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Cursussen
JANUARI

Beweging
06, 07, 08, 09, 11, 12
Multimedia
14
Kunst / Cultuur / Geschiedenis
17
Koken
18, 19, 20
Taalcursussen
21
Bib
22, 23
FEBRUARI

Beweging
Kunst / Cultuur / Geschiedenis
Koken
Taalcursussen
Bib

11
15
18, 19, 20
21
22, 23

MAART

Beweging
Multimedia
Kunst / Cultuur / Geschiedenis
Koken
Bib

06, 13
14
16
18, 19, 20
22, 23

APRIL

Beweging
06, 07 08
Kunst / Cultuur / Geschiedenis
17
Koken
19, 20, 21
Bib
22, 23
MEI

Beweging
Koken
Bib

11
19, 20
22, 23

JUNI

Koken
Bib

19
22, 23

Uitstappen

26

PRAKTISCH

32

CURSUSSEN

BEWEGING

BEWEGING

Mindfulness
en yin yoga
Jessy Zander
10 SESSIES VANAF MA 6 JANUARI

19.30 – 21 uur – code 20ECU53
10 SESSIES VANAF DO 9 JANUARI

CURSUSSEN

13.30 – 15 uur – code 20ECU52
Prijs per 10 sessies: € 130 / € 120
KH Uitpas
9 SESSIES VANAF MA 30 MAART

19.30 – 21 uur – code 20ECU55
9 SESSIES VANAF DO 2 APRIL

13.30 – 15 uur – code 20ECU54
Prijs per 9 sessies: € 118 / € 108
KH Uitpas

Mindfulness leert ons bewust
aandacht geven aan het huidige
moment, het hier en nu. Het is
een aandachtstraining die je
beter leert omgaan met stress,
slapeloosheid, pijn, piekeren …
Dit resulteert in innerlijke
balans, die je helpt het leven
te benaderen met een grotere
stabiliteit, begrip en wijsheid.
Yin Yoga is gericht op het
versterken en het versoepelen
van bindweefsel en gewrichten.
Het bindweefsel en de gewrichten
worden actief terwijl de spieren
ontspannen om zo tot een
diepgaande stretch te komen.
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BEWEGING

BEWEGING

Yoga

Zachte Tai Chi:
welzijn
voor iedereen

Nicole Leliaert
BEGINNERS - 11 SESSIES VANAF DO 9 JANUARI

9.15 – 10.45 uur – code 20ECU17
Prijs per 11 sessies: € 142 / € 132 KH Uitpas
9.15 – 10.45 uur – code 20ECU18
Prijs per 8 sessies: € 106 / € 96 KH Uitpas

10 SESSIES VANAF MA 13 JANUARI

GEMIDDELD NIVEAU - 11 SESSIES VANAF DI 7 JANUARI

10 SESSIES VANAF MA 20 APRIL

9.15 – 10.45 uur – code 20ECU15
Prijs per 11 sessies: € 142 / € 132 KH Uitpas

14.30 – 16 uur – code 20ECU27
Prijs per 10 sessies: € 120 / € 110 KH Uitpas

14.30 – 16 uur – code 20ECU26

GEMIDDELD NIVEAU - 10 SESSIES VANAF DI 28 APRIL

9.15 – 10.45 uur – code 20ECU16
Prijs per 10 sessies: € 130 / € 120 KH Uitpas

Tai Chi die nu voornamelijk wordt beoefend om
gezondheid en algemeen welzijn te bevorderen,
is van oorsprong een Chinese krijgskunst.
Deze Chinese bewegingsleer is zowel een totale
oefening als een plezierige sport voor lichaam
en geest, jong en oud, op eigen ritme.

Nicole (Yoga Nirmla) werkt volgens de Critical
Alignment Yoga-stijl, een stijl waarbij het heel
correct uitwerken van de houdingen (asana’s)
centraal staat. Met behulp van tools (strip en
rolletje) kan men specifieke zones in de rug
centraliseren. Zo worden we bewuster van ons
lichaam en maken we stijvere zones vrij. We warmen
het lichaam geleidelijk aan op om uiteindelijk
naar één thema toe te werken. Yoga Nirmla staat
bekend voor houdingcorrectie en het anatomisch
gedetailleerd uitwerken van elke houding.

De nadruk wordt gelegd op evenwichtige,
ontspannende bewegingen, gunstig voor innerlijke
rust, alertheid, geheugen, lenigheid, spiersterkte,
flexibiliteit van de gewrichten, verlicht reuma, artritis …
en draagt bij aan valpreventie voor senioren.
Sandrine Weckx werd tevens door dr. Paul Lam,
arts en Tai Chi meester, gecertifieerd TCE & TCAF
instructeur. De helende effecten van deze vorm
van Tai Chi zijn Sandrine haar prioriteit. Zij blijft
zich ook steeds bijscholen om haar passie met
jullie te delen.

Tools voor houdingcorrectie (strip en viltenmatje
om op te rollen) en yogamatje, nodig voor de
les, kunnen respectievelijk voor 75 en 60 euro
aangekocht worden bij de lesgeefster.
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CURSUSSEN

Sandrine Weckx

BEGINNERS - 8 SESSIES VANAF DO 30 APRIL

BEWEGING

BEWEGING

CURSUSSEN

After work yoga

Hormoonyoga

Nicole Leliaert

Lieve Van Vooren

10 SESSIES VANAF DI 14 JANUARI

10 SESSIES VANAF WO 15 JANUARI

17.30 – 18.30 uur – code 20ECU19
Prijs per 10 sessies: € 105 / € 95 KH Uitpas

14.30 – 16 uur – code 20ECU33
Prijs per 10 sessies: € 120 / € 110 KH Uitpas

9 SESSIES VANAF DI 28 APRIL

17.30 – 18.30 uur – code 20ECU20
Prijs per 9 sessies: € 95,50 / € 85,50 KH Uitpas

Voel je weer stralen, energiek en vol zelfvertrouwen,
aanvaard je hormonale ergernissen niet, ga aan het
werk en krijg ‘Happy Hormones’ forever!

