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Reizen
Zondagbabbels
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39
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37
37
37
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36, 38
40
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ZOMERLEZING

Rond de Noordzee
Arnout Hauben
Onderweg praat Arnout op zijn typische manier
met de boeiende mensen die hij tegenkomt en
laat hij heden en verleden moeiteloos in mekaar
overvloeien. Hij trekt langs de kust en over de zee,
te voet, met het openbaar vervoer, ferryboten,
vrachtschepen en reddingssloepen …
Hij startte zijn carrière bij het productiehuis
Woestijnvis. In 2011 richtte Hauben het
productiehuis De chinezen op. Daarmee maakte hij
voor Eén het programma “Ten oorlog”.
Dit voorjaar zond Eén de documentairereeks
“Rond de Noordzee” uit.

BOEKENTIP

DO 1 AUG. — 10 UUR
Hotel Pavillon Du Zoute

Rond De Noordzee
Arnout Hauben, 2019
Polis

€ 15 ⁄ € 12,5 KH Uitpas
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ZOMERLEZINGEN

Reportagemaker Arnout Hauben neemt ons mee
op een uitzonderlijk avontuur dat vertrekt in
Brugge en ons helemaal rond de Noordzee leidt
om in Antwerpen terug thuis te komen. Arnout
gaat op zoek naar de rijke geschiedenis van ‘onze’
zee en vertelt verrassende verhalen die zich op en
rond het water hebben afgespeeld. Van de komst
van de Vikingen tot de noodlottige storm die op
Kerstavond 1330 Oostende vernielde. Over de pest,
nieuwe ideeën en wetenschap die zich stuk voor
stuk langs de Noordzee hebben verspreid. Van de
wereldoorlogen die er werden uitgevochten, over
de evolutie van de visserij, de windmolens en
getijdenturbines, tot de gevolgen van de opwarming
van de aarde voor het leven in onze zee.

ZOMERLEZING

ZOMERLEZINGEN

Waar komen onze
familienamen
vandaan?

VR 2 AUG.
— 10 UUR
Hotel Pavillon
Du Zoute
€ 15 ⁄ € 12,5 KH Uitpas

Prof. Dr. Magda Devos
Ooit was er een tijd dat mensen met één enkele
naam door het leven gingen. Op de duur waren er
echter binnen de middeleeuwse gemeenschappen te
veel mensen met dezelfde voornaam en drong een
nadere onderscheiding zich op.
Dat gebeurde door de naamdragers een bijnaam
toe te kennen. Vanaf het moment dat een bijnaam
erfelijk wordt, spreken we van een familienaam.
Al onze familienamen gaan dus terug op
betekenisvolle bijnamen, die ons iets vertellen over
de eerste naamdrager.

Prof. Dr. Magda Devos is ere-professor van de
Universiteit Gent. Tot aan haar pensionering was ze
hoofddocent in de Nederlandse taalkunde.
Haar onderzoek betreft voor een groot deel de
Vlaamse dialecten. Ze promoveerde in 1990 tot
doctor met een proefschrift over de benamingen
van het bouwland in de Vlaamse dialecten vanaf
de oudste geschreven bronnen tot heden. Ze is nog
steeds mede-projectleider van het “Woordenboek
van de Vlaamse dialecten”.

We gaan in op de grote verscheidenheid in ons
familienamenlexicon en op de moeilijkheden die
we ondervinden om de oorspronkelijke betekenis
van familienamen bloot te leggen. Ook wordt erop
gewezen dat de klankvorm en de opbouw van
familienamen iets onthult over de herkomst van de
eerste naamdrager.

BOEKENTIP

De West-Vlaamse Gemeentenamen
Magda Devos e.a., 2010, Davidsfonds
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Burgers in de democratie:
wat kunnen we betekenen?
Manu Claeys
Na WOII groeide het besef dat verkiezingen
ook kunnen leiden tot de vernietiging van een
democratie. Denken we maar aan hoe Hitler en
Mussolini aan de macht kwamen. Verkiezingen
alleen volstaan dus niet opdat we het over een echt
werkende democratie kunnen hebben.
Er is ook nood aan een vrije pers, onafhankelijke
rechtbanken, het recht op mogen samenkomen in
verenigingen, vrijheid van meningsuiting. En aan
het betrekken van burgers en maatschappelijke
organisaties bij het boetseren van een beleid.
Maar hoe kan die inhoudelijke medezeggenschap
door burgers er dan uitzien? Als voorzitter van een
succesvol burgercollectief en als verwoed lezer van
boeken over democratie kreeg Manu Claeys daar de
voorbije jaren een helder beeld van. Hij maakt een
onderscheid tussen activisme – zeg maar ‘op straat
komen’ – en participatie. Dat laatste vindt plaats in
formules aangeboden door de overheid zelf.
Een sterke democratische overheid is een overheid
die hierbij de sterkste formules aanbiedt én ruimte
biedt voor nieuwe vormen van politiek leiderschap.

Manu Claeys is schrijver en voorzitter van het
Antwerpse burgercollectief stRaten-generaal, dat in
2010 de Prijs voor de Democratie kreeg en in 2017
een Toekomstverbond sloot met de Vlaamse regering
in het dossier van de Oosterweelverbinding en de
overkapping van de Antwerpse ring. Hij groeide op
in Knokke-Heist en woont nu in Antwerpen, met
schrijfster Anne Provoost.

MA 5 AUG. — 10 UUR
Hotel Pavillon Du Zoute
€ 15 ⁄ € 12,5 KH Uitpas

BOEKENTIP

Red de democratie
Manu Claeys, 2018
Polis
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Terug na(ar)
de oorlog
Piet Chielens

ZOMERLEZINGEN

Piet Chielens, algemeen coördinator van
het In Flanders Fields Museum in Ieper,
is verantwoordelijk voor de publiekswerking
van het museum sinds zijn opening in 1998.
Van 1992 tot 2007 was hij ook artistiek directeur
van Vredesconcerten Passendale. Hij zoekt manieren
om de herinnering aan WOI in België bij een groot
internationaal publiek relevant te houden.
Daarbij staat de koppeling tussen de kleine
(familiale, lokale) en de grote (culturele, (post)
nationale en geopolitieke) geschiedenis centraal.
In maart 2014 ontving hij de Davidsfonds
Geschiedenisprijs vanwege zijn respectvolle
manier om de oorlog te herdenken. In zijn lezing
heeft hij het over de mensen die na de oorlog naar
de verwoeste frontstreek terugkeerden, de eerste
bewoners en de eerste toeristen. Wat dreef hen,
en wat kunnen we vandaag nog leren van de stem
van die eerste generatie (1919-1964).

