme buurt”. Wij 
van vtbKultuur Knokke-Heist en Davidsfonds Knokke zijn er weer helemaal klaar voor. 

http://www.hoplr.com/
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Met het jaarthema ‘Buren’ buren we met en naar elkaar temidden van bijzonder 
leerrijke lezingen en boeiende reisreportages naar alle hoeken van de wereld, onze 
verre en minder verre buren. Corona leerde ons dat we zoveel te delen hebben en dat 
solidariteit de nieuwe munteenheid wordt. 
Geniet van deze overvolle editie van De Hoofdzaak. Neem ons programma op p. 14 
t.e.m. 16 bij de hand en maak plannen om er straks weer bij te zijn!  
Dank om het lidmaatschap Volksontwikkeling voor 31 juli te hernieuwen! Hopelijk tot 
op de fietstocht met picknick op 22 augustus of de Verenigingenmarkt op 20 september 
op het Verweeplein! 
 

We wensen u allen een zoete en zonnige zomer toe! 
Jullie enthousiast vtbKultuur-, DF- en 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 - Julien Vanparys  

 

 
 

De vrijwilligers van vtbKultuur Knokke-Heist en Davidsfonds Knokke op 16 januari 2020 tijdens de pauze 
van de kleurrijke avond Centraal- en Oost-India van Guido Boeken in aanwezigheid van Zijne Excellentie 
Debasish Prusty, plaatsvervangend Ambassadeur van India voor het Koninkrijk België. Op de foto is hij 
vergezeld door zijn echtgenote en kinderen alsook mevr. Annie Vandenbussche, schepen van cultuur van 
Knokke-Heist. 
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Dank, Gilbert Vancaillie voor 66 jaar 

Volksontwikkeling – Davidsfonds – vtbKultuur 

Op vrijdagavond 31 januari 2020 vierden de vrijwilligers van de besturen van zowel 

Davidsfonds Knokke als vtbKultuur Knokke-Heist Nieuwjaar 2020 met een toast op 68 

jaar samenwerking binnen Volksontwikkeling. Het feest vond plaats bij trouwe leden 

DF, vtbKultuur en VAB, Frank en Caroline Van Bockstaele in restaurant Ten Bos aan de 

Blinckaertlaan. In 2020-2021 worden vtbKultuur Knokke-Heist en Davidsfonds Knokke 

respectievelijk 98 en 93 jaar. Die vrijdag zetten we ook Gilbert Vancaillie, 66 jaar 

bestuurslid en ere-secretaris bij Davidsfonds Knokke en Volksontwikkeling alsook zijn 

echtgenote Liliane Vergauwen, 25 jaar actief bij vtbKultuur, letterlijk in de bloemen. Er 

werd aan het unieke koppel Gilbert en Liliane een kunstwerk van kunstenares Vera 

Hutsebaut geschonken. Vera, echtgenote van Luc Van Belleghem, penningmeester en 

verantwoordelijke ledenwerving VO, maakte het beeld ‘Dansend paar’. De 

verbondenheid die dit beeld symboliseert, past volledig bij Gilbert en Liliane. Beiden 

zijn ze onafscheidelijk en ze slaagden erin binnen Volksontwikkeling verbinding met 

cultuur te maken.  

Gilbert zette op die avond ook een stapje 

terug en nam ontslag als bestuurslid en dit 

dus na 66 jaar. Hij kreeg een warm applaus 

van alle vrijwilligers en hun partners. Eerder 

mocht Gilbert in 2007 de prijs Cultuurdrager 

met een beeld van Nic Billio in ontvangst 

nemen vanwege de Cultuurraad Knokke-

Heist. Tijdens de receptie en het lekkere 

diner vingen we op dat Gilbert en Liliane aan 

beide beelden veel waarde hechten, maar 

dat het kunstwerk van Vera, ‘Dansend paar’ 

een wel heel bijzondere plaats zal krijgen in 

hun woonkamer.  

Beeld ‘Dansend paar’ (Vera Hutsebaut) 
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Enkele uitspraken van de vrijwilligers van zowel Davidsfonds als vtbKultuur over 
Gilbert: “Dank, Gilbert, voor jouw vriendschap, alert zijn en gedrevenheid! Je hebt met 
de hulp van Liliane een fantastische bijdrage  geleverd voor onze beide verenigingen! 
Jij was de rode draad binnen de verenigingen. In weer en wind was je steeds op toer 
met je fiets. Chapeau, Gilbert voor je jarenlange trouwe en vrijwillige inzet. Hopelijk 
treffen we je nog regelmatig op onze VO-avonden. Dank dat ik jullie de laatste jaren 
mocht leren kennen. Geniet nu maar van wat rustige jaren. Voor je jarenlange inzet, 
energie en vrije tijd zijn de meeste woorden van dank niet groot genoeg! Hartelijk dank! 
Dank dat je mij, toen ik nog heel jong was, vaak hebt opgevangen. (…) Bij tegenslagen 
zijn het niet de slimsten of sterksten die overleven, wel diegenen die zich het best 
kunnen aanpassen. Dat mocht ik bij jou zeker ervaren! Het is een eer om het 
secretariaatswerk van Gilbert te mogen overnemen. Het ga jullie goed! Ik heb 
bewondering voor onderwijsmensen als jij, Gilbert, die zich hun hele leven ter 
beschikking hebben gesteld voor de gemeenschap als vrijwilliger binnen een socio-
culturele organisatie.”  En Luc Van Belleghem verwoordde het zo: 
 

