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Grüss Gott!
Tussen
bergen
en barok
Rik Taveirne

LEZINGEN

In de grensstreek van
Zuid-Duitsland met Oostenrijk
ontdekken we met Rik Taveirne
twee landsdelen met een
schitterende natuur, een rijke
romantische cultuur en
een grensoverschrijdende
historische achtergrond.
De Oostenrijkse Habsburgers
kregen meer grondgebied
in hun bezit door goed
doordachte huwelijksstrategie
en erfopvolging dan door oorlog
en verovering. Rik neemt jullie
mee langs adembenemende
landschappen, besneeuwde
bergtoppen, blauwgroene
bergmeren, barokke gebouwen
en pittoreske dorpjes van
Duitsland en Oostenrijk…
tussen bergen en barok! Gruss Gott!
ORGANISATIE Vtb Kultuur
Knokke-Heist
INFO Dominiek Segaert
G 0479 69 18 65
dominiek.segaert@skynet.be
www.vtbkultuur.be/knokke-heist

VR 3 JAN. — 20 UUR
€9 / € 7 leden Davidsfonds,
vtbkultuur, KH Uitpas, EYCA
Leden Volksontwikkeling: gratis
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05
LEZINGEN

REIZEN

LEZINGEN

Centraal- en
Oost-Indië

DO 16 JAN. — 20 UUR
€ 9 / € 7 leden Davidsfonds, vtbkultuur,
KH Uitpas, EYCA. Leden Volksontwikkeling: gratis

Guido Boeken
Indië, een ontmoetingsplaats waar heel wat
wereldbeschavingen hun sporen hebben
nagelaten: Perzen, Afghanen, Turken, Mongolen,
Europeanen. Met de komst van verschillende
rassen en religies ontstond een verscheidenheid
in etnische groeperingen elk met hun eigen
cultuur, taal, literatuur. Indiërs vertellen trots
dat er veel is veranderd: moderner en welvarender.
Maar na de reis beseft Guido Boeken dat er
niet zoveel is veranderd. De tempel is groter,
nog meer mensen, dezelfde vroomheid.

Op het programma: Lucknow, Varanasi, Sarnath,
Kolkata, Bishnupur, Murshidabad, Chandannagar,
Bansberia, Malda, Patna, Sonepu.
Te voet steken we de grens over met Bangladesh.

Vtb Kultuur Knokke-Heist
Dominiek Segaert / G 0479 69 18 65
dominiek.segaert@skynet.be
www.vtbkultuur.be/knokke-heist
ORGANISATIE
INFO
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LEZINGEN

PSYCHOLOGIE

Perfecte ouders bestaan niet
Isabel Depestel
Ouders verwachten veel van zichzelf: ze willen
dat hun kinderen gelukkig zijn, er piekfijn uitzien
en een rijk gevulde vrije tijd hebben met veel
boeiende hobby’s. Bovendien willen ze hen gezonde
maaltijden voorschotelen en moet het huis er
kraaknet bij liggen.

Ze geeft praktische tips over hoe je werk en gezin
kan combineren en hoe je tevreden kan zijn met
iets minder.
ORGANISATIE

Gezinsbond Knokke
hellahooijberg@gmail.com

INFO EN INSCHRIJVEN

T 050 61 12 57
“Achter de schermen” gaat het er echter anders aan
toe dan wat sociale media foto’s doen vermoeden.
In deze lezing gaat psychologe Isabel Depestel samen
met de deelnemers op zoek naar het echte ouderschap.
Moeten we als ouder perfect zijn? is dat wel haalbaar?

DO 23 JAN. — 20 UUR
€ 7 / € 5 leden Gezinsbond

07

LEZINGEN

08

POËZIE

Gedichtendag
Bibliotheek Scharpoord biedt je een programma
vol klanken, rijmen, gewikte woorden en kunstig
taalgebruik. Het dagprogramma gaat door in
de Bib, de lezing met Bart Moeyaert vindt plaats
in de schouwburg.
12 — 13.30 UUR

Mady Bonert zingt Voorslaap, 22 gedichten
van Herman de Coninck
Met soep en brood.
Meer info: www.madybonert.be

Workshop handlettering door Flore Deman.
In deze workshop leer je handlettering, de moderne versie
van kalligrafie door illustrator Flore Deman. Schrijf de
letters en woorden op een mooie manier, in een knappe
compositie. Je gaat aan de slag met verschillende soorten
brushpennen. Inspirational quotes vormen de basis.
Na deze eerste kennismaking kan je thuis aan de slag met
postkaartjes, posters of op krijtborden en ramen!
14 — 16 UUR

Marc groet ‘s morgens de dingen. Iedereen kent ongetwijfeld
dit vers. Paul van Ostaijen schreef echter veel meer.
Publicist Matthijs de Ridder komt vertellen over het
gehele dichterschap van Paul van Ostaijen.

