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knokkeheist

Wij hopen samen met jullie dat de activiteiten in
deze brochure kunnen plaatsvinden (zonder of met
corona-restricties). Bij de opmaak van deze brochure
waren we daar echter nog niet zeker van.
Voor lezingen die plaatsvinden in september
kan je nu al tickets kopen of inschrijven.
Voor lezingen die plaatsvinden vanaf 1 oktober kan je
inschrijven vanaf maandag 24 augustus om 8.30 uur.
Contacteer bij twijfel ons onthaal via
T 050 630 430 of cc.ticket@knokke-heist.be
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KUNSTGESCHIEDENIS

Lezingen

Fotografie in
conceptuele kunst
Eveline Heylen
De relatie tussen fotografie en kunst is even
oud als het ontstaan van de fotografie zelf. De
uitvinding ervan zou kunstenaars, architecten
en wetenschappers op een onbekende manier
inspireren. In de 19de eeuw ontstaat er
een interessante band tussen fotografie en
schilderkunst en andere domeinen. Hoewel
de schilderkunst geleidelijk aan de macht over
de representatie van de werkelijkheid leek te
verliezen, ontstond in de tweede helft van de 20ste
eeuw weer een interessante richting van expressie
en abstractie. Fotografie zette zijn conceptuele
beentje voor en voegde zo weer een volgend
hoofdstuk aan de kunstgeschiedenis toe.

Deze lezing belicht enkele nieuwe
concepten en bijhorende namen die ons
toonden hoe het medium een loopje
met de werkelijkheid zou nemen.

ZA 26 SEPT.
9.30 – 12.30 UUR
€ 15 / € 13 KH Uitpas - code 20ELZ15
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FILOSOFIE

OPVOEDING

Digitaal ontmaagd

Hoe en waarom van
canonvorming

Sarah Van Gysegem

In deze lezing banen we ons een weg door enkele
gangbare westerse canons – historisch, literair,
artistiek, religieus… – en trachten door te dringen
tot enkele principes die aan de basis liggen
van (niet langer) gedeelde referentiekaders en
repertoirevorming in de culturele en politieke
wereld. Om dan – van binnenuit, vanuit het
creatieve proces en specifieke maatschappelijke
contexten – na te gaan wat de zin (of onzin) is van
de notie en de opbouw van nieuwe, alternatieve
canons.

Sarah zet je via concrete situaties en praktische
tips een heel eind op weg en helpt je
korte metten 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.

De lezing is opgevat als een open college. Het bevat
twee delen, een theoretische inleiding (ochtend),
alsook een bevraging aan de hand van concrete
voorbeelden en een voorstel tot een nieuwe
aanpak (namiddag).

ORGANISATIE: Gezinsbond Knokke
i.s.m. Bibliotheek
INFO: Fabienne Maes / G 0485 615 972
secretariaat@gezinsbondknokke.be

Joris Capenberghs is cultuurhistoricus en
antropoloog. Hij beweegt zich – als wandelaar,
publicist, vertaler en tentoonstellingscurator – op
het snijvlak van landschappen, erfgoed, artistieke
expressie en natuurbeleving.
DO 29 SEPT. — 20 UUR

DO 1 OKT.
10 - 12 EN 13.30 - 16 UUR

€ 8 / € 5 leden Gezinsbond en Bibliotheek,
KH Uitpas. Tickets via CC Scharpoord,
T 050 630 430 of aan de deur

€ 25 / € 20 KH Uitpas - code 20ELZ17
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Lezingen

Joris Capenberghs

Over bloemetjes, bijtjes en dickpics… Met je puber
over seks praten is niet simpel. Doet de gedachte
aan gênante gesprekken het schaamrood naar je
wangen stijgen? Ben je bang om je bloot te geven
en is sexting ver van je bed?