In regen en wind 
reed hij gezwind 

 

Met lidkaarten en boekjes 
tot in alle hoekjes 

 

Van Knokke tot Heist 
wie had dat gepeisd 

 

66 jaar aan een stuk 
Wij wensen hem nog veel geluk 

 

 

Alle vrijwilligers van Volksontwikkeling, DF, vtbKultuur rond Gilbert en Liliane  
na de overhandiging van ‘Dansend paar’ op 31/1/2020 in Ten Bos (Foto: Leah Gallego) 
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DAVIDSFONDSENQUÊTE WERKJAAR 2019-2020 

Om de specifieke interesses van onze leden en ons brede publiek af te toetsen hebben 
wij op de voorstelling van Prof. Carl Devos een vrijwillige enquête uitgevoerd.  Op de 
ruim 250 aanwezigen heeft ongeveer de helft zijn mening geuit.  Wij vroegen ons 
publiek naar hun voorkeur op het soort voorstellingen en thema’s. Dit was het 
resultaat: 
 

1) Voor het type van avondvoorstellingen ging bijna de volledige belangstelling 
naar voordrachten en lezingen, met in iets mindere mate concerten of 
optredens.  Het minst gaat de voorkeur uit naar cursussen en activiteiten rond 
gezellig samenzijn. 

 

2) Betreffende de gewenste thema’s gaat in de eerste plaats de interesse uit naar 
politieke, maatschappelijke en actuele onderwerpen.  Daarop volgt kort de 
vraag om lezingen over  geschiedenis en erfgoed.  En in mindere mate is er de 
wens om de thema’s kunst en muziek, wetenschap en techniek, taal en 
literatuur, alsook levensbeschouwingen op onze agenda te plaatsen. 

 

Ons Davidsfondsbestuur is opgetogen met de verkregen informatie, en wij zullen in de 
toekomst verder werken in de aangegeven richtingen.  Hierbij onze dank voor uw 
belangstelling en uw medewerking in deze vraagstelling. 
 

DAVIDSFONDS  
JUNIOR JOURNALISTENWEDSTRIJD 2019-2020 

 
Ook dit jaar organiseerde Davidsfonds Knokke in samenwerking met Davidsfonds 
Westkapelle, traditiegetrouw, een van de grootste literaire wedstrijden in Vlaanderen. 
De Junior Journalistenwedstrijd blijft een nationale wedstrijd creatief schrijven voor 
kinderen en jongeren. 
 
Al voor de 27e maal vond deze wedstrijd in Knokke-Heist plaats.  
Ruim 100 leerlingen van het vijfde en het zesde leerjaar namen deel.  
Dit jaar was het onderwerp: Buren.  
Een thema met een ruime invalshoek. Ook Davidsfonds Nationaal werkt rond dit 
thema. Ze willen er helpen voor zorgen dat 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 verscheidenheid. 



 

 

7 

Aan de hand van zijn of haar eigen ervaringen kon de Junior Journalist heel wat over 
het thema te weten komen om zo een mooi verhaal te schrijven.   
Waar komen ze vandaan en wat is hun verhaal?   
De leerlingen konden 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 
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 konden op onderzoek gaan naar wat ‘buren’ nu precies in onze 
maatschappij betekenen. Is er verschil tussen ‘nieuwe’ en ‘oude’ buren? 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 bekijken. 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 allemaal 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. Zij stromen ook 
automatisch door naar de selectie voor de provincie West-Vlaanderen. 
We kregen de medewerking van de openbare bibliotheek, schepen van cultuur, mevr. 
Annie Vandenbussche en mevr. Kathleen van der Hooft, schepen van welzijn, ideaal 
geplaatst om het thema ‘Buren’ in onze gemeente even aan te kaarten. 
 
Hopelijk kunnen we de jongeren blijven inspireren om de Nederlandse taal te 
koesteren! 
 
We willen nog eens extra de jury, die de werkjes beoordeelde, bedanken. Het was een 
team dat bestond uit dhr. Frans Tytgat, dhr. Johan Cabooter, mevr. Annie Poissonnier, 
mevr. An Dhoore en dhr. Dominiek Segaert, beiden leerkrachten Nederlands aan het 
Sint-Bernardusinstituut. 
 
Voor de plaatselijke jury was het opnieuw een hele opdracht om een keuze te maken 
uit alle originele werkjes. Maar we kwamen toch tot een gezamenlijke oplossing. 
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De finalisten kwamen uit de volgende basisscholen: Sint-Jansschool (Knokke), Polderkind 

(Westkapelle), Duinenkind (Duinbergen) en ’t Schooltje (Ramskapelle). 

 Dit jaar waren er opnieuw twee laureaten : Jelle Louagie (6e lj. Polderkind) met het opstel 

‘Gertruda of heks Truda’ en Korneel Haerynck (6e lj. Sint-Jansschool) met ‘Brugge… 1999… 

zoals het was? Denk ik?’. Tweede werd Maximus Verhagen (6e lj. Sint-Jansschool) met ‘De 

buurman’. Derde Nand De Temmerman (6e lj. ’t Schooltje Ramskapelle) met ‘De 

Klaarmaakstraat’ en vierde Lize Roseeuw (6e lj. Sint-Jansschool) met ‘Het verhaal over mijn 

oudste vriendin, mijn linkerbuurvrouw’.  