19.30 UUR

Bart Moeyaert, winnaar van de Astrid Lindgren Memorial
Award 2019 en illustrator Gerda Dendooven sluiten de dag
in schoonheid af met poëzie, verhalen en beelden.

© Susanne Kronholm

DO 30 JAN. — 19.30 UUR
Schouwburg Scharpoord
Gratis, inschrijven in de bib of via
T 050 630 400
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LEZINGEN

13.30 — 16 UUR

ZONDAGBABBEL

Pascal Verbeken
over zijn boek
Brutopia
Brussel is de meest gehate stad van België en de
Europese Unie. De hoofdstad van een half miljard
Europeanen roept beelden op van verval, armoede,
chaos en bureaucratie.

LEZINGEN

Maar Brussel is ook de onvermoede broedplaats
van utopieën, urbanistische experimenten en Grote
Maatschappelijke Vergezichten. Karl Marx schreef er
zijn Communistisch Manifest, salafisten broeden er op
de vestiging van een religieuze heilstaat en de EU bouwt
er aan het meest ambitieuze politieke project sinds de
Tweede Wereldoorlog. Brussel toonde zich bovendien
een toevluchtsoord voor dissidente hemelbestormers en
artistieke vrijbuiters zoals Charles Baudelaire, de grootste
Brusselhater aller tijden. Sommige dromen veranderden
de wereld, andere vielen stuk op de Brusselse kasseien.
In Brutopia volgt Pascal Verbeken het spoor van
de dromenjagers. Hij verkent Europese salons en
achterbuurten, luistert naar denkers, daklozen,
prostituees, politieke leiders en nieuw aangespoelde
plannenmakers. Verbeken leidt de lezer op
magistrale wijze door deze geschiedenis van de
Brusselse dromen en legt zo de hedendaagse ziel
bloot van deze mysterieuze stad.

BOEKENTIP

Brutopia
Pascal Verbeken, 2019,
De Bezige Bij

ZO 2 FEB. — 10 UUR
Bibliotheek Scharpoord
Gratis (incl drankje), inschrijven aan het
onthaal van de bib of T 050 630 400

10

REIZEN

PRIVA

Dr. Hielke Hijmans
Zullen we in de toekomst
weemoedig terugdenken aan de
tijd toen er nog privacy bestond
en al wat we online deden en
wilden, planden en uitvoerden
niet te grabbel gegooid werd?
Of beschermt de GDPRwetgeving ons daar voortaan
tegen? Dr. Hielke Hijmans
heeft daar als onafhankelijk
adviseur op het gebied
van Europees recht, GDPR,
privacy en databescherming
en als onderzoeker van de
Brussels Privacy Hub (VUB)
antwoorden op.

Dwars door Amerika
Wouter Deboot, VRT reporter voor
Iedereen beroemd
Amerika, land van eindeloze mogelijkheden. Wouter Deboot reed er
dwars doorheen op de fiets.
Voor velen is Trump Amerika en is Amerika Trump. Maar Wouter Deboot
is daar niet van overtuigd. Daarom maakte hij kennis met de modale
Amerikaan. Via The Trans America Bicycle Trail fietste hij 6800 km
dwars door Amerika. Zijn ontmoetingen heeft hij vastgelegd op camera
en die werden in 42 afleveringen vertoond in “Iedereen Beroemd” op
Eén. Hij ontmoette mensen die moedig en hoopvol zijn, zelfs als alles
tegenzit. Zij houden een land overeind dat wij, Europeanen,
eigenlijk helemaal niet kennen. Kom luisteren naar zijn verhaal.
WO 5 FEBRUARI — 20 UUR

Gezinsbond Knokke i.s.m. Cultuurcentrum
cpeemans@gmail.com / G 0476 84 31 23

ORGANISATIE
INFO

€ 15 / € 10 leden Gezinsbond, KH uitpas, -12 jaar, EYCA, groepen + 10 pers.
Tickets enkel via cultuurcentrum

