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Voorwoord 

Beste leden, vrienden en sympathisanten van 
Davidsfonds Knokke  
vtbKultuur Knokke-Heist 
Volksontwikkeling Knokke-Heist  
 
Zowel Davidsfonds Knokke als vtbKultuur Knokke-Heist dragen met zovele andere 
verenigingen bij tot het bruto nationaal geluk. Leo Bormans, de specialist als het over 
geluk gaat, zou gerust deze uitspraak kunnen ondersteunen. Eén van de parameters 
om dit BNG te meten - naast gezondheid, tijdsgebruik, sociale cohesie, veiligheid, 
duurzaamheid en klimaat - is cultuur beleven. Edith Vervliet, nationaal voorzitter van 
vtbKultuur verwoordde het onlangs zo: "Een mensenleven krijgt betekenis en waarde 
als we iets kunnen 'delen' met andere mensen. 2022 wordt een bijzonder jaar voor 
vtbKultuur: het 100-jarig bestaan van onze vereniging zowel nationaal en hier in 
Knokke-Heist, alsook een nieuwe naam. Dit alles in een tijd die gekenmerkt wordt door 
onzekerheid. Onzekerheid, door de aan-en-uit-knop voor de cultuursector die een 
grote impact heeft op de werking van verenigingen. De samenhorigheid is en blijft 
belangrijk voor een vereniging als de onze." 

Is het jaarthema voor vtbKultuur in 2022 FEEST dan is dit voor het Davidsfonds NIEUWE 
TRADITIES. Peter De Wilde, nationaal voorzitter Davidsfonds schrijft in ' Het Accent van 
december: "Kerst is de belofte dat alles nieuw wordt en dat ook toelaten in ons leven." 
Ook hier lokaal was er veel verdriet, verlies en vereenzaming tijdens de twee 
coronajaren. De Wilde: "We moeten voorbij de uitwendige beleving van alles kijken en 
ons afvragen welke diepere bedoeling er achter alles schuilgaat. Misschien leren we zo 
wel nieuwe tradities te bouwen die iedereen ten goede komen. Onze culturele 
vereniging is er voor iedereen. We willen dankzij cultuur er zijn voor elkaar, de warmte 
voelen en geloven in een zon die elke dag opnieuw opkomt." 

Dit zijn allemaal bemoedigende woorden die ons culturele hart hopelijk in 2022 harder 
doen kloppen. Met de unieke samenwerking Volksontwikkeling Knokke-Heist willen 
zowel Davidsfonds Knokke als vtbKultuur Knokke-Heist, straks vanaf 29 januari 2022 
onder een nieuwe naam, het jaarprogramma 2021-2022 enthousiast verderzetten 
waarbij we de coronamaatregelen in ons huis van vertrouwen, het Cultuurcentrum 
Scharpoord, verder goed opvolgen. Dit alles ook met veel respect voor onze medemens 
die van cultuur houdt, waarbij onze ongelooflijke dank uitgaat naar de vele vrijwilligers  
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die in de zorg, ziekenhuizen en vaccinatiecentra die zon en hoop zijn die doorheen dit 
voorwoord lopen. 
Tot op onze komende avonden en heerlijke uitstappen! Geniet van deze feestelijke 
editie van De Hoofdzaak! 

Zalig en inspiratievol Kerstmis 2021 toegewenst en een sterk, hoopvol 2022 met veel 
aandacht voor de diepere waarden! 

 

         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 21 augustus 2021 
(© 2021 Anne-Marie Maertens) 
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vtbKultuur nationaal én vtbKultuur Knokke-Heist  
in 2022 100 jaar  

 

De geschiedenis van vtbKultuur vzw gaat terug tot aan het begin van de 20e eeuw. In 
1922 ontstond de Vlaamse Toeristenbond (VTB) onder leiding van Edward Léonard. Bij 
de stichting telde VTB 1117 leden, een cijfer dat eind 1922 opliep tot 5520 en twee jaar 
later kende de VTB 10 000 leden en 58 afdelingen.   
 