De andere finalisten: Romain Gennart, Marie-Julie Beunen, Saartje Deketele, Célestine 

Langenberg, Eline Couvreur, Derudder Lewis Derudder, Tara Waegenaere, Arthur Van 

Nieuwenhuyze, Lieze Dewandel, Seppe Vandewalle, Thomas Plooij, Siebe De Roos, Mila De 

Roos, Estelle Verlinde en Igor Thiel. Op foto omringd door de jury en schepenen Annie 

Vandenbussche en Kathleen van der Hooft.  (Foto: Leah Gallego) 
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organiseert i.s.m.  
Davidsfonds Knokke 

 

Onze joodse buren 
 

Kennismaking met de joodse religie en cultuur 
 

Identiteit en geschiedenis van de joden 
De heilige geschriften en de joodse kalender 

De verhouding tussen joden, christenen en moslims  
 

 
      © shutterstock – studio evasion 

 
 Het ‘Jeruzalem van het Westen’ wordt Antwerpen ook wel genoemd. De stad 
heeft immers een grote joodse gemeenschap en telt veel synagogen en joodse 
leerhuizen. Heel wat restaurants en winkels dragen het opschrift ‘koosjer’ en de 
typische ‘chassidim’ maakt deel uit van het Antwerpse straatbeeld.  
 
Frans Van den Brande geeft een toegankelijke inleiding in de joodse religie en 
cultuur. Samen met u duikt hij in de geschiedenis van een volk dat nauw is 
verbonden met zijn godsdienst en dat zich gedurende millennia over de wereld 
heeft verspreid. Naast de kenmerken van het jodendom komen ook 
interreligieuze en interculturele aspecten aan bod. 
  
Frans Van den Brande is oud-docent judaica o.a. aan de Hogeschool Zeeland. Hij 
is actief in de Antwerpse Contactgroep voor Joods-Christelijke Betrekkingen en 
in verschillende werkgroepen voor dialoog en trialoog tussen de 
monotheïstische religies. Hij geeft lezingen over o.a. jodendom.  

https://www.uitinvlaanderen.be/agenda/e/de-grote-politieke-verhalen-in-europa-liberalisme/557578e4-bbed-44a4-84de-a7b3c9bc1426
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Hij  organiseert en begeleidt studiebezoeken en andere reizen naar Israël en het 
Midden-Oosten onder meer voor Davidsfonds Cultuurreizen. 
Extra 
Nieuwsgierig naar meer? Schrijf u tijdens de eerste les in voor de uitstap naar 
joods Antwerpen o.l.v. Frans Van den Brande met bezoek aan een synagoge, de 
Kievitwijk en het diamantkwartier om af te sluiten met een uitgebreide koosjer 
maaltijd. 
 
Praktisch 
Data: ma. 9, 16, 23, 30 nov. en 7 dec. 2020 van 14 tot 16 uur 
Plaats: Cultuurcentrum Scharpoord. Maxim Willemspad 1 (zijstraat van de 
Meerlaan) 
Prijs: € 80 - € 70 (met Davidsfonds Cultuurkaart) 
Inbegrepen: koffie en digitale syllabus 
Info: 050 61 24 92 (Annie Poissonnier) en op 016 31 06 70 (Davidsfonds 
Academie) 
Inschrijven: www.davidsfonds.be/academie 

Betalen: Davidsfonds Academie: BE51 7350 2299 6462  
Code vermelden: KO20-Van den Brande 
 

BIJZONDERE ZOMERLEZINGEN 

BIJ DE PATERS DOMINICANEN IN KNOKKE-HEIST 
 

Zoals gewoonlijk gaan ook dit jaar in juli en augustus twee boeiende, leerrijke lezingen 

door bij de paters Dominicanen aan de Sparrendreef 91 in Knokke-Heist. 

Het onderwerp is dit jaar: “Over identiteit” 

Woensdag 22 juli 2020 om 20 uur:  
Bernard De Cock, o.p. (Orde van de Predikheren ) 

“Samen leven met elkaars verschillen” 
 

Woensdag 12 augustus 2020 om 20 uur: 
Ignace D’hert o.p. 

“Inspiratie uit bijbelse beelden” 
i.s.m. Orde van Sint-Jan, Markant, Neos, Pastorale Eenheid Tiberias en Davidsfonds 

Knokke. 

http://www.davidsfonds.be/academie
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Davidsfonds lidmaatschap met Cultuurkaart 2020-2021 – Met de Davidsfonds 
Cultuurkaart geniet u van een heleboel voordelen. U kunt de Cultuurkaart bemachtigen 
door ofwel boeken, cd’s en/of schoolbibbonnen te kiezen uit het ruime aanbod van 
Davidsfonds, ofwel door een vaste bijdrage te betalen. Hier de unieke formule met 
enkele keuzemogelijkheden. 
 