MA 3 FEBRUARI — 19.30 UUR
ORGANISATIE

i.s.m. UPV vzw

via onthaal /
T 050 630 430
INSCHRIJVEN

BOEKENTIP

€ 15 / € 13 KH Uitpas - code 20ELZ01

Dwars door Amerika
Wouter Deboot, 2018,
Van Halewyck

UITPASACTIE: 1 + 1 gratis
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LEZINGEN

De toekomst
van online
privacy

WETENSCHAP

De wetsdokter
als sporen
(onder)zoeker
Wim Van De Voorde
Hoe doet de forensische arts zijn stille getuigen
‘spreken’? Met welke middelen reconstrueert
hij/zij de laatste levensmomenten van het
slachtoffer? ‘Stap mee af’ met het parket dat
‘het lichaam in beslag heeft genomen’ en samen
met de wetsarts, politie en andere deskundigen
‘een onderzoek instelt’.

LEZINGEN

Prof. Wim Van de Voorde wijdt je in in de wetenschappelijke mogelijkheden om de waarheid aan het
licht te laten komen: DNA-onderzoek, postmortem
beeldvorming en andere kansen voor de forensische
patholoog. Een ongelooflijk boeiende avond!
Davidsfonds Knokke
annie.poissonnier@gmail.com / T 050 612 492
www.davidsfondsknokke.be
ORGANISATIE
INFO

VR 7 FEB. — 20 UUR
€ 9 / € 7 leden Davidsfonds,
vtbkultuur, KH Uitpas, EYCA
Leden Volksontwikkeling:
gratis

12

LEZINGEN

ZONDAGBABBEL

Onder Ons
Bart Desmidt
Bart Desmidt is de topchef van tweesterrenrestaurant Bartholomeus in Heist. Hij is de
kleinzoon van een visser maar zijn keuken gaat
veel ruimer dan het beste uit de zee. Deze topchef
houdt van pure producten en maakt daarbij geen
onderscheid tussen vis, vlees en groenten.

Bart Desmidt is ook lid van The Mastercooks
of Belgium.
Benedikte Van Eeghem praat met Bart Desmidt over
zijn werk als topchef, zijn passies en zijn plannen.

Bart Desmidt heeft van zijn Bartholomeus een
toprestaurant gemaakt. Hij kondigde recent aan
dat het restaurant, na 25 jaar, tijdelijk zal sluiten
om in het voorjaar 2020 opnieuw te openen met
een nieuwe formule.

ZO 9 FEB.— 10 UUR
Café Cultuur
€ 3,5 (incl. drankje)
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FILOSOFIE

GESCHIEDENIS

Symbolische essenties

LEZINGEN

Dateringscontroverse
rond Gizeh, Cheops,
Chefren en Mykerinos

Prof. Paul Cortois
De vraag naar zin en onzin, van een van de
meest hardnekkig volgehouden theorieën in de
geschiedenis van het denken: ‘essentialisme’ staat
centraal, het geloof in het bestaan van essenties.

Emmanuel Van Hoecke
Emmanuel Van Hoecke is arts-specialist in de
orthopedie/traumatologie en staflid spoedgevallen
AZ Zeno te Knokke-Heist. Buiten zijn professionele
carrière heeft hij een passie voor de geschiedenis,
in het bijzonder de boeiende periode van de
Egyptische Nijlvalei. Hij ontkracht vele halve
waarheden en ficties en laat nieuwe mysteries aan
het licht komen. Bovendien brengt zijn boeiend
reisverhaal ook raakvlakken aan tussen archeologie,
egyptologie, geologie én klimatologie!

Wetenschap leek bezig het essentialisme van de
metafysica te ondergraven, maar blijkt het er nu vaak
eerder van over te nemen. Al erkent de wetenschap
niet langer grenzen die altijd werden getrokken
(mens en dier, mens en machine …), die grenzen
functioneren nog wel in de leefwereld en vaak dan
weer als ‘essentiële’ verschillen. Willen we die
intuïties uit de leefwereld volgen, dan moeten we deze
verschillen echter in een symbolische zin opvatten en
niet langer als een objectieve feitelijkheid.

DO 20 FEBRUARI — 20 UUR
ORGANISATIE

Davidsfonds Knokke

www.vtbkultuur.be/knokke-heist

Deze op het eerste gezicht academische vraag brengen
we in verband met allerlei concrete dilemma’s en
knopen waarmee mensen geconfronteerd worden.
Zo wil het begrip ‘symbolische essenties’ nieuwe
inzichten formuleerbaar maken.