In deze lessenreeks word je je op een rustige
manier bewust van je houding, van hoe je
beweegt en ook vaak compenseert. Met behulp
van 2 tools leer je stijve zones zoals je bovenrug
of schouders versoepelen. Maar ook de onderrug
is soms heel stijf van het vele zitten of staan.
Geef je wervelkolom nieuw leven en souplesse
en pak je houding grondig aan. De lessen zijn
uitgewerkt op maat en toegankelijk voor alle
niveaus, ook beginners.

Hormonale ergernissen komen voor op alle
leeftijden, vanaf de puberteit tot en met de
overgang. Iedereen heeft baat bij het beoefenen
van hormoonyoga. Zo verdwijnt premenstrueel
syndroom, wordt de overgang hanteerbaar
en kan hormoonyoga uitkomst bieden bij
vruchtbaarheidsproblemen. Het is een reeks
specifieke, dynamische yogaoefeningen met het
doel inwendige geslachtsorganen te stimuleren
en een energiegeleiding op gang te brengen
naar de hormoonklieren, dit in combinatie met
veel ademhalings- en ontspanningstechnieken.
Heb je interesse en zin gekregen?
Ervaar de voordelen van deze reeks en geniet!

Tools voor houdingcorrectie (strip en viltenmatje om op te rollen) en yogamatje, nodig
voor de les, kunnen respectievelijk voor 75 en
60 euro aangekocht worden bij de lesgeefster.
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CURSUSSEN

BEWEGING

Tibetaanse
Yoga /
Lu Jong

Lu betekent lichaam. Jong betekent training of
transformatie. Lu Jong is ontstaan uit het Tibetaanse
Boeddhisme. De bedoeling van een Lu Jong of
Tibetaanse helende yoga is om je fysieke gezondheid
te bevorderen, meer lichaamsbewustzijn te hebben
en de vitaliteit te verhogen waardoor je gelukkiger
in het leven staat.

Amanda Samaey

Lu Jong behelst een reeks van fysieke ‘bewegingen’
in combinatie met ademhaling en interne focus.
De oefeningen zijn laagdrempelig en tezelfdertijd
bij het regelmatig beoefenen zeer deugddoend en
hebben een diepe meditatieve en helende werking.

10 SESSIES VANAF DO 16 JANUARI

17.30 – 18.30 uur – code 20ECU50
Prijs: € 100 / € 90 KH Uitpas

09

CURSUSSEN

10

BEWEGING

gevechtssport maar uit een zeer lange oude studie
van de Chinese geneeskunde. Zij bewijst reeds
jaren haar sterke werking en wordt in de door ons
omringende landen al erkend door de ziekenfondsen
als preventie tegen ziekte. Door middel van
gerichte bewegingen van het lichaam heft Qigong
de blokkades op daar waar de energie gestagneerd
is. Dit bevordert je gezondheid, immuniteit en
vitaliteit. Pezen versterken, gewrichten worden

Kundalini yoga
Amanda Samaey
10 SESSIES VANAF DO 16 JANUARI

19.30 – 21 uur – code 20ECU51
Prijs per 10 sessies: € 120 / € 110 KH Uitpas

soepel zodat energie betere doorstroming krijgt.
Fysiek en mentaal kom je in evenwicht.

Kundalini yoga is een dynamische yoga die al
duizenden jaren onderwezen wordt. Deze yogavorm
heeft een enorme potentie om je bewustzijn te
transformeren. Vandaar dat kundalini yoga, de yoga
van het bewustzijn genoemd wordt. Kundalini yoga
ondersteunt je algemene gezondheid en vitaliteit,
en brengt balans. Kenmerkend zijn de dynamische
oefeningen, aandacht voor de ademhaling,
mantra’s, houdingen van de handen. Door deze
verschillende yogatechnieken toe te passen,
wordt er op een verantwoorde wijze snel resultaat
behaald. Het is een yoga die je moet ervaren.

BEWEGING

Taiji

10 SESSIES VANAF VR 14 FEBRUARI

Starters 14.15 – 15.45 uur – code 20ECU07
Beginners: 12.30 – 14 uur – code 20ECU08
Gemiddeld niveau: 8.45 – 10.15 uur – code 20ECU09
Gevorderden: 10.30 – 12 uur – code 20ECU10
Prijs per 10 sessies: € 120 / € 110 KH Uitpas

BEWEGING

6 SESSIES VANAF VR 22 MEI

Starters: 14.15 – 15.45 uur – code 20ECU11
Beginners: 12.30 – 14 uur – code 20ECU12
Gemiddeld niveau: 8.45 – 10.15 uur – code 20ECU13
Gevorderden: 10.30 – 12 uur – code 20ECU14
Prijs per 6 sessies: € 76 / € 66 KH Uitpas

Qigong
Paul Vandecruys

Taiji is een vanuit de krijgskunst ontstane
beweging om het lichaam in balans te brengen
en om spieren en gewrichten soepeler en
sterker te maken. Vanuit de zachtheid wordt
de innerlijke kracht versterkt. Dit allemaal
met de juiste ademhaling, beweging, spanning
en ontspanning. Het is een zachtmoedig
systeem ter bevordering van gezondheid
en vitaliteit, een serene geest en heldere
gedachten. Heel ontspannend gebracht,
in een aangename sfeer door docent Paul
Vandecruys. Hij genoot zijn opleiding aan de
sportuniversiteit van Beijing en vervolmaakt
zich nog steeds in bijkomende technieken.

