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Tickets zijn online, telefonisch op T 050 630 430
of via de balie van Cultuurcentrum Scharpoord te verkrijgen.

Alle cursussen en workshops vinden plaats in
Cultuurcentrum Scharpoord, tenzij anders vermeld.
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Wil je je kookkunsten
bijschaven, verdiep je
je graag in culturele
lectuur of wil je nieuwe
contacten leggen?

SMAAK

Kook- en
bakworkshops

Deze workshops staan open voor zowel beginners
als hobbykoks. Ze bieden een gevarieerd aanbod
voor iedereen. Alle ingrediënten zijn inbegrepen
in de workshop, koken en bakken doe je onder
leiding van onze chefs. Na het koken, kan je samen
met de andere cursisten genieten van de gerechten
die je net zelf hebt klaargemaakt. Er is meestal
wel voldoende om proevertjes mee te nemen naar
huis. Breng dus zeker enkele potjes mee. We bieden
steeds gratis water aan.
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Laat je inspireren tijdens één van onze kook- of
bakworkshops! Maak kennis met de uitgebreide
kooktermen, technieken en begrippen van
de keuken. Ontdek de verscheidenheid van
overheerlijke gerechten, bakrecepten en
ingrediënten van het Noorden, Oosten tot het
Zuiden. Neem een kijkje in het aanbod, je zal zien
dat er verschillende thema’s aan bod komen, zoals
biologische producten, lactose en/of glutenvrije,
zout- en suikervrije producten.

Cultuur Knokke-Heist
biedt je een zee aan
mogelijkheden aan,
van kookworkshops tot
taalcursussen, er is voor
ieder wat wils. Verdiep
je in deze brochure en
laat je inspireren.

Patisserie
Patrick Demarest
Zelf bakken was nog nooit zo populair! Beginner of hobbykok? Iedereen is welkom. Deze workshop is dan ook voor
alle bak- en patisserieliefhebbers een must! Vind hier meer inspiratie en creativiteit voor het maken van eigen
desserts, taarten, koekjes en andere zoete/hartige heerlijkheden. Samen ontdekken we de geheimen van het fijn
gebak en andere zoetigheden.
In deze workshop zijn de ingrediënten en de gezelligheid inbegrepen en bakken we zelf onder leiding van onze
chef-patissier. Nadien proeven we samen van onze zelfgemaakte creaties.
PRIJS PER WORKSHOP:

€ 20 /€ 15 KH Uitpas, -26 jaar (incl. ingrediënten)

Kleine
boterroomgebakjes

Zachte
luxedegen

Tarte Sablé

DI 11 JANUARI

DI 8 FEBRUARI

DI 8 MAART

14 - 17 uur — code 22EVW03

14 - 17 uur — code 22EVW04

14 - 17 uur — code 22EVW05

SMAAK
06

SMAAK / TASTING

Gezond koken
Katia Cornelis
Koken voor een
slim en gezond gewicht
WO 19 JANUARI

WO 16 FEBRUARI

9 - 12 uur — code 22ECU34
€ 28 / € 24 KH Uitpas, -26 jaar (incl. ingrediënten)

9 - 12 uur — code 22ECU36
€ 28 / € 24 KH Uitpas, -26 jaar (incl. ingrediënten)

Elk jaar komt er wel een nieuw dieet op de proppen
dat je een droomlichaam belooft. Maar bieden
zulke diëten resultaat op lange termijn? Afvallen
en daarna de nieuwe eetgewoonten blijven
toepassen is een echte uitdaging. De diëtiste geeft
achtergrondinformatie over de samenstelling van
voedingsmiddelen en lightproducten.

Diabetes is in opmars. Is het voldoende om
dieetproducten zonder suiker te eten bij
suikerziekte? Of zijn er andere maatregelen nodig?
We krijgen inzichten in de principes van deze
welvaartsaandoening. Welke veranderingen op vlak
van voeding zijn noodzakelijk om je gezondheid te
verbeteren? Het belang van een aangepaste voeding
en behorende recepten worden in deze workshop
aangeleerd en uitgebreid geproefd.

Gluten- en
lactose-intolerantie

Hartvriendelijk koken

WO 2 FEBRUARI

9 - 12 uur — code 22ECU35
€ 28 / € 24 KH Uitpas, -26 jaar (incl. ingrediënten)

WO 16 MAART

9 - 12 uur — code 22ECU37
€ 28 / € 24 KH Uitpas, -26 jaar (incl. ingrediënten)

Gluten en lactose zijn de grote boosdoeners in
onze huidige voeding, maar is dat wel zo? Is er een
relatie tussen gluten of lactose en darmkrampen,
chronische vermoeidheid of allergie? De werking
van de darmen is zeer individueel. Wat is het
verschil tussen allergie en intolerantie? Wat zijn
feiten en fabels over darmgassen, allergieën, diarree
en constipatie? In deze workshop krijg je heel wat
tips en tricks die bij bepaalde klachten verlichting
kunnen bieden.