€ 9 / € 7 leden Davidsfonds, vtbkultuur, KH Uitpas, EYCA
Leden Volksontwikkeling: gratis

€ 24 / € 20 KH Uitpas - code 20ELZ06

INFO

annie.poissonnier@gmail.com / T 050 612 492

www.davidsfondsknokke.be of vtbKultuur Knokke-Heist
Dominiek Segaert
dominiek.segaert@skynet.be / G 0479 69 18 65

DO 20 FEBRUARI — 10-12 EN 13.30-16 UUR
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Drie generaties
leraars in

ZO 23 FEB. — 10 UUR
Sincfala, Museum
van de Zwinstreek
Gratis voor leden van
Geschied- en Heemkundige
Kring Sint-Gurthago. € 3,5 (incl
bezoek museum en drankje)

de 20ste eeuw
Marc Wildemeersch

Zijn verhaal start in 1888, bij de geboorte van zijn grootvader Alfons en eindigt net voor het einde van de
twintigste eeuw toen zijn vader Laurent stierf. Marc zelf geeft al 38 jaar les.
De spreker doorspekt zijn verhaal van meer dan 100 jaar onderwijs met grote en kleine feiten. Hij illustreert dit
rijkelijk met getuigenissen, foto's en stukken in handschrift uit eigen archief. Herinner je nog het stof van de
buizenstoof, het krassen van de griffel op de lei, ‘pekkelen’ op de speelplaats of de regel van de onderwijzer?
In de tweede helft van de jaren 1960 deden nieuwe pedagogische technieken hun intrede. Vooraan in de klas
stonden minder priesters en nonnen, en geleidelijk ook meer vrouwen. Lei en griffel werden vervangen door pen
en inktpot en de lijfstraffen door praten en strafwerk.
PRAKTISCH Gratis parkeergelegenheid op de speelplaats van de gemeentelijke basisschool Het Anker, bereikbaar
via de Felix Timmermansstraat nummer 37.

15

LEZINGEN

ZONDAGBABBEL

LITERAIR

Het moois
dat we delen
Ish Aït Hamou
Las je het nieuwe boek van Ish Aït Hamou
'Het moois dat we delen' al? Wil je graag met
hem daarover in gesprek gaan? Kom dan op
zondag 1 maart naar Scharpoord en neem deel
aan de Leesclub Het moois dat we delen.
Ish zelf gaat in dialoog met de aanwezigen.
Heb je vragen over het boek of over Ishs’ traject?
Schrijf ze op een papiertje en breng het mee.
Alle vragen worden verzameld aan de inkom
en zullen deel uitmaken van het gesprek.

BOEKENTIP

Het moois dat we delen
Ish Aït Hamou, 2019,
Angèle
ZO 1 MRT. — 20 UUR
Signeersessie om 21.30 uur

© Shed Mojahid

LEZINGEN

In het stadje waar Soumia en Luc wonen,
speelt het leven zich voornamelijk af aan de
schoolpoort, bij de plaatselijke kruidenier
én op het voetbalveld. Soumia en Luc wonen
in dezelfde buurt, maar kennen elkaar niet.
Zij probeert met de moed der wanhoop het
verleden achter zich te laten. Hij leeft in en
met het verleden. Wanneer ze elkaar bij toeval
leren kennen, komen ze voor verscheurende
keuzes te staan. Een verhaal dat uitnodigt om
na te denken.

Gratis, inschrijven gewenst
Bib T 050 360 400

16

POLITIEK

De toekomst
van Europa

In deze lezing onderzoekt
Prof. Luk Van Langenhove
welke toekomstscenario’s
mogelijk en wenselijk zijn
voor Europa. Willen we ‘meer’
Europa? Dienen de staten
een deel van soevereiniteit
op te geven? En wat met de
regio’s? Voor het zoeken naar
antwoorden op deze vragen
dienen we niet alleen naar
Europa zelf te kijken, maar
ook en vooral naar wat er
in (en met) de rest van de
wereld gebeurt.

WO 4 MAART — 19.30 UUR
ORGANISATIE

i.s.m. UPV vzw

€ 15 / € 13 KH Uitpas code 20ELZ02
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LEZINGEN

Prof. Luk Van
Langenhove

ZONDAGBABBEL

Onder Ons
Jan Van Steenkiste
Jan Vansteenkiste, geboren in het rusthuis in
Lendelede op 17 juli 1959, bleek al
meteen voorbestemd om zich in te
zetten voor de bejaardenzorg. Hij was
jarenlang lid van de scouts. Na zijn
middelbare studies volgde hij de opleiding
verpleegkundige.
Door het overaanbod aan verpleegkundigen
begin jaren '80 is hij met zijn vriendin in
Knokke-Heist terechtgekomen. Hij huwde
in 1982, werd vader van 3 dochters en is
inmiddels grootvader van 7 kleinkinderen.