1. U KIEST VOOR BOEKEN, CD’S EN/OF SCHOOLBIBBONNEN 
a. U krijgt een Davidsfonds Cultuurkaart door minstens voor 40 euro boeken en/of 

cd’s uit het Davidsfonds aanbod te kiezen. 
Je kiest de boeken en/of cd’s onmiddellijk via de keuzebrochure van Davidsfonds (te 
verkrijgen bij voorzitster mevr. Annie Poissonnier, zie p. 28) of via 
www.davidsfonds.be  en ontvang de boeken/cd’s met de Davidsfonds Cultuurkaart 
thuis. Je bent dan lid van Davidsfonds Knokke.  

b. U krijgt een Davidsfonds Cultuurkaart door ten minste een schoolbibbon t.w.v. € 40 
te kopen. Die schenkt u aan een school naar keuze, of u laat de vrijwilligers van het 
Davidsfonds Knokke een school kiezen. Zo helpt u de directie en leerkrachten hun 
schoolbib te vullen of de klasbibs op te bouwen. 
Tip: beide opties kunnen gecombineerd worden. Men kan zowel boeken, cd’s én 
schoolbibbonnen kopen om uw Davidsfonds Cultuurkaart aan te vragen. 
 

2. U KIEST VOOR EEN VASTE BIJDRAGE 
 

Als u liever geen boeken of cd’s wilt, betaalt u een bijdrage van € 40. U krijgt uw 
Davidsfonds Cultuurkaart thuisbezorgd. U ontvangt geen boeken noch cd’s, maar bent 
dan wel lid van Davidsfonds Knokke. 

 Uitgestelde activiteiten – vtbKultuur Knokke-Heist en Davidsfonds Knokke volgden 

uiteraard de richtlijnen van de overheid n.a.v. de corona-crisis om vanaf 13 maart alle 

activiteiten af te lassen. Wij respecteerden ten volle de genomen beslissingen in het 

belang van de nationale en internationale gezondheid. 

‘Dwars door Centraal-Amerika’, reisavond met en door Dominiek Druart op 19 maart 

2020 wordt andermaal geprogrammeerd als extra avond in het jaarprogramma 2020-

2021 op donderdag 29 oktober 2020. 

http://www.davidsfonds.be/
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‘Révérence’, theater met en door Chris Lomme op 29 maart 2020 i.s.m. Cultuurcentrum 

werd geannuleerd. Kaarten kunnen hiervoor omgewisseld of terugbetaald worden van 

zodra het Cultuurcentrum Scharpoord weer voor het publiek open is. Volg hiervoor de 

website van het Gemeentebestuur Knokke-Heist alsook het Cultuurcentrum 

Scharpoord. 

Knipoogdag Ieper van 22 maart 2020 wordt hernomen op 21 maart 2021.  

Knuffeldag Wervik van 4 april 2020 wordt onder voorbehoud opnieuw gepland op 3 

april 2021. Alles zal nog bevestigd worden via onze website en op onze avonden in het 

werkjaar 2020-2021.  

Dank voor het begrip bij het nemen van deze noodzakelijke beslissingen.  

 vtbKultuur picknickt editie 2020 – 

Voor de 2e maal organiseert vtbKultuur 

Knokke-Heist een culturele picknick en 

dit helemaal in het teken van het 

jaarthema ‘Buren’.  

Op zaterdag 22 augustus 2020 (onder voorbehoud) fietsen we naar de buren. We 

bezoeken de tuinen van het kasteel van Oostkerke en in het Nederlandse Heile 

genieten we van een heerlijke picknick. We vertrekken ’s morgens aan het 

Cultuurcentrum Scharpoord.  Alle info en inschrijvingen via de website van vtbKultuur 

Knokke-Heist: www.vtbkultuur.be/knokke-heist 

 Verenigingenmarkt – Op zondag 20 september 2020 vindt van 10 tot 13 uur de 
verenigingenmarkt plaats op het Alfred Verweeplein. 
Onder het motto “Vrije Tijd + Plezier = Verenigingenmarkt” kun je aan diverse standen 
het rijke vrijetijdsaanbod in Knokke-Heist ontdekken. 

Maar liefst 95 sociaal-culturele verenigingen presenteren samen met de Cultuurraad 

Knokke-Heist en het Cultuurcentrum Scharpoord op een creatieve manier hun 

dynamische werking. Ook vtbKultuur Knokke-Heist en Davidsfonds Knokke zullen er 

zijn. Ook de werking Volksontwikkeling Knokke-Heist wordt voorgesteld. Maak kennis 

met ons bestuur en wie weet kom je er nieuwe, toekomstige buren-leden tegen! Of 

heb je wel zin of vrijwilliger bij Davidsfonds of vtbKultuur te worden.  
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Brusseldag vtbKultuur op 28 november 2020 

 
Op de jaarlijkse Brusseldag van vtbKultuur 
bezoeken we op zaterdag 28 november 2020 de 
unieke verzameling muziekinstrumenten vanuit 
de hele wereld in het prestigieuze 
Muziekinstrumentenmuseum, ook wel MIM 
genoemd aan de Hofbergstraat 2. De unieke 
collectie is ondergebracht in het voormalige 
warenhuis ‘Old England’ in het centrum van 
Brussel.  
 
 

Als de renovatiewerken in het prachtige restaurant achter de rug zijn (start 1 april 
2020), zullen we in principe lunchen in het MIM-restaurant met prachtig panorama 
over onze Vlaamse hoofdstad Brussel. Momenteel dus nog onder voorbehoud. 
Na een lekkere lunch, al dan niet in het MIM, bezoeken we het Joods Museum van 
België aan de Miniemenstraat 21 
 

In het Joods Museum van België bezoeken we de mooie tentoonstelling Tradities. 
Tradities laat je via enkele emblematische stukken kennismaken met de rituelen en de 
vieringen die het joodse jaar indelen. Deze rituelen begeleiden de belangrijkste 
momenten in het leven en zijn daarom tegelijk uniek en universeel. Bovendien creëren 
ze binnen de gemeenschap een band, ook met het sacrale. 
 