DI 6 AUG. — 10 UUR
Hotel Pavillon Du Zoute
€ 15 ⁄ € 12,5 KH Uitpas

BOEKENTIP

De Groote Oorlog 1914-'18
Piet Chielens, 2013
Hannibal
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Van gerechtsarts
tot thrillerauteur

DO 8 AUG. — 10 UUR
Hotel Pavillon Du Zoute
€ 15 ⁄ € 12,5 KH Uitpas

Pat Craenbroek
Onder de auteursnaam Pat Craenbroek schuilt een
arts die in het begin van haar loopbaan aan de slag
was als wetsdokter. Opgeleid door Prof. Herman
Van de Voorde, een icoon van de gerechtelijke
geneeskunde, was ze betrokken bij heel wat moorden daaropvolgende assisenzaken. Het ‘afstappen’ bij
de ‘plaats delict’, de inwendige lijkschouwingen,
het zoeken naar de waarheid, het opgeroepen
worden als expert in assisenzaken: het is een
deel van haar dagelijks leven geweest. Haar
kennis over leven en dood vertaalde zich vorige
zomer in de beklijvende en wel onderbouwde
thriller 'Uitgebroed' waarmee ze als fictie-auteur
debuteerde.

van datgene dat in shows zoals CSI wordt opgevoerd.
Maar ook wat je wél en wat je niet kan verwachten
van een forensisch onderzoek: hoe bepaal je een
tijdstip van overlijden en kan dat nu écht tot op de
minuut nauwkeurig?
Pat stapt daarna moeiteloos over van deze
ervaringen naar de meer recente beleving: het
schrijven van een boek, het bedenken van een plot
en het lugubere opzoekwerk.

BOEKENTIP

Uitgebroed
Pat Craenbroek, 2018,
Paris Books

Tijdens haar lezing neemt Pat ons mee naar haar
vroegere werk als gerechtsarts, de weetjes, hoe het er
écht aan toegaat en hoever de rauwe realiteit afstaat
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ZOMERLEZING

Food for Brain, de
interactie tussen
brein en voeding
Prof. Dr. Paul Boon

ZOMERLEZINGEN

Wat ogenschijnlijk gezonde of “natuurlijke”
voedingsmiddelen lijken, zijn dat vaak niet.
Het ecologische of groene gedachtengoed beïnvloedt
het maatschappelijke debat enorm maar de vraag
of ecologisch verantwoord ook meteen gezond
betekent, is helemaal niet zeker.
Vanuit een neurowetenschappelijke hoek zal
Professor Boon in het bos de bomen aanwijzen,
een aantal hardnekkige misverstanden over gezonde
voeding onderuithalen en ook een aantal stellingen
over gezonde voeding bevestigen.
Paul Boon (Gent, 1960) studeerde geneeskunde
aan de Universiteit Gent en specialiseerde zich
in de Neurologie en Psychiatrie. Hij is hoogleraar
en diensthoofd Neurologie aan het Universitair
Ziekenhuis te Gent en hoogleraar Neuromodulatie
aan de Technische Universiteit Eindhoven.
Hij verricht klinisch en experimenteel onderzoek
naar nieuwe inzichten en mechanismen van
frequent voorkomende hersenaandoeningen zoals
epilepsie en bewustzijnsstoornissen en nieuwe
behandelingen. Daarnaast werkt en spreekt
Professor Boon ook vaak rond bredere onderwerpen
in het domein van de neurowetenschappen zoals
de relatie tussen de werking van het brein en grote
menselijke thema’s zoals geluk, geloof, creativiteit
en voeding.
Lezing in het kader van Cartoonfestival Njam Njam.

MA 12 AUG. — 10 UUR
Hotel Pavillon Du Zoute
€ 15 ⁄ € 12,5 KH Uitpas
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ZOMERLEZING

Het empathisch teveel
Prof. Dr. Ignaas Devisch
Ignaas Devisch is professor in filosofie, medische
filosofie en ethiek. Hij werkt als filosoof aan de
Universiteit Gent en publiceert en spreekt vaak in
binnen- en buitenland. Hij is vaak te gast op radio
en televisie om duiding te geven bij ethische en
filosofische kwesties. Hij is tevens vaste columnist
bij De Standaard.

ZOMERLEZINGEN

Goed doen valt niet noodzakelijk samen met zo goed
mogelijk doen. Daarom kan empathie nooit worden
verheven tot moreel kompas van onze samenleving.
Zodra er een maatschappij is, moeten we zaken
verdelen: geld, middelen, rechten en aandacht.
Empathie heeft de eigenschap bijziend te zijn: het
biedt bescherming omdat we inzoomen op iets of
iemand waarop we ons betrokken weten. Empathie
is dus nodig want die betrokkenheid komt onze
naasten en onze omgeving toe, of dient de idealen
waarin we geloven. Maar er is meer. Omdat het leven
van hen die we niet kennen, evenveel waard is als
dat van onze naasten, heeft een maatschappij meer
nodig dan directe betrokkenheid om de boel bijeen
te houden.

BOEKENTIP

Het empathisch teveel: op naar
een werkbare onverschilligheid
Ignaas Devisch, 2017,
De Bezige Bij

DI 13 AUG. — 10 UUR
Hotel Pavillon Du Zoute
€ 15 ⁄ € 12,5 KH Uitpas
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Tien klimaatacties die werken
Pieter Boussemaere
Lijkt de klimaatverandering een ver-van-je-bed
show, een wereldprobleem waar je zelf weinig vat
op hebt? Of zit je er wel mee in, maar weet je niet
goed wat je zelf kunt ondernemen? Mogelijk doe
je al vanalles. Alleen, helpt het ook echt? Over
klimaatoplossingen circuleren de wildste verhalen.
Sommigen hameren vooral op consuminderen.
Anderen focussen uitsluitend op technologische
redmiddelen. Nog anderen beweren dat gelijk welke
actie nutteloos is. Wat met veelgestelde vragen als: is
elektrisch rijden, kernenergie of houtverbranding nu
goed of slecht voor het klimaat? En hoe breng je de
klimaatkwestie ter sprake zonder meteen weggezet
te worden als ‘groene’?
Deze lezing vertrekt van de naakte feiten. Vrij
van ideologisch of politiek getouwtrek krijg je
tien persoonlijke acties die wetenschappelijk
onderbouwd zijn en echt werken.