LEZINGEN

Jan startte zijn carrière als verpleegkundige
in het ziekenhuis te Knokke-Heist op de
afdeling spoedgevallen en operatiezaal.
Eind 1986 is hij even vertrokken naar
de medische dienst van de Haven van
Zeebrugge, maar in mei 1988 keerde hij
terug naar het ziekenhuis van KnokkeHeist.Daar werkte hij voor de afdeling RVT
Lindenhove en momenteel is hij algemeen
directeur van vzw De Lindeboom.
In zijn vrije tijd is Jan actief in de raden
van bestuur van bejaardenzorg, onderwijs
en Izegemse scouts. Hij is ook actief
op de parochie/kerkfabriek en in het
centraal kerkbestuur.
Cas Goossens praat met Jan Vansteenkiste
over zijn leven en zijn werk in de zorgsector.

ZO 8 MRT. — 10 UUR
Café Cultuur
€ 3,5 (incl. drankje)
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OPVOEDING

REIZEN

Dwars door
Centraal Amerika
Dominiek Druart
Digitaal ontmaagd
Sarah Van Gysegem
Over bloemetjes, bijtjes en dickpics.
Met je puber over seks praten:
niet simpel. Doet de gedachte
aan genante gesprekken het
schaamrood naar je wangen
stijgen? Ben je bang om je bloot te
geven en is sexting ver van je bed?

Dominiek Druart maakte een avontuurlijke reis van Colombia naar
Mexico, een reis die hem nooit meer loslaat. De enorme diversiteit aan
natuur en cultuur tussen Zuid- en Noord-Amerika is nauwelijks met
woorden te beschrijven: van regen- en nevelwouden tot indrukwekkende
hooglanden, koloniale stadjes, fascinerende Indianen, de Maya-route,
vulkanische gebieden, tropische stranden en levendige lokale markten.
DO 19 MAART — 20 UUR

vtb Kultuur Knokke-Heist
G 0479 69 18 65 / dominiek.segaert@skynet.be
www.vtbkultuur.be/knokke-heist
ORGANISATIE
INFO

Leden Volksontwikkeling: gratis

DO 19 MAART — 20 UUR

In de dialoog Euthyphro worden een aantal belangrijke
problematieken besproken die vandaag nog niets aan
relevantie hebben verloren: is een beslissing moreel of
prudentieel, het definitiedilemma en het dilemma of waarden
geprojecteerd (subjectivistische visie) dan wel ontdekt worden
(objectivistische visie).

BIBLIOTHEEK SCHARPOORD
INFO Fabienne Maes / G 0485 61 59 72
secretariaat@gezinsbondknokke

€ 7 / € 5 leden Gezinsbond

FILOSOFIE

De dialoog “Euthyphro”
van Plato
Prof. Jan De Maeyer

BOEKENTIP

Jan De Maeyer gaat dieper in op deze problematiek en legt de
pijnpunten bloot. Vervolgens reikt hij mogelijke oplossingen aan
door auteurs zoals Toulmin en Habermas ter sprake te brengen.

Digitaal ontmaagd
Sarah Van Gysegem
2018, Van Halewyck

€ 24 / € 20 KH Uitpas - code 20ELZ07

DO 19 MAART — 10-12 EN 13.30-16 UUR
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LEZINGEN

€ 9 / € 7 leden Davidsfonds, vtbkultuur, KH Uitpas, EYCA

Sarah zet je via concrete situaties
en praktische tips een heel eind
verder en helpt je korte metten te
maken met taboes. Zo kan je met
een gerust hart je tieners hun weg
laten zoeken op het pad van liefde
en seks. In real life én digitaal.
Sarah Van Gysegem is redacteur
van het infoblad voor ouders van
tieners “BOTSING” en auteur van
de boeken “typisch tieners” en
“digitaal ontmaagd”

LEZINGEN

20

ZONDAGBABBEL

De tredkranen
in de Lage
Landen
Dirk Anthierens

Vooral door de studie van de stadsplattegronden
uit de 16de en 17de eeuw kunnen vele tredkranen
worden getraceerd.
Aan de hand van divers iconografisch materiaal
worden de verschillende types toegelicht.
Dirk Anthierens (Antwerpen 1947) is eredepartementshoofd van de ingenieursopleiding
aan de Universiteit Antwerpen.
Praktisch: Parkeergelegenheid op de speelplaats van
de gemeentelijke basisschool Het Anker, bereikbaar
via de Felix Timmermansstraat nummer 37.