 
Tijdens het bezoek ontdek je 
tevens de muzikale tradities 
die bij deze rituelen horen, 
zowel uit het Oosten als het 
Westen. Deze expo staat 
onder de leiding van 
tentoonstellingscommissaris 
Zahava Seewald. 
 
 
Meer info in oktober 2020 op onze website www.vtbkultuur.be/knokke-heist.  

http://www.vtbkultuur.be/knokke-heist
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Programma 2020-2021 

We stellen heel graag ons 68e jaarprogramma aan u voor!  

Plaats: Cultuurcentrum Scharpoord – Maxim Willemspad 1 - Aanvang: stipt 20 u. 
 
vrijdag 9 oktober 2020 
DE BEVRIJDING & FOR FREEDOM MUSEUM   
Danny & Freddy Jones 
 
 
vrijdag 16 oktober 2020  
ZUIDWEST-ENGELAND 

Jan Thienpont & Rita Vanden Branden  
 

 
donderdag 22 oktober 2020  
COWBOY MET PENSIOEN - Theater  
Carry Goossens 
 
 

donderdag 29 oktober 2020  
DWARS DOOR CENTRAAL-AMERIKA 
Dominiek Druart  

 
 
vrijdag 20 november 2020  
EEN LEVEN ZONDER KANKER? 

Prof. Filip Lardon 
 
 
donderdag 3 december 2020 
NAAR EEN WERELD VAN GELUK 
Leo Bormans 
 

 

vrijdag 11 december 2020 
DE STILLE OCEAAN  
Patrick Dewilde 
 
 

vrijdag 8 januari 2021 
DE STERKTE VAN STILLE DIPLOMATIE 
Baron Frans Van Daele 
Fairtrade nieuwjaarsreceptie Volksontwikkeling 
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vrijdag 15 januari 2021 
IRAN, ZIEL VAN HET OUDE PERZIË 
Rik Taveirne 

 

 
zaterdag 23 januari 2021  
IT STILL DOESN’T MEAN A THING IF  
IT AIN’T GOT THAT SWING - Concert 

Tutu Puoane 
 
 
donderdag 28 januari 2021 
MET MARCO POLO DOORHEEN AZIË 
Jos Odeurs 

 
 
donderdag 4 februari 2021 
DE EERSTE BELGISCHE VROUW  
VEROVERT DE 7 TOPPEN 
Sofie Lenaerts 
 

 
donderdag 11 februari 2021 
BEAUTIFUL PLACES 
Jacques Martens 
 

 
vrijdag 5 maart 2021 

HOE RELIGIEUZE TEGENSTELLINGEN  
EEN GEMEENSCHAP KUNNEN VERRIJKEN 
Prakash Goossens 
 
 
donderdag 11 maart 2021 

NIEUW-ZEELAND:  
HET MOOISTE EINDE VAN DE WERELD 
Guido & Mia Vervoort 

 
 
zaterdag 20 maart 2021  
HOE BEDOELT U? - Cabaret  

Lukas Lelie  

 

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

 
zondag 20 september 2020 
VERENIGINGENMARKT KNOKKE-HEIST 

Alfred Verweeplein 

 
Cursussen Davidsfonds Academie 
Info in De Hoofdzaak 

 
Zaterdag 28 november 2020 
VTBKULTUUR BRUSSELDAG 
Instrumenten- en Joods Museum 

 
Zondag 24 januari 2021  
PRIJSUITREIKING 28e DAVIDSFONDS  
JUNIOR-JOURNALISTENWEDSTRIJD 
& TOAST LITERAIR 

 
Zondag 21 maart 2021 
KNIPOOGDAG IEPER 
vtbKultuur 

 
Zaterdag 3 april 2021 
KNUFFELDAG WERVIK  
(onder voorbehoud)  
vtbKultuur 

 
Mei 2021 
VERRASSINGSTRIP BIJ DE BUREN 

vtbKultuur  

 
Tussen 21 juni en 21 september 2021 
vtbKultuur PICKNICKT  
 
 
 
 

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 9 oktober tot 11 december 2020  

Openingsavond  

Davidsfonds – vrijdag 9 oktober 2020  

DE BEVRIJDING & FOR FREEDOM MUSEUM (lezing & projectie) 

Danny & Freddy Jones 

Danny en Freddy Jones, bezielers van het For Freedom Museum getuigen over de 
veldslag om de Zwinvlakte. Die strijd is bepalend geweest voor het einde van WO II in 
en rond Knokke-Heist en de regio. Boeiende presentatie over het waarom, hoe en door 
wie de veldslag om de Zwinvlakte gevoerd werd. Wij werden niet alleen door 
Canadezen bevrijd. Bovendien werd de Duitse bezetter door veel gebundelde krachten 
verslagen. Er vielen veel slachtoffers onder de soldaten en burgers.  
 