Cholesterol, triglyceriden, te veel vet in het bloed,
verhoogde bloeddruk: een verandering in de voeding
kan een positief effect hebben op deze klachten.
Voor wie zijn voedingsaanbevelingen nodig? Wat
is het effect van gezond eten, rode wijn of speciale
margarine op hart- en vaatziekten? We leren creatief
koken om je hart hartvriendelijk te behandelen.
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Gezond koken
voor diabeten

SMAAK / TASTING

SMAAK

Start to taste - Franse wijnen
Dirk Van Rie
DI 26 APRIL

19.30 - 22.30 uur — code 22EVW06
€ 25 / € 20 KH Uitpas, -26 jaar (incl. wijnen)

Sommelier Dirk geeft tips over wijn kopen, openen, proeven, aromen, fouten herkennen ... Bekende en minder
bekende Franse wijnen komen aan bod. Kortom, hij geeft een pak aan informatie die thuis direct gebruikt kan
worden. De wijnen zijn inbegrepen in de prijs.
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SMAAK / VEGETARISCH KOKEN

Vegetarisch koken
Peter Vandermeersch

Zelf vegetarische
burgers maken

Verrassende salades
in al hun vormen

DO 24 FEBRUARI

2 SESSIES VANAF DI 21 JUNI

19 - 22 uur — code 22ECU31
€ 49 / € 44 KH Uitpas, -26 jaar

19 - 22 uur — code 22ECU33
€ 98 / € 88 KH Uitpas, -26 jaar

Wil je graag overschakelen naar een meer
vegetarisch voedingspatroon of wil je vegetarische
vrienden verrassen met iets lekkers? In deze
workshop krijg je heel wat tips om je burgers
smakelijk, kleurrijk, aantrekkelijk, afwisselend en
voldoende vast te maken. Je leert burgers maken op
basis van granen, seizoensgroenten en vegetarische
eiwitten. Ook diverse bindmiddelen komen aan bod.
Je kan makkelijk tal van overschotjes verwerken in
een vegetarische burger. Nadien proeven we samen
van onze zelfgemaakte seizoensburgers.

Een salade kan zoveel meer zijn dan wat rauwkost
met een vinaigrette. Je leert in deze les vegetarische
maaltijdsalades, granensalades alsook goed
verteerbare rauwe en lauwe salades met diverse
groenten en andere ingrediënten te maken. Je leert
van je salades volwaardige op zichzelf staande
bereidingen te maken. Er is ook aandacht voor de
snijvormen, de kleur en de diverse soorten oliën en
azijn. Ten slotte ontdek je hoe bijpassende sausjes
een meerwaarde aan je salade kunnen bieden.

Plantaardige eiwitten en
vleesvervangers smakelijk
leren bereiden
2 SESSIES VANAF WO 27 APRIL

19 - 22 uur — code 22ECU32
€ 98 /€ 88 KH Uitpas, -26 jaar

Wil je graag leren hoe je plantaardige eiwitten
en vleesvervangers kan verwerken tot lekkere
gerechten? Tijdens deze workshop leer je de diverse
soorten eiwitten en hun eigenheid kennen. Nadien
leer je ze ook op een smakelijke manier klaarmaken.
We maken onder andere bereidingen op basis van
het lichte granen- en noteneiwit, het veelzijdige
peulvruchteneiwit alsook het zuiveleiwit. En ook
niet-vegetariërs en kinderen zullen smullen van
deze heerlijke gerechten.
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In deze workshops ga je de vegetarische toer op. Ontdekt de vegetarische keuken onder leiding van chef Peter,
gekend van ‘De Zonnekeuken’.

BEWEGEN

BEWEGING

Zachte Tai-Chi:
welzijn voor
iedereen
Sandrine Weckx
11 SESSIES VANAF MA 10 JANUARI

BEWEGING

14.30 - 16 uur — code 22ECU28
Prijs per 11 sessies: € 132 / € 122 KH Uitpas, -26
jaar
9 SESSIES VANAF MA 25 APRIL

14.30 - 16 uur — code 22ECU29
Prijs per 9 sessies: € 108 / € 98 KH Uitpas, -26 jaar