Pieter Boussemaere is docent geschiedenis en
klimaat aan de Vives Hogeschool in Brugge en is al
jaren een veelgevraagd spreker.

MA 19 AUG. — 10 UUR
Hotel Pavillon Du Zoute
€ 15 ⁄ € 12,5 KH Uitpas

BOEKENTIP

Tien Klimaatacties die werken
Pieter Boussemaere, 2018,
Davidsfonds Uitgeverij
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De toekomst van
ons drinkwater

DI 20 AUG. — 10 UUR
Hotel Pavillon Du Zoute
€ 15 ⁄ € 12,5 KH Uitpas

Dr. Marjolein Vanoppen
Onze watervoorraden staan onder druk.
De droogte die we vorige zomer meemaakten
toonde nog maar eens aan dat niemand hier aan
ontsnapt. De hoeveelheid mensen die de beperkte
zoetwatervoorraden van onze aarde gebruiken, blijft
alleen maar stijgen. Er zijn een aantal manieren
waarop we hiermee kunnen omgaan en het gebruik
van alternatieve waterbronnen (zoals zeewater) is
er hier een van. Het grootste deel van onze planeet
is bedekt met zout water. Ontzouting van dat
water kost echter zeer veel energie, waardoor dit
momenteel enkel toegepast wordt in regio’s waar
zeewater de enige bron is voor drinkwater. Aan de
Universiteit van Gent ontwikkelde men een nieuwe
technologie die de energievraag van klassieke

zeewaterontzouting kan verlagen.
In deze lezing komt drinkwater aan bod in al zijn
aspecten: waar komt het vandaan, waar gaat het
naartoe, hoeveel gebruiken we er van en hoe
kunnen we er duurzamer mee omspringen.
Marjolein Vanoppen is doctor in de
milieutechnologie, waterwetenschapper en
wetenschapscommunicator aan de Universiteit
van Gent.
In het kader van Cartoonfestival 2019 Njam Njam en
in samenwerking met EOS en FWO.
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ZOMERLEZING

Een DNA-paspoort
voor elke baby?

Onze genen doen hun best. Gelukkig, anders waren
we hier niet. Maar soms gaat het fout en wordt een
baby geboren met een erfelijke ziekte als gevolg van
een minuscuul foutje in één of meer van de 22.000
recepten die nodig zijn om een mens te maken.
Genetica is niet nieuw. Er is een genetische revolutie
aan de gang: dankzij nieuwe technieken is het
mogelijk het volledige genoom van een individu in
kaart te brengen. Zullen we dan kunnen voorspellen
hoe het kindje eruit zal zien? Welke ziekten het
zal ontwikkelen? Zullen we binnenkort van elke
pasgeborene het volledige genoom lezen? Nu nog
niet, maar het zal niet lang meer duren.
Gert Matthijs is hoofd van het laboratorium voor
moleculaire diagnostiek in het Centrum voor
Menselijke Erfelijkheid van UZ Leuven, professor
aan KU Leuven en voorzitter van de Belgische
vereniging voor menselijke genetica.

WO 21 AUG. — 10 UUR
Hotel Pavillon Du Zoute
€ 15 ⁄ € 12,5 KH Uitpas

BOEKENTIP

Iedereen Geniaal
Pascal Borry en Gert Matthijs, 2014
Ballon
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Prof. Dr. Gert Matthijs

PSYCHOLOGIE

De windvanger
Toni De Coninck
De Windvanger biedt een unieke kijk op wat het betekent om op te
groeien als hoogsensitieve jongen. Toni De Coninck is journalist,
schrijver en hoofdredacteur van de website june.be. Hij vertelt over de
lange weg die hij en zijn hoogsensitieve zoon samen hebben afgelegd.
Naar schatting 15 tot 20 procent van alle kinderen is hoogsensitief.
Helaas stoten zij nog al te vaak op onbegrip. Hij vergelijkt zijn
hoogsensitieve zoon met iemand die heel veel wind vangt, zoveel dat
het continu aan het stormen is in zijn hoofd. Alles is een constante bron
van overprikkeling.
Een gevarieerde en interactieve avond gespekt met een aantal filmpjes,
een voorleesmoment en veel bruikbare tips. Een samenzijn met mensen
die meer informatie wensen of bevestiging zoeken.
Zijn boek biedt steun en herkenning voor ouders, maar is door de vele
voorbeelden ook nuttig voor leerkrachten en andere opvoeders.

LEZINGEN

ORGANISATIE Gezinsbond Knokke i.s.m. Cultuurcentrum
en Bibliotheek Scharpoord

DI 10 SEPTEMBER

— 20

UUR

€ 7 ⁄ € 5 leden Gezinsbond, KH uitpas, -12 jaar, BILL, groepen + 10 pers

PSYCHOLOGIE

Herbron je leven
Marc Van den Herrewegen
Nieuwe vrienden en speciale relaties ontdekken. Nieuwe lectuur geeft
je vleugels. Seks en seksualiteit zijn twee verschillende woorden.
Vernieuwing in voeding en drank; van vulling naar vervulling.
Een bijzondere vriend erbij, je innerlijke stem. Nieuwe talenten
ontdekken en vormgeven (niet later maar nu). Totaal nieuwe hobby’s
en ontspanningsmogelijkheden verkennen. Je werk ondersteboven
draaien. Tientallen nieuwe kleurrijke gedachten toelaten … het verandert
je horizon.
DO 12 SEPTEMBER

— 19.30 - 21.30

WETENSCHAP

Wat brengt
de toekomst?
Feiten en
trends vanuit de
wetenschap
Prof. Em. Jean-Pierre
De Greve
Wat voorspellen
wetenschappers zelf als trends?
Hoe groeit de wereldbevolking
de komende jaren? Op welke
plaatsen het snelst? En welke
problemen creëert die groei?
Worden we gemiddeld nog veel
ouder? Hoe pakken we dat aan?
Welke gevolgen van de
klimaatverandering kunnen we
deze eeuw verwachten en wat
kunnen we daaraan doen?
Het voedselaanbod
verandert, maar ook onze
voedingsgewoonten. Wat is
binnenkort nog gezond en
lekker? Hoe zit het met onze
gezondheid in de toekomst?
WO 25 SEPTEMBER