ZONDAGBABBEL

Lezingen

USA
Bert De Vroey
Journalist Bert De Vroey geeft duiding over de
presidentsverkiezingen van de Verenigde Staten
van Amerika die voor de deur staan.

de opkomst van de Tea Party en tenslotte Donald
Trump. Bert maakte meer dan 40 reportagereizen
in de VS en versloeg elke presidentsverkiezing
ter plaatse. Als geen ander maakt hij complexe
thema’s begrijpelijk zonder ze te versimpelen.

Sedert 1995 werkt Bert De Vroey voor de
radionieuwsdienst van de VRT. Aanvankelijk
volgde hij Afrika, maar vanaf 2000 werden hem de
VS toevertrouwd. De nieuwsverhalen uit Amerika
volgden elkaar in ijltempo op: de verkiezing van
George W. Bush en de hertelling in Florida, de
aanslagen van 11 september, de oorlog in Irak,
de orkaan Katrina, de historische verkiezing van
Barack Obama. En daarna de tegenbeweging, met

ZO 4 OKT. — 10 UUR
Bibliotheek Scharpoord
Gratis met drankje.
Vooraf inschrijven in de bib, op T 050 630 400
of via bibliotheek@knokke-heist.be
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Lezingen

GESCHIEDENIS

De bevrijding
& For Freedom Museum
Danny en Freddy Jones
Danny en Freddy Jones, bezielers van het For Freedom Museum, getuigen over de veldslag om de Zwinvlakte,
die bepalend was voor het einde van WO II in en rond Knokke-Heist en de regio. “Wij werden niet alleen door
Canadezen bevrijd. Bovendien werd de Duitse bezetter door veel gebundelde krachten verslagen. Er vielen veel
slachtoffers onder de soldaten en burgers.” Als zonen van een Britse bevrijder tonen ze een unieke film over de
bevrijding van Knokke op Allerheiligen 1 november 1944 waarop tal van inwoners herkenbaar zijn.
Davidsfonds Knokke
Annie Poissonnier / T 050 612 492
annie.poissonnier@gmail.com
www.davidsfondsknokke.be
ORGANISATIE:

VR 9 OKT. — 20 UUR

INFO:

€ 9 / € 7 leden vtbKultuur, Davidsfonds, KH Uitpas,
EYCA / gratis abonnees Volksontwikkeling
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ZONDAGBABBEL

Lezingen

Onder Ons
Caroline Gennez
Caroline Gennez is politica pur sang. Als prille twintiger was de Limburgse al voorzitter van de Jongsocialisten.
Later volgden het kabinetswerk en het parlementaire werk, als Vlaams parlementslid, volksvertegenwoordiger en
partijvoorzitster voor sp.a. Van 2006 tot 2012 was Gennez ook schepen in haar thuisstad Mechelen.
Vandaag is deze leading lady nog steeds aan de slag in het Vlaams parlement. Gennez heeft een bijzondere band
met Knokke-Heist, waar ze als jong meisje geregeld kwam vertoeven en tennissen.
Benedikte Van Eeghem praat met Gennez over gravel en de keien van de Wetstraat, over politieke strijdlust en
sportieve teamgeest, over grote en kleine (meisjes)dromen.
ZO 11 OKT. — 10 UUR
CaféCultuur
€ 3,5 incl. drankje
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REIZEN

De Eolische Eilanden:
kunst & cultuur

Zuidwest-Engeland: van
Cornwall tot Wiltshire

Catherine Dupres

Jan & Rita Thienpont-Vanden Branden

De Eolische eilanden is een eilandengroep in
de Tyrreense zee. We ontdekken tijdens deze
lezing de eilanden aan de hand van mysterieuze
archeologische sites, authentieke dorpen,
rijke tradities, de interessante archeologie,
indrukwekkende kerken en kathedralen. Elk
van de zeven eilanden is voor 100% gevormd
door vulkanen die steeds voor andere kleuren
en mineralen zorgden. Niet voor niets staat de
volledige archipel op de lijst van de Unesco.