10 SESSIES VANAF DI 11 FEBRUARI

Beginners: 12 – 13.30 uur – code 20ECU01
Gemiddeld niveau: 13.45 – 15.15 uur – code 20ECU02
Gevorderden: 15.30 – 17 uur – code 20ECU03
Prijs per 10 sessies: € 120 / € 110 KH Uitpas
8 SESSIES VANAF DI 12 MEI

Beginners: 12 – 13.30 uur – code 20ECU04
Gemiddeld niveau: 13.45 – 15.15 uur – code 20ECU05
Gevorderden: 15.30 – 17 uur – code 20ECU06
Prijs per 8 sessies: € 98 / € 88 KH Uitpas

Qi is energie en Gong staat voor bewegingen.
Deze Chinese bewegingskunst werkt diepgaand in
op meridianen (energiebanen) en acupunctuurpunten
van het lichaam. Qigong is niet afkomstig uit de
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Paul Vandecruys

DANS

CURSUSSEN

Disco swing
Linda Dubois
8 SESSIES VANAF VR 17 JANUARI

15 – 16 uur – code 20ECU25
Prijs per 8 sessies: € 56 / € 48 KH Uitpas

Disco swing wordt zowel op moderne als op typische
disconummers gedanst. Barry White, Gloria Gaynor,
Tavares ... Voel jij je een beetje onzeker over je
danskunsten, dan is deze dans zeker iets voor jou!
Deze dans heeft een eenvoudig ritme en is geschikt
voor elke leeftijd. Je hebt voor deze cursus wel een
danspartner nodig. Dat hoeft niet zo nodig dameheer te zijn. Een danspaar kan net zo goed twee
dames als twee heren zijn.
Voorkennis van dansen is niet nodig, de lessen
worden gegeven op een rustige en aangename
manier door een ervaren en enthousiast
danskoppel. Na deze acht lessen kan je op elk
feest een ster op de dansvloer zijn!
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DANS

Dansen
Linda Dubois
10 SESSIES VANAF DO 26 MAART

Dansen zit in je bloed en
je droomt er al lang van om
een danscursus te volgen,
maar vindt geen danspartner
die mee wil? Kom dan maar
eens langs: een ondeugende
slowfox, verleidelijke
rumba, zwoele tango, pittige
chachacha, leuke charleston
en slepende Engelse wals
komen aan bod. Al deze ritmes
worden los en zonder partner
gedanst. Voorkennis van
dansen is niet nodig.
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14.15 – 15.45 uur – code 20ECU24
Prijs: € 90 / € 80 KH Uitpas

MULTIMEDIA

MULTIMEDIA

MULTIMEDIA

Smartphone
en tablet vervolg
Seniornet Vlaanderen
APPLE - 3 SESSIES VANAF MA 9 MAART

14 – 17 uur – code 20ECU31
ANDROID - 3 SESSIES VANAF WO 11 MAART

14 – 17 uur – code 20ECU30
Prijs per 3 sessies: € 36 / € 30 KH Uitpas

CURSUSSEN

In deze vervolglessen leer je verder werken met
de smartphone of tablet. Het zelf oefenen is
natuurlijk heel belangrijk, neem daarom je tablet
of smartphone mee. Op een rustig tempo worden
de mogelijkheden van deze toestellen bekeken,
besproken en uitgeprobeerd.

Smartphone
en tablet
Seniornet Vlaanderen
APPLE - 4 SESSIES VANAF MA 20 JANUARI

14 – 17 uur – code 20ECU29
ANDROID - 4 SESSIES VANAF WO 22 JANUARI

14 – 17 uur – code 20ECU28
Prijs per 4 sessies: € 48 / € 40 KH Uitpas

Als je voor de eerste keer een smartphone of tablet
hebt, is het wel even wennen. In deze introductielessen
leer je werken met het aanraakscherm, het
beginscherm en de verschillende functies. Ook de
instellingen komen aan bod. Foto’s nemen is leuk en
de kwaliteit van de camera is veel beter dan een paar
jaar geleden. Je kan ook internetten en e-mailen met
een smartphone of tablet. Heel nuttig zijn ook de apps
die je zelf kunt downloaden en installeren. Het zelf
oefenen is natuurlijk heel belangrijk, daarom is het
noodzakelijk dat je je toestel meebrengt. Op een rustig
tempo worden de mogelijkheden van deze toestellen
bekeken, besproken en uitgeprobeerd.

OPGELET!
De werking van een iPhone / iPad
(Apple) is helemaal anders dan de
werking van een smartphone / tablet met
Android besturing (bv. een Samsung).
Om de verschillende systemen niet te
vermengen en verwarring te voorkomen,
worden aparte cursussen aangeboden.
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KUNST ⁄ CULTUUR ⁄ GESCHIEDENIS

Ouvertures

CULTUUR

Katrien Vermeersch

Mediawijsheid in tijden
van fake news

3 SESSIES VANAF WO 5 FEBRUARI

Dr. Jan De Maeyer

9 – 12 uur – code 20ECU37
Prijs per 3 sessies:
€ 55 / € 48 KH Uitpas

Achter elke ouverture zit een
interessant verhaal, dat de vonk
gaf aan een componist om er
een boeiend orkestwerk van
te maken. Met veel passie en
aandacht voor een specifieke
beluistering worden volgende
ouvertures toegelicht: Leonore 3
en Fidelio van L. van Beethoven,
de Akademische Festouverture
van J. Brahms, Ruslan en Ludmilla
van M. Glinka,Die Meistersinger
von Nürnberg van R. Wagner …
Muzikale voorkennis wordt
niet verwacht.

2 SESSIES VANAF WO 5 FEBRUARI

19 – 22 uur – code 20ECU34
Prijs per 2 sessies: € 45 / € 40 KH Uitpas (incl. boek: ‘N(i)et echt’ van Jan De Maeyer)

Deze cursus is een zeer interactieve cursus met vooraf een theoretische
introductie. Er is een terechte bezorgdheid van de overheid, van het
onderwijs, van de media en van allerlei organisaties omtrent de impact
van misleidend nieuws.
Men legt ook de link tussen misleidend nieuws en burgerschap.
Burgers en in het bijzonder leerlingen en studenten (de volgende
generatie volwassenen die verantwoordelijke burgers willen/zullen
worden) moeten over correcte informatie kunnen beschikken.
Hoe kan men anders gefundeerde standpunten, over alles wat in
de maatschappij relevant is, innemen?
Daar waar de informatie via kranten, journaals, enz. nog gefilterd
was, is dat helaas op sociale media, niet langer het geval.
Daar schuilt dus een gevaar.
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MUZIEKGESCHIEDENIS