Tai Chi wordt voornamelijk beoefend om
de gezondheid en het algemeen welzijn
te bevorderen. Het is van oorsprong
een Chinese krijgskunst. Deze Chinese
bewegingsleer is zowel een totale oefening
als een plezierige sport voor lichaam en
geest, jong en oud, op eigen ritme. De nadruk
wordt gelegd op evenwichtige, ontspannende
bewegingen, gunstig voor innerlijke rust,
alertheid, geheugen, lenigheid, spiersterkte,
flexibiliteit van de gewrichten, reuma,
artritis … en draagt bij aan valpreventie voor
senioren.
Sandrine Weckx werd door dr. Paul Lam, arts
en Tai Chi meester, gecertifieerd als TCE &
TCAF instructeur. De helende effecten van
deze vorm van Tai Chi zijn Sandrine haar
prioriteit. Zij blijft zich ook steeds bijscholen
om haar passie met jullie te delen.
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BEWEGING

BEWEGING

Yoga
Nicole Leliaert / Emilie Sabbe
11 SESSIES VANAF DI 11 JANUARI

11 SESSIES VANAF DI 19 APRIL

9.15 - 10.45 uur — code 22ECU17
Prijs per 11 sessies: € 142 / € 132 KH Uitpas, -26 jaar

9.15 - 10.45 uur — code 22ECU19
Prijs per 11 sessies: € 142 / € 132 KH Uitpas, -26 jaar

11 SESSIES VANAF DO 13 JANUARI

10 SESSIES VANAF DO 21 APRIL

9.15 - 10.45 uur — code 22ECU18
Prijs per 11 sessies: € 142 / € 132 KH Uitpas, -26 jaar

9.15 - 10.45 uur — code 22ECU20
Prijs per 10 sessies: € 130 / € 120 KH Uitpas, -26 jaar

Nicole & Emilie (Yoga Nirmla) werken volgens de Critical Alignment Yoga-stijl, een stijl waarbij het heel correct
uitwerken van de houdingen (asana’s) centraal staat. Met behulp van tools (strip en rolletje) leren we specifieke
zones in de rug centraliseren. Zo worden we bewuster van ons lichaam en maken we stijvere zones vrij. We
warmen het lichaam geleidelijk aan op om uiteindelijk naar één thema toe te werken. Yoga Nirmla staat bekend
voor houdingcorrectie en het anatomisch gedetailleerd uitwerken van elke houding. Alle niveaus, ook voor
beginners.
Tools voor houdingcorrectie (strip en viltenmatje om op te rollen) en yogamatje, nodig voor de les, kan je
respectievelijk voor € 75 en € 60 vrijblijvend aankopen bij de lesgeefster.
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BEWEGING

BEWEGING

BEWEGING

Afterwork yoga

Mindful bewegen

Nicole Leliaert / Emilie Sabbe

Sara Verhelst

11 SESSIES VANAF DI 11 JANUARI

10 SESSIES VANAF DO 13 JANUARI

17.15 - 18.15 uur — code 22ECU21
Prijs per 11 sessies: € 114 / € 104 KH Uitpas, -26 jaar tarief

19.30 - 20.45 uur — code 22ECU42
Prijs per 10 sessies: € 130 / € 120 KH Uitpas, -26 jaar

11 SESSIES VANAF DI 19 APRIL

5 SESSIES VANAF DO 21 APRIL

17.15 -18.15 uur code 22ECU22
Prijs per 11 sessies: € 114 / € 104 KH Uitpas, -26 jaar tarief

15.30 -20.45 uur - code 22ECU44
Prijs per 5 sessies: € 70 / € 60 KH Uitpas, -26 jaar

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

Door de hectiek van het dagelijks leven vergeten
we soms tijd te nemen voor onszelf. Je hebt
minder energie, je voelt wat nekpijn hier en wat
rugpijn daar. Het is belangrijk om tijdig je energie
opnieuw te laten stromen, je hoofd rust te geven
en je lichaam in balans te brengen. Reserveer
voor jezelf dit momentje mindful bewegen om te
vertragen, te ontspannen en je lichaam sterk te
maken op een leuke manier. Onder begeleiding van
bewegingsdeskundige Sara Verhelst leer je tijdens
deze lessen mindful aandacht, adem en beweging
inzetten om je vitaler en energieker te voelen
vanbinnen en vanbuiten. Het is een opbouwende
lessenreeks voor ieder niveau. Elke les heeft een
uniek en aansluitend thema. Een warm welkom!

Tools voor houdingcorrectie (strip en viltenmatje
om op te rollen) en yogamatje, nodig voor de les,
kan je respectievelijk voor € 75 en € 60 vrijblijvend
aankopen bij de lesgeefster.
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BEWEGING

Dansen
Linda Dubois
10 SESSIES VANAF VR 14 JANUARI

10 SESSIES VANAF DO 31 MAART

15 - 16 uur — code 22ECU02
Prijs per 10 sessies: € 90 /€ 80 KH Uitpas, -26 jaar

14.15 - 15.45 uur — code 22ECU01
Prijs per 10 sessies: € 90 / € 80 KH Uitpas, -26 jaar

Dansen is weer helemaal in, Engelse wals, quickstep,
chachacha, rumba, gezelschapsdansen, al deze
dansen komen aan bod.

