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De Hoofdzaak geeft u een extra cultuurvaccinatie in 2021-2022! 

Volksontwikkeling verbindt iedereen met klank voor 

       

 

 

 

 

 
 
 

Van de beelden op stelten van Sculpture Link tot de 
ooievaars in het Zwin. Cultuur en natuur ontmoeten 
elkaar in Knokke-Heist! 

 

Voorstelling programma 2021-2022! Hernieuwing lidmaatschap! 
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Uitstappen 
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Voorwoord 

Beste leden en vrienden van Volksontwikkeling, Davidsfonds en vtbKultuur 
 
‘Vlaanderen is het best bewaarde geheim in Vlaanderen!’ glimlachte en knipoogde 
Peter De Wilde, nationaal voorzitter Davidsfonds onlangs tijdens een corona-interview 
in Trends. Laat corona nu net ook het anders gaan denken over onze identiteit en onze 
culturele doelstellingen in versnelling te hebben gebracht. Meer dan ooit willen we met 
deze nieuwe uitgave van De Hoofdzaak onze werking van zowel Davidsfonds Knokke 
als vtbKultuur Knokke-Heist als twee unieke vaccinaties tegen het doemdenken 
vooropstellen. Samen met alle verenigingen in Knokke-Heist, de Cultuurraad, het 
Gemeentebestuur en onze culturele partners binnen het Cultuurcentrum zullen we 
tonen dat we meer dan ooit onze deuren weer veilig, maar zeker willen openen.  
  
Op 12 december 2020 namen we afscheid van Willy Lenaers, nationaal voorzitter 
vtbKultuur die werd opgevolgd door Edith Vervliet. Dank, Willy! 
Kers(t)vers voorzitster Edith verwoordde de hoop onlangs als volgt: ‘Onze samenleving 
is diverser dan ooit. Voor vtbKultuur zie ik daarin een rol van actief burgerschap met 
kansen, eerder dan hindernissen. Onze vereniging heeft een verbindende rol. We zijn 
allemaal ‘nieuwkomers’ in de interculturele wereld van vandaag. Vooral na corona 
dienen we meer samen te werken. In dit jubileumjaar voor vtbKultuur – 100 jaar – 
dienen we te innoveren en open te staan voor nieuwe impulsen. We dienen een warme 
ontmoetingsplek te zijn voor mensen met dezelfde passie: cultuur beleven, samen 
ervan genieten en impressies delen.’  
  
Iets waar Peter De Wilde in zijn nawoord in het juli-nummer van ‘ Het Accent van 
Davidsfonds duidelijk op terugkomt: ‘We moeten op zoek gaan naar verdieping. Het is 
meer dan ooit belangrijk om na deze crisis vooruit te kijken. Waar willen we staan als 
alles weer normaal wordt? Hoe zorgen we dat Vlaanderen die bezielde plek blijft die ze 
nu is? En… hoe garanderen we onze authenticiteit? Hoe reizen we naar… morgen?’ Ook 
tijdens zijn 11 juli-rede in De Warande in Brussel op 9 juli beklemtoonde de voorzitter 
het belang van blijven ontdekken van het eigen land om de Vlaming die naar het 
buitenland trekt, met fierheid over zijn land te laten vertellen.  
  

En de Bond Zonder Naam laat ons dromen zonder grenzen: 
Droom zonder grenzen 

 

Dit neemt niemand ons af: 
tijd om te dromen van een nieuw begin 
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tijd om te dromen van een warmere wereld 

tijd om te dromen van ware liefde 

tijd om te dromen van inspiratie en groei 
tijd om te dromen van zachtheid 

tijd om te dromen van wereldvrede 

tijd om te dromen van gerechtigheid 

tijd om te dromen van de kracht van stilte 

Droom zonder grenzen 

Ik droom met je mee. 
  
Wij van Volksontwikkeling dromen met u mee. Elke dag is een nieuw begin!   
We wensen u allen een prachtige zomer toe!  
Jullie heel enthousiast DF-, vtbKultuur- 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. Deze foto werd genomen voor de coronamaatregelen. 
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Ontdek onze leuke, culturele FIETSTOCHTEN  
in de mooie natuur van onze gemeente! 

  
Vanaf heden vind je 2 tochten, waarvan een doorheen het mooie pittoreske ‘Knokke 
en Zoutelandschap’ van 17 km lang en kan je er nog een ontdekken in ‘Het heden en 
verleden van  Heist’ van 19 km lang. In beide fietstochten ligt de nadruk op cultuur, 
natuur en ontspanning en ze zijn geschikt voor het hele gezin! Er zijn heel wat 
stoppunten, ook bij de vele bezienswaardigheden,  interessante weetjes of gewoon om 
de kinderen even te laten genieten op een speelpleintje.   
Via de website vtbKultuur Knokke-Heist kan je de fietstochten downloaden en 
afdrukken. Of je haalt ze gewoon op in het toerismebureau of het 
Cultuurcentrum Scharpoord: fietstocht Knokke-Zoute en/of fietstocht Heist. 

  
Er is ook een podcast voorhanden die je gemakkelijk via de website op je smartphone 
kan downloaden: ‘ga naar activiteiten en selecteer de fietstocht’.  
https://www.vtbkultuur.be/knokke-heist.  Veel fietsplezier!  
 

Onze fijne wandelzoektochten (van januari tot juni) staan nog steeds online. 
 