Als zonen van een Britse bevrijder tonen ze ook een unieke film over de bevrijding van 
Knokke op Allerheiligen 1 november 1944 waarop tal van Knokke-Heistenaren 
herkenbaar zijn. Tenslotte belichten Danny en Freddy hun passie voor het For Freedom 
Museum toe met het ontstaan en de plannen voor de toekomst. Een unieke en 
onvergetelijke avond gebracht door mensen van bij ons die vinden dat de jeugd lessen 
moet blijven trekken. Tenzij we alles vergeten. Dat kan en mag niet. 
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vtbKultuur – vrijdag 16 oktober 2020 

ZUIDWEST-ENGELAND: VAN CORNWALL TOT WILTSHIRE (fotografie & film) 

Jan Thienpont & Rita Vanden Branden 

 
Dit minder bekende deel van Engeland zal vele bezoekers verrassen.  
Spontaan voel je 
sympathie voor deze 
prachtige streek waar 
geschiedenis en legenden 
levendig worden 
gehouden in de vele 
landhuizen en kastelen 
met hun sierlijke tuinen 
zoals o.a. Tintagle, 
Buckland Abbey, Mount 
Edgcumbe, Cotehele, St. 
Michael’s Mount, 
Lanhydrock, Wilton House 
en het Eden Project. 
 
Rond de hele rotsige kust loopt een wandelweg (South West Coastal Path) die kleine 
vissersdorpen, verdoken kreken, woeste landtongen en bedrijvige havensteden 
verbindt, o.a.: Lynmouth, Newquay, Land’s End, Mousehole, St. Ives, Penzance, 
Plymouth, Dartmouth, Torquay, Lulworth Cove, Old Harry Rocks. 
De stille, charmante dorpjes in het groene golvende binnenland contrasteren sterk met 
de grootse historische bouwwerken in drukke steden (Truro, Wells, Exeter, Bath, 
Salisbury). 
 
Met Jan en Rita Thienpont-Vanden Branden bezoeken we uitgestrekte heidevlakten, 
zoals Bodmin Moor, Dartmoor en Exmoor. We genieten van een ontmoeting met wilde 
paarden en herten. De beroemde steencirkels van Stonehenge en Avebury hebben hun 
mysterieuze aantrekkingskracht nog niet verloren. Zuidwest-Engeland om van te 
snoepen! 
 
In aanwezigheid van Z.E. Martin Shearman, Ambassadeur van het Verenigd 

Koninkrijk in België en ereconsul Daniël De Cock uit Knokke-Heist. 
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Cultuurcentrum i.s.m. DF & vtbKultuur – donderdag 22 oktober 2020 

COWBOY MET PENSIOEN (theater) 

Carry Goossens 

Acteurs gaan niet met pensioen. Cowboys ook niet. Daar hebben ze een goede reden 
voor. Dat wil Carry Goossens samen met drie muzikanten op lichtvoetige wijze komen 
toelichten. 
Wat als je in de stille herfst van je leven een brief in je postbus krijgt waarin je 
vriendelijk, doch met klem, verzocht wordt om met pensioen te gaan? Dat doet iets 
met een mens. Want wat als je eigenlijk niet met pensioen wil gaan? 
 

 
 

AANKOOP KAART IN SCHARPOORD VOORAF VERPLICHT  

10 EURO/pers. alleen voor leden Volksontwikkeling  

16 EURO/pers. voor niet-leden Volksontwikkeling  

 
vtbKultuur – donderdag 29 oktober 2020 

DWARS DOOR CENTRAAL-AMERIKA (fotografie & film) 

Dominiek Druart  

Dominiek Druart maakte een avontuurlijke reis door Midden-Amerika. In zijn nieuwe 
reisdocumentaire neemt hij u mee door een wereld vol verrassingen. De enorme 
diversiteit aan natuur en cultuur is nauwelijks met woorden te beschrijven.  
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U proeft van regen- en nevelwouden, van indrukwekkende hooglanden, koloniale 
stadjes en vulkanische gebieden. Dominiek is onder de indruk van de fascinerende 
indianenbevolking met hun mysterieuze cultuur. Hij maakte kennis 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 op 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!  
 
Deze avond was oorspronkelijk geprogrammeerd op 19 maart 2020 maar wegens de 
maatregelen n.a.v. het Corona-virus werd dit afgelast.  
Deze avond krijgen alle vtbKultuur- en Volksontwikkelingleden er dus extra bij in het 
jaarprogramma 2020-2021.  
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Davidsfonds – vrijdag 20 november 2020  

EEN LEVEN ZONDER KANKER? (lezing & projectie) 

Professor Filip Lardon 

Het kankeronderzoek staat aan de vooravond van grote ontdekkingen. Professor Filip 
Lardon voorspelt dat tussen dit en tien jaar 80 procent van de mensen met kanker 
chronisch zal kunnen behandeld worden. ‘Naar een wereld zonder kanker?’ is een 
voordracht vol hoop. Filip Lardon, hoogleraar aan de Faculteit Geneeskunde en 
Gezondheidswetenschappen en diensthoofd van het Centrum voor Oncologisch 
Onderzoek van de Universiteit Antwerpen, beschrijft helder en bevattelijk hoe de 
wetenschap zeer snel terrein wint en stilaan de ziekte inhaalt.  
 