Dansen zit in je bloed en je droomt er al lang van
om een danscursus te volgen, maar vindt geen
danspartner die mee wil? Kom dan maar eens langs!
Een ondeugende slowfox, verleidelijke rumba,
zwoele tango, pittige chachacha, leuke charleston
en slepende Engelse wals komen aan bod. Al deze
ritmes worden los en zonder partner gedanst.
Voorkennis van dansen is niet nodig.

Deze cursus is voor dames en heren van alle
leeftijden, geen danservaring nodig, wel een
danspartner. Dit hoeft niet noodzakelijk dame-heer
te zijn, ook twee dames of twee heren kunnen een
danspaar zijn.
Plezier en ontspanning verzekerd.
Tot op de dansvloer!
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BEWEGING

BEWEGING

Taiji

Qigong

Paul Vandecruys

Paul Vandecruys

10 SESSIES VANAF VR 11 FEBRUARI

10 SESSIES VANAF DI 15 FEBRUARI

Starters/initiatie: 14.15 - 15.45 uur — code 22ECU09
Beginners: 12.30 - 14 uur — code 22ECU10
Gemiddeld niveau: 8.45 - 10.15 uur — code 22ECU11
Gevorderden: 10.30 - 12 uur — code 22ECU11
Prijs per 10 sessies: € 130 /€ 120 KH Uitpas, -26 jaar

Beginners: 12 - 13.30 uur — code 22ECU03
Gemiddeld niveau: 13.45 - 15.15 uur — code 22ECU04
Gevorderden: 15.30 - 17 uur — code 22ECU05
Prijs per 10 sessies: € 130 / € 120 KH Uitpas, -26 jaar
7 SESSIES VANAF DI 17 MEI

Beginners: 12 – 13.30 uur - code 22ECU06
Gemiddeld niveau: 13.45 – 15.15 uur code 22ECU07
Gevorderden: 15.30 -17 uur code 22ECU08
Prijs per 7 sessies: € 94 / € 84 KH Uitpas, -26 jaar

7 SESSIES VANAF VR 13 MEI

Starters/initiatie: 14.15 - 15.45 uur — code 22ECU13
Beginners: 12.30 - 14 uur — code 22ECU14
Gemiddeld niveau: 08.45 - 10.15 uur — code 22ECU15
Gevorderden: 10.30 - 12 uur — code 22ECU16
Prijs per 7 sessies: € 94 / € 84 KH Uitpas, -26 jaar

Qi is energie en Gong staat voor bewegingen. Deze
Chinese bewegingskunst werkt diepgaand in op
meridianen (energiebanen) en acupunctuurpunten
van het lichaam. Qigong is niet afkomstig uit de
gevechtssport maar uit een zeer lange oude studie
van de Chinese geneeskunde. Zij bewijst reeds
jaren haar sterke werking en wordt in de door ons
omringende landen al erkend door de ziekenfondsen
als preventie tegen ziekte. Door middel van gerichte
bewegingen van het lichaam heft Qigong de
blokkades op daar waar de energie gestagneerd is.
Dit bevordert je gezondheid, immuniteit en vitaliteit.
Pezen versterken, gewrichten worden soepel zodat
energie betere doorstroming krijgt. Fysiek en
mentaal kom je in evenwicht.

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

Fietscursus voor
volwassenen
13 SESSIES VANAF DO 3 MAART

Op weg met de
elektrische fiets

Heb je nooit leren fietsen? Heb je al lang niet meer
gefietst? Ben je bang om in het drukke verkeer te
fietsen? Dan is deze fietscursus iets voor jou. Kunnen
fietsen is belangrijk en tegelijkertijd gezond en heel
leuk. Wie kan fietsen, heeft het gemakkelijker om
bijvoorbeeld op het werk te geraken, boodschappen
te doen, met de kinderen mee te fietsen, leuke
recreatieve fietstochten te maken …

DO 21 APRIL

9.30 - 17 uur — code 22ECU43
€ 20 / € 15 KH Uitpas, -26 jaar

De elektrische fiets is niet meer weg te denken uit
ons straatbeeld. Hij biedt dan ook de mogelijkheid
om afstanden op een ecologische, snelle en
sportieve manier te overbruggen. Heb je net een
elektrische fiets aangekocht of overweeg je er een
te kopen? In deze cursus leer je op een interactieve
manier gevaar herkennen en samen overlopen we
de wegcode in en rond Knokke-Heist. Daarna maak
je samen met de instructeurs van de E-bike rijschool
een fietstocht door de gemeente. Onderweg kom je
enkele hindernissen tegen en pas je de tips rond
gevaarherkenning toe. Heb je nog geen elektrische
fiets maar wil je graag deelnemen? Geef dit dan aan
bij inschrijving.