Dank aan Patricia De Groote alsook aan ons 
trouw VO-lid Bertrand De Bouvere voor de 
fijne medewerking aan de samenstelling 
van de leuke zoektochten alsook aan 
Myriam De Krock en Michel Ghys voor de 
fietstochten!   
  
   

 

https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/files3.vtbkultuur.be/pdfs/FietstochtKnokkeZoute2021.pdf
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/files3.vtbkultuur.be/pdfs/FietstochtHeist2021.pdf
https://www.vtbkultuur.be/knokke-heist
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DAVIDSFONDS KNOKKE IN CORONATIJDEN 
 

Het afgelopen jaar staat in het geheugen van veel mensen gegrift.  De impact van het 
Covid-19-virus en de strenge maatregelen hadden hun invloed op ons 
familiaal en sociaal leven. Ook binnen onze vereniging Davidsfonds Knokke zal de 
pandemie zijn sporen nalaten en noteren wij een verloren jaar in onze rijke annalen.  
Onze geplande activiteiten voor het werkjaar 2020-2021 werden op één na (de 
gebroeders Jones) geschrapt, ondanks de nieuwe strenge Covid-maatregelen en de 
goede samenwerking met het personeel van het CC Scharpoord.  Niettemin bleven wij 
niet bij de pakken zitten en werden onmiddellijk nieuwe boekingen vastgelegd voor ons 
nieuwe werkjaar 2021-2022.    
Daarnaast hebben wij de Junior Journalistenwedstrijd georganiseerd voor de leerlingen 
van het 5e en 6e leerjaar in onze lagere scholen.  Opnieuw lieten deze kinderen hun 
sterkste literaire kantjes zien en leverden zij opnieuw boeiende werkstukken af.  Dit 
voorjaar mochten wij de laureaten bekronen voor hun prestaties en verkregen zij elk 
een stapeltje jeugdboeken als beloning voor hun mooie resultaat.  
Ondertussen bleef Davidsfonds Nationaal niet bij de pakken zitten en creëerden zij 
digitale oplossingen om de sociaal-culturele stilstand in te 
vullen.  Verschillende webinars werden georganiseerd om geboekte sprekers een 
forum te geven.  Het boekenaanbod werd uitgebreid en de voordelen naar boeiende 
tentoonstellingen, musea en rondleidingen werden uitgebreid.  Lokaal organiseerde 
CC Scharpoord mooie initiatieven binnen de grenzen van de Covid 19-maatregelen en 
werd de culturele leemte toch ingevuld.  
Inmiddels staan wij paraat om het nieuwe werkjaar in te leiden.  In samenwerking 
met vtbKultuur Knokke-Heist hebben wij onder de noemer Volksontwikkeling Knokke-
Heist het nieuwe programma uitgestippeld en klaargemaakt.  Momenteel wachten wij 
op nieuwe Covid-richtlijnen tot het opstarten van onze voorstellingen in het auditorium 
van het CC Scharpoord, maar met hetzelfde enthousiasme zullen wij u ontvangen.    
Voor de uitbreiding van ons bestuur zoeken wij nog actieve medewerkers, die een 
handje wensen toe te steken in onze organisatie.   Van het uitvoeren van eenvoudige 
taken tot het invullen van bestuursfuncties binnen onze vereniging hopen wij nieuwe 
mensen te kunnen verwelkomen.  Heeft u wat vrije tijd en voelt u zich geroepen om 
zich te engageren binnen een bloeiende vereniging? Neem dan contact op met onze 
Davidsfonds-bestuursleden, die u verder zullen helpen.  
Na dit sobere jaar nemen wij de draad weer op en hopen wij u opnieuw te mogen 
ontvangen op onze geplande voorstellingen.   
  
Namens het voltallige Davidsfondsbestuur - Christiaan Anseeuw 



 

 

6 

DAVIDSFONDS KNOKKE EN WESTKAPELLE 
LIETEN JONGEREN OVER SCHATTEN SCHRIJVEN 

 

Voor de 28e maal organiseerden de vrijwilligers van Davidsfonds Knokke en 
Westkapelle de Junior Journalistenwedstrijd.  
Geïnspireerd door het Davidsfonds jaarthema “Schatten”, werden de leerlingen van 
het 5e en het 6e leerjaar uitgedaagd om een verhaal te schrijven over een schat die 
voor hen het nieuws waard is.  
De Junior Journalistenwedstrijd is elk jaar opnieuw een uitdaging en manier om 
schrijven en taal in de kijker te zetten. Het Davidsfonds wil de jongeren steeds 
opnieuw motiveren om de Nederlandse taal hoog in het vaandel te dragen. Het blijft 
belangrijk om een verzorgde taal en een correcte spelling te gebruiken.  
 

Louise Pierets met “Mijn schatten” en Femke De Leyn met “De schat van de toekomst” 
zijn dit jaar de winnende journalisten. Beiden zijn leerlingen aan de Sint-Jansschool 
Knokke.  

 
 
Samen met honderden andere leerlingen van het 5e en 6e leerjaar van de 
Heilig Hartschool, de Margaretaschool en de Sint-Jansschool namen zij deel aan de 
nationale wedstrijd rond het thema “Schatten”. . 
 