KUNSTGESCHIEDENIS

Door de
kunst kijken
CURSUSSEN

Eveline Heylen
4 SESSIES VANAF ZA 14 MAART

9.30 – 12 uur – code 20ECU38
Prijs: € 82 / € 72 KH Uitpas

Kunstgeschiedenis bestudeert naast de
geschiedenis van beeldende kunst ook
onderwerpen van kunst en hun diepere
betekenis of inhouden. Deze tak van
beeldbeschrijving tracht de culturele,
sociale en historische achtergrond van
thema’s in de kunst bloot te leggen en
extra te duiden. We maken een reis van
de middeleeuwen tot de romantiek en
kruisen werken van grote meesters op ons
pad. Door goed te leren kijken, maken we
kennis met personificaties, allegorieën,
symbolen, attributen, literaire bronnen …
om te ontdekken dat een kunstwerk
vaak veel meer in petto heeft dan op het
eerste zicht lijkt. Een ideale reeks voor
nieuwsgierige liefhebbers die kunstwerken
tot op het bot willen doorgronden en
zo nog meer kunst willen genieten.
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MUZIEKGESCHIEDENIS

Het lied
bij Franz
Schubert
Katrien Vermeersch
3 SESSIES VANAF WO 29 APRIL

Schubert schreef meer dan 600 liederen.
Het zijn vaak ‘pareltjes’ die glinsteren dankzij
hun aangrijpende tekst of boeiende muziek.
Liederen worden in diverse uitvoeringen
beluisterd, bekeken en vergeleken.
Een uitgebreide documentatiemap bevat
liedteksten, achtergrondinformatie en heel
veel weetjes over het boeiende leven van
Schubert en zijn waarde in de muziekgeschiedenis. Een aanrader voor iedereen.

FILOSOFIE

Filosofie leesclub
Andre Mobouck
6 SESSIES VANAF VR 31 JANUARI

14 – 17 uur– code 20EVW06
Prijs per 6 sessies: € 36 / € 30 KH Uitpas

In de filosofische leesclub is iedereen welkom.
Samen lees en becommentarieer je filosofische
teksten in een gezellige sfeer en je start met
“Enquiry on Human Understanding” van David Hume.
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9 – 12 uur – code 20ECU36
Prijs: € 55 / € 48 KH Uitpas

KOKEN
SMAAK

CURSUSSEN

Patisserie
Patrick Demarest
Deze cursus is bestemd voor alle bakliefhebbers die
meer inspiratie en creativiteit zoeken bij het maken
van eigen desserts, taarten, koekjes en andere zoete/
hartige heerlijkheden. Onze vrijwillige, professionele
patissier, zorgt ervoor dat iedereen met iets lekkers
naar huis gaat. Wil jij je gasten trakteren op iets
lekkers, dan is deze cursus een echte aanrader.

ZANDKOEKJES - DI 14 JANUARI

14 – 17 uur – code 20EVW02
VALENTIJNGEBAKJE - DI 4 FEBRUARI

14 – 17 uur – code 20EVW03
QUICHETAART MET FRUIT - DI 3 MAART

14 – 17 uur – code 20EVW04
Prijs per sessie: € 20 / € 15 KH Uitpas (incl. ingrediënten)
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SMAAK

Trendy
koken
Patrick De Groote
DE ITALIAANSE
DAGELIJKSE KEUKEN
WO 15 JANUARI

19 – 22 uur – code 20ECU39
DE MEDITERRANE KEUKEN
DI 21 JANUARI

19 – 22 uur – code 20ECU71
DE EXOTISCHE KEUKEN
DO 20 FEBRUARI

19 – 22 uur – code 20ECU40
ORIGINELE CROQUES
DI 3 MAART

HAPJES IN EEN GLAASJE
WO 22 APRIL

19 – 22 uur – code 20ECU42
ZOMERSE GERECHTEN
DO 14 MEI

19 – 22 uur – code 20ECU43
CULINAIRE BBQ
WO 10 JUNI

19 – 22 uur – code 20ECU44
Prijs per sessie: € 53 / € 45
KH Uitpas (incl. aperitief
en ingrediënten)

SCHRIJF IN
VOOR 5
CURSUSSEN EN
JE KRIJGT EEN
KNOKKE-HEIST
KEUKENSCHORT
CADEAU!
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19 – 22 uur – code 20ECU41

SMAAK

SMAAK

CURSUSSEN

Koken op verschillende
bereidingswijzen

Gezond koken
Kathleen Gayse

Sabine Martens

GLUTENVRIJE GERECHTEN - DI 28 JANUARI

9.30 – 12.30 uur – code 20ECU45

ZA 28 MAART

VETARME GERECHTEN - DI 4 FEBRUARI

10 – 13 uur – code 20ECU32
Prijs: € 53 / € 45 KH Uitpas (incl. ingrediënten)

9.30 – 12.30 uur – code 20ECU46
CHOLESTEROLARM - DI 17 MAART

9.30 – 12.30 uur – code 20ECU47

Tijdens deze kookles legt Sabine het nut uit van elke
bereidingswijze, welke techniek goed is voor welk orgaan
en het belang om daarin af te wisselen. Een boeiende
les met ook heel veel informatie over ‘hoe ons lichaam
functioneert’. Rauwe en gestoomde groenten zijn inderdaad
zeer gezond. Ze bevatten nog alle vitaminen, je kan ze
beschouwen als ‘levend’ voedsel. Je leert hoe belangrijk het
is om voldoende af te wisselen in bereidingswijzen.

GEZOND KOKEN MET VERSE KRUIDEN - DI 28 APRIL

9.30 – 12.30 uur – code 20ECU48
LICHT VERTEERBARE GERECHTEN - DI 26 MEI

9.30 – 12.30 uur – code 20ECU49
Prijs per sessie:
€ 40 / € 35 KH Uitpas
(incl. ingrediënten)
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SMAAK

TAALCURSUSSEN
TALEN

Spaans voor beginners
19 SESSIES VANAF MA 6 JANUARI

9.30 – 11.30 uur – code 20ECU35
Prijs: € 70 / € 60 KH Uitpas

Ben je op vakantie in Spanje gepassioneerd geraakt
door de Spaanse taal, keuken en cultuur?
Redenen genoeg om Spaans te komen leren. In deze
cursus proberen we zelfredzaamheid te verwerven om
ons in alledaagse situaties uit de slag te kunnen trekken.