Tijdens deze fietscursus leer je je evenwicht
behouden, starten, remmen, bochten nemen en je
leert de wegcode. We starten op de parking van het
sportcentrum Molenhoek. Daarna fiets je op straat.
Zo raak je stilaan vertrouwd met je fiets. Op het
einde van de cursus kan je alleen fietsen.
De lessen zijn volledig op maat van de beginnende
fietser, maar ook een fietser met een beetje ervaring
kan zich inschrijven.
Meebrengen: als je die hebt, breng dan je eigen fiets
en fietshelm mee. Heb je die niet, geen probleem,
laat het ons weten en wij zorgen ervoor. Draag
gepaste kledij: lange broek met smalle pijpen,
stevige gesloten schoenen en voorzie een regenjas.

Deze workshop is een samenwerking met de E-bike
rijschool, Politie Damme/Knokke-Heist, dienst
Preventie en Cultuurcentrum Knokke-Heist.
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14 – 17 uur code 22EVW08
Prijs per 13 sessies: € 33 / € 28 KH Uitpas, -26 jaar

MULTIMEDIA

DIGIDESK HELPT BIJ AL JE DIGITALE PROBLEMEN
Heb je vragen over je gsm, smartphone, tablet of laptop? Elke tweede en vierde maandag van de maand, tussen 10 en 12
uur, krijg je een antwoord op al je vragen in Bibliotheek Scharpoord. Zowel voor Apple als voor Android. Kom gewoon
langs met je toestel in Cultuurcentrum Scharpoord (lokaal A.1.1. 200).
Noteer alvast in je agenda deze data voor 2022:
10 EN 24 JANUARI , 14 EN 28 FEBRUARI , 14 EN 28 MAART , 11 EN 25 APRIL , 9 EN 23 MEI , 13 EN 27 JUNI

Prijs: Gratis, inschrijven hoeft niet.
Info: Cultuurcentrum Scharpoord T 050 630 430
Opgelet: Niet op feestdagen.

Multimedia
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MULTIMEDIA

MULTIMEDIA

Initiatielessen tips en trucs
voor Windows pc of laptop

Initiatielessen
iPad en iPhone
(Apple, iOS)

Seniorenadviesraad

Seniorenadviesraad

3 SESSIES OP 11, 12 EN 13 JANUARI
3 SESSIES OP 25, 26 EN 27 JANUARI

3 SESSIES OP 8, 9 EN 10 MAART

10 - 12 uur
Gratis

3 SESSIES OP 22, 23 EN 24 MAART

De Seniorenadviesraad en de bib organiseren 3
sessies om je te leren werken met je computer
of laptop. Ben je een beginner? Dan is deze
basisopleiding iets voor jou!

De Seniorenadviesraad en de bib organiseren 3
sessies om je te leren werken met je iPad of iPhone.
Ben je een beginner? Dan is deze basisopleiding iets
voor jou!

MULTIMEDIA
MULTIMEDIA

Initiatielessen mappenbeheer
voor Windows pc of laptop

Initiatielessen
tablet en
smartphone (Android)

Seniorenadviesraad

Seniorenadviesraad

3 SESSIES OP 18, 19 EN 20 JANUARI
3 SESSIES OP 22, 23 EN 24 FEBRUARI

10 -12 uur
Gratis

3 SESSIES OP 29, 30 EN 31 MAART
3 SESSIES OP 27, 28 EN 29 APRIL

15.30 uur
Gratis

De Seniorenadviesraad en de bib organiseren 3
sessies om je te leren werken met je computer
of laptop. Ben je een beginner? Dan is deze
basisopleiding iets voor jou! In deze sessies leer je
hoe je mappen aanmaakt op je computer om zo je
bestanden overzichtelijk te ordenen.

De Seniorenadviesraad en de bib organiseren
3 sessies om je te leren werken met je tablet of
smartphone (Android). Ben je een beginner? Dan is
deze basisopleiding iets voor jou!
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15.30 uur
Gratis

KUNST / CULTUUR / GESCHIEDENIS

GESCHIEDENIS

MUZIEKGESCHIEDENIS

KUNST / CULTUUR / GESCHIEDENIS

Geschiedenis van
Engeland:
van de Kelten en
Romeinen tot Hendrik VII

Guido Latré

Muziek en humor

3 SESSIES VANAF MA 10 JANUARI

14.15 - 16.45 uur — code 22ECU23
Prijs per 3 sessies: € 55 / € 48 KH Uitpas, -26 jaar

Katrien Vermeersch

De Engelsen zien zichzelf graag als een eiland
apart, en hun land als de bakermat van de moderne
Europese democratie. De spreker relativeert deze
aspecten van hun zelfbeeld en probeert dieper
inzicht te krijgen in hun identiteit. Hij waagt zich
ook af en toe op het terrein van Wales, Schotland en
Ierland. De groei van de parlementaire democratie,
van de Angelsaksische ‘Witan’ tot de stem van
het volk in de tijd van Cromwell en Tyndale, is
een centraal thema, maar ook andere politieke
en culturele aspecten komen aan bod. Deze drie
lezingen zijn het eerste deel van een driedelige reeks
over de Engelse geschiedenis.