De overige finalisten: Lily Van Kerckhove, Baptiste Durnez, 
Louis Anné, Juline Vervarcke, Marcel van Wynsberghe, Lott Cardon, Pauline De Mets, 
Chloé Boets, Noah Herman, Arthur Verbraeken, Julius Vankersschaever, 
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Anaïs Daoudi Asila, Riley Baert, Sylvia Goudsmedt, Caprice De Laet, Elias 
Andrew Kouz, Birger Martens en Amaury Schuerwegh.   
De jury bestond dit jaar uit Christiaan Anseeuw, Johan Cabooter, An Dhoore, 
Annie Poissonnier en Dominiek Segaert.  
 

 
 

Corona gooide dit jaar roet in het eten! De feestelijke prijsuitreiking op “Toast Literair”, 
gepland op 24 januari 2021, kon helaas niet doorgaan. De winnende leerlingen 
mochten daarom hun diploma en boekenpakket heel recent op school in ontvangst 
nemen.  
De twee laureaten namen ook deel aan de nationale finale 25 april 2021 in het Vlaams 
Parlement in Brussel.   
 

Annie Poissonnier 
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organiseert i.s.m.  
Davidsfonds Knokke 

 

Frankrijk in een notendop  
Een geschiedenis van grote mannen  

Prof. Hans Cools (KU Leuven)  
 

Van stamhoofd Clovis tot president Macron  
De evolutie van de macht in Frankrijk  

De nagalm van ‘L’état, c’est moi’  
 
 
 
 
 

  
‘L’état, c’est moi’, zo zou Lodewijk XIV critici de mond hebben gesnoerd. Als koning die 
zijn gezag van God had ontvangen kwam hem immers (alvast in theorie) alle macht toe. 
Hoewel de Franse Revolutie een einde leek te maken aan deze vorm van koninklijk 
gezag, vertoonden ook na 1789 nog tal van Franse staatshoofden monarchale trekjes.  
Ook de huidige Franse grondwet, die in de nasleep van generaal 
de Gaulles machtsovername van 1958 tot stand kwam, kent de president van de 
republiek buitengewoon veel macht toe.   
Fransen die veel van hun overheid verwachten, spreken vaak bewonderend over de 
‘grote mannen die hun geschiedenis hebben gemaakt.’ In deze cursus reis je door de 
tijd met Hans Cools en ontmoet je vijf van hen: Clovis, Lodewijk XIV, 
Napoleon Bonaparte, Charles de Gaulle en Emmanuel Macron. Allen staan zij in een 
lange traditie en er bestaan meer gelijkenissen tussen dan je misschien op het eerste 
zicht zou denken. 
Prof. Hans Cools is verbonden aan de KU Leuven. In zijn onderzoek en onderwijs legt hij 
zich toe op de politieke, culturele en sociale geschiedenis van vroegmodern Europa 
(1450-1650). Daarbij gaat zijn aandacht vooral uit naar de Nederlanden, Italië en 
Frankrijk.  
 
 
 

https://www.uitinvlaanderen.be/agenda/e/de-grote-politieke-verhalen-in-europa-liberalisme/557578e4-bbed-44a4-84de-a7b3c9bc1426
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Praktisch:  
Data:  maandag 20, 27 september,   
11, 18 en 25 oktober 2021,  
telkens van 14 tot 16 uur.  
Plaats: Cultuurcentrum Scharpoord   
 
 

 

Organisatie i.s.m. Davidsfonds regio Knokke-Heist, 
CC Scharpoord en vtbKultuur Knokke-Heist  
Prijs: € 82 of € 72 (met Davidsfonds lidkaart)  
Inbegrepen: koffie en digitale syllabus  
Info en inschrijven via www.davidsfondsacademie.be  
Betalen: Davidsfonds Academie: BE51 7350 2299 6462  
Cursuscode: KN21-237  vermelden  

 

 
 
 

http://www.davidsfondsacademie.be/
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ZOMERLEZINGEN IN DE DOMINICANENKERK  

I.S.M. DAVIDSFONDS KNOKKE  

Identiteit… Weten we dan niet meer wie we zijn? Waar de plek ligt waar we ons leven 
willen leiden? Welke de waarden en normen zijn die onze levensstijl veilig stellen? 
Vanzelfsprekend toch!? Dus ... toch liefst naar een katholieke school?   
Die vanzelfsprekendheid bestaat al lang niet meer. We leven met andere culturen en 
godsdiensten samen. Sommigen voelen zich hierdoor bedreigd. Het vreemde, 
ongekende boezemt angst in. Is  samenleven met mensen uit een andere cultuur of 
godsdienst wel mogelijk ?   
Misschien denk je: mensen die zich christen noemen, staan toch open voor 
iedereen? Maar moeten we tegelijk niet onze eigen traditie veilig stellen?   
De meningen zijn heel uiteenlopend.   
Twee avonden om de visies hopelijk wat aan te scherpen.  
  
Dinsdag 20 juli om 20 u.: "Samen leven met elkaars verschillen" door Bernard de 
Cock o.p.  
Dinsdag 10 augustus om 20 u.: "Over identiteit - inspiratie uit Bijbelse beelden" 
door Ignace D'hert o.p.  
   
Reservatie vooraf noodzakelijk. Uw overschrijving van 10 Euro op BE 98 7380 3315 
2093 van "Geloof en zingeving" geldt als inschrijving. Geen voorbehouden plaatsen.    
    