Met Jan en Rita Thienpont-Vanden Branden
bezoeken we landhuizen, kastelen, sierlijke tuinen
en rotsige kusten, vissersdorpen en drukke havens
zoals Penzance, Plymouth, Dartmouth, Torquay.
We bewonderen historische bouwwerken in Wells,
Exeter, Bath en Salisbury, heidevlakten Exmoor
en steencirkels van Stonehenge en Avebury.
In aanwezigheid van Z.E. Martin Shearman,
ambassadeur van het Verenigd Koninkrijk in
België.

Catherine Dupres is historica, gespecialiseerd in
Italië, Sicilië en mediterrane culturen.

Vtb Kultuur Knokke-Heist
Dominiek Segaert / G 0479 691 865
dominiek.segaert@skynet.be
www.vtbkultuur.be/knokke-heist
ORGANISATIE:
INFO:

VR 16 OKT. — 20 UUR

DI 13 OKT. — 19.30 – 21 UUR

€ 9 / € 7 leden vtbKultuur, Davidsfonds,
KH Uitpas, EYCA / gratis abonnees
Volksontwikkeling

€ 15 / € 13 KH Uitpas – code 20ELZ16
Uitpasactie 1+1 gratis
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Lezingen

KUNST

MISDAAD

Lezingen

Misdaad en justitie
Faroek Özgünes
Faroek Özgünes (1963) werkt sinds januari 1991 voltijds als journalist voor VTMNIEUWS. Na een
carrière als binnen- en buitenlandreporter, royaltywatcher, eindredacteur en nieuwsanker, heeft hij zich
het voorbije decennium volledig toegelegd op gerechtsverslaggeving en onderzoeksjournalistiek. Als
misdaadjournalist heeft hij vele geruchtmakende dossiers gevolgd waaronder de zaak-Dutroux en de
kasteelmoord. Hij bracht ook verslag uit over tal van grote processen en assisenzaken. Faroek Özgünes
geeft als justitie-expert toelichting bij belangwekkende dossiers rond zware georganiseerde misdaad,
binnenlandse veiligheid en terrorisme. Hij presenteerde acht jaar lang Telefacts Crime, met reportages
rond justitie en politie. Al voor het zesde seizoen op rij helpt hij met het opsporingsprogramma ‘Faroek'
de politiediensten en het parket om misdrijven op te lossen. Hij is de auteur van de true-crimeboeken
De Kasteelmoord (2017) en De Parachutemoord (2010). Özgünes won vier keer de Belfius-persprijs
voor beste televisiereportage. Hij verkoopt en signeert ter plaatse zijn boek De kasteelmoord.
ORGANISATIE: Gezinsbond i.s.m.
Cultuurcentrum Scharpoord

DO 22 OKT. — 20 UUR
Bibliotheek Scharpoord
€ 10 / € 7 leden Gezinsbond en Bibliotheek

10

ZONDAGBABBEL

Damme-Sluis en
het gebastioneerde
systeem rond 1600
in de Nederlanden
Piet Lombaerde

Lezingen

Bijzonder veel aandacht wordt besteed aan
de gebastioneerde versterkingen van Damme,
Sluis en IJzendijke. Vooral Damme verdient
belangstelling omdat heel wat originele
ontwerptekeningen van deze vestingstad
bewaard bleven, die ons toelaten om een
reconstructie te maken van de opeenvolgende
beslissingen en wijzigingen die uiteindelijk
hebben geleid tot de realisatie van deze zevenster,
die tot vandaag vrij goed bewaard bleef.
Piet Lombaerde is burgerlijk ingenieur architect
en doctor in de stedenbouw en ruimtelijke
ordening (KU Leuven), emeritus hoogleraar
architectuur- en stedenbouwtheorie en
geschiedenis en gastprofessor aan de Faculteit
Ontwerpwetenschappen (Universiteit Antwerpen).