3 SESSIES VANAF WO 2 FEBRUARI

9 - 12 uur — code 22ECU26
Prijs per 3 sessies: € 55 / € 48 KH Uitpas, -26 jaar

Klassieke muziek met een knipoog vinden we
bij bekende of minder bekende composities van
J. Haydn, W.A. Mozart, R. Strauss, G. Rossini,
C. Saint-Saëns, A. Vivaldi, L. Anderson, J. Brahms,
S. Prokofiev … Een aanrader voor iedereen die open
staat voor achtergrondinformatie bij muziek.
Nadien kan je alles thuis nog eens
overlezen in de syllabus.
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KUNST / CULTUUR / GESCHIEDENIS

GESCHIEDENIS

Het politieke debat in Europa
Emiel Lamberts
3 SESSIES VANAF ZA 12 MAART

9.30 -12 uur — code 22ECU24
Prijs per 3 sessies: € 55 / € 48 KH Uitpas, -26 jaar

In 1992 verkondigde Francis Fukuyama in zijn boek ‘The End of History’ dat er een einde was gekomen aan de
clash tussen de politieke ideologieën. De westerse liberale democratie zou de ultieme vorm van regeren worden.
Het ideologisch debat was afgesloten. Nadien kwam het digitale tijdperk met zijn nieuwe sociale media en zijn
instant politiek, wat de indruk versterkte dat de grote politieke verhalen hadden afgedaan. Niets is echter minder
waar: naast het liberalisme, bepalen onder meer het conservatisme en het socialisme nog in sterke mate het
politiek leven in Europa.
In deze lessenreeks kom je te weten hoe deze stromingen zich doorheen de recente geschiedenis ontwikkelden,
een specifiek maatschappijbeeld ontwierpen maar elkaar ook beïnvloedden. Ontdek welke impact zij hadden op
het Europese politieke landschap en wat hun toekomstperspectief kan zijn.
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MUZIEKGESCHIEDENIS

GESCHIEDENIS

Liefde en seksualiteit
in de oudheid

Bert Gevaert
KUNST / CULTUUR / GESCHIEDENIS

3 SESSIES VANAF ZA 7 MEI

9.30 - 12 uur — code 22ECU25
Prijs per 3 sessies: € 55 / € 48 KH Uitpas, -26 jaar

In films, tv-series, boeken en stripverhalen
wordt het oude Rome vaak voorgesteld als een
seksueel paradijs waar alles kon en alles mocht.
De allergrootste wellustelingen waren uiteraard
de keizers en hun entourage voor wie geen enkel
seksueel taboe bestond, denk maar aan keizer Nero
en keizer Caligula.

Het lied bij
Franz Schubert

Uiteraard is dat een erg gekleurde weergave van de
werkelijkheid, die commercieel interessant is bij een
groot publiek.

Katrien Vermeersch

Maar wat kunnen we op basis van de teksten, kunst
en archeologische vondsten vertellen over hoe het er
in het intieme leven van de Romeinen echt aan toe
ging? Wat zijn de feiten? Hielden de Romeinen van
billen of borsten? Hoe was de ideale man onderaan
‘geschapen’? Stonden ze positief of negatief
tegenover mensen die wij vandaag LBGTQ (Engelse
afkorting voor lesbian, gay, bixexual, transgender,
queer) noemen? Wat gebeurde allemaal in het
huwelijksbed, maar ook op het toilet?

3 SESSIES VANAF WO 4 MEI

9 - 12 uur — code 22ECU27
Prijs per 3 sessies: € 55 / € 48 KH Uitpas, -26 jaar

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

Dat alles en véél meer wordt in woord
en beeld tot leven gebracht!

20

WELZIJN

WELZIJN

Mindfulness
& Y in Yoga
Jessy Zander
10 SESSIES VANAF MA 17 JANUARI

19.30 - 21 uur — code 22ECU45
Prijs per 10 sessies: €130 / € 120 KH Uitpas, -26 jaar
10 SESSIES VANAF DO 31 MAART

19.30 - 21 uur — code 22ECU46
Prijs per 10 sessies: € 118 / € 108 KH Uitpas, -26 jaar