 
  
In 1923 werd Berten Pil VTB-voorzitter, wat hij zou blijven tot 1928 toen hij werd 
opgevolgd door Stan Leurs (1928-1948).   
De twee-eenheid VTB-VAB ontstond in 1924, toen de Vlaamse Automobilistenbond 
(VAB) in het leven werd geroepen. In de loop van de jaren groeide VTB-VAB uit tot een 
vaste waarde voor pechverhelping op de weg en door de oprichting van rijscholen, 
het uitgeven van talrijke publicaties (zoals de Gids voor Vlaanderen) en het reisaanbod 
van de afdeling Reizen. De VTB-groepsreizen werden een begrip en waren gekend voor 
hun hoogstaande kwaliteit. VTB-VAB stond voor de ‘culturele’ flank van VAB die in 
honderden Vlaamse en Brusselse afdelingen culturele activiteiten organiseerden: 
lezingen, reisreportages, concerten, wandelingen, afdelingsreizen.  
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Inmiddels bleef het aantal VTB-leden steil de hoogte ingaan: in 1930 kende de 
beweging 100 000 leden. De leiding van het bondsblad ging in 1926 over naar Jozef 
Van Overstraeten die in 1933 voorzitter werd gevolgd door zakenman Robert Orlent.  
Hij maakte een begin met de broodnodige herstructurering van de VTB-
VAB. Verdedigers van de commerciële klemtoon waren het echter niet eens met 
diegenen die juist cultuur en het respect voor het Vlaamse karakter in de kijker wilden 
plaatsen. Romain Poté, gevolgd door Armand Lams, directeur-generaal van het BLOSO 
(nu Vlaanderen Sport) namen het roer over. Roger Quintijn bleek de overgangsfiguur 
in tijden waarin het met VTB-VAB wegens financiële problemen moeilijker ging. In 1993 
werd professor Eric Suy aangetrokken om het voorzitterschap op te nemen, gevolgd 
door Johan Van den Driessche.  
  
In 2008 creëerde VTB-VAB vzw een sterkere, eigen identiteit met een hernieuwde 
missie waarbij cultuur (met de c) laagdrempeliger en frisser moest worden. De nieuwe 
naam ‘vtbKultuur’ en het nieuwe logo met de zinsnede ‘met een 
knipoog’ werden gelanceerd in april 2008, gekoppeld aan een gloednieuwe huisstijl.  
Na Johan Van den Driessche werd Willy Lenaers voorzitter en sinds 12 december 2020 
Edith Vervliet, zelf woonachtig thans in Knokke-Heist.  
  
vtbKultuur en VAB hebben een gemeenschappelijke geschiedenis, maar bestaan 
onafhankelijk van elkaar. Op nationaal, provinciaal en lokaal vlak werkt vtbKultuur aan 
een nieuwe visie die nog eigentijdser zal en moet worden en waar lokale afdelingen 
nog sterker zullen knipogen binnen het Vlaamse cultuurlandschap.  
vtbKultuur heeft zo'n 150 verschillende groepen in Vlaanderen en Brussel.   
Er zijn groepen die heel lokaal en algemeen rond 'cultuur' werken.  
Daarnaast zijn er themagroepen die werken rond een bepaald thema: film, kunst, 
fotografie, wandelen, reizen.  