— 19.30

- 21.30 UUR

€ 15 / € 13 KH Uitpas - code 19ELZ10
UITPASACTIE 1 + 1 gratis
Vooraf inschrijven gewenst.
(inschrijven via het onthaal of
telefonisch)

UUR

Vooraf inschrijven gewenst.
€ 15 ⁄ € 13 KH Uitpas - code 19ELZ16
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SCHOONHEID

Praatcafé: kleur- en
stijladvies
Martine Dehaene
Sommige kleuren passen beter bij je dan andere en door de juiste
kleurkeuze te maken, zal je er ook beter uitzien.
Met kleding kun je de minder flatterende gevolgen van een therapie of
ingreep verdoezelen. Kleur is hierbij belangrijk maar ook de snit van de
kleding. Ontdek samen met onze kleurconsulente welke kleuren jouw
natuurlijke schoonheid naar voren brengen en welk type je bent.
— 14

UUR

Gratis. Inschrijven gewenst: T 050 630 430, cc.ticket@knokke-heist.be

Vermissing van
personen met
dementie
Alain Remue
Wat als een persoon met
dementie thuis of uit het
woonzorgcentrum verdwijnt?
Commissaris Alain Remue van
de cel Vermiste Personen van
de Federale Politie staat je graag
te woord.
Hij geeft je een blik achter de
schermen van de cel, maar ook
bruikbare tips om gepast te
reageren op de vermissing van
een persoon met dementie.
De lezing staat open voor
iedereen die (al dan niet
beroepsmatig) zorg verleent aan
een persoon met dementie.
WO 2 OKTOBER

— 14

UUR

Gratis.
Inschrijven t.e.m. vrijdag 13 sept:
pz.dkh.communicatie@police.
belgium.eu, T 050 619 601
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DI 1 OKTOBER

GEZONDHEID

WETENSCHAP

Alzheimer en
dementie, een
wetenschappelijke
benadering
Prof. Christine Van Broeckhoven

LEZINGEN

Professor Christine Van Broeckhoven spreekt over
de werking van de hersenen en het effect van het
verouderen op geheugen en dementie. Ze legt uit wat
de ziekte van Alzheimer is, hoe de ziekte verloopt
en hoe nieuwe behandelingen worden ontwikkeld.
Ze geeft inzicht in de verschillende risicofactoren
die bijdragen tot het ontstaan van de ziekte van
Alzheimer, zoals genetica maar ook levensstijl.
Door de toegenomen welvaart leven we steeds
langer. Dat is fijn maar deze vergrijzing brengt een
hoop maatschappelijke uitdagingen met zich mee.
Zoals bijvoorbeeld dementie, met de ziekte van
Alzheimer als het meest frequente ziektebeeld.
Tegen 2050 verdubbelt het aantal patiënten. In de
groep van 65-plus sterft één op drie met dementie.
Professor Christine Van Broeckhoven en haar
team zetten zich dagelijks in om dementie beter
te begrijpen. Ze zoeken naar de oorzaken van
dementie, trachten het ziekteproces te begrijpen en
dragen bij tot het ontwikkelen van behandelingen
en medicatie. Kom hierover meer te weten tijdens
haar lezing.
ORGANISATIE Rotary Club Knokke Oostkust
t.v.v. diverse sociale doelen

DO 3 OKT. — 20 UUR
€ 30 (incl. verzorgde receptie)
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ZONDAGBABBEL

LEZINGEN

Emma De Swaef
en Marc
James Roels

ZO 6 OKT. — 10 UUR
Bibliotheek Scharpoord
Gratis met drankje. Reservatie
gewenst. T 050 630 400

Marc & Emma is een regisseursduo uit Gent. Ze
maakten in 2012 de veelbekroonde kortfilm
‘Oh Willy’ ... en in 2018 volgde de middenlange film
‘Ce Magnifique Gâteau’. Deze laatste ging in Cannes
in première en viel reeds op 25 internationale
festivals in de prijzen. Bovendien kreeg de film een
cinemarelease in België, Nederland en de VS.

zoals stof en wol, mag je ‘Ce Magnifique Gâteau’
echt wel een huzarenstukje noemen. Om de
personages tot leven te wekken, fotograferen
de filmmakers elke beweging. Iedere foto
is één frame uit de film. Pas met 24 frames
kunnen Emma De Swaef en Marc James Roels
een seconde van hun film vlot animeren.

Door de tijdrovende stop-motiontechniek die werd
gebruikt en de vele handgemaakte poppen en
decors, in niet voor de hand liggende materialen

Ze maken ook commercials en ontwierpen het
bekende Suikermannetje (Tiense Suiker)
en Stressmannetje (De Lijn).
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ECOLOGIE

REIZEN

8 jaar rond
de wereld

Permacultuur, hoe zit dat
nu in elkaar
Ivan Maertens

Cynthia Bil

Ontdek hoe ecologisch tuinieren en tuinieren
volgens permacultuur principes dicht bij elkaar
aanleunen. Het draait om meewerken met de natuur
en daarbij je gezond verstand gebruiken.
Voor wie het boek ‘Permacultuur, hoe zit dat nu in
elkaar’ nog niet gelezen heeft of er nog niet aan uit
kan, geven we meer uitleg via een mindmap.
Al de items die in het boek beschreven staan,
komen deel per deel aan bod. Een voordracht
met heel veel interactie.
WO 9 OKTOBER

— 19.30 - 21.30

UUR

€ 7 ⁄ € 5 KH Uitpas - code 19EVW32
Lezing door vrijwilliger.

vtbKultuur Knokke-Heist
Dominiek Segaert ⁄ G 0479 691 865 ⁄
dominiek.segaert@skynet.be
www.vtbkultuur.be⁄knokke-heist
ORGANISATIE
INFO

FILOSOFIE

De rijkdom van filosofie in
Oost en West

VR 11 OKTOBER

Els Janssens
In de wereldfilosofie kunnen we drie grote tradities
onderscheiden: de Indische, de Chinese en de
westerse. Vaak beperkt onze kennis zich tot de
westerse. Toch zien we dat oosterse inzichten
aangewend worden om westerse problemen aan
te pakken. Mindfulness, meditatie en yoga zijn
hier enkele praktijkvoorbeelden van. We laten ons
inspireren door de comparatieve filosofie van wijlen
prof. dr. Ulrich Libbrecht. Els Janssens publiceerde
samen met hem Filosofie zonder grenzen en
doceert aan de School voor comparatieve filosofie
Antwerpen en LUCA-school of Arts.
DO 10 OKTOBER