TALEN

Guy Baeyens
VAN MA 27 TOT EN MET VR 31 JANUARI

Elke dag van 9.30 – 12 uur – code – 20EVW07
Prijs per 5 sessies: € 17 / € 15 KH Uitpas

Eén week onderdompeling biedt resultaat!
In dit taalbad ligt de nadruk op spreken.

Start to taste:
Belgische wijnen

TALEN

Ik probeer Nederlands te spreken

Dirk Van Rie

Guy Baeyens

DI 28 APRIL

19.30 – 22.30 uur – code 20EVW01

VAN MA 10 TOT EN MET VR 14 FEBRUARI

Prijs: € 25 / € 20 KH Uitpas

Elke dag van 9.30 – 12 uur – code 20EVW05
Prijs per 5 sessies: € 17 / € 15 KH Uitpas

(incl. wijnen)

Sommelier Dirk geeft tips over wijn
kopen, openen, proeven, aromen,
fouten herkennen… Bekende en
minder bekende Belgische wijnen
komen aan bod. Kortom, hij geeft
een pak aan informatie die thuis
direct gebruikt kan worden.

Maximale vooruitgang in een minimum van tijd,
door “immersie” (onderdompeling in de taal).
Vooral mondelinge taalbeheersing. Zeer praktisch
en onmiddellijk bruikbare kennis. In dit taalbad
ligt de nadruk op meningsuiting. Dit alles onder
begeleiding van onze coach Guy Baeyens.
INSTAPMOMENT ENKEL OP MAANDAG
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Frans conversatie gevorderden

BIB

LITERATUUR

Samenleesgroep
ELKE EERSTE MA VAN DE MAAND

14.15 – 16 uur
in Cultuurcentrum Scharpoord
ELKE TWEEDE DI VAN DE MAAND

CURSUSSEN

9.30 – 11.30 uur
in De Vrièrestraat 22
Gratis

Samen lezen is samen genieten.
Zin om in groep te genieten van
leesfragmenten, korte verhalen
of mooie gedichten? Wil je er
samen met anderen over praten
bij een kopje koffie of thee?
Dan is de Samenleesgroep iets
voor jou. Iedereen is welkom
en het is gratis. Kennis over
literatuur, boeken of schrijvers is
helemaal niet nodig. Het kleine
stukje tekst of gedicht op het
leesmoment zelf, daar gaat het
over. De babbel en het gesprek
achteraf zijn even belangrijk
als het voorlezen op zich. Er is
maandelijks een samenleesgroep
in Knokke en in Heist.
INSCHRIJVEN

Bibliotheek Scharpoord
T 050 630 400 of
bibliotheek@knokke-heist.be
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WORKSHOPS

LITERATUUR

Leesclub Jooris Van Hulle
DINSDAGAVOND

19.30 – 21 uur
21 JANUARI

De laatste kinderen van Tokyo /
Yoko Tawada
31 MAART

Confituurwijk /
Femke Vindevogel
2 JUNI

Voor het vergeten / Peter Verhelst

Leesclub Carine Slabbinck
DINSDAG- /
DONDERDAGVOORMIDDAG

10 – 12 uur
14 JANUARI

WO 11, DO 12 EN VR 13 MAART

9.30 – 12 uur
in Bibltioheek Scharpoord

Tips voor
Windowstoepassingen

Leesclubs

9.30 – 12 uur
in Bibltioheek Scharpoord
Gratis

Om je wat op weg te helpen in
de digitale wereld organiseert
Bibliotheek Scharpoord, i.s.m.
de Seniorenraad, een uitgebreid
aanbod aan workshops en
initiatielessen. Breng je eigen
toestel mee.
VOORAF INSCHRIJVEN

Bibliotheek Scharpoord
T 050 630 413 of
bibliotheek@knokke-heist.be

4 FEBRUARI

Het moois dat we delen /
Kom naar de leesclub en
bespreek samen heel wat
interessante titels onder
deskundige begeleiding.

Ish Ait Hamou
12 MAART

Waarvan wij droomden /
Julie Otsuka
23 APRIL

Leesclub
Sarah Desplenter
(Franse boeken)

Kleine brandjes overal /
Celeste Ng
28 MEI

Nachtouders / Saskia De Coster

MAANDAGNAMIDDAG

Leesclub Willy Devriese

14 – 16 uur

VRIJDAGVOORMIDDAG

27 JANUARI
WO 1, DO 2 EN VR 3 APRIL

Goede mannen / Arnon Grunberg

La disparition de Josef Mengele /
Olivier Guez
24 FEBRUARI

Un amour de Swann /
Marcel Proust

10 – 12 uur
24 JANUARI

Materiaalmoeheid /
Marek Sindelka
21 FEBRUARI

De hoofdstad / Robert Menasse

30 MAART

Le météorologue /
Olivier Rolin

27 MAART

27 APRIL

24 APRIL

L’Etranger / Albert Camus

Angel / Filip Rogiers

25 MEI

22 MEI

29 JUNI

26 JUNI

14 juillet / Eric Vuillard
Enfance /
Nathalie Sarraute
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1793 / Niklas Natt Och Dag

Reservoir 13 / Jon McGregor
De pelikaan /
Martin Michael Driessen

CURSUSSEN

Fotobeheer
en fotobewerking

UITSTAPPEN

UITSTAPPEN
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KUNST

KUNST

Stephan
Vanfleteren
& Marcel
Broodthaers

Dali & Magritte en
Keith Haring

Antwerpen

© Stephan Vanfleteren

Het fotomuseum brengt een eerste grote
overzichtstentoonstelling van Stephan
Vanfleteren. In deze tentoonstelling wordt
de evolutie in zijn werk duidelijk zichtbaar.
Je ontdekt er iconische beelden maar ook tot
nu toe verborgen parels. Vanfleteren werkte
van 1993 tot 2009 freelance voor De Morgen
maar had ook eigen projecten. Hij staat
bekend voor zwart-witportretten en
langdurige reportages in binnen- en
buitenland. Door de jaren heen kaapte hij
heel wat belangrijke fotografieprijzen weg:
World Press Foto, Henri Nannen Preis …