 In Knokke ontstond VTB-VAB eind 1922 door dokter 
De Beir (de vader van mevrouw De Beir, weduwe van 
wijlen ere-burgemeester Eugène Mattelaer). Bij de start van 
1923 werd de hr. Godefroy (vader van de weduwe van wijlen 
Herman Aernoudts), de vertegenwoordiger, de 
oorspronkelijke naam voor voorzitter in die tijd. Tot 1973 
leidden Valère Allary, Ward Vervarcke, Fernand Quintens, 
Gaston Van Lede, Paul Geerinckx en journalist Jan De Groeve 
de beweging. Vanaf 1974 trok Jacqueline Vermael de 
vereniging met in het bestuur o.a. ook Hugo Maene. 
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 In 1980 werd het bestuur uitgebreid met Liliane Vergauwen, Gilbert Verbraecken en in 
de jaren ’90 Firmin Laute, Dominiek Segaert en in 2002 Rosa Desloovere, een tijdje ook 
Philippe Van Hoorebeke.  
Sinds 2014 kreeg het bestuur een enorme uitbreiding en ook verjonging met Patricia 
De Groote, die na Rosa Desloovere penningmeester werd, Luc De Rijcke, Marc Cordy, 
Julien Vanparys en Myriam De Krock. Ook Marc Gydé en Leah Gallego werden 
vrijwilliger. In 1999 vierde de afdeling het 75-jarig bestaan met een afdelingsreis naar 
Trier en een Scandinavië-avond. De start van het werkjaar 2008-2009 was meteen ook 
het afscheid van Jacqueline Vermael als voorzitster, officieel vtbKultuur-
vertegenwoordigster. Met het ophouden van de 
zusterafdeling vtbKultuur Westkapelle, bijna 50 jaar enthousiast getrokken door 
eminente Westkapellenaars als Guido Gheldof, Werner Rotsaert, Alfred Lefever en 
vele vrijwilligers, werd de naam officieel vtbKultuur Knokke-Heist. 
De Knokse Jacqueline Vermael werd opgevolgd door Dominiek Segaert, nu 40 jaar 
actief in de werking Volksontwikkeling, de unieke samenwerking tussen het 
Davidsfonds Knokke en vtbKultuur Knokke-Heist, een samenwerking die in 2022 maar 
liefst 70 jaar zal bestaan, met het 100-jarig bestaan van vtbKultuur Knokke-Heist en 95 
jaar Davidsfonds Knokke. Op 14 maart 2010 verloren we Jacqueline Vermael als 
boegbeeld van vtbKultuur Knokke. Zij was ook actief als penningmeester van de 
Cultuurraad Knokke-Heist en was lid van het beheersorgaan van de vzw 
Cultuurcentrum. In 1952 ontstond de samenwerking Volksontwikkeling onder impuls 
van wijlen ere-voorzitter en ere-burgemeester Eugène Mattelaer. In dat jaar ontstond 
ook het beroemde gulden boek met daarin alle activiteiten van de samenwerking 
tussen Davidsfonds en vtbKultuur (het vroegere VTB-VAB). Voorzitters van de 
samenwerking Volksontwikkeling waren achtereenvolgens: Dr. Debeir, Dr. 
Eugène Mattelaer, Dr. Pat Ketele, Gaston Van Lede, Herman Aernoudts, Dirk Goossens, 
Roland Poelvoorde en huidig 
voorzitter Dominiek Segaert.  
 
Het jaar 2022 wordt een feestjaar met 
enkele bijzondere activiteiten 
waaronder: de cultuurkaravaan van 15 
tot 22 juni, een speciaal optreden 
van Piv Huvluv op 17 juni 2022 met 
een unieke avond vol humor rond het 
verenigingsleven én met een knipoog 
naar vtbKultuur,     
Meer info en mooie foto’s op 

https://vtb100.be/ 



 

 

7 

Sabine Dhoore: 
Onverwachte sporen van het verleden in Knokke-Heist 

Op vrijdag 8 oktober ‘21 mochten wij onze lokale stadgids Sabine Dhoore uitnodigen 
voor een boeiende lezing. Als geboren en getogen Knokke-Heistse kent zij als geen 
ander haar weg in de gemeente, en met een pakket geschiedkundige kennis en ervaring 
wist zij een prachtige avond aan ons publiek te presenteren. 

Haar projectie vertrok vanuit het prille begin van onze badstad, toen de zee, de slikken 
en schorren ons landschap bepaalden. Stap voor stap illustreerde zij de drooglegging 
van onze streek, en benoemde de betrokken gemeenschappen, die hielpen in de 
oprichting van onze deelgemeentes. Tevens toetste zij veel hedendaagse elementen in 
het landschap en in ons patrimonium gelinkt aan het ontstaan en de ontwikkeling van 
onze dorpskernen. Daarnaast bracht zij veel herinneringen en anekdotes ten berde, die 
het leven binnen de gemeenschappen illustreerden. 

Sabine presenteerde ons publiek een interessante avond, die uitgebreid werd 
geapprecieerd door de talrijke aanwezigen en waarbij zij tevens haar kennis en 
bekwaamheid als gids ruimschoots etaleerde. Een oprechte dank aan haar voor deze 
boeiende uiteenzetting. 
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Onvergetelijke Brusseldag vtbKultuur 

Op zaterdag 27 november 2021 spoorde vtbKultuur Knokke-Heist samen met nog 
andere West-Vlaamse afdelingen richting Brussel naar aanleiding van de jaarlijkse 
Brusseldag die vorig jaar helaas niet mocht doorgaan.  
 