U bent van harte welkom  
Lut De Brauwer, lekendominicaan  
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* KnipoogDag Ieper – Op zondag 29 augustus 
2021 reist vtbKultuur Knokke-Heist af naar 
Ieper voor de KnipoogDag, de jaarlijkse 
culturele hoogdag van vtbKultuur die wegens 
corona tweemaal werd uitgesteld. Op het 
programma staat een begeleide busrondrit 
met bezoek aan het Bedford House Cemetry 
(een serene begraafplaats in de tuinen van 
een vroeger kasteeldomein), Bayernwald 
(een unieke Duitse site met mijngangen, -
schacht, loopgravenstelsel en bunkers) en 
The Pool of Peace (een van de imposante 
mijnkraters van de Westhoek). Na een 
smakelijk middagmaal kunnen we in de 
namiddag heel wat monumenten, musea en 
kerken bezoeken, afgewisseld door heerlijke 
miniconcertjes op de historische locaties. Nog 
enkele plaatsen vrij. 
 Info www.vtbkultuur.be/knokke-heist.be  
   
 

* Verenigingenmarkt – Op zondag 26 september 2021 vindt van 10 tot 13 u. de 
verenigingenmarkt plaats in de tuinen van het Cultuurcentrum Scharpoord. Bijna 100 
sociaal-culturele verenigingen zullen hun dynamische werking voorstellen. Ook 
vtbKultuur Knokke-Heist en Davidsfonds Knokke zullen er zijn.  

De samenwerking Volksontwikkeling Knokke-
Heist wordt voorgesteld. Maak zeker kennis met 
ons bestuur!  
Misschien krijg je wel zin om vrijwilliger bij 
Davidsfonds Knokke of vtbKultuur Knokke-Heist 
te worden.  

   
 

http://www.vtbkultuur.be/knokke-heist.be
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* Nieuwe voorzitter vtbKultuur provinciale stuurgroep West-Vlaanderen – Op 
zaterdag 12 juni werd de nieuwe provinciaal voorzitter Patricia De Groote aan de 
voorzitters van de West-Vlaamse afdelingen van vtbKultuur voorgesteld. Ook directeur 
Griet Janssens en nationaal voorzitter  Edith Vervliet waren er bij in de prachtige 
omgeving van het provinciaal Bulskampveld-Lippensgoed in Beernem. Patricia neemt 
de fakkel over van Johan Dessein die net 70 werd, wat volgens de statuten betekent 
dat zijn mandaat ten einde loopt. Johan was 10 jaar lang een gedreven voorzitter en 
blijft nog actief als lid van de provinciale stuurgroep en als voorzitter van de lokale 
afdeling in Damme.   
Patricia De Groote werd 7 jaar geleden bijzonder actief 
als vrijwilliger binnen vtbKultuur Knokke-Heist en is 
sinds enkele jaren ook actief in de provinciale 
stuurgroep. vtbKultuur Knokke-Heist wenst samen met 
alle sympathisanten en leden, ook van 
Volksontwikkeling Patricia te feliciteren met dit 
engagement! Knokke-Heist zendt zijn… dochters uit! 
Met een dame aan het roer is de toekomst verzekerd 
in West-Vlaanderen!  
Zetelen verder in de PS: Jacques Croos, Guido Deloof, 
Johan Dessein, Linda Deruyter, Dominiek Segaert, Yves 
Vierstraete. 

 
* Vergadering vtbKultuur – Foto na een coronaveilige vergadering op het strand van 

Knokke-Heist in juni 2020. 
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Lidmaatschap 
 

* Nieuwe formule Cultuurlidmaatschap vtbKultuur – Natuurlijk biedt de abonnementskaart 
Volksontwikkeling alle mooie activiteiten (lezingen en reisreportages) aan tegen de prijs van 35 
EURO in een abonnementsformule i.s.m. Davidsfonds Knokke.  
Wist je echter dat je voor 20 EURO extra ook lid bent van vtbKultuur en korting krijgt op alle 
activiteiten van vtbKultuur in heel Vlaanderen en onze hoofdstad Brussel? Hieronder een 
smaakmaker waarom je die kaart echt in huis moet hebben.  
 

 Jouw voordelen op een rijtje:   
Je kan aan alle activiteiten van alle vtbKultuur-groepen deelnemen aan ledenprijs. Jaarlijks 
staan er ongeveer 2500 vtbKultuur-activiteiten op de agenda. Je vindt ze op 
www.vtbkultuur.be/activiteiten.  
Je krijgt 5 euro korting bij de aankoop van een Open Monumentenkaart. Je betaalt dan 20 in 
plaats van 25 euro. Met een Open Monumentenkaart krijg je toegang tot uitzonderlijke 
erfgoedplaatsen in Vlaanderen en heel wat kortingen en voordelen bij meer dan 250 
monumenten in Vlaanderen.  
Je krijgt 6 euro korting bij de aankoop van een Museumpas. Je betaalt dan 53 in plaats van 59 
euro om een jaar lang de permanente tentoonstellingen van meer dan 170 musea gratis te 
bezoeken. Ook heel wat tijdelijke tentoonstellingen kan je gratis of met fikse korting 
bezoeken. Deze korting is enkel geldig voor een nieuwe Museumpas, niet voor een 
hernieuwing.  
Je krijgt minstens 4 keer per jaar onze nationale nieuwsbrief OOGwenk, boordevol culturele 
inspiratie, in je mailbox.  
Je krijgt regelmatig extra (tijdelijke) voordelen zoals mooie kortingen voor unieke 
voorstellingen of evenementen.    
Hoe word je lid?  
Vul het formulier in op https://www.vtbkultuur.be/knokke-heist/word-lid  
Betaal vervolgens je lidgeld van 20 euro.  
Je vtbKultuur-pas valt even later in je brievenbus.  
 