ZO 23 MRT. — 10 UUR
Sincfala, Museum van
de Zwinstreek
Gratis voor leden van Geschied- en
Heemkundige Kring Sint-Gurthago.
€ 3,5 (incl bezoek museum en drankje)

21

LEZINGEN

Vanaf de 13de eeuw verschijnen de eerste
tredkranen in de belangrijkste havensteden van
het toenmalig graafschap Vlaanderen (Damme,
Brugge…) en het hertogdom Brabant (Antwerpen,
Brussel, Mechelen…). Daarna verspreidden de
kranen zich verder over Nederland, Duitsland
en Engeland.

GEZONDHEID

LEZINGEN

Ontwikkel
je spirituele
vaardigheden
Marc Van den
Herrewegen
Onderwerpen die aan bod komen:
positief denken, luisteren naar je
innerlijke stem en naar je lichaam,
betekenis en signalen van ziekten
en kwalen, zelfhypnose, de wet
van de synchroniciteit – niets is
toeval, onthechting van emoties,
de kracht van het visualiseren,
meditatievormen en de zinvolheid
ontdekken van je levensplan.
We ontdekken verschillende
spirituele vaardigheden die je
leven dieper en zinvoller maken.

BIBBABBEL

Confituurwijk
Femke Vindevogel
Jooris Van Hulle gaat in gesprek met Femke Vindevogel.
Ze schreef met Confituurwijk... Femke Vindevogel schreef met
Confituurwijk een roman die aantoont dat mensen in staat zijn
om zichzelf heruit te vinden, onder welke omstandigheden dan
ook. Een schitterende, poëtische vertelling over een botsing van
culturen in een Vlaamse achterstandswijk, en een ode aan de
schoonheid van banale dingen.
Marie verhuist na de dood van haar vader noodgedwongen naar
een achterstandsbuurt: de gevreesde Confituurwijk. Haar nieuwe
buurman, die in het dorp bekend staat als de Kroniek van de laatste
kans, maakt het haar onmogelijk om te studeren voor een belangrijke
auditie. Van een muzikale carrière is al snel geen sprake meer.
Onthecht van alles wat ze kent, bevrijdt ze zich gaandeweg van alle
verwachtingen en oefent ze zich in het nee zeggen. Tussen haar en
buurtbewoonster Sam ontwikkelt zich ondertussen een complexe liefde.

WO 25 MAART — 19.30 UUR

ZO 5 APRIL — 10 UUR ⁄ BIBLIOTHEEK SCHARPOORD

€ 15 / € 13 KH Uitpas code 20ELZ05

Gratis
T 050 630 400
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ZONDAGBABBEL

Onder Ons
Ria Blondeel
Ria Blondeel was al van in haar prille jeugd
sociaalvoelend. Zo was ze lid van VKSJ en later ook
jeugdleidster van VKSJ en VKAJ en werkte ze mee
aan toenmalige 11.11.11 acties.
Ze voelde zich sterk aangetrokken tot het
vrijwilligerswerk en de culturele ondersteuning
van zowel Derde als Vierde Wereld zoals
“Vriendschap voor de Filipijnen”.

LEZINGEN

Begin de jaren ‘90 engageerde Ria Blondeel zich als
vrijwilligster voor de Oxfam Wereldwinkel. Sinds
2004 trekt ze met een heel team de kar van het label
Fair Trade Gemeente. In 2010 werd Knokke-Heist
erkend als Fair Trade Gemeente en dit jaar vieren
we de tiende verjaardag.
Naast partner, mama en oma is Ria in onze
gemeenschap het gezicht en de spreekbuis van
Oxfam Wereldwinkel en Oxfam Solidariteit, waarbij
ze kiest voor een cultuur van duurzaamheid én
eerlijke handel ondersteund door het certificaat
van Fair Trade.
Benedikte Van Eeghem praat met Ria over haar
vrijwilligerswerk en haar sociaal engagement.