MIM 

Onze enthousiaste groep kregen we alvast in muzikale 
stemming bij het ochtendbezoek aan het MIM, 
Muziekinstrumentenmuseum in het voormalige warenhuis 
‘Old England’ aan de Hofberg. We werden er heel vriendelijk 
ontvangen en genoten via de audiogids van zoveel 
instrumenten uit alle hoeken van de wereld. Over diversiteit 
gesproken! Het MIM bezit ongeveer 8000 instrumenten 
waarvan er een 1000-tal op vier verdiepingen tentoongesteld 
worden. Op de 2e verdieping verbaasden we ons over de 
klavieren, terwijl de 1e verdieping een overzicht geeft van de 
instrumenten in Europa.  

Ongetwijfeld galmden de instrumenten van het gelijkvloers nog 
het meest na. Hier genoten we immers van de tentoonstelling 
‘Tradities in de wereld’ met een unieke start in België, 
Vlaanderen, Wallonië, Europese tradities, Schotse klanken, 
Tibetaanse, Chinese, Indonesische, Zuid-Amerikaanse en 
uiteraard Afrikaanse klanken zonder ook de melancholische 
Indische muziek niet te vergeten. De kelderverdieping toonde 
ons een verzameling mechanische, elektrische en elektronische 
instrumenten.  
Eenmaal weer buiten het MIM achtervolgde ons nog de sound van ‘Bluesette’ van ons 
Brussels Ketje en wereldjazzmuzikant Toots Thielemans die in 2022 zijn 100e verjaardag 
zou vieren.  
 

Honger 
Onze honger werd gestild bij Les Filles, de brasserie van het Bellevue-museum naast 
het Koninklijk Paleis waar we de coronamaatregelen volgden en genoten van een 
lekkere en gezonde lunch. 
 

Joods Museum België 
In de namiddag klopten we aan bij het Joods Museum van België, gelegen in de 
Zavelwijk aan de Miniemenstraat. Bijzonder enthousiaste gidsen dompelden ons onder 
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in de joodse cultuur en tradities. Ze verbaasden ons met joodse kunst en de joodse 
geschiedenis in België alsook het antisemitisme en algemene onverdraagzaamheid. 
Ook hier maakten het onthaal en de bijzondere gastvrijheid van het personeel én de 
gidsen een onvergetelijke indruk op de deelnemers.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kerstsfeer, klank- en lichtspel op Grote Markt 
We sloten af even voor 17 u. We wandelden met de paraplu’s naar de Grote Markt en 
genoten er van de pas opgezette kerstboom en –stal alsook van het unieke klank- en lichtspel 
van 360° dat dit jaar in het teken van reizen en rijkdom van ontmoetingen staat.  
 
Het was een kleurrijke viering van het samenleven waarbij grenzen doorbroken worden en… 
diversiteit wordt omarmd. Enkele deelnemers maakten er een weekendje Brussel van en 
ook dat smaakte naar meer. Brussel blijft je uitdagen en boeien!  
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

(Foto’s: Leah Gallego en Patricia De Groote) 



 

 

10 

Baron Frans Van Daele: De sterkte van stille diplomatie 

Op vrijdag 3 december ’21 ontvingen wij excellentie Frans Van Daele voor een zeer 
interessante lezing over zijn diplomatieke en politieke ervaringen gedurende zijn 
rijkgevulde loopbaan. 

In een eerste gedeelte illustreerde hij de werking van de diplomatie in moeilijke 
omstandigheden en tegengestelde visies. Met zijn kennis en ervaring wist hij veel 
delicate dossiers te ontmijnen en gepaste consensus te vinden voor patstellingen en 
bijna onmogelijke situaties. Hierbij benadrukte hij meermaals het belang van grondige 
dossierkennis en een correcte inschatting van de tegenstanders in een moeilijk overleg. 

In een tweede gedeelte schetste hij een beeld van de binnenlandse en Europese 
politiek. Hij tekende de krachtverhoudingen binnen Europa, alsook de spanningsvelden 
tussen de grootmachten. Ook hier blijkt een goed overleg niet evident, en zijn kennis 
en netwerk van cruciaal belang in het lostrekken van overleg met harde standpunten 
en dwarse opposities. 