  * Lidmaatschap Davidsfonds Knokke – Met de Davidsfonds Cultuurkaart 2021-2022 geniet u 
weer van een heleboel voordelen. U kunt de Cultuurkaart krijgen door ofwel boeken, cd’s of 
schoolbibbonnen te kiezen uit het ruime aanbod van Davidsfonds ofwel door de vaste 
bijdrage. Kiest u voor boeken, cd’s of schoolbibbon? Kies dan voor minstens 40 EURO aan 
boeken en/of cd’s uit de keuzebrochure. Of koop een schoolbibbon t.w.v. 40 EURO aan die u 
aan een school naar keuze schenkt of u laat Davidsfonds Knokke kiezen. Tip: je kan ook én 
persoonlijke boeken kopen én een schoolbibbon schenken.   
Kiest u voor een vaste bijdrage en geen boeken of cd’s? Dan betaalt u 40 EURO. Wat u ook 
kiest, u krijgt steeds de unieke Davidsfonds Cultuurkaart thuisbezorgd en u bent helemaal lid 
van Davidsfonds Knokke. Info bij voorzitster Annie Poissonnier (gegevens op p. 28).  

https://www.vtbkultuur.be/knokke-heist/word-lid
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Programma 2021-2022 
We stellen heel graag ons 69e jaarprogramma aan u voor!  

In 2022 wordt vtbKultuur Knokke-Heist zoals vtbKultuur nationaal 100 jaar!  
Davidsfonds Knokke mag dan 95 kaarsjes uitblazen!  

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

 
vrijdag 8 oktober 2021 
ONVERWACHTE SPOREN VAN HET VERLEDEN  
IN KNOKKE-HEIST 
Sabine Dhoore 
Reservatie verplicht vanaf 20 sept. 2021 

 
 
vrijdag 15 oktober 2021  
NIEUW-ZEELAND:  
HET MOOISTE EINDE VAN DE WERELD 
Guido & Mia Vervoort 
Reservatie verplicht vanaf 1 okt. 2021 

 

 
Zaterdag 13 november 2021  
ARMAND - Theater  
Moody Blue 

 
 
donderdag 18 november 2021  

EEN LEVEN ZONDER KANKER?  
Prof. Filip Lardon  
  

 

donderdag 25 november 2021  
MET MARCO POLO DOORHEEN AZIË  
Jos Odeurs  
  

 

vrijdag 3 december 2021   
DE STERKTE VAN STILLE DIPLOMATIE  
Baron Frans Van Daele  

  

 

woensdag 29 december 2021  
NAAR EEN WERELD VAN GELUK  
Leo Bormans  
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Vrijdag 14 januari 2022  
IRAN, ZIEL VAN HET OUDE PERZIË 

Rik Taveirne 

 

zondag 23 januari 2022  
IT STILL DOESN’T MEAN A THING IF  
IT AIN’T GOT THAT SWING – Concert  
Tutu Puoane  
  
donderdag 27 januari 2022  
DE STILLE OCEAAN  

Patrick Dewilde  
  

vrijdag 11 februari 2022  
DE EERSTE BELGISCHE VROUW  
VEROVERT DE 7 TOPPEN  
Sofie Lenaerts  
  

donderdag 24 februari 2022  
BEAUTIFUL PLACES  
Jacques Martens  
  
zaterdag 12 maart 2022  
PIAZOLLA-ROVIRA:  

THE EDGE OF TANGO – Concert   

Ensemble Sonico  
  
donderdag 17 maart 2022  
HOE RELIGIEUZE TEGENSTELLINGEN  
EEN GEMEENSCHAP KUNNEN VERRIJKEN  
Prakash Goossens  

  
donderdag 31 maart 2022  
DWARS DOOR CENTRAAL-AMERIKA  
Dominiek Druart  
 

 
 

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

Heb je een tip of een idee voor het programmeren van een boeiende actuele of avontuurlijke 
en leerrijke reisreportage voor ons? Of een toffe insteek voor een uitstap? Laat het een van onze 
vrijwilligers weten! Info op de laatste pagina van deze Hoofdzaak. 
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En verder ook nog… 

zondag 26 september 2021 
VERENIGINGENMARKT KNOKKE-HEIST 
Tuinen Cultuurcentrum Scharpoord  

 
Vanaf 20 oktober 2021 
Cursussen Davidsfonds Academie 
Frankrijk in een notendop – Prof Hans Cools 
Pag. 8/9 

 
Zaterdag 27 november 2021 
VTBKULTUUR BRUSSELDAG 

Instrumenten- en Joods Museum 

 
Zondag 23 januari 2022  
PRIJSUITREIKING 29e DAVIDSFONDS  
JUNIOR-JOURNALISTENWEDSTRIJD 
& TOAST LITERAIR 

 
Zondag 27 maart 2022 
KNIPOOGDAG ANTWERPEN 
vtbKultuur 

 
27 maart-23 oktober 2022  
CULTUURKARAVAAN 100 JAAR vtbKultuur  

  
 

zaterdag 14 mei 2022  
KNUFFELDAG WERVIK  
vtbKultuur  

  
 

vrijdag 17 juni 2022  

STAND-UP COMEDY-VOORSTELLING PIV HUVLUV  

N.A.V. 100 JAAR vtbKultuur  

  
 

juni-september 2022  
vtbKultuur PICKNICKT  
  
 

zomer 2022  
WANDELZOEKTOCHT ANTWERPEN  
vtbKultuur  
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Onze avonden:  van 8 oktober tot 29 december 2021  