WELZIJN

In deze lessenreeks staat de balans tussen
lichaam en geest centraal. Mindfulness is een
aandachtstraining die ondersteuning biedt om
ervoor te zorgen dat je beter leert omgaan met
dagdagelijkse stress en uitdagingen.
De verschillende technieken helpen je om spanning
los te laten en zowel je lichaam als geest in een staat
van diepe ontspanning te brengen. Je leert om in het
hier en nu te zijn op een accepterende manier, wat
resulteert in een meer positieve levenshouding.
Je zal je ook meer bewust worden van de
gedachtestroom van je rusteloze geest en leert deze
te doorbreken. De combinatie met Yin Yoga poses
zorgt voor een sterk, gezond en soepel lichaam, een
hoger energieniveau, een sterker immuunsysteem
en een duidelijke vermindering van stress- en
pijnklachten.
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WELZIJN

Aromatherapie:
ontstressen & ontspannen
WO 19 & 26 JANUARI 2022

19.30 - 22 uur — code 22ECU39
€ 50 / € 45 KH Uitpas, -26 jaar

We leven in een hectische tijd. Alles moet snel gaan, de lat ligt hoog en er wordt veel van ons
verwacht. Niet iedereen kan even goed met die druk om. Heb je ook last van spanningspijn in
nek en schouders, slapeloosheid, hoofdpijn ... Voel je je gestrest en gespannen?
Aromatherapie kan je helpen om tot rust te komen. Deze holistische remedie is heel krachtig
om in te zetten bij allerhande stressklachten. Je leert meer over etherische oliën die kunnen
gebruikt worden om te ontspannen, maar we staan ook stil bij krachtgevende en opwekkende
oliën. Heel wat oliën hebben een ontspannende werking, je ontdekt welke olie het beste bij je
past en welke oliën je kan gebruiken om je klachten te verlichten.

WELZIJN

In de workshop maak je drie producten die je vaak zal kunnen gebruiken. Je maakt een
neusstick (zo heb je je ontspannende geur altijd bij je), een massageroller en een kamerspray
(zo krijg je je favoriete geur heel gemakkelijk in de ruimte). Voor wie kan deze voordracht en
workshop interessant zijn: iedereen die last heeft van spanning en stress, mensen die op zoek
zijn naar rust in het gezin, mensen die op zoek zijn naar extra ondersteuning bij ontspanning
en meditatie, ontspannende geuren in je praktijk …
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CREATIEF

Initiatie
naailessen
Hildegarde Maes
10 SESSIES VANAF MA 10 JANUARI

9.30 - 12.30 uur — code 22EVW01
Prijs per 10 sessies: € 30 / € 25 KH Uitpas, -26 jaar

Leer je graag de basistechnieken van het naaien?
Of heb je nood aan een opfrissing? Dan is deze
initiatie naailes iets voor jou! Maar ook als je al meer
ervaring hebt ben je welkom tijdens deze reeks om je
technieken te onderhouden.

CREATIEF

Deze cursussen vinden plaats in een gemoedelijke,
niet-schoolse sfeer en worden gegeven door
enthousiaste (vrijwillige) lesgevers die met
veel toewijding hun kennis willen delen. Daar
hoort uiteraard ook een gezellige koffiepauze in
CaféCultuur bij. Je leert bovendien nieuwe mensen
kennen, wat minstens even belangrijk is als het
verwerven van nieuwe kennis.
Deze reeks start vanaf januari en loopt tot de
paasvakantie. Ze vindt wekelijks plaats met
uitzondering van feestdagen en schoolvakanties.
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TIPS & TRICKS

Tips & tricks

Kweken in potten en bakken:
praktijk - workshop
Ivan Maertens
ZA 9 APRIL

10 - 12.15 uur — code 22EVW09
€ 15 / € 10 KH Uitpas, -26 jaar

Laat je onderdompelen in de wereld van kleinschalig tuinieren. Tijdens deze workshop leer je in de praktijk
groenten, fruit en kruiden kweken in potten en bakken. De workshop is voor iedereen die wil bijleren over
moestuinieren, met of zonder tuin!
Deze workshop vindt plaats aan de compostdemonstratieruimte Noordhinder (Noordhinder 31), tuintje naast de
spoorweg.
Het boek ‘ecologisch tuinieren in potten en
bakken’ (Velt) kan via de lesgever aangekocht worden voor € 20.
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UITSTAPPEN

Benieuwd welke uitstappen we voor
jullie in petto hebben?
Hou de website in de gaten
voor meer info en updates:
www.knokke-heist.be/uitstappen

Uitstappen
26

PRAKTISCH

Praktisch
CORONAMAATREGELEN
ALGEMENE INFO
Voor alle cursussen en
uitstappen is het aangeraden
om vooraf te reserveren.
Reserveren kan telefonisch,
online of aan het onthaal
van het cultuurcentrum.