 
 
In deel 1 legt hij uit wat we nu weten over kanker, hoe de ziekte ontstaat, hoe een 
kankercel ontspoort. Is het gewoon brute pech? Is het genetisch bepaald? In deel 2 blikt 
hij vooruit. Welke nieuwe, revolutionaire therapieën worden ontwikkeld? Betekenen 
die het einde van chemo? En kunnen we straks kanker in een vroeg stadium opsporen 
op basis van een druppeltje bloed? De toekomst ziet er mooi uit. Het moment dat 
mensen niet meer bang hoeven te zijn voor kanker komt elke dag een stapje dichterbij. 
Het is nu aan kanker om bang te worden, voorspelt Lardon.  
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Davidsfonds – donderdag 3 december  2020  

NAAR EEN WERELD VAN GELUK (lezing & projectie) 

Leo Bormans 

Leo Bormans reist de wereld rond voor zijn onderzoek 

naar maakbaar geluk. Hij is auteur van internationale 

bestsellers als ‘The World Book of Happiness’ en ‘The 

World Book of Hope’ waarin hij het meest recente 

wetenschappelijk onderzoek bundelt naar de kracht 

van geluk en hoop. Hij is Distinguished Lecturer aan 

de Erasmus Universiteit van Rotterdam en geeft 

wereldwijd adviezen aan beleidsmakers, managers, 

zorgverstrekkers.      Copyright Yann Bertrand 

Hij besteedt aandacht aan geluk en welbevinden voor iedereen en niet alleen de ‘happy 
few’. In zijn boek ‘Word optimist’ krijg je negen toetsstenen voor een positief leven. Hij 
is betrokken bij gespecialiseerde workshops voor specifieke groepen 
(drugsverslaafden, studenten, lerarenopleiding, actieve burgers, begeleiders in de 
palliatieve zorg, probleemjongeren, oudere mensen, mensen met mentale problemen). 
Hij wil steeds de mensen in beweging zetten. 
 

vtbKultuur – vrijdag 11 december 2020 

DE STILLE OCEAAN: VAN MICRONESIË TOT HAWAÏ (fotografie & film) 

Patrick Dewilde 

De Stille Oceaan beslaat een derde van het aardoppervlak maar is een van de minst 
bekende gebieden op onze planeet. Duizenden jaren lang leefden de inwoners van de 
Stille Zuidzee er in relatieve isolatie. De drie grote bevolkingsgroepen, Melanesiërs, 
Micronesiërs en Polynesiërs, zwierven uit over de honderden eilanden en atollen. In 
1521 was Magellaan de eerste om de Oceaan over te varen en dit enorme gebied te 
openen voor de westerse wereld. Eerst Spanje en later Engeland, Frankrijk, Duitsland, 
Japan en de VS waren er actief en hebben hun sporen nagelaten. Sinds de jaren '70 zijn 
de meeste eilanden onafhankelijk maar ze worden geconfronteerd met problemen ten 
gevolge van de opwarming van de aarde.  
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Met fotograaf en cineast Patrick Dewilde genieten we van de overweldigende 
natuurpracht in Micronesië: de Rock Islands op Palau zijn werelderfgoed. Oude 
culturen hebben mysterieuze steden achtergelaten zoals Nan Madol op het eiland 
Pohnpei. Maar hoe leven de mensen er vandaag, hoe combineren ze de oude 
matriarchale structuren met 
moderne democratische 
gebruiken, hoe gaan ze om 
met problemen als de 
stijging van het zeeniveau, 
steeds krachtiger wordende 
orkanen, tsunami's en El 
Niño...?  
  
 
Hawaï is de jongste eilandengroep ter wereld, met actieve vulkanen die nog steeds uit 
de oceaan oprijzen. Hawaï bleef onontdekt tot Captain Cook er in 1788 toevallig terecht 
kwam. Toch woonden er al meer dan 1000 jaar Polynesiërs die een heel eigen cultuur 
hadden opgebouwd. In 1959 werd het de 50e staat van de VS. De contrasten zijn er 
groot: Honolulu en Waikiki Beach zijn super-mondaine badplaatsen maar liggen op 
slechts enkele kilometers afstand van weinig toegankelijke maar spectaculaire bergen 
en valleien. De bekendste inwoner van Hawaï is pater Damiaan die op een bijna 
onbereikbaar deel van het eiland Molokai vele melaatsen verzorgde tot hij zelf aan de 
ziekte overleed. Hij werd enkele jaren geleden tot de grootste Belg aller tijden gekozen.  

 

Het Gulden Boek van Volksontwikkeling 

Davidsfonds Knokke bestaat 93 jaar en vtbKultuur Knokke-Heist 98 jaar! 

Sinds 1957, dit is al 63 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. 

Door de coronamaatregelen konden de citaten uit de gulden boeken niet overgetikt 

worden. Een ongeoorloofde verplaatsing naar Gilbert Vancaillie en Liliane, waar de 

gulden boeken liggen, was niet toegestaan. Zodra dit wel weer mag, zal dit artikel op 

zowel de website van vtbKultuur Knokke-Heist als Davidsfonds Knokke gepubliceerd 

worden. 



 

 

24 

Onderzoekscompetentie Roy en Louis 

Op 22 november 2019 - tijdens de vtbKultuur-avond Laos met Dirk Rosseel - hebben 
Roy Barneveld (zoon van bestuurslid Patricia De Groote) en zijn neef Louis Sey van het 
6e jaar Humane Wetenschappen uit de Makz in het kader van hun 
onderzoekscompetentie een enquête afgenomen bij de leden van Volksontwikkeling. 
Als onderzoeksproject kozen ze voor: de kijk van gepensioneerden op het leven 
(vrijetijdsbesteding, gezondheid, familie, …). 
 