Openingsavond  

Davidsfonds – vrijdag 8 oktober 2021  

ONVERWACHTE SPOREN VAN HET VERLEDEN  
IN KNOKKE-HEIST (lezing en projectie)  
  

Sabine Dhoore  
 

Sabine Dhoore besloot na een loopbaan in de bank- en verzekeringswereld haar passie 
te volgen. Ze schoolde zich om tot stadsgids Knokke-Heist, Brugge en Blankenberge en 
reisleider Vlaanderen. Haar opdrachtgevers zijn heel divers: van toerismediensten en 
cruisepassagiers tot verenigingen, bedrijven en familie- of vriendengroepen.  
  
Als geboren en getogen Knokke-Heistse neemt ze je mee doorheen de geschiedenis van 
Knokke-Heist. Aan de hand van nog zichtbare sporen en overblijfselen gaat het van de 
vorming van ons kustgebied, over de Romeinen en de middeleeuwen, tot aan het 
badtoerisme en meer recente tijden. Soms zit er een heel boeiend verhaal verscholen 
achter een plekje waar je al 100 maal achteloos aan voorbij bent gegaan en dat is niet 
noodzakelijk architectuur met een grote A.   
Wandel mee vanuit jouw comfortabele fauteuil in Scharpoord  en verwacht een mix 
van geschiedenis en actualiteit, van ernst en een kwinkslag, van onverwachte plekjes 
en verhalen.  
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vtbKultuur – vrijdag 15 oktober 2021  
 

 NIEUW-ZEELAND: HET MOOISTE EINDE VAN DE WERELD (fotografie & film)  
 

Guido en Mia Vervoort 
 

Heel ver, ten oosten van Australië aan het einde van de wereld, ligt Nieuw-Zeeland. 
Oorspronkelijk was het bewoond door de Maori’s.  In de 19e eeuw werd het een Britse 
kolonie en het is nu een modern westers land met een zeer vriendelijke bevolking. 
Het land is 9 maal zo groot als België en telt 4,5 miljoen inwoners.  De nog levende 
Maori-cultuur is fascinerend.  In het stadje Napier ontdekken we prachtige Art Deco- 
architectuur uit het begin van de vorige eeuw. 

  
Dé grote troef van het land is dat het mag gerekend worden tot één van de allermooiste 
natuurlanden ter wereld.  Men wordt overweldigd door een afwisseling van bekoorlijke 
kusten met zeeleeuwen, dolfijnen en walvissen.  Weiden met ontelbare schapen en 
koeien.  Betoverende regenwouden met een weelderige plantengroei, palmbomen en 
reusachtige boomvarens, een prehistorisch landschap waardig.  Geothermische 
gebieden met geisers, fumarolen en kokende modderpoelen.  Bizarre 
natuurverschijnselen zoals de “pannenkoekrotsen” en op een strand, mysterieuze 
halve stenen bollen, de “Moeraki boulders”.  Schitterende door 
meren en gletsjers doorsneden berglandschappen en majestueuze 
fjorden zoals in Noorwegen.  Nieuw-Zeeland is een uniek land: 
ongetwijfeld “het mooiste einde van de wereld”…  
    

In aanwezigheid van H.E. Diana Reaich, nieuwe Ambassadrice van 
Nieuw-Zeeland in België   
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Cultuurcentrum i.s.m. DF & vtbKultuur – zaterdag 13 november 2021  
  

ARMAND (theater)  
 

Moody Blue  
  

Armand Swartenbroeks: eersteklas voetballer bij Daring en de Rode Duivels. Tijdens 
WO I werkt hij als aspirant-arts in veldhospitalen, voetbalt met de Front Wanderers, 
het oorlogsalternatief van de Rode Duivels. Hij neemt deel aan de Olympische Spelen, 
wordt 53 maal voor de nationale ploeg geselecteerd, was schepen en 16 jaar 
burgemeester van Koekelberg. We maken ook kennis met zijn goede vriend-voetballer 
bij de Rode Duivels: Hector ‘Torten’ Goetinck, Heistenaar en lange tijd schepen.  
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

foto Armand en Hector ‘Torten’ Goetinck 

  
AANKOOP KAART IN SCHARPOORD VERPLICHT. 

10 EURO PER GEZINSLID. ALLEEN VOOR LEDEN VOLKSONTWIKKELING.  
15 EURO/PERS. VOOR NIET-LEDEN VOLKSONTWIKKELING.  

  
Davidsfonds – donderdag 18 november 2021  
  

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 worden behandeld. ‘Een leven zonder kanker?’ is een voordracht 
vol hoop. 
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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.   
   
vtbKultuur - donderdag 25 november 2021  
 

MET MARCO POLO DOORHEEN AZIË (fotografie & film)  
 