ZO 19 APR. — 10 UUR
Café Cultuur
€ 3,5 (incl. drankje)
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ZONDAGBABBEL

LEZINGEN

Het gebastioneerde systeem
rond 1600 in de Nederlanden:
modellen, toepassing
Piet Lombaerde
Rond 1600 was het gebastioneerd systeem voor
de versterking van steden en de bouw van nieuwe
forten en schansen algemeen verspreid in de
Nederlanden. Zowel in theoretische werken,
als in toepassingen kwamen verschillende
systemen voor. Deze worden toegelicht aan de
hand van voorbeelden, in de eerste plaats van
nog bestaande steden en forten in West-Vlaanderen
en Zeeuws Vlaanderen.

De belangrijkste vestingbouwers en ingenieurs,
die voor de bouw van deze nieuwe versterkingen
verantwoordelijk waren, komen eveneens ter sprake.
PRAKTISCH Gratis parkeergelegenheid op
de speelplaats van de gemeentelijke basisschool
Het Anker, bereikbaar via de Felix Timmermansstraat nummer 37.

ZO 26 APR. — 10 UUR
Sincfala, Museum van
de Zwinstreek

Ook wordt aandacht besteed aan de wijze waarop
de kennis van het gebastioneerd systeem werd
verspreid, onder andere langs traktaten over
de fortificatieleer en leerscholen of hogescholen
en universiteiten. De Noordelijke Nederlanden
spanden daarin de kroon.

€ 3,5 (incl bezoek museum en drankje) / Gratis
Voor leden van Geschied- en Heemkundige
Kring Sint-Gurthago
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KUNSTGESCHIEDENIS

FILOSOFIE

Niet te geloven,
de werkelijkheid achter
het Nieuwe Testament
Prof. Willie Van Peer

Van Art Nouveau tot Art Deco
Eveline Heylen

Willie van Peer studeerde filologie in Antwerpen
en Leuven en promoveerde aan de universiteit
van Lancaster. Hij doceerde tekst- en
literatuurwetenschap aan de universiteiten van
Tilburg en Utrecht en is professor aan de Ludwig
Maximilian Universiteit in München. Ook is hij
Fellow voor het leven aan Clare Hall, Cambridge
University. Zijn onderzoek richt zich op de nauwe
samenhang tussen taal, verhalen, mythen en
culturen vanuit vergelijkend perspectief.

Tussen 1890 en 1914 duikt op verschillende
plaatsen in Europa een nieuwe populaire stijl op
die een korte, maar hevige bloeitijd kende. Boeken,
meubels, sieraden, architectuur en schilderkunst
wemelden van lelies en papavers, libellen en
pauwen, bloemstengels en rotsen.
In combinatie met slanke en tegelijk dromerige
vrouwenfiguren leidde dit tot sierlijke decoraties in
vaak asymmetrische en gebogen basisvormen in de
florale Art Nouveau.

DO 30 APRIL — 10-12 EN 13.30-16 UUR

€ 24 / € 20 KH Uitpas - 20ELZ08

De geometrische Art Nouveau koos daarentegen voor
strakkere lijnen en een rationele aanpak. De periode
van Art Deco leunt hier enigszins visueel bij aan en
werd populair tussen 1920 tot 1939. Kenmerken
van verschillende stijlen en stromingen werden
plots gecombineerd en vonden internationaal
ingang. Daarnaast omarmde de Art Deco nieuwe
productietechnieken en materialen.
BOEKENTIP

Niet te geloven
Willie van Peer, 2019,
Davidsfonds

WO 29 APRIL — 19.30 UUR

€ 20 / € 18 KH Uitpas - code 20ELZ03
UITPASACTIE 1 + 1 gratis
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LEZINGEN

Het Nieuwe Testament heeft de westerse
samenleving en cultuur diepgaand beïnvloed,
maar wat weten we er eigenlijk over? In welke
context ontstonden de teksten? Wie was Jezus en
hoe evolueerde hij tot (zoon van) God? Vormden
de vier evangelisten wel betrouwbare getuigen?
Vanwaar de ongerijmdheden en contradicties in
het Nieuwe Testament? Het boek ‘Niet te geloven’
van Willie Van Peer onderzoekt de werkelijkheid
achter het Nieuwe Testament en werpt zo een
volledig nieuw licht op de Bijbelse verhalen.

ZONDAGBABBEL

LEZINGEN

Onder Ons

ZO 10 MEI — 10 UUR
Café Cultuur
€ 3,5 (incl. drankje)

Rita Van Neygen
Rita Van Neygen woont binnenkort
5 jaar in Knokke-Heist.

Als tiener was ze gefascineerd door de Europabeker
voor zangvoordracht in het Casino van Knokke.
De glamour, de muziek, feestelijke beelden uit deze
mooie badstad hebben indruk op haar gemaakt.