— 10

— 20

UUR

€ 9 ⁄ € 7 leden Davidsfonds, vtbKultuur, KH Uitpas, BILL
Gratis abonnees Volksontwikkeling

- 12 EN 13.30 - 16 UUR

€ 24 ⁄ € 20 KH Uitpas - code 19ELZ14 ⁄ Vooraf inschrijven.
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LEZINGEN

De Knokke-Heistse Cynthia Bil reist al 8 jaar de
wereld rond. In deel 1 vertelt ze over het waarom en
dompelt ze ons onder in Australië, Nieuw-Zeeland,
Frankrijk, Engeland en Ierland. Ze leerde er de
kneepjes van het vak om met een strak budget
de prachtige wereld te doorkruisen. Na heel wat
anekdotes over haar vele jobs (van serveerster
tot schildersmodel) brengt ze ons in deel 2 haar
verhalen uit 12 000 km trekken, stappen, liften
door Turkije, Georgië, Azerbeidjan, Kazachstan,
Oezbekistan en Kirgizië. Er zal gelachen worden,
maar ontroering zal nooit veraf zijn.

LEZINGEN

24

ZONDAGBABBEL

Onder ons
Louis Michel

Binnen de Franstalige liberale partij PRL wordt hij
in 1980 politiek secretaris en volgt hij een jaar later
Jean Gol op als partijvoorzitter. Hij blijft dat tot in
1990. Daarna is hij een tijd fractieleider in de Kamer.
Door het plotse overlijden van de legendarische
Jean Gol in 1995 komt hij opnieuw aan het hoofd
van de partij. Hij vormt de Mouvement Reformateur
(MR). Michel wordt gezien als één van de felste
verdedigers van een 'sociaal liberalisme'.
In het parlement zet hij zich in voor de hervorming
van de wetgeving rond de partijfinanciering en de
beperking van de verkiezingsuitgaven.
Na de verkiezingen van 1999 ligt hij aan de
basis van de paarsgroene regering. Hijzelf wordt
vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken
in de regering-Verhofstadt I met veel aandacht voor
Centraal-Afrika. Na één jaar in de paarse regeringVerhofstadt II verlaat hij in 2004 de regering en
wordt Europees commissaris voor Internationale
Samenwerking tot 2009. In juli 2009 wordt hij
verkozen in het Europees parlement waar hij zetelt
tot de verkiezingen van mei 2019.
Louis Michel is vaak te gast in onze gemeente en
gaat in gesprek met Cas Goossens over zijn politieke
carrière en zijn leven.

ZO 13 OKT. — 10 UUR
Café Cultuur
€ 3,5 (incl. drankje)
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LEZINGEN

Louis Michel behaalde het diploma regent in de
Germaanse talen en wordt in 1978 voor het eerst
Kamerlid. Vijf jaar later wordt hij burgemeester van
Geldenaken, wat hij tot in 2004 blijft.

POLITIEK

Waar staan we na de verkiezingen
van 26 mei 2019?
Carl Devos

PSYCHOLOGIE

Geheugen en
vergeten - een
zaak van alle
leeftijden
Dr. Michael Portzky
LEZINGEN

Volgende vragen komen
aan bod: Wat mag je van
een ‘normaal’ geheugen
verwachten? Is elke vorm
van vergeten gelijk? Wat kan
een normaal geheugen, vanaf
wanneer is er een probleem?
Wat is de invloed van leeftijd?
Wat valt er aan te doen?
Hoe kan het geheugen
getest worden?
Dr. M. Portzky is klinisch
psycholoog, neuropsycholoog,
gezondheidszorgpsycholoog,
docent diagnostiek,
erkend gerechtsexpert
psychodiagnostiek en auteur
van alle Nederlandstalige
vragenlijsten inzake veerkracht,
het 'palliatieve pallet' en het
boek ‘Veerkracht’.

Carl Devos is hoogleraar aan de Gentse faculteit Politieke en Sociale
wetenschappen en komt met zijn politieke analyses regelmatig in de
media. Ook al gaat politiek vaak over de korte termijn, de verkiezingen
zijn hét moment om stil te staan bij de langetermijnvisie. Waar willen de
politieke partijen naartoe? Waar staan ze voor en hoe zien ze hun ideale
samenleving in 2040? We willen de essentie horen waarvoor partijen
staan en niet de ééndagsuitspraken! Prof. Carl Devos verduidelijkt het
politieke landschap op federaal en regionaal niveau.
Davidsfonds Knokke
Annie Poissonnier ⁄ T 050 612 492 ⁄ annie.poissonnier@gmail.com
www.davidsfondsknokke.be
ORGANISATIE
INFO

DO 24 OKTOBER

WO 23 OKTOBER

— 15 - 17

— 20

UUR

€ 9 ⁄ € 7 leden Davidsfonds, vtbKultuur, KH Uitpas, BILL
Gratis abonnees Volksontwikkeling

UUR

€ 15 ⁄ € 13 KH Uitpas - code 19ELZ11
Vooraf inschrijven gewenst.
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LEZINGEN

ZONDAGBABBEL

Decor van het verleden,
het rijke patrimonium
van Knokke-Heist

ZO 27 OKT. — 10 UUR
Museum Sincfala
€ 3,5 (incl. drankje en museumbezoek)
Gratis voor leden van Geschied- en
Heemkundige Kring Sint-Guthago

Danny Lannoy
Danny Lannoy neemt je mee doorheen het prachtige
patrimonium van de badstad. Achter elk gebouw
schuilt een rijke geschiedenis die de evolutie van
Knokke-Heist aantoont. We krijgen een zicht op
het verdwenen bouwkundig erfgoed en het nog
bestaande patrimonium. Ideaal om na de lezing een
wandeling te starten doorheen Knokke.

Breng zeker ook een bezoekje aan de expo 'KnokkeHeist decor van het verleden' van Danny Lannoy,
in Cultuurcentrum Scharpoord van 9 november
t.e.m. 12 januari.
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CULTUUR

LEZINGEN

De Baltische Staten
Jean-Pierre & Mieke Demarsin
De zingende revolutie, een mensenketting van
600 km lang van Tallinn over Riga tot Vilnius. Zo
konden Estland, Letland en Litouwen hun vrijheid
terugwinnen in 1991. De historische centra van de
drie hoofdsteden zijn UNESCO-werelderfgoed.