Baron Van Daele bracht ons een zeer boeiende avond, die een tipje van de sluier 
oplichtte over de werking van diplomatie en politiek overleg. Hij bracht ons dichter bij 
de werking van onze gemeenschappen en hun overheden, en wij danken hem van harte 
voor deze leerrijke avond. 
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organiseert i.s.m.  
Davidsfonds Knokke 

 

Mary Shelley 
Wetenschappelijk en literair Europa in de 19e eeuw 

 

Op slechts 18-jarige leeftijd begon Mary 
Shelley Frankenstein (1818) te schrijven, de 
wereldberoemde gothic novel en de eerste 
sciencefictionroman. Hoe kan het ook anders als je ouders, 
Mary Wollstonecraft en William Goldwin, zelf beroemde 
schrijvers zijn. Zij, feministe, en hij, anarchist, beïnvloedden 
het denkpatroon van hun dochter. Op 16-jarige leeftijd liep 
ze weg van huis met de jonge, romantische dichter Percy 
Shelley. Twee jaar later trouwden ze en leefden als hippies 
avant la lettre.  
 

Die levensstijl leidde tot chaos en drama. Tussen de ellende door schreef Shelley haar 
meesterwerk Frankenstein. Ze baseerde zich op de wetenschap, niet op alchemie of 
toverkunsten. Zo werd dr. Victor Frankenstein de literaire voorloper van dr. Barnard en 
het monster de voorloper van Dolly, het gekloonde schaap. De ethische vragen 
waarmee dr. Victor Frankenstein worstelde, zijn 200 jaar na datum nog altijd de onze.  
 

Prof. Magda Michielsens kadert het hele verhaal in het literaire en wetenschappelijke 
Europa van het einde van de 18e en begin 19e eeuw. 
Zij doet onderzoek, publiceert en geeft lezingen. Van het einde van de jaren tachtig tot 
1 oktober 2007 was zij professor Vrouwenstudies aan de Universiteit Antwerpen. Zij is 
doctor in de moraalwetenschap (Universiteit Gent, 1973). De eerste jaren van haar 
loopbaan (1969 - 1977) was zij verbonden aan de UGent, als 'navorser' en 'aangesteld 
navorser' bij het NFWO. Zij was gedurende een tiental jaren (tot maart 2012) voorzitter 
van de Raad van Bestuur van RoSa, bibliotheek, documentatiecentrum, archief voor 
gelijke kansen, feminisme en vrouwenstudies. 
 
Praktische info: 
Data: maandag 7, 14, 21 en 28 maart telkens van 14 tot 16 uur 
Locatie: CC Scharpoord, Maxim Willemspad 1, 8300 Knokke-Heist 
Prijs: 66 euro – 58 euro (met Davidsfonds-lidkaart) 
Inschrijven via  davidsfondsacademie.be :  
https://www.davidsfondsacademie.be/aanbod/academie/evenementen/614 

http://davidsfondsacademie.be/
https://www.davidsfondsacademie.be/aanbod/academie/evenementen/614
https://www.uitinvlaanderen.be/agenda/e/de-grote-politieke-verhalen-in-europa-liberalisme/557578e4-bbed-44a4-84de-a7b3c9bc1426
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Programma januari – maart 2022 
We stellen heel graag ons 69e jaarprogramma aan u voor!  

Plaats: Cultuurcentrum Scharpoord – Maxim Willemspad 1 - Aanvang: stipt 20 u. 
 
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. 
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En verder ook nog… 

Zondag 23 januari 2022  
PRIJSUITREIKING 29e DAVIDSFONDS  
JUNIOR-JOURNALISTENWEDSTRIJD 

& TOAST LITERAIR 

 
Zondag 27 maart 2022 
KNIPOOGDAG ANTWERPEN 

vtbKultuur 

 
zaterdag 14 mei 2022  
KNUFFELDAG WERVIK  

vtbKultuur  

  
15 tot 22 juni 2022  
CULTUURKARAVAAN 100 JAAR vtbKultuur  

aan CC Scharpoord 

 
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  

  

 
 
 
 
 

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 

 



 

 

14 

HOOFDZAKEN 

✓ Ook dit jaar neemt het Davidsfonds Knokke i.s.m. 
Davidsfonds Westkapelle deel aan de unieke Junior 
Journalistenwedstrijd met als thema 'De wereld na 2030'. 
De lokale finale met prijs- en diploma-uitreiking vindt 
plaats op zondagmorgen 23 januari 2022 in de bibliotheek 
van het Cultuurcentrum. De deelnemende scholen alsook 
de deelnemers ontvangen hierover nog bericht. Wegens 
de coronamaatregelen zullen het hapje en drankje 
voorlopig onder voorbehoud zijn. Alvast gefeliciteerd aan 
alle honderden deelnemers uit de basisscholen van 
Knokke-Heist.  
 