Salvador Dalí en René Magritte ontmoeten elkaar
in het voorjaar van 1929 in Parijs. Later dat jaar
trekken ze samen met Miro en Bunuel naar Cadaqué
in Spanje, waar Dali opgroeide. Er ontstaat een
verwantschap tussen hen, ondanks hun zeer
uiteenlopende persoonlijkheden en creaties.
Voor deze unieke tentoonstelling hebben meer dan
40 internationale musea en privéverzamelingen hun
meesterwerken uitgeleend. De tentoonstelling werpt
licht op de persoonlijke, filosofische en esthetische
relatie van de iconische kunstenaars aan de hand
van meer dan 100 schilderijen, sculpturen en foto’s.

Marcel Broodthaers was een van de meest
invloedrijke figuren in de 20ste eeuwse
kunstgeschiedenis. Zijn rol wat betreft
het denken over kunst, haar functie en
haar geschiedenis, kan moeilijk worden
overschat. Wanneer het gaat om reflectie op
de betekenis van kunst en de instellingen
waarin ze functioneert, is zijn oeuvre de
spiegel bij uitstek. De tentoonstelling geeft
een waaier aan thematieken, media- en
presentatiestrategieën van Broodthaers weer,
aangevuld met zelden of nooit tentoongestelde
werken en documenten. Zo zal voor de eerste
keer ooit zijn majestueuze Décor: A conquest
by Marcel Broodthaers in ons land te zien zijn,
een bruikleen van de V-A-C Stichting.

Bozar brengt een grote retrospectieve met werk
van de legendarische Amerikaanse kunstenaar
Keith Haring. Deze vriend en vakgenoot van Andy
Warhol & Jean-Michel Basquiat was een unieke en
opvallende verschijning in New York in de jaren ‘80.
Met zijn herkenbare stijl speelde hij een belangrijke
rol in de tegencultuur. Haring is beroemd om zijn
iconische motieven: blaffende honden, kruipende
baby’s en vliegende schotels. Hij maakte publieke
kunst, die hij verspreidde via zijn Pop Shop,
de media, de metro en de openbare ruimte. Hij vond
inspiratie in het abstract expressionisme, de Japanse
kalligrafie en graffitikunstenaars. Je ontdekt zijn
krachtig oeuvre dat nog steeds bijzonder actueel is.

ZA 11 JANUARI — 8.15–18.30 UUR

DO 30 JANUARI — 8–19.15 UUR

Prijs: € 61 / € 56 KH Uitpas – code 20EUI01

Prijs: € 81 / € 76 KH uitpas – code 20EUI02
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UITSTAPPEN

Brussel

KUNST ⁄ CULTUUR

UITSTAP

Floralia

UITSTAPPEN

Is dit Molenbeek
& bezoek MIMA

Kasteel
van GrootBijgaarden

Brussel
Is dit Molenbeek? Sinds de aanslagen in Parijs in 2015 wordt Oud-Molenbeek
bijzonder ongenuanceerd getypeerd: ‘no-go zone’, ‘terroristennest’,
‘broedplaats voor Syriëstrijders’, ‘vrijplaats voor extremisten’ ... Het lijkt
een stukje land waar niemand vat op heeft. Deze rondleiding toont je een
ander, meer realistisch Molenbeek. We vertellen het verhaal van 19deeeuwse industriële glorie, van Vlaamse, Waalse en Marokkaanse migratie.
Gentrificatie kan een zegen maar ook een vloek zijn. Met sociale woningbouw,
buurtwerking en de aanleg van speelpleintjes en parkjes probeert men
een dichtbevolkt gebied leefbaar te houden. Molenbeek is de derde jongste
gemeente van België. 41% van de bewoners zijn jonger dan 20 jaar.
Deze wandeling probeert een genuanceerd beeld te brengen van deze unieke
gemeente. Het MIMA (Millennium Iconoclast Museum of Art), is gehuisvest
in een voormalige brouwerij van Belle Vue in Molenbeek. Het museum
openende in 2016, vlak na de aanslagen in Molenbeek. Het museum heeft
een permanente collectie van ongeveer 90 kunstwerken en organiseert
tijdelijke tentoonstellingen. Het museumaanbod mikt op kunst vanaf het
jaar 2000 onder het motto cultuur 2.0 of internetcultuur. Verschillende
grafische kunstuitingen spelen in dit museum een belangrijke rol.

De lente is in het land!
Op deze uitstap word
je overweldigd door de
geuren en kleuren van
frisse voorjaarsbloemen.
In het 14 ha grote park
zijn meer dan 1 miljoen
bloembollen handmatig
geplant. Meer dan 500
soorten bloemsoorten kan
je ontdekken.
Beleef opnieuw de
bloemrijkste lente in het
karakteristieke park van het
Kasteel van Groot-Bijgaarden.
DO 23 APRIL
8.15–18.30 UUR

Prijs: € 56 / € 51 KH Uitpas
code 20EUI04

VR 20 MAART — 8–19.30 UUR

Prijs: € 65 / € 60 KH Uitpas – code 20EUI03
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UITSTAP

Wereldhoofdstad
Design
2020

Lille is verkozen tot
wereldhoofdstad van
Design. Hiermee krijgt
de stad erkenning
voor alle initiatieven
op zowel economisch,
maatschappelijk,
cultureel als ecologisch
vlak. Het designjaar
is de gelegenheid om
Rijsel wereldwijd te
laten schitteren als een
inspiratiebron voor
innovatie en creativiteit.
Dit groots evenement laat
mens en design hand in
hand gaan en schenkt
burgers een andere kijk
op het leven. Dit is zeker
en vast een unieke kans
om Lille op een andere
manier te ontdekken.
ZA 9 MEI — 6–22.30 UUR