ORGANISATIE

vtbKultuur Knokke-Heist
INFO

Dominiek Segaert ⁄ G 0479 691 865
dominiek.segaert@skynet.be
www.vtbkultuur.be⁄knokke-heist

Fotografen en cineasten Jean-Pierre en Mieke
Demarsin-Opsommer reisden meerdere malen door
de drie Baltische Staten, reden langs uitgestrekte
velden en bezochten de Nationale Parken. Ze gingen
op zoek naar cultureel erfgoed uit de verschillende
periodes van de rijke geschiedenis.

VR 8 NOV. — 20 UUR
€ 9 ⁄ € 7 leden Davidsfonds,
vtbKultuur, KH Uitpas, BILL
Gratis abonnees Volksontwikkeling
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ZONDAGBABBEL

Onder ons
Boudy Verleye
Boudy Verleye is opgegroeid in Knokke-Heist
en werd bekend als “Brihang”. In 2014 won hij
de talentenjacht De Nieuwe Lichting van Studio
Brussel. Hij had op dat ogenblik al twee EP's
uitgebracht in eigen beheer. Brihang combineert
zijn muzikaal werk met beeldhouwen.

LEZINGEN

Sinds de verschijning van zijn debuutalbum
'zolangmogelijk' in 2016, wordt Brihang alom
geprezen als één van de interessantste stemmen
van zijn generatie. Verwachtingen over nieuw werk
zijn hooggespannen, dus het moet niet verbazen dat
hij in de voorbije jaren nauwgezet bouwde aan een
opvolger. Die tweede plaat belooft te staan als een
huis. Nu de fundamenten daarvan intussen stevig
in de grond verankerd zijn, leidt Brihang ons op
vooruitgeschoven single 'Steentje' al een eerste maal
rond in zijn bouwwerk. Brihang bouwt intussen
rustig verder aan zijn tweede plaat, die in het najaar
het licht zal zien.
Benedikte Van Eeghem praat met Boudy over zijn
muziek en zijn passies.
We sluiten de zondagbabbel af met een signeersessie
door Boudy.

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

Voeding en
vermoeidheid
Sabine Martens

LEZINGEN

Chronische ontstekingen, spijsverteringsproblemen,
darmproblemen, CVS, burn out, ... meer en meer
komen deze aandoeningen voor.
Bestaat je dagelijkse voeding vooral uit bewerkte
voeding met veel suikers, smaakversterkers,
kleurstoffen, bewaarmiddelen ... vraagt dat enorm
veel energie van ons lichaam om het te kunnen
omzetten. Waardoor een dergelijk voedingspatroon
energie rooft in plaats van energie geeft.
Sabine legt uit welke voeding moeilijk is voor het
lichaam en welke voeding ons energie geeft,
als ook de kookmethoden die gunstig zijn bij
bepaalde fysieke klachten.
WO 13 NOVEMBER

— 14.30 - 16.30

UUR

€ 15 ⁄ € 13 KH Uitpas - code 19ELZ13
Vooraf inschrijven gewenst.

CULTUUR

Iran, het vroegere Perzië
Farhad Tajdar
Dokter Farhad Tajdar is geboren en opgegroeid in Iran. Het vroegere Perzië heeft een cultuur van ruim 5000 jaar
oud en is één van de bakermatten van onze beschaving. Iran is een veelbesproken land. Nog niet zo lang geleden
waren er economische sancties, die moesten verhinderen dat Iran kernwapens zou maken. Na de opheffing van
die sancties lijkt de rust wat weergekeerd, maar het beeld dat onze media schetsen, blijft gekleurd.
Dokter Farhad Tajdar staat garant voor een echte kijk op Iran en slaat een brug tussen Europa en Azië.
Zo behandelt hij ook de Iraanse revolutie van 1979 en de strijd van de Iraanse feministen.
Davidsfonds Knokke
Annie Poissonnier ⁄ T 050 612 492 ⁄ annie.poissonnier@gmail.com ⁄ www.davidsfondsknokke.be

ORGANISATIE
INFO

DO 14 NOVEMBER

— 20

UUR

€ 9 ⁄ € 7 leden Davidsfonds, vtbKultuur, KH Uitpas, BILL ⁄ Gratis abonnees Volksontwikkeling
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KUNST

Kunstwerken vallen
niet uit de lucht:
B. Flanagan
Jo Coucke
In 3 sessies bespreekt Jo Coucke enkele bekende
kunstenaars die met hun kunstwerken aanwezig
zijn in het straatbeeld van Knokke-Heist.
Op dinsdag 19 november gaat hij dieper in op
het historisch belangrijke maar speelse oeuvre
'Hospitality' in het Zwin, van de Britse beeldhouwer
Barry Flanagan (1941-2009). Waar komt dit beeld
vandaan, wie heeft ze bedacht en gemaakt?

DI 19 NOVEMBER

— 10 - 12

LEZINGEN
SECTIE 1

Bekijk ook de lezingen op 26 november en
3 december.
UUR

€ 15 ⁄ € 13 KH uitpas - code 19EPL02
3 sessies: € 45 ⁄ € 39 KH Uitpas - code 19EPL01
Vooraf inschrijven gewenst.

FILOSOFIE

Authenticiteit en
zelfbedrog
Willem Willems
Aan de hand van tekstfragmenten van Sartre,
de Beauvoir en zelfs Foucault, denken we na
over wat authenticiteit kan betekenen, wat
haar bestaansvoorwaarden zijn en of de wil om
authentiek te zijn geen vorm van zelfbedrog is.
DO 21 NOVEMBER

— 10 - 12

EN 13.30 - 16 UUR

€ 24 ⁄ € 20 KH Uitpas - code 19ELZ15
Vooraf inschrijven gewenst.
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REIZEN