Zij startte haar loopbaan als leerkracht
talen in Ninove. Zij werd bekend tijdens
haar latere werk als presentatrice bij de
toenmalige BRTN. U kent haar vooral
van haar werk bij “Op de koop toe”.
Ze deed ook redactiewerk voor “De Rode
Loper” en voor de nieuwsdienst.
Van 2011 tot 2013 werkte ze als hostess
voor Villa Politica en Ter Zake.

Na haar pensioen in 2013 verhuisde ze naar onze
gemeente waar ze graag woont en mee geniet van
het cultureel aanbod, de klassieke concerten,
sociale contacten en restaurants.
Cas Goossens praat met Rita Van Neygen over
haar werk en haar liefde voor Knokke-Heist.
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GEZONDHEID

Voeding
voor
onze
hersenen
Sabine Martens

FOTOGRAFIE

De Donkere Kamer
Een avond vol, met en over fotografie
Na een eerste succesvolle editie in 2019 keert De Donkere Kamer terug
naar Cultuurcentrum Scharpoord. Het belooft een unieke avond te
worden. Ideaal om te koppelen met een bezoek aan de tentoonstelling
van Anton Corbijn.
DO 11 JUNI — 20 UUR

Wist je dat onze hersenen
voor 60% uit vet bestaan?
Vetten zijn levensnoodzakelijk
voor het opbouwen en het
goed functioneren van onze
hersenen. Natuurlijk zijn niet
zomaar alle vetten oké.

€ 15

LEZINGEN

Je stemming, concentratie,
geheugen en je intelligentie
zijn sterk afhankelijk
van vetten. Bovendien is
er een duidelijk verband
tussen het functioneren
van onze hersenen en
onze bloedsuikerspiegel.
De juiste vitaminen en
mineralen in de juiste
hoeveelheid helpen om
onze hersenen gezond en
flexibel te houden.
De juiste voeding kan
écht het verschil maken
tussen ‘normaal’ presteren
en ‘uitstekend’ presteren.
Wil je hier alles over te weten
komen, dan is deze lezing
een eye-opener.

WO 13 MEI — 14.30 UUR

€ 15 / € 13 KH Uitpas code 20ELZ04
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Praktisch
Algemene info

PRAKTISCH

Voor alle lezingen is het
aangeraden om vooraf in te
schrijven aan het onthaal
van het cultuurcentrum,
telefonisch of online.
Na reservatie moet de betaling
binnen de 5 werkdagen
gebeuren. Het bedrag moet
gestort worden met vermelding
van de lezing en de code.
Indien niet betaald binnen
de gestelde termijn vervalt
de reservatie en komt de
plaats terug vrij.
Wie inschrijft via de website
dient onmiddellijk te betalen.
Als de lezing volzet is dan
plaatsen we je graag op
de wachtlijst.
De Wet van 30 juli 2013
betreffende de verkoop
van toegangsbewijzen tot
evenementen is uitdrukkelijk
van toepassing op alle tickets
die je bij ons koopt.

Annulaties
ANNUL ATIE DOOR ONS

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.
ANNUL ATIE DOOR JEZELF

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).

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 handicap 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.

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

Laatkomers
Lezingen beginnen steeds stipt. Na aanvang wordt niemand meer
toegelaten. Je kan eventueel tijdens de pauze je plaats innemen.

Gsm, eten en drinken
Wij vragen met aandrang om bij het binnenkomen van de zaal je gsm af
te zetten. Drank of eten mag niet mee binnen in de zaal.
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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.

Voordelen
Het cultuurcentrum
aanvaardt de
Sodexo cultuurcheques.

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.

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.

geldig, vanaf datum van
aankoop. Je koopt de pas voor
slechts € 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.

www.knokke-heist.be/doe-bonnen

KH Uitpas
Nog geen KH Uitpas? Jammer
want je doet er alleen maar
voordeel mee! Met je KH
Uitpas krijg je aanzienlijke
kortingen op de activiteiten van
het cultuurcentrum zoals de
podiumvoorstellingen, lezingen,
workshops, op het lidgeld van
de bibliotheek,.. maar even
goed bij de vrijetijdspartners
van de gemeente zoals Museum
Sincfala, Beverly Screens en
For Freedom Museum. 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.
Een KH Uitpas is één jaar
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PRAKTISCH

Blijf op de hoogte

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

2020

cultuur
centrum
knokkeheist

cultuur
centrum
knokkeheist

2020

cursussen
& uitstappen

ﬁlm

podium

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