 
✓ Het Koninklijk Toneelgezelschap Knokke-Heist verplaatst zijn komedie in het 

Knokke-Heists dialect 'Drinkt God Duvel?' van 17, 18 en 19 december 2021 naar 24, 
25 en 26 maart 2022. Kaarten via 0479 691865 of dominiek.segaert@skynet.be  

 
✓ Op zondag 27 maart 2022 gaat de jaarlijkse 

vtbKultuur-Knipoogdag door. De feestelijke 
editie n.a.v. 100 jaar vtbKultuur wordt bijzonder 
met een uniek programma doorheen onbekende 
paden van Antwerpen, waar de vereniging ook 
100 jaar geleden ontstond. We zullen met een 
bus reizen.  
Ons programma: Nieuw Zuid, stad in een stad (voormiddag) en Sint-Andrieskwartier 
(namiddag). Deelnameprijs vanaf februari 2022 via een folder op onze avonden. 

 
✓ We feliciteren onze 
samenwerkende vereniging 
Davidsfonds Knokke die in 2022 
maar liefst 95 kaarsjes mag 
uitblazen. 

 

 

mailto:dominiek.segaert@skynet.be
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ONZE AVONDEN:  van 14 januari tot 17 juni 2022  

vtbKultuur – vrijdag 14 januari 2022  
 

IRAN, ZIEL VAN HET OUDE PERZIÊ (fotografie & film)  
 

Rik Taveirne 
 

Reizen in Iran is meer dan een mooie en boeiende ervaring. Het is een verrijking van de 

geest. Het is kijken naar het verleden in de historische sites van Persepolis, Naqsh-e 

Rustam en Rayen. Het is leven in het heden in de steden Kerman, Shiraz, Isfahan, Yazd, 

Kashan en Teheran.  

We nemen jullie mee naar een land met een eeuwenoude beschaving.  

In het oude Perzische Rijk was het Zoroastrisme de voornaamste godsdienst en 

kwamen kunst, cultuur en wetenschap tot een ongekend grote bloei. Iran vertelt ons 

verhalen uit sprookjes van ‘duizend en één nacht’ met de aparte sfeer van gezellige 

bazaars en landelijk gelegen karavanserais.  

We rijden door afwisselende landschappen en ontmoeten er een gastvrije en cultureel 

zeer hoogstaande bevolking. Vol bewondering kijken we naar de verfijnde schoonheid 

van architectuur, tegelwerk, miniaturen en kalligrafie bij de prachtige moskeeën met 

veelkleurige koepels en slanke minaretten.  

Een uniek bezoek aan de 

heilige stad Qom brengt 

ons in de Islamitische 

sfeer.  Eeuwenlang werd 

het oude Perzië geregeerd 

door koningen en sjahs, tot 

in 1979 de revolutie 

uitbrak en de Ayatollahs 

aan de macht kwamen, 

Iran werd een Islamitische 

Republiek. Iran, een 

verrassend land vol 

vooroordelen, maar met 

een ongekend vriendelijke, 

gastvrije en charmante 

bevolking.  
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Cultuurcentrum i.s.m. DF & vtbKultuur – zondag 23 januari 2022  
  

IT STILL DOESN’T MEAN A THING IF  
IT AIN’T GOT THAT SWING – Concert  
 

Tutu Puoane  
 

De Zuid-Afrikaanse jazzdame Tutu Puane brengt een ode aan de vrouw, 
mensenrechten, blues en jazz-standers van Frank Sinatra, Nat King Cole, Ella Fitzgerald, 
Louis Armstrong, Sara Vaugh. Het zal swingen met Rebirth Collective (vijf blazers, piano, 
contrabas, drums). Stil zitten zal onmogelijk zijn!  
 

 
 

Aankoop kaart vooraf verplicht. 10 EURO per gezinslid. 
 
 
vtbKultuur – donderdag 27 januari 2022  
 

DE STILLE OCEAAN (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, 
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Japan en de VS waren er actief, en hebben hun sporen nagelaten. Sinds de jaren '70 

zijn de meeste eilanden onafhankelijk, maar worden geconfronteerd met problemen 

ten gevolge van de opwarming van de aarde.  