Prijs: nog niet gekend
code 20EUI05
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Lille

KUNST

UITSTAPPEN

Festival van het impressionisme
Normandië
Claude Monet, Edgar Degas, Raoul Dufy, allen geboren in Normandië. De streek is nauw verbonden met het
impressionisme. Bekende schilders hebben hier hun oeuvre opgebouwd. De belangrijkste werken en collecties
vormen de basis van het festival. Vele vormen van impressionisme worden belicht: exposities van foto’s en
schilderijen, muziekconcerten, filmvertoningen, toneel, workshops en lunchen in de buitenlucht … Er staan
meer dan 450 evenementen op het programma. Het programma is nog niet bekend, maar zo’n geweldig festival
mag je zeker niet missen.
DO 25 JUNI — 6–22.30 UUR

Prijs: nog niet gekend – code 20EUI06
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KUNST

Kunstenfestival

Labiomista - C-mine
Pieter Stockmans

Watou

Genk

Tijdens de zomer is het kunstdorpje Watou het decor van
het jaarlijkse kunstenfestival.
Dichters en beeldend
kunstenaars, aanstormend
talent en gevestigde waarden,
kunstwerken uit binnen- en
uit buitenland strijken er
neer en vormen een bijzonder
kunstenparcours. De prachtige
locaties van het dorp doen dienst
als tentoonstellingsruimte.
De wisselwerking tussen die
verrassende, nostalgische
ruimtes met hedendaagse
beeldende kunst en poëzie zorgt
telkens weer voor een unieke
kunstbeleving. Elke editie is
er een ander thema waarrond
intendant Jan Moeyaert en
poëziecurator Willy Tibergien
beeld en taal samenbrengen.

Labiomista is een permanent en evoluerend kunstwerk dat je
uitnodigt, uitdaagt en inspireert. Het is een broedplek voor tal
van nieuwe ideeën, creaties, projecten en samenwerkingen.
Door de unieke samenwerking tussen kunstenaar Koen
Vanmechelen en Stad Genk ontdek je een gedeelde visie over
het potentieel van identiteit & diversiteit op verschillende
manieren. In een 24 hectare groot park ontdek je een openluchtexpositie met tal van zijn (levende) kunstwerken en installaties.
In C-mine, de voormalige mijn van Winterslag, zit sinds 2000
een creatieve hub waar je van alles kan ontdekken en beleven.
Je bezoekt er het atelier van Pieter Stockmans, waar hij van A tot Z
elke collectie van zijn porseleinkunst maakt. Bekende realisaties zijn
de trofee van de Memorial Vandamme en het bord voor het prinselijk
huwelijk in Monaco. Tussen de voormalige machinekamer van de
mijn vind je het bezoekerscentrum. Je gaat op verkenningstocht in
het energiegebouw en ontdekt zo hoe het boeiende verleden naadloos
overgaat in het creatieve, innovatieve heden. Lokaal en internationaal
talent vinden hier hun broedplaats. We verkennen met een stadsgids
alle hoeken van dit indrukwekkend gerestaureerde gebouw.
Keuze tussen de verkenningstocht van het energiegebouw
of bezoek aan de Studio van Pieter Stockmans.

DO 2 JULI — 8.30–20.30 UUR

Prijs: € 56 / € 51 KH Uitpas

DO 20 AUGUSTUS — 8–19.30 UUR

code 20EUI07

Prijs: € 66 / € 61 KH Uitpas – code 20EUI08
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KUNST

Praktisch
Algemene info

Annulaties

Voor alle cursussen en

ANNUL ATIE DOOR ONS:

uitstappen is het aangeraden

Wanneer een activiteit geannuleerd wordt door het cultuurcentrum,
om welke reden ook, word je zo spoedig mogelijk verwittigd en krijg je
het bedrag integraal terugbetaald.

om vooraf te reserveren.
Reserveren kan telefonisch,
online of aan het onthaal
van het cultuurcentrum.

ANNUL ATIE DOOR JEZELF:

Na reservatie moet de betaling

Bij annulatie tot 1 maand voor de activiteit betalen we je het bedrag
integraal terug. Voor activiteiten vragen we schriftelijk te annuleren.
Bij annulatie minder dan 1 maand voor aanvang van de activiteit, wordt
er geen terugbetaling of omruiling gedaan. Het is wel toegelaten om een
vervanger te zoeken (gelieve ons wel de naam door te geven).

binnen de 5 werkdagen
gebeuren. Het bedrag moet
gestort worden met vermelding
van de cursus of uitstap en
de code. Indien niet betaald
binnen de gestelde termijn
PRAKTISCH

vervalt de reservatie en komt
de plaats terug vrij.
Wie inschrijft via de website dient
onmiddellijk te betalen. Als de
activiteit volzet is dan plaatsen

UITZONDERING:

Indien je ons schriftelijk op de hoogte brengt en een geldig doktersattest
kan voorleggen binnen de termijn van de desbetreffende cursus, heb je wel
recht op een terugbetaling. Er wordt een administratieve kost aangerekend
van € 6 per annulatie.

we je graag op de wachtlijst.

Opstapplaatsen uitstappen

De Wet van 30 juli 2013

Eerste opstapplaats: Knokke, parking Cultuurcentrum Scharpoord.
Tweede opstapplaats: Heist, Station.

betreffende de verkoop
van toegangsbewijzen tot
evenementen is uitdrukkelijk
van toepassing op alle tickets
die je bij ons koopt.
CULTUURCENTRUM SCHARPOORD

Maxim Willemspad 1
8300 Knokke-Heist
T 050 630 430
cc.ticket@knokke-heist.be
cultuur.knokke-heist.be
Rekeningnummer:
BE98 0961 3182 0593
OPENINGSUREN:

ma - vrij: 8.30 - 17 uur
za: 10 - 17 uur
Gesloten op zon- en feestdagen

Toegankelijkheid
Heb je het als inwoner van Knokke-Heist financieel wat moeilijk of wens je
beroep te doen op de Minder Mobielen Centrale om in het cultuurcentrum
te geraken, neem dan contact op met het onthaal van het cultuurcentrum.
Voor rolstoelgebruikers en personen met een beperking maken we graag
een plaats vrij. Dit dient wel bij de reservatie doorgegeven te worden.
Het cultuurcentrum beschikt over heel wat faciliteiten voor personen
met een beperking (gereserveerde parkeerplaatsen, drempelloze toegang,
aangepast sanitair, ringleiding, lift, aangepaste zitplaatsen, …).
Neem een kijkje op onze website voor een volledig overzicht.