Sabaidee Laos
Dirk Rosseel

LEZINGEN

Sabaidee! Goeiedag! In het sympathieke Laos in
Zuid-Oost-Azië voel je je snel weer jong. Dirk Rosseel
doet ons zweven door de boomtoppen in het
Bokeo-reservaat, varen op de prachtige
Nam Ou-rivier, trekken naar de Akha-stam in het
noorden en fietsen in de hoofdstad Luang Prabang.
Wat dacht je van wandelen met olifanten,
per scooter brommen door de karstlandschappen bij
Vang Vieng of door de Vallei der Kruiken?
Daarna kom je weer tot rust langs de oevers van
de Mekong of bij een mooie boeddhistische tempel,
met monniken in saffraankleurige gewaden,
die ’s morgens als vanouds op bedelronde gaan.
En weg zijn we!
ORGANISATIE

vtbKultuur Knokke-Heist
INFO

Dominiek Segaert
G 0479 691 865
dominiek.segaert@skynet.be
www.vtbkultuur.be/knokke-heist

VR 22 NOV. — 20 UUR
€ 9 ⁄ € 7 leden Davidsfonds,
vtbKultuur, KH Uitpas, BILL ⁄
Gratis abonnees Volksontwikkeling
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LEZINGEN

ZONDAGBABBEL

LEZINGEN

Westkapelle, een baken
in de Zwinstreek
Jan Bode
Westkapelle is de oudste deelgemeente
van Knokke-Heist en heeft een boeiende
geschiedenis te vertellen.
We nemen de Sint-Niklaaskerk van Westkapelle
als hoofdrolspeler en aan de hand van
haar woelige geschiedenis en z'n erfenis
worden de toehoorders meegenomen in een
interessante wandeling doorheen geschiedenis,
symbolen, gezegden en gebruiken.

ZO 24 NOV. — 10 UUR
Museum Sincfala
€ 3,5 (incl. drankje en
museumbezoek) / Gratis voor leden
van Geschied- en Heemkundige
Kring Sint-Guthago
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CULTUUR

KUNST

Kunstwerken vallen niet
uit de lucht: Franz West

Het verhaal van
De Nieuwe Snaar

Jo Coucke

Kris De Smet

In 3 sessies bespreekt Jo Coucke enkele bekende
kunstenaars die met hun kunstwerken aanwezig
zijn in het straatbeeld van Knokke-Heist. Op dinsdag
26 november gaat hij dieper in op de uitdagende
kunst van de Oostenrijker Franz West (1947-2012),
die tegelijk een 'elegante clochard' en een van de
belangrijkste naoorlogse Europese kunstenaars
wordt genoemd. Waar komt dit beeld vandaan,
wie heeft ze bedacht en gemaakt?

Al 44 jaar genieten we van De Nieuwe Snaar. Kris
De Smet maakte alles van op de eerste rij mee als
medeoprichter van de groep. Naast de geschiedenis
van de groep getuigt hij ook over het veranderende
cultuur- en podiumgebeuren in Vlaanderen en de
omliggende gebieden. Hij vertelt hoe zijn historisch
boek over de groep tot stand kwam alsook sappige
verhalen en anekdotes uit het rijke tourneeleven.
Hij illustreert dit alles met fragmenten uit het
uitgebreide film- en videoarchief van de groep en
verrast ons met enkele acts en verzoeknummers.

Bekijk ook de lezingen op 19 november en
3 december.
— 10 - 12

UUR
VR 29 NOVEMBER

— 20

UUR

€ 9 ⁄ € 7 leden Davidsfonds, vtbKultuur, KH Uitpas, BILL
Gratis abonnees Volksontwikkeling
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LEZINGEN

DI 26 NOVEMBER

€ 15 ⁄ € 13 KH Uitpas - code 19EPL03
3 sessies: € 45 ⁄ € 39 KH Uitpas - code 19EPL01
Vooraf inschrijven gewenst.

ZONDAGBABBEL

LEZINGEN

Oorlogsstemmen
Guy Verlinde
Honderd jaar WOI, dat is honderd jaar van zoeken
naar waarom en betekenis geven, honderd
jaar verwerken en lessen trekken, wonden
likken en littekens koesteren. Een conflict werd
oneindige inspiratiebron voor oorlogsgedichten
en protestsongs, als voedingsbodem voor kleine
of grote verhalen. Aan de hand hiervan schetst
bluesmuzikant Guy Verlinde een overzicht van
de gevolgen van die Grote Oorlog. Hij speelt
resonator gitaren, harmonica’s en gebruikt

een oude koffer als basdrum. Deze koffer staat
ook symbool voor de vele vluchtelingen van
elke oorlog. Zo wil hij getuigen van de kracht
van muziek en kunst als verzetsmiddel.
ZO 1 DEC. — 10 UUR
Bibliotheek Scharpoord
Gratis met drankje. Reservatie gewenst.
T 050 630 400
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KUNST

Kunstwerken vallen niet
uit de lucht: JP Raynaud
Jo Coucke
In 3 sessies bespreekt Jo Coucke enkele bekende
kunstenaars die met hun kunstwerken aanwezig zijn
in het straatbeeld van Knokke-Heist. Op dinsdag
3 december gaat hij dieper in op de strenge kunst
van Jean Pierre Raynaud, die dit jaar 80 wordt.
Zo kom je alles te weten over de Pijl van Raynaud.
Waar komt dit beeld vandaan, wie heeft ze bedacht
en gemaakt?
Bekijk ook de lezingen op 19 en 26 november.
MUZIEK

— 10 - 12

UUR

Filosoferen
over muziek

€ 15 ⁄ € 13 KH Uitpas - code 19EPL04
3 sessies: € 45 ⁄ € 39 KH Uitpas - code 19EPL01
Vooraf inschrijven gewenst.

LEZINGEN

DI 3 DECEMBER

Tomas Serrien
PRAATCAFÉ

Muziek kan ontroeren, pijn verzachten of de
dansbenen prikkelen. Maar wat ervaren we precies
als we luisteren naar Chopin, Pink Floyd of
Bob Dylan? Tomas Serrien stelt zich de vraag of
de hedendaagse mens nog wel aandachtig genoeg
luistert. Vanuit deze vraag ontwikkelt hij een
filosofische invalshoek om te beschrijven hoe we
muziek ervaren. Wat is het verschil met geluid,
stilte of lawaai? Met verscheidene voorbeelden
uit de muziekgeschiedenis illustreert Tomas de
moeilijkheid om muziek te definiëren. Daarna gaat
hij dieper in op de relatie tussen muziek en emoties.
Hij pleit om muziek meer als een levenskunst te zien
in plaats van haar te degraderen tot een vorm
van ontspanning.