ZO 25 OKT. — 10 UUR
Museum Sincfala
€ 3,5 / gratis voor leden van Geschied- en
Heemkundige Kring Sint-Guthago
incl. toegang museum en drankje
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Lezingen

12

REIZEN

Dwars door
Centraal Amerika
Dominiek Druart
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 regenen nevelwouden tot indrukwekkende hooglanden,
koloniale stadjes, fascinerende Indianen, de Mayaroute, vulkanische gebieden, tropische stranden
en levendige lokale markten.
Vtb Kultuur Knokke-Heist
Dominiek Segaert / G 0479 691 865
dominiek.segaert@skynet.be
www.vtbkultuur.be/knokke-heist
ORGANISATIE:

DO 29 OKT. — 20 UUR
€ 9 / € 7 leden vtbKultuur, Davidsfonds,
KH Uitpas, EYCA / gratis abonnees
Volksontwikkeling
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Lezingen

INFO:

Lezingen

© Koos Breukel

ZONDAGBABBEL

Nachtouders
Saskia De Coster
“Nachtouders is mijn verhaal, maar het is, denk ik,
ook het verhaal van iedere ouder die wel eens gewankeld heeft.”
Saskia en Juli gaan met hun zoontje van één jaar naar een Canadees hippie-eiland. Daar groeide Karl op, de
biologische vader van het jongetje. Ze komen terecht in een wifiloze wereld waar de natuur de wetten dicteert
en waar de eilandbewoners een pijnlijk geheim over Karl delen. Voor Saskia komt alles onder spanning te
staan: haar relatie met Juli, haar vriendschap met Karl, haar schrijverschap. Is ze wel een echte moeder, als
niet-biologische ouder? En kun je dat leren, een ouder worden? Hoe moet ze zich verhouden tot haar zoon, haar
bloedeigen niet bloedeigen zoon?
Saskia De Coster (1976) is de auteur van acht romans,
waaronder Eeuwige Roem (2006), Wij en ik (2013) en
het alom bejubelde Nachtouders (2019). Haar
werk verscheen op long- en shortlists van de AKO
literatuurprijs, de Gouden Uil en de Librisprijs.
Ze won drie maal de Cutting Edge Award en één maal
de Opzij Literatuurprijs.

ZO 1 NOV. — 10 UUR
Bibliotheek Scharpoord
Gratis met drankje. Vooraf inschrijven
in de bib, op T 050 630 400 of via
bibliotheek@knokke-heist.be
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FILOSOFIE

ZONDAGBABBEL

Waar of
waarachtig?
Waarheid vanuit
westerse en
niet-westerse
perspectieven

Onder Ons
Rita Van Neygen startte haar loopbaan als leerkracht
talen in Ninove. Ze werd bekend tijdens haar latere
werk als presentatrice bij de toenmalige BRTN. Je
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’.

Els Janssens

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

Els Janssens is als docente verbonden aan de
School voor Comparatieve Filosofie Antwerpen en
LUCA School of Arts. Samen met Ulrich Libbrecht
en Heinz Kimmerle publiceerde ze Filosofie zonder
grenzen (Garant, 2016).

Na haar pensioen in 2013 verhuisde ze naar onze
gemeente waar ze zeer graag woont en mee geniet
van het cultureel aanbod, de klassieke concerten,
sociale contacten en restaurants.

Aan de hand van het model voor comparatieve
filosofie van Ulrich Libbrecht gaan we na welke
verschillende betekenissen en criteria waarheid
kan hebben en vergelijken we die met de
ontwikkeling van ons westers paradigma.

Cas Goossens praat met Rita Van Neygen over haar
werk en haar liefde voor Knokke-Heist.