De vragenlijst bestond uit vragen over hobby’s, reizen, sporten, het sociale leven, … 
Met meer dan 120 ingevulde enquêtes en enkele interviews konden de tieners aan de 
slag met hun onderzoek.  
Als belangrijkste conclusie van dit onderzoek blijkt dat het merendeel van de mensen 
het heel belangrijk vindt om sociale contacten te onderhouden en te blijven bewegen. 
De boeiende onderwerpen en diverse reportages van vtbKultuur spreken de mensen 
aan om een leuke avond te beleven. 
 
Roy en Louis maakten tabellen en grafieken en een prachtige PowerPointpresentatie, 
die ze begin mei hebben voorgesteld aan de leerkracht. Ze hopen op een goed 
resultaat en willen iedereen die hieraan meewerkte nogmaals hartelijk danken. 

 

 

 
 
 

KONINKLIJK TONEELGEZELSCHAP KNOKKE-HEIST 
 

DE TANTE VAN CHARLIE 
Klucht van Brandon Thomas in een bewerking en regie van Dominique Berten 

donderdag 17, vrijdag 18 en zaterdag 19 december 2020 
 

DE PINEUT 
Blijspel van Georges Feydeau in een bewerking en regie van Jan Charles 

donderdag 25, vrijdag 26 en zaterdag 27 maart 2021 
 

Info en kaarten: Dirk Timmerman (0495 366610), Dominiek Segaert (0479 691865), 
www.ktkh.be, leden en Cultuurcentrum Scharpoord 

 

http://www.ktkh.be/
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zaterdag 11 juli 2020 – Cultuurcentrum Scharpoord Knokke – 11 u. 
Concert 

 
Tickets: € 2 in CC Scharpoord 

 

       

 

 

 

Zondag 27 september 2020 
ONDER VOORBEHOUD 

 
18 JAAR VRIENDSCHAP VOOR DE FILIPPIJNEN 

 
ONTWIKKELINGS- & ONDERWIJSPROJECT DAVAO DEL SUR 

Dominiek & Leah Segaert-Gallego & Magalie 
 

NIEUW: MANGROVEN- EN WATERPROJECT PIAPE & GUIHING 
 

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

tombola – Filippijns dessertenbuffet – Fair Tradebar – overzicht 18 jaar VVF 
Deelname: € 20 – Kinderen tot 13 jaar: € 13 

 
Kaarten: 0479 691865 – www.vvfilippijnen.be - dominiek.segaert@skynet.be 

 
M.m.v. Gemeentebestuur Knokke-Heist – Jeugdhuis ‘t Verzet 

 

 

http://www.vvfilippijnen.be/
mailto:dominiek.segaert@skynet.be
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Wij nodigen u uit om 35 EURO  te storten met het  

BIJGAAND OVERSCHRIJVINGSFORMULIER.  

GRAAG TEN LAATSTE TEGEN 31 JULI 2020. 

Dan krijgt u ook TIJDIG de gele 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 IBAN BE94 4732 1480 2114 
(BIC KREDBEBB) van VOLKSONTWIKKELING KNOKKE-HEIST – p/a Middeldiep 1 – 8301 
KNOKKE-HEIST met vermelding NIEUW LID 2020-2021.  

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 bent verhuisd  – uw nieuw adres meedelen alsook 
spelfouten in naam en/of adres. 

 

 

Op vertoon van de nieuwe gezinskaart Volksontwikkeling én uw geldige 
identiteitskaart krijgt u tot eind december 2020 de UIT-PAS volledig gratis. Ga hiervoor 
naar 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 (SEN) direct 
mee. Vorig jaar al een UIT-pas? Breng deze a.u.b. zeker mee!  

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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Donderdag 22 oktober 2020 – Cowboy met pensioen 
Carry Goossens (theater)  
€ 10 per kaart i.p.v. € 16  
 

Zaterdag 23 januari 2021 – It still doesn’t mean a thing if it ain’t got that swing  
Tutu Puoane (jazzconcert)  
€ 10 per kaart i.p.v. € 18 
 

Zaterdag 20 maart 2021 – Hoe bedoelt u? 
Lukas Lelie (cabaret) 
€ 10 per kaart i.p.v. € 17 
 

De kaarten worden vooraf aan de balie van het Cultuurcentrum besteld én betaald. 
U dient de gele gezinskaart Volksontwikkeling voor te leggen om de voordeelprijs te 
krijgen. 
Enkel inwonende gezinsleden hebben recht op een voordeelkaart.   
Aangekochte kaarten worden niet terugbetaald. 
 

Voor reservatie van activiteiten in Scharpoord  voor het werkjaar 2020-2021 
krijgt u informatie in de seizoensbrochures van het Cultuurcentrum wanneer 

die van start gaan. 
 

 

BEWAAR DIT NUMMER ZORGVULDIG !  

VOLGEND NUMMER VERSCHIJNT  

MIDDEN DECEMBER 2020! 

 

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 
 

VTBKULTUUR KNOKKE-HEIST      
 

Marc Cordy – Boudewijnlaan 95 – 8300 Knokke-Heist – 0498 806053 
Patricia De Groote  (penningmeester vtbKultuur) – Koningslaan 31/33  

 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 

 

 

 

mailto:annie.poissonnier@gmail.com
mailto:dominiek.segaert@skynet.be
mailto:canseeuw@gmail.com