Jos Odeurs  
  
Met Jos Odeurs reizen we in het 
spoor van Marco Polo doorheen de 
oude karavaan- en zijderoutes: 
dorstige woestijnen, 
indrukwekkende bergpassen van 
de Karakorum en Pamir Highways, 
tochten langs rivieren, grenzen 
met Afghanistan, Hindukush, 
valleien, legendarische steden, 
dwars door westelijk China en 
grensgebieden met Tibet, 
Mongolië, Kirgizstan, Tajikistan, 
Oezbekistan, Turkmenistan, Iran 
en Turkije. 
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Davidsfonds - vrijdag 3 december 2021   
 

DE STERKTE VAN STILLE DIPLOMATIE  
 

Baron Frans Van Daele  
  
In zijn carrière als Belgisch diplomaat was Baron Frans Van 
Daele o.a. ambassadeur in Italië en de Verenigde Staten. 
Hij vertegenwoordigde ons land bij de Europese Unie en 
de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. Hij was 
kabinetschef van veel ministers van Buitenlandse zaken, 
van 2010-2012 bij Herman Van Rompuy, voorzitter van de 
Europese Raad. In 2013 werd hij kabinetschef van koning 
Filip. Baron Van Daele vertelt hoe diplomatie werkt en 
over het belang van de Europese eenmaking en 
de transatlantische band voor België.   
  
  

 
Davidsfonds – woensdag 29 december 2021  
  
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 aan de kracht van 
geluk en hoop. Hij is Distinguished Lecturer aan de 
Erasmus Universiteit van Rotterdam en geeft 
wereldwijd adviezen aan beleidsmakers, managers, 
zorgverstrekkers. 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. 
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Brusseldag vtbKultuur op 27 november 2021 

 
Op de jaarlijkse Brusseldag van vtbKultuur 
bezoeken we op zaterdag 27 november 2021 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.  
 
 

We genieten van een lekkere lunch in Les Filles, het restaurant van het Museum Belle 
Vue aan het Paleizenplein 7. In de prijs zal een voor-, hoofdgerecht en heerlijk dessert 
inbegrepen zijn.   

  
Daarna wandelen we naar het Joods Museum van België. We bezoeken 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.  
Deelnameprijs en details programma zijn beschikbaar vanaf september 2022. We 
reizen met de trein vanuit Knokke (of Duinbergen, Heist) tot Brussel Centraal en 
wandelen naar het MIM. Uurregeling volgt.  
 
Meer info in september 2021 op onze website 
www.vtbkultuur.be/knokke-heist.  

 

 

 

http://www.vtbkultuur.be/knokke-heist
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KONINKLIJK TONEELGEZELSCHAP KNOKKE-HEIST 
 

KOMEDIE 
donderdag 16, vrijdag 17 en zaterdag 18 december 2021 

 
KOMEDIE 

donderdag 24, vrijdag 25 en zaterdag 26 maart 2022 
 

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

 

       

 

 

 
2021: 19 JAAR VRIENDSCHAP VOOR DE FILIPPIJNEN 

 

ONTWIKKELINGS- & ONDERWIJSPROJECT DAVAO DEL SUR 
 

Herfstactie oktober-december 2021 i.s.m. Oxfam Wereldwinkel Knokke-Heist 
Meer info binnenkort op www.vvfilippijnen.be en in de pers 

 
2022: 20 JAAR VRIENDSCHAP VOOR DE FILIPPIJNEN 

Zondag 2 oktober 2022 
VRIENDSCHAPSBARBECUE IN JEUGDHUIS ’T VERZET 

 

Info: 0479 69 18 65 (Dominiek Segaert) – 0471 56 47 99 (Leah Gallego) 
dominiek.segaert@skynet.be  

 

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

http://www.ktkh.be/
http://www.vvfilippijnen.be/
mailto:dominiek.segaert@skynet.be
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Het Gulden Boek van Volksontwikkeling 

Davidsfonds Knokke bestaat 94 jaar en vtbKultuur Knokke-Heist 99 jaar! 

Sinds 1957, dit is al 64 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 
0 (vorig jaar 2020) een aantal lovende woorden. 

1960 – do 3 maart in zaal Capitole, voordracht: De Belgische revolutie van 1830 in de 
streek Brugge-Knokke-Sluis.  

Mochte de jeugd vooral iets leren uit de geschiedenis van eigen heem, en daardoor 

hun stad en hun streek liefhebben – Eerw. Broeder Gaëtan (bezieler van de Kring 

voor Heemkunde der Oostkuststreek) 

1970 – do 5 februari in de feestzaal van de Br. Xaverianen: Zweden. 

Ik was gebonden door het publiek dat zolang (2.30u) geïnteresseerd heeft 
geluisterd _ Johan van Dyck.  

1980 – do 6 november: Barathpur Bird Sanctuary – Vogelreservaat in India.  

Als de mensen er van genieten zoals de vogelaar zelf dan wordt het een unieke 

avond. Prachtige zaal en enthousiast publiek. Danke.  

Decleer Michel, Ooievaarslaan 

 

  

 

 

 

 

 

  Het bestuur van Volksontwikkeling in 1980. 
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1990 – vr 21 december -  Vriendschap: Abt Anselm Hoste met voorbereiding op 
Kerstmis. 

Vriendschap maakt dat we thuis zijn in dit leven. We kunnen het leven 
beter aan, de vreugde wordt verdubbeld, het leed gehalveerd. 
Vriendschap is daarom een heerlijkheid waar niets tegen opweegt. 