DO 12 NOV.
10–12 EN 13.30–16 UUR

ZO 15 NOV. — 10 UUR
CaféCultuur

€ 25 / € 20 KH Uitpas - code 20ELZ18

€ 3,5 incl. drankje
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Lezingen

Rita Van Neygen

© Anthony gormley

KUNST

Kunstwerken vallen
niet uit de lucht
Jo Coucke
Lezingen

Wie is niet vertrouwd met het beeld van de plassende engel op het Driehoeksplein of met de monumentale
figuur die de branding trotseert op het einde van het strandhoofd ter hoogte van Surfers Paradise? Welke
kunstenaar tekende voor de twee oranje mannetjes op het Abraham Hansplein? En waar komt de toren vandaan
die nu prijkt op de site van Gemeentelijke Basisschool De Pluim? Waar komen deze beelden vandaan, wie heeft
ze bedacht en gemaakt?
In deze rijkelijk geïllustreerde lezingenreeks situeert kunsthistoricus en tentoonstellingsmaker Jo Coucke de
iconische beelden van respectievelijk Wim Delvoye, Antony Gormley, Atelier Van Lieshout en Philip Aguirre y
Otegui binnen hun oeuvre en schetst hij telkens de werelden van de kunstenaars achter de beelden.
Je kan de volledige reeks van 4 lezingen volgen of apart inschrijven voor een of meerdere lezingen naar keuze.
DI 17 NOVEMBER:

Wim Delvoye (1965, Wervik), de weergaloze provocateur
van de Belgische kunstscène
10 - 12 UUR

DI 24 NOVEMBER:

beeldhouwkunst van de Britse beeldhouwer Antony Gormley (1950, Londen)
DI 1 DECEMBER:

de kleurrijke werken van de Nederlander Joep Van Lieshout (1963, Ravenstein)
DI 8 DECEMBER:

de ‘toren’ van Philip Aguirre y Otegui (1961, Schoten)
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€ 55 / € 47 KH Uitpas
code 20ELZ10
Per lezing:
€ 17 / € 15 KH Uitpas
17/11 code: 20ELZ11
24/11 code: 20ELZ12
1/12 code: 20ELZ13
8/12 code: 20ELZ14

GEZONDHEID

Een wereld
zonder kanker?
Filip Lardon
Het kankeronderzoek staat aan de vooravond
van grote ontdekkingen. Professor Filip Lardon
voorspelt dat in 10 jaar 80 procent van de
mensen met kanker chronisch zal kunnen
behandeld worden. Als hoogleraar aan de Faculteit
Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen en
diensthoofd van het Centrum voor Oncologisch
Onderzoek van de Universiteit Antwerpen,
beschrijft hij helder en vol hoop hoe de
wetenschap snel terrein wint en stilaan de ziekte
inhaalt.
Davidsfonds Knokke
Annie Poissonnier / T 050 612 492
annie.poissonnier@gmail.com
www.davidsfondsknokke.be

Lezingen

ORGANISATIE:
INFO:

VR 20 NOV. — 20 UUR
€ 9 / € 7 leden vtbKultuur, Davidsfonds,
KH Uitpas, EYCA / gratis abonnees
Volksontwikkeling
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ZONDAGBABBEL

Lezingen

Victor Depaepe en de
strijd om het Brugse
visserijprivilegie
Paul Depaepe
In de 17e eeuw verleende Brugge onderdak aan de toenmalige Engelse koning Charles II, die voor de dictatuur
van Cromwell naar het buitenland was gevlucht. In 1666 was de vorst nog steeds onder de indruk van de gulle
gastvrijheid van de Bruggelingen die hij, uit erkentelijkheid, een privilegie verleende om ten eeuwigen dage
met 50 boten in de Britse kustwateren te vissen. Dat document, één van de pronkstukken van het stadsarchief
van Brugge, geraakte nadien eeuwenlang in de vergetelheid tot de Brugse reder Victor Depaepe het in 1963 van
onder het stof haalde en effectief in de Britse wateren ging vissen. Het bekwam de man slecht, want heel snel
werd hij opgepakt door de Britse zeevaartpolitie.
Paul Depaepe vertelt ons het boeiend verhaal hoe zijn vader tewerk ging om de rechtsgeldigheid van dit eeuwige
privilegie uit te testen in het politiek klimaat van de jaren ’60 en in 1964 zelfs een kruistocht daartoe ondernam.