Met fotograaf en cinest 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 en Hawaï met Honolulu, Waikiki en ontmoeten er de grootste Belg, pater 

Damiaan. 

  

 

Davidsfonds – vrijdag 11 februari 2022  

DE EERSTE BELGISCHE VROUW  
VEROVERT DE 7 TOPPEN-HEIST (lezing en projectie)  
  

Sofie Lenaerts  
 

Als eerste Belgische vrouw overwon Sofie Lenaerts 

tussen 2009 en 2020 de 7 hoogste bergen van alle 

continenten: Elbroes (Europa), Kilimandjaro (Afrika), 

Mount McKinley (Noord-Amerika), Aconcagua (Zuid-

Amerika), Mount Vinson (Antarctica), Carstenz Pyramid 

(Oceanië) en Mount Everest (Azië). 

Bekend van het tv-programma Kijk Uit vertelt zij over 

haar bergavonturen. Top! 
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vtbKultuur – donderdag 24 februari 2022  
 

BEAUTIFUL PLACES (fotografie & film)  
 

Jacques Martens 
 

De Knokke-Heistse fotograaf en voorzitter van 

de Koninklijke Fotokring Knokke-Heist, Jacques 

Martens, brengt een kleurrijk en 

adembenemend overzicht van zijn 

allermooiste reisreportages. Een greep uit het 

aanbod van deze perfectionist: Beautiful 

Places, Going Home, de Dolomieten, 

Wintersong, IJsland, A Wonderful Life.  

Martens omarmt fotografie, poëzie, sfeer en 

emoties. 
 
Cultuurcentrum i.s.m. DF & vtbKultuur – zaterdag 12 maart 2022  
  

PIAZOLLA-ROVIRA:  
THE EDGE OF TANGO – Concert   
Ensemble Sonico  
 

  
Het Brussels ensemble Sonico 
brengt hulde aan de tango-nuevo-
uitvinder Astor Piazolla n.a.v. zijn 
100e verjaardag en de 
revolutionaire composities van 
Eduardo Rovira. Een 
dubbelportret voor fijnproevers!  
 
Aankoop kaart vooraf verplicht.  
10 EURO per gezinslid. 
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Davidsfonds – donderdag 17 maart 2022  

HOE RELIGIEUZE TEGENSTELLINGEN  
EEN GEMEENSCHAP KUNNEN VERRIJKEN  
 

Prakash Goossens  
 
India, land van de Ganges met meer dan een miljard 
inwoners, heilige koeien, grootsteden, slums, vol 
harmonie, vredelievendheid én spiritualiteit: 
hindoeïsme, boeddhisme, sikhisme en jainisme. 
Vier religies die daar ontstonden. 
Prakash Goossens, Belg van Indische origine (Kerala), schetst de tegenstellingen in een 
politiek-maatschappelijk kader, verbindt dit met Europa en beantwoordt vragen. 
 
vtbKultuur – donderdag 31 maart 2022  
 

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. 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!  
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vtbKultuur – vrijdag 17 juni 2022  
 

PIV VERENIGT! (Stand-up comedy)  
 

Piv Huvluv  
n.a.v. 100 jaar vtbKultuur  
 

Verenigingen, je vindt ze in elke 

gemeente of stad, in alle kleuren en 

maten, voor alle leeftijden en 

doelgroepen. Het zijn stuk voor stuk 

plekken waar mensen elkaar 

ontmoeten, samen aan de slag gaan 

en hierbij heel wat meemaken.      © Dieter Procureur 

 

 Kortom een wereld met een eigen kracht en levendigheid. Het ideale thema voor een 

voorstelling, zo dacht vtbKultuur, die in 2022 als vereniging 100 verjaardagskaarsen 

uitblaast en dit graag viert samen met jou en Piv Huvluv. 

In deze voorstelling neemt Piv je mee doorheen het wel en wee van zijn eigen 

verenigingsleven. Welke vereniging kent geen perikelen bij het organiseren van 

evenementen, voorstellingen of benefieten? Of de zoektocht naar vrijwilligers, het 

samenstellen van het bestuur en het verkiezen of aanduiden van een voorzitter? De 

creativiteit die nodig is bij de obligate geldinzamelacties met kaartingen, wafelenbak, 

tombola en de fondsenwerving via subsidiereglementen met punten en hoe de ‘kas’ 

goed te beheren. Al dit wordt overwonnen door de camaraderie, de verbondenheid 

van het vrijwilligerswerk, de gezelligheid en het geloof in de ‘goede zaak’. Want dat is 

uiteindelijk wat telt voor al die 1000-den vrijwilligers die bergen verzetten in 

Vlaanderen. 