We doen er alles aan om van het Cultuurcentrum een aangename
en vooral een veilige plek te maken. Zeker in deze periode voelen
we dat de nood aan een fijne plek extra hoog is. We hebben een
aantal ingrepen gedaan om de gezondheid van onze bezoekers en
onszelf te waarborgen, waaronder de installatie van een nieuw
automatisch luchterverversingssysteem voor onze schouwburg en
alle lokalen. Met 'onze' "huisregels" kan iedereen in een veilige
omgeving proeven van ons mooi aanbod.

Na reservatie moet de betaling
binnen de 5 werkdagen
gebeuren. Het bedrag moet

Het Cultuurcentrum hanteert steeds de geldende
coronamaatregelen.

gestort worden met vermelding
van de cursus of uitstap en
de code. Indien niet betaald
binnen de gestelde termijn
Uitstappen

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

Maxim Willemspad 1
8300 Knokke-Heist

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).
UITZONDERING BIJ CURSUSSEN MET MEER DAN 1 SESSIE:

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

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

OPSTAPPLAATSEN UITSTAPPEN
Eerste opstapplaats: Station Heist.
Tweede opstapplaats: Knokke, parking Cultuurcentrum Scharpoord.
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
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VOORDELEN
Het cultuurcentrum aanvaardt
de Sodexo cultuur-cheques
(voorlopig enkel de papieren
versie).
DOE-BONNEN
Het Doe-bonnenboekje bevat
verschillende waardebonnen die
samen € 30 waard zijn en die je
inruilt voor vrijetijdsactiviteiten
in Knokke-Heist. De bonnen
zijn een betaalmiddel voor
o.a. lezingen, theater, film,
concert, tentoonstellingen,
sportevenementen,
inschrijvingsgeld cursussen, ...
Het Doe-bonnenboekje kan aangekocht worden aan het onthaal
van de verschillende vrijetijdsdiensten (Cultuurcentrum
Scharpoord, Museum Sincfala,
Sporthal De Stormmeeuw, De
Marge en dienst Toerisme).
Rechthebbenden op een gratis
Doe-bonnenboekje kunnen zich
richten tot het onthaal
van het Sociaal Huis.
www.knokke-heist.be/doe-bonnen
KH UITPAS
Met je KH Uitpas krijg je

aanzienlijke kortingen
op de activiteiten van het
cultuurcentrum, op het
lidgeld van de bibliotheek en
bij vrijetijdspartners van de
gemeente zoals Museum Sincfala,
CaféCultuur en For Freedom
Museum.
Exclusief voor de houders van
een KH Uitpas is er de 10-beurten
filmpas: 10 films voor € 45 (i.p.v.
€ 7 per film). Speciaal voor de
houders van een KH Uitpas worden
er tal van acties georganiseerd,
denk maar aan nocturnes,
workshops, gratis tickets, ... We
houden je op de hoogte van deze
KH Uitpas acties via de nieuwsbrief
van CC Scharpoord. Geef dus zeker
je e-mailadres door aan het onthaal
van het cultuurcentrum.
Een KH Uitpas is één jaar geldig,
vanaf datum van aankoop, en kan
je kopen voor € 10 aan het onthaal
van het cultuurcentrum. Je KH
Uitpas kan je elk jaar verlengen
voor € 10. Bij verlies van de KH
Uitpas, binnen het lopend jaar,
wordt een administratieve kost van
€ 5 aangerekend.
VRIJWILLIGERSCENTRALE
De vrijwilligerscentrale is het
aanspreekpunt voor al het
vrijwilligerswerk in de gemeente.
Zowel verenigingen op zoek naar
vrijwilligers als individuen op
zoek naar zinvol vrijwilligerswerk
kunnen bij ons terecht. Laat je
verleiden door een ruim palet
aan interessante activiteiten
en vacatures of informeer
je over de werking van de
vrijwilligerscentrale.
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ZOEK JE VRIJWILLIGERSWERK IN
DE BUURT OF WIL JE LOKAAL EEN
VACATURE PLAATSEN? NEEM GERUST
CONTACT OP MET ONS.

www.knokke-heist.be/
vrijwilligerscentrale
vrijwilligerscentrale@knokke-heist.be

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

T 050 530 900
mindermobielencentrale@
knokke-heist.be

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

Praktisch

Voor rolstoelgebruikers en
personen met een beperking
maken we graag een plaats vrij.
Dit dient wel bij de reservatie
doorgegeven te worden. Het
cultuurcentrum beschikt over heel
wat faciliteiten voor personen
met een beperking (gereserveerde
parkeerplaatsen, drempelloze
toegang, aangepast sanitair,
ringleiding, lift, aangepaste
zitplaatsen ...). Neem een kijkje
op onze website voor een volledig
overzicht.

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

Praktisch

Tot binnenkort in
Cultuurcentrum Scharpoord!

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

v.u. Burgemeester Piet De Groote, A. Verweeplein 1, 8300 Knokke-Heist / 2022

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