ZO 22 NOV. — 10 UUR
Museum Sincfala
€ 3,5 / gratis voor leden van Geschied- en Heemkundige
Kring Sint-Guthago incl. toegang museum en drankje
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PSYCHOLOGIE

Het sociale
brein
Prof. Frank Van
Overwalle
Of we willen of niet, hokjesdenken zit
in ieders natuur. Frank Van Overwalle,
professor sociale psychologie aan
de VUB vertelt over hoe stereotiep
denken eigen is aan ons sociale brein.

ORGANISATIE:

Lezingen

Discriminatie en stereotiep denken
hebben niet zozeer een culturele, maar
wel een biologische oorzaak. Het zijn
onze hersenen die mensen indelen in
groepen en daar bepaalde kenmerken
aan koppelen. En dit heeft aldus
Frank Van Overwalle wel degelijk een
bedoeling. Breinonderzoek toont aan
hoe anders hersenen reageren op het
zien van mensen uit een andere groep.
We dienen te beseffen dat dit in onze
natuur zit zodat het ons kan aanzetten
om ons gedrag te corrigeren.
i.s.m. met UPV vzw.

DO 26 NOV. — 19.30 – 21 UUR
€ 15 / € 13 KH Uitpas – 20ELZ22
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PSYCHOLOGIE

Lezingen

Psychologie van
de oudere leeftijd
Prof. Luc Van de Ven
Luc Van de Ven is klinisch ouderenpsycholoog. Hij heeft een ruime ervaring in psychotherapie,
partnerrelatietherapie en familietherapie en is coördinator van de Werkgroep Klinische Ouderenpsychologie.
Hij publiceerde in verschillende tijdschriften.
Hij is spreker op diverse congressen en studiedagen en
geeft les in opleidingen voor professionele hulpverleners.
De ouderenpsycholoog is auteur van enkele boeken over
de uitdagingen bij het ouder worden.

DO 3 DEC. — 19.30 – 21 UUR
€ 15 / € 13 KH Uitpas – 20ELZ20
Uitpasactie 1+1 gratis
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Lezingen

GEZONDHEID

Naar een wereld
van geluk
Leo Bormans
Leo Bormans reist de wereld rond voor zijn onderzoek naar maakbaar geluk. Hij is auteur van internationale
bestsellers als The World Book of Happiness en The World Book of Hope waarin hij recent wetenschappelijk
onderzoek bundelt naar de kracht van geluk en hoop. Hij besteedt aandacht aan geluk en welbevinden voor
iedereen en niet alleen de ‘happy few’. Hij zet mensen in beweging!
Vtb Kultuur Knokke-Heist
Dominiek Segaert / G 0479 691 865
dominiek.segaert@skynet.be
www.vtbkultuur.be/knokke-heist
ORGANISATIE:

DO 3 DEC. — 20 UUR

INFO:

€ 9 / € 7 leden vtbKultuur,
Davidsfonds, KH Uitpas, EYCA /
gratis abonnees Volksontwikkeling
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FILOSOFIE

Lezingen

Artificiële intelligentie
Yoni Van Den Eede
Yoni Van Den Eede schetst de geschiedenis van artificiële intelligentie (A.I.), die al meer dan 60 jaar teruggaat,
maar sinds een decennium weer een groeispurt beleeft. We gebruiken toepassingen van A.I. zoals ‘machine
learning’ – ondertussen volop in ons alledaags leven, vaak zonder het te beseffen. Maar hoe werkt het? En
wat kunnen we er in de nabije en verdere toekomst van verwachten? Hoe zal het ons leven en onze wereld
veranderen? Wat zijn de filosofische implicaties, voor ons begrip van intelligentie bijvoorbeeld? Wat zijn de
problemen? En natuurlijk: wat zijn de – vele – ethische kwesties die A.I. oproept?
Yoni Van Den Eede is techniek-, media- en cultuurfilosoof.
Hij is als onderzoeker en docent verbonden aan het
Centrum voor Ethiek en Humanisme van de VUB en schreef
onder andere Mens en media, Vanzelf en zijn nieuwste boek
The Beauty of Detours.