Iedereen die ook maar één keer lid is geweest van een vereniging - wie in Vlaanderen 

eigenlijk niet? - zal hier duimen en vingers aflikken van zoveel hilarische 

herkenbaarheid. Kom gerust meevieren en raak samen met Piv in de ban van het 

verenigingsleven! 

 
Aankoop kaart vooraf verplicht, inschrijven bij CC Scharpoord: 
- voor groepen of afdelingen 0479 34 20 05 (Patricia) 
- vanaf 17/01/2022 voor leden Volksontwikkeling, 16 EUR per gezinslid 
- vanaf 01/02/2022 voor niet-leden, 20 EUR  
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EEN BOEIEND FEESTJAAR 

Op 29 januari 2022 mag vtbKultuur 100 kaarsjes 
uitblazen. En dat is het startschot voor een boeiend 
feestprogramma, een heel jaar lang.  
 
We starten met de bekendmaking van onze nieuwe 
naam op 29 januari. Hou onze website en social 
media kanalen in de gaten! 

 
▪ Er worden unieke postzegels met 

spraakmakende beelden uit onze 
geschiedenis uitgegeven. 
 

▪ De culturele hoogtepunten, historische 
weetjes en humoristische quotes komen 
aan bod in een unieke scheurkalender. 
Een echt hebbeding. 

 
▪ Het goud-honingkleurig feestbiertje van 9 %, moet je zeker proeven.  

 
▪ Op de KnipoogDag van 27 maart leren we Antwerpen beter kennen, daar 

waar het allemaal begon. We gaan met de bus naar de mooiste stad aan de 
Schelde en ontdekken de culturele troeven onder begeleiding van een gids. 
Meer info begin februari.  
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▪ Van 15 tot 22 juni  komt de Cultuurkaravaan met cartoonexpo langs in 
Knokke-Heist. Alle info over de cartoonwedstrijd op 
https://www.vtbkultuur-cartoons.be 
 

▪ In diezelfde week is er op 17 juni de stand-up comedyshow Piv verenigt! (zie  
pagina 20) 
 

▪ Van 22 juni tot en met 2 september 2022 is er de expo 'Samen op stap met 
VTB, 100 jaar cultuurtoerisme' te bezoeken van woensdag tot en met 
zondag van 10 tot 18 u. in het Zuiderpershuis aan de Waalsekaai 14 in 
Antwerpen.  
 

▪ Aansluitend (in diezelfde 
periode) organiseert vtbKultuur 
de zoektocht 'Beeldig 
Antwerpen, 't stad in 100 
beelden'. Dit wordt een 
zomerse uitstap. 
 
 
 

 

OOK BENIEUWD NAAR DE NIEUWE NAAM? 
  
 
Volg ons op facebook (vtbKultuur Knokke-Heist) 
en tel mee af naar dit bijzondere moment. 
We laten dit niet zomaar voorbij gaan, maar 
maken er een mooie gebeurtenis van. 
 
 

https://www.facebook.com/search/top?q=vtbkultuur%20knokke-heist 
 
 

 

https://www.vtbkultuur-cartoons.be/
https://www.facebook.com/search/top?q=vtbkultuur%20knokke-heist
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U BENT NOG GEEN LID  
  

Koop een gezinskaart op een van onze avonden. 
   

Of dit kan ook door 35 EURO over te schrijven op BE94 4732 1480 2114 van  
Volksontwikkeling Knokke-Heist  

Middeldiep 1 - 8301 Knokke-Heist  
Vermelding: Lidmaatschap 2021-2022  

                                                     

AFSPRAKEN PODIUMVOORSTELLINGEN  
  Speciale ledenprijs bij aankoop kaarten voor deze 2 podiumvoorstellingen:  
  

  

Zondag 23 januari 2022 en zaterdag 12 maart 2022  (€ 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.  

Gelieve steeds de coronamaatregelen in het Cultuurcentrum te respecteren 

  

BEWAAR DIT NUMMER ZORGVULDIG !  

VOLGEND NUMMER VERSCHIJNT  

MIDDEN JUNI 2022! 

 

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 EUR 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 – Patricia De Groote  

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