Geheugenproblemen bij en
na kanker
Bieke De Brabander
Veel mensen hebben last van geheugen- en
concentratieproblemen door kanker of de
behandeling van kanker. In dit interactief
infomoment worden vooral praktische tips
aangereikt om hier zo goed mogelijk mee om te gaan
in het dagelijks leven.
We geven ook ruimte voor het delen van eigen
ervaringen. Deze sessie wordt begeleid door
Bieke De Brabander, praktijk Cognitieve Revalidatie.

DO 5 DECEMBER

— 19.30

- 21 UUR

€ 15 ⁄ € 13 KH Uitpas - code 19ELZ12
Vooraf inschrijven gewenst.

DI 3 DECEMBER

— 14

UITPASACTIE 1 + 1 gratis
(inschrijven via het onthaal of telefonisch)

UUR

Gratis. Vooraf inschrijven gewenst.
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ZONDAGBABBEL

Onder Ons
Piet Viérin
Piet Viérin (°1935) studeerde architectuur aan de
Koninklijke Academie voor Schone Kunsten in Gent.
Hij startte in 1961 zijn architectenloopbaan bij het
bureau van zijn vader Luc Viérin.
In Knokke-Heist was hij actief bij het renoveren van
de Dominikanenkerk in Het Zoute en de Christus
Koningkapel in Duinbergen. Hij ontwierp ook
verschillende villa’s in onze gemeente en werkte
samen met zijn vader Luc Viérin en zijn grootvader
Jos Viérin.

LEZINGEN

Cas Goossens praat met Piet Viérin over zijn werk
als architect.

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

Italië: Firenze geschiedenis, kunst, vakantie
Catherine Dupres

DO 12 DECEMBER

— 19.30 - 21.45

UUR

€ 15 ⁄ € 13 KH Uitpas - code 19ELZ17. Vooraf inschrijven gewenst.

ETEN

Van melk tot kaas
Franky Malbrancke
Hoe wordt kaas gemaakt? Welke soorten kaas zijn er? Hoe een kaasplank
samenstellen en presenteren? Hoe kaas bewaren en versnijden? Wat
drink ik met kaas, witte of rode wijn, bier?
Na een didactische uitleg met presentatie voorzien we een proeverij van
een 8-tal soorten rauwmelkse en/of bio kazen.
Gezinsbond Knokke
ann.seru@gmail.com
secretariaat@gezinsbondknokke.be, T 050 623 044
ORGANISATIE

GEZONDHEID

Child Focus
Heidi De Pauw
Je (klein)kinderen willen
beschermen: het is een
automatische reflex van elke
ouder en grootouder. Als jonge
criminologe werkte Heidi De
Pauw bij de preventiedienst van
Binnenlandse Zaken ten tijde
van de zaak Dutroux, een zaak
die haar verdere loopbaan en
leven heeft bepaald.
In 1998 begon ze bij Child
Focus als verantwoordelijke
voor de dossiers van vermiste
en seksueel uitgebuite
kinderen en sinds 2012 is ze
algemeen directeur van Child
Focus. Als geen ander weet
ze dus aan welke gevaren
kinderen en jongeren kunnen
blootgesteld worden.

INFO

WO 18 DECEMBER

— 20

ORGANISATIE Davidsfonds
Knokke
INFO Annie Poissonnier
T 050 612 492
annie.poissonnier@gmail.com
www.davidsfondsknokke.be

UUR

€ 15 ⁄ € 10 leden Gezinsbond

DO 19 DECEMBER

— 20

UUR

€ 9 ⁄ € 7 leden Davidsfonds,
vtbKultuur, KH Uitpas, BILL Gratis
abonnees Volksontwikkeling
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LEZINGEN

Firenze waar we ons laten leiden door Dante en Michelangelo,
Cosimo de’ Medici en Savonarola, maar ook door Beatrice, de ideale
liefde van Dante en Simonetta, ooit ongeveer dé miss Florence en ideaal
model voor Botticelli. We volgen hun voetsporen doorheen het Firenze
van nu. We genieten van het grote historische verhaal dat Firenze ons
kan bieden, schoonheid in de vorm van kunst, en vergeten ook niet dé
grote zonde waarvoor de Florentijnen bekend stonden, namelijk
“il peccato di gola”. In één adem … geschiedenis, kunst, vakantiegevoel.
Gespijsd met tal van afbeeldingen en met nadruk op de verborgen
historische hoekjes en kantjes van Firenze.

Praktisch

Start ticketverkoop
12 juni — 8.30 uur!

Zomerlezingen

Lezingen

Locatie

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.

Hotel Pavillon du Zoute
Bronlaan 4
8300 Knokke-Heist

Reservatie
Tickets vooraf te reserveren in Cultuurcentrum
Knokke-Heist, telefonisch of online om je plaats
te garanderen.
T 050 630 430, cc.ticket@knokke-heist.be,
cultuur.knokke-heist.be
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.

Inschrijven kan niet bij Hotel Pavillon du Zoute of
Standaard Boekhandel. Op de dag van de lezing
zijn er (zover de voorraad strekt) enkel dagtickets te
koop in Hotel Pavillon du Zoute.

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

Programma
9.30 uur: onthaal met koffie.
10 uur: start lezingen
aperitief tot ongeveer 12.30 uur. De sprekers blijven
tijdens het aperitief aanwezig zodat je gesprekken
eventueel kunt voortzetten.

OPENINGSUREN:

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

Organisatie

Annulaties

Cultuurcentrum Knokke-Heist i.s.m.
Pavillon du Zoute en Standaard Boekhandel.

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

Hou de website in de gaten
voor ons programma vanaf
januari 2020.

Bij annulatie tot 1 maand voor de activiteit betalen
we je het bedrag integraal terug. Voor activiteiten
vragen we schriftelijk te annuleren.
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Doe-bonnen

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).

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.

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.

www.knokke-heist.be/vrijetijd/doebonnen

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.

Laatkomers

KH Uitpas

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

Nog geen KH Uitpas? Jammer want je
doeter 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.

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.

Blijf op de hoogte
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.
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PRAKTISCH

Parkeren

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

2019

cultuur
centrum
knokkeheist

cultuur
centrum
knokkeheist

2019

cursussen
& uitstappen

ﬁlm

podium

2019

cultuur
centrum
knokkeheist

Tot binnenkort in
Cultuurcentrum Scharpoord!

cultuur.knokke-heist.be

v.u. burgemeester Graaf Leopold Lippens, A. Verweeplein 1, 8300 Knokke-Heist / 2019

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