22

DO 10 DEC.
10–12 EN 13.30–16 UUR
€ 25 / € 20 KH Uitpas - code 20ELZ19

Lezingen

ZONDAGBABBEL

Onder Ons
Hanne Beirens
Hanne Beirens is directeur van de non-profitorganisatie Migration Policy Institute Europe. Ze is expert in
Europees asiel- en migratiebeleid en verdiept zich in de problematieken rond mensenhandel, tewerkstelling en
migratie en minderjarige vluchtelingen.
Voor deze zondagbabbel keert Hanne terug naar haar geboortestad Knokke-Heist, waar ze school liep en aan de
weg naar haar dromen timmerde. Benedikte Van Eeghem praat met haar over een Europa in volle beweging, de
uitdagingen van het migratiehoofdstuk en herinneringen aan een jeugd aan zee.

ZO 13 DEC. — 10 UUR
CaféCultuur
€ 3,5 incl. drankje
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LEESCLUB

Leesclub voor
volwassenen
Een goed gesprek over literatuur in
een toegankelijke sfeer staat zoals
gewoonlijk centraal.

Lezingen

Achtergrondinformatie over de auteur
en zijn oeuvre, het dieper ingaan
op de thema’s en het uitdiepen van
de verhaallijnen en de personages
komen aan bod. Op deze manier
worden nieuwe invalshoeken ontdekt,
leeservaringen en ideeën gedeeld,
die zo de discussie verrijken. Zowel
recente boeken als klassiekers worden
belicht en deze boeken worden voor
jou aangevraagd in de bibliotheek.
We kunnen hierbij rekenen
op de ervaring van onze vaste
leesclubbegeleiders Jooris Van
Hulle, Carine Slabbinck, Sarah
Desplenter, Jan Gilté en Lieve Hoet.
Alle informatie omtrent de titels
van de boeken en de datums van de
besprekingen vind je op de website.
INFO: Bibliotheek Scharpoord
T 050 630 400
bibliotheek@knokke-heist.be

Bibliotheek Scharpoord
€ 8 per sessie
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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.

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

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).
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Praktisch

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.

Toegankelijkheid

Doe-bonnen

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.

Het Doe-bonnenboekje bevat verschillende
waardebonnen die samen € 20 waard zijn en die
je inruilt voor vrijetijdsactiviteiten in KnokkeHeist. 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/vrijetijd/doebonnen

Laatkomers
Praktisch

Parkeren

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

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

Gsm, eten en drinken

KH Uitpas

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

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 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.

Blijf op de hoogte
Blijf op de hoogte van allerhande nieuwtjes en
aanbiedingen van het cultuurcentrum en schrijf je
in op de nieuwsbrief via
www.knokke-heist.be/inschrijvingsformuliernieuwsbrieven

Voordelen
Het cultuurcentrum aanvaardt de Sodexo
cultuurcheques.
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Heb je interesse in film, cursussen,
uitstappen, podiumvoorstellingen, ... ?
Ontdek ons volledig cultuuraanbod
in deze brochures

cultuur
knokkeheist

cultuur
knokkeheist

2020

podium

2020

cursussen
& uitstappen

ﬁlm

2020

cultuur
knokkeheist

Tot binnenkort in
Cultuurcentrum Scharpoord!

cultuur.knokke-heist.be

Blijf op de hoogte en schrijf je in op de nieuwsbrief via
www.knokke-heist.be/inschrijvingsformulier-nieuwsbrieven

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