Voordelen
Het cultuurcentrum aanvaardt de Sodexo cultuurcheques.
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De medewerkers van het
onthaal noteren met plezier
je e-mailadres. Een garantie
om snel en adequaat op de
hoogte te blijven van allerhande
nieuwtjes en aanbiedingen van
het cultuurcentrum.

Doe-bonnen
Het Doe-bonnenboekje bevat
verschillende waardebonnen
die samen € 20 waard
zijn en die je inruilt voor
vrijetijdsactiviteiten in
Knokke-Heist. De bonnen
zijn een betaalmiddel voor
o.a. lezingen, theater, film,
concert, tentoonstellingen,
sportevenementen,
inschrijvingsgeld cursussen, ...
Het Doe-bonnenboekje kan aangekocht worden aan het onthaal
van de verschillende vrijetijdsdiensten (Cultuurcentrum
Scharpoord, Museum Sincfala,
Sporthal De Stormmeeuw,
De Marge en dienst Toerisme).
Rechthebbenden op een gratis
Doe-bonnenboekje kunnen
zich richten tot het onthaal
van het Sociaal Huis.
www.knokke-heist.be/doe-bonnen

KH Uitpas
Met je KH Uitpas krijg je
aanzienlijke kortingen
op de activiteiten van het
cultuurcentrum, op het
lidgeld van de bibliotheek
en bij vrijetijdspartners van
de gemeente zoals Museum

Sincfala, Beverly Screens en
For Freedom Museum.
Exclusief voor KH Uitpassers
is er de 10-beurten filmpas:
10 films voor € 45 (i.p.v. € 7
per film). Speciaal voor de
KH Uitpassers worden er tal
van acties georganiseerd, denk
maar aan nocturnes, workshops,
gratis tickets, ... We houden je op
de hoogte van deze KH Uitpas
acties via de nieuwsbrief van
CC Scharpoord. Geef dus zeker
je e-mailadres door aan het
onthaal van het cultuurcentrum.
Een KH Uitpas is één jaar geldig,
vanaf datum van aankoop,
en kan je kopen voor € 10
aan het onthaal van het
cultuurcentrum. Je KH Uitpas
kan je elk jaar verlengen voor
€ 10. Bij verlies van de KH
Uitpas, binnen het lopend jaar,
wordt een administratieve kost
van € 5 aangerekend.

Vrijwilligerscentrale
De vrijwilligerscentrale is
het aanspreekpunt voor al
het vrijwilligerswerk in de
gemeente. Zowel verenigingen
op zoek naar vrijwilligers als
individuen op zoek naar zinvol
vrijwilligerswerk kunnen bij ons
terecht. Laat je verleiden door
een ruim palet aan interessante
activiteiten en vacatures of
informeer je over de werking
van de vrijwilligerscentrale.
ZOEK JE VRIJWILLIGERSWERK
IN DE BUURT OF WIL JE LOKAAL
EEN VACATURE PLAATSEN?
NEEM GERUST CONTACT OP MET ONS.
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Maxim Willemspad 1
8300 Knokke-Heist
T 050 630 430
www.knokke-heist.be/
vrijwilligerscentrale
vrijwilligerscentrale@knokke-heist.be

Cultuurmobiel
Wie geen auto heeft, een
verhoogde tegemoetkoming
heeft bij zijn ziekenfonds,
moeilijkheden heeft om zich
te verplaatsen en voor wie
openbaar vervoer niet evident
is, kan aangesloten worden bij
de Minder Mobielen Centrale.
Als lid van de Minder Mobielen
Centrale kan je gebruik maken
van de Cultuurmobiel.
Hierdoor is elke voorstelling in
het cultuurcentrum bereikbaar!
Een enthousiaste vrijwilliger
haalt je thuis op, brengt je naar
je bestemming, vergezelt je
tijdens en na de voorstelling
en brengt je nadien veilig terug
thuis. De toegangstickets van de
voorstelling voor de gebruiker
en de vrijwilliger worden aan
een verminderde prijs of zelfs
gratis aangeboden.
VOOR MEER INFORMATIE KAN
JE TERECHT BIJ HET OCMW IN
HET SOCIAAL HUIS.

T 050 530 900
mindermobielencentrale@
knokke-heist.be

Parkeren
Opgelet. Op de parking van het
cultuurcentrum is het elke dag
tussen 11 en 19 uur verplicht je
blauwe parkeerschijf te leggen en
dit met een maximum van 4 uur.

PRAKTISCH

Blijf op de hoogte

Heb je interesse in film, lezingen,
podiumvoorstellingen, ... ?
Ontdek ons volledig cultuuraanbod
in deze brochures

cultuur
centrum
knokkeheist

2020

cultuur
centrum
knokkeheist

2020

podium

lezingen

ﬁlm

2020

cultuur
centrum
knokkeheist

Tot binnenkort in
Cultuurcentrum Scharpoord!

cultuur.knokke-heist.be

v.u. burgemeester graaf Leopold Lippens, A. Verweeplein 1, 8300 Knokke-Heist / 2020

CULTUURCENTRUM SCHARPOORD
Maxim Willemspad 1, 8300 Knokke-Heist
T 050 630 430
cc.ticket@knokke-heist.be
cultuur.knokke-heist.be
www.facebook.com/cultuurcentrum.knokkeheist
ma-vrij: 8.30 - 17 uur
za: 10 - 17 uur
gesloten op zon- en feestdagen

