
  

vtbKultuur Knokke-Heist 

Inschrijven 

Deze strook invullen (per afdeling of individueel)    

en mailen naar vtbkultuurknokkeheist@gmail.com       

of vul deze in op de website: 

www.vtbkultuur.be/knokke-heist 

naam en voornaam 

................................................................................. 

adres 

.................................................................................

................................................................................. 

telefoon nr ....... / .......................................... 

e-mail  ..................................................................... 

lid van vtbKultuur / VAB / gezinskaart VO:  ja - nee 

aantal personen: ............. (waarvan……….60-plus) 

 

Kies een kleur: Zowel in de voor- als in de 

namiddag neem je deel aan 1 activiteit: vul jouw 

voorkeur in van 1 tot 4.  

1 is eerste keuze, 4 is laatste keuze. 
Wie eerst inschrijft, heeft het meeste kans op 1ste keuze. 

 

Prijs: 

leden vtbKultuur, VAB en gezinskaart  
Volksontwikkeling € 45,00 / niet-leden € 48,00 

Je bent ingeschreven als het juiste bedrag gestort 

is op  BE44 4634 1409 0145 en BIC BPOTBEB1 

van vtbKultuur West-Vlaanderen met de vermelding 

"vtbKultuur-themadag Knokke-Heist". 

Je ontvangt een bevestiging na betaling. 

MAXIMUM AANTAL DEELNEMERS: 200 

Inschrijven voor 17 maart 2018. 
 

Keuze Groep Voormiddag Namiddag 

  
Geel Beeldenw andeling 

For Freedom 
Museum 

  
Rood Sincfala ’t Zw in 

  
Groen 

For Freedom 
Museum 

Beeldenw andeling 

  
Blauw ’t Zw in Sincfala 

Provinciale themadag 
 

Zaterdag 

7 april 2018 
 

vtbKultuur  
knuffelt  

 
 

Knokke-Heist  
 

  met een  
  knipoog 

 

Knokke-Heist 
is… 

Kennismaken met cultuur 

Napraten op een terrasje 

Ontspannen tijdens een lezing 

Kuieren op de Folkloremarkt 

Knuffelen in de duinen 

Eten met of zonder ‘ster’ 

- 

Houden van Kneistival 

Evenementen aan zee 

Imponeren op de Zoute Grand Prix 

Shoppen in de ‘gouden driehoek’ 

Toasten op 95 jaar vtbKultuur 

 

mailto:vtbkultuurknokkeheist@gmail.com


 

Het For Freedom Museum 
 

brengt op een bruisende en realistische 

wijze de sombere tijden van de Tweede 
Wereldoorlog in beeld. Natuurgetrouwe 
kijkkasten en straffe verhalen dompelen je 

onder in de regionale geschiedenis van 10 
mei 1940 tot 3 november 1944. 

 
 

Beeldenwandeling 
 

Knokke-Heist is een kunststad, een 

openluchtmuseum. Ontdek wie Franz 
West is en waar het Abraham 
Hansplein ligt. Veel wandelplezier. 

 

Het Zwin 
 

Onze trekvogels nemen je mee op een 

fascinerende trektocht. Het wordt een 
ontdekkingsreis vol verrassingen. Ontdek 
en geniet van de prachtige Zwinnatuur en 

maak kennis met de bijzondere vogel - en 

plantenrijkdom van het gebied. 
 

 

vtbKultuur knuffelt  
Knokke-Heist  

 
Programma 

 

09.00u. Hartelijk welkom in CC Scharpoord 
 Maxim Willemspad 1  

 Koffie en croissant om de dag goed te starten. 
 Alle verplaatsingen per autobus. 
 

10.00u. Klaar om cultuur op te snuiven 
 

 Beeldenwandeling: 1u.15’ met gids  

Sincfala-museum: 1u.15’ met gids 

 For Freedom Museum: 1u.30’ met gids 

Het Zwin: 45 min met gids + 45 min zonder gids 

  

12.00u. Laat het smaken 

Aperitief – soep – kipfilet vtbee met druifjes  
Water, glas wijn of pils en koffie inbegrepen  
 

14.00u.Volg je kleur  
 

 For Freedom Museum: 1u.30’ met gids 

Het Zwin: 1u. met gids + 1u. zonder gids 

 Beeldenwandeling: 1u.30’. met gids  

Sincfala-museum: 1u. met gids + special act 

 
16.30u. Paljas ! 

Een Knoks blond of bruin biertje om af te sluiten 
en gezellig na te praten. 

 

 
 
 
  

Sincfala-museum 
 

Ontdek in het oude schoolgebouw 

het harde dagelijkse leven van de 
Heistse vissers en hun familie.  
Grasduin in het bezoekerscentrum 

in de geschiedenis van 2000 jaar 

Zwinstreek. 
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