D. Anselm Hoste (Abt Steenbrugge) 

 

2000 – do 2 maart – De maffia in België 

Ik hoop dat het zeer aandachtige publiek aan dit onderwerp geen 
nachtmerries overhoudt. Hopelijk kan ik bij een volgende gelegenheid wat 
langer nakaarten, mijn excuses voor het snelle vertrek. Ik wens deze duidelijk 
bloeiende afdeling verder veel succes. 

Freddy De Pauw (journalist De Standaard) 
 

2010 – woe 10 november – De Vis – het Vernieuwd Gents Volkstheater 

Jullie waren super! We voelden ons hier als een VIS in ’t water! Bedankt ook 

voor de lekkere tongskes!  

Liefs Mieke Bouve 

Ne vis moet 4x zwemmen: 

- in ’t water 

- in de boter 

- in de wijn  

- en in Scharpoord!  Merci voor het warm onthaal. Lekker geknokt vanavond!  

Daan Hugaert 

 

2020 – do 8 okt – Cowboy met pensioen – Carry Goossens (theater) 

Wat ben ik zooooo blij, dat ik nog eens op de scène kan staan! En dan 

nog in Knokke!!! Scharpoord bedankt voor de goeie zorgen en hopelijk 

(ooit...) tot een volgende. 

Carry Goossens 
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LIDMAATSCHAP VOLKSONTWIKKELING  
  

VOOR ZIJ DIE LID WAREN IN 2020-2021 GRATIS LIDMAATSCHAP 2021-2022  
   

Was u lid in 2020-2021 en betaalde u dus de bijdrage van 35 EURO vorig 
jaar?  U vindt in deze editie van De Hoofdzaak, gratis de nieuwe (BLAUWE) gezinskaart 
van Volksontwikkeling voor het werkjaar 2021-2022 na een stil cultureel corona-jaar 
2020-2021. U kan dus ook de Uit-pas voor 2021-2022 hernieuwen in het 
Cultuurcentrum Scharpoord (maximum 2 Uit-passen per gezin – extra Uit-passen zijn 
betalend). U kan ook onmiddellijk reserveren 
voor Scharpoordactiviteiten (podiumvoorstellingen en cursussen). Breng de oude Uit-
pas zeker mee om te hernieuwen.   

  

VOOR ZIJ DIE GEEN LID WAREN IN 2020-2021  
HERNIEUWING LIDMAATSCHAP 2021-2022  

  

Was u geen lid (meer) in 2020-2021? Wij nodigen u uit om 35 EURO te storten met 
het bijgevoegde overschrijvingsformulier of via elektronisch bankieren. Alvast dank 
voor de hernieuwing van uw lidmaatschap. Ook nieuwe leden heten we hierbij van 
harte welkom.  De kaart biedt u en uw gezinsleden gratis toegang tot 12 avonden van 
ons jaarprogramma. Ook u heeft recht op maximum 2 gratis Uit-passen.   
  

Wil 35 EURO storten op  
KBC-rekening met IBAN BE94 4732 1480 2114 van  

Volksontwikkeling Knokke-Heist  
p/a Middeldiep 1 - 8301 Knokke-Heist  
Vermelding: Lidmaatschap 2021-2022  

  

GRATIS TICKETS DE FILMZAAL 2021-2022  
  

Wie dit jaar een GRATIS kaart Volksontwikkeling kreeg, kan GRATIS 2 filmtickets voor 
De Filmzaal (maandagnamiddag of –avond) afhalen.  Wie dit jaar zijn 
lidmaatschap betaalde, ontvangt bovenop de GRATIS 2 filmtickets nog een extra 
blad met 2 filmtickets bij de aanvraag of hernieuwing van de Uit-pas. Iedereen kiest zelf 
de datum en film naar keuze uit de Filmbrochure van Scharpoord.   
Het gebruik van een kaartje wordt gevalideerd met een PARAAF en DATUM 
van Scharpoord OP DE FILMBLOKJES VOORAAN OP UW GEZINSKAART.          
                                                      

Gelieve steeds de coronamaatregelen in het Cultuurcentrum te respecteren 
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AFSPRAKEN PODIUMVOORSTELLINGEN  
  
 Speciale ledenprijs bij aankoop kaarten voor deze 3 podiumvoorstellingen:  
  

Zaterdag 13 november 2021 – Armand (over voetballer Armand Swartenbroeks en 
vriend-Heistenaar Hector ‘Torten’ Goetinck)  
Moody Blue (theater)   
(€ 10 per kaart i.p.v. € 15)  
  

Zondag 23 januari 2022 – 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 12 maart 2022 – Piazolla-Rovira: The Edge of Tango  
Ensemble Sonico (concert in het teken van de tango)  
(€ 10 per kaart i.p.v. € 18)  

  
De kaarten worden vooraf aan de balie van het Cultuurcentrum besteld én betaald.  
U dient de 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   
verwijzen we naar de seizoensbrochures PODIUM en LEZINGEN op  

www.knokke-heist.be/vrije-tijd/cultuurcentrum-knokke-heist  en kies voor de link 
‘Brochures digitaal’ of info aan het onthaal van het CC.  

 

BEWAAR DIT NUMMER ZORGVULDIG !  

VOLGEND NUMMER VERSCHIJNT  

MIDDEN DECEMBER 2021! 

 

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 

Foto’s: Christiaan Anseeuw - Leah Gallego - Lay-out: Patricia De Groote 

 

http://www.knokke-heist.be/vrije-tijd/cultuurcentrum-knokke-heist
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 – 0474 291968 
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 – 0496 367468 
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

