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JANUARI

Toekomst van de landbouw in de polders
Sarah Garré en Jeroen De Waegemaeker
Kerstmis 2015, de narcissen schieten in bloei. Mei 2016, hevige regenbuien zetten de West-Vlaamse heuvels
blank. Zomer 2020, de gouverneur verbiedt de captatie van oppervlaktewater.
Ons klimaat verandert en dat voelen landbouwers aan den lijve. Deze presentatie behandelt de huidige en
toekomstige klimaatuitdagingen voor de landbouwers in de polders. De impact van de klimaatverandering op
de landbouw is complex en daarom brengen de sprekers eerst alle puzzelstukjes bijeen. Vervolgens verkent de
presentatie nieuwe ontwikkelingspaden voor een klimaatbestendige landbouw aan de kust, met aandacht voor
zowel de uitdagingen als de kansen.
Het volledig overzicht van de lezingen in het SARCC-project vind je op www.sarcc.eu en www.topkustzone.be.
IN SAMENWERKING MET: ILVO Expertisecentrum voor
Landbouw en Klimaat (ILVO-ELK)

WO 12 JAN. - 19.30 UUR
Sint-Niklaaskerk Westkapelle
€ 5 - code 22ELZ01
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REIZEN

REIZEN

De Stille Oceaan
Patrick Dewilde

Rik Taveirne

De Stille Oceaan omvat een derde van de aarde
en is een van de minst bekende gebieden.
Duizenden jaren lang leefden de inwoners van dit
zeegebied er in relatieve isolatie. De Melanesiërs,
Micronesiërs en Polynesiërs zwierven uit over
honderden eilanden.
We genieten van de natuur in Micronesië, Palau,
Nan Madol en Hawaï (met Waikiki in Honolulu
waar we de grootste Belg, Pater Damiaan, eren).

We kijken naar het verleden op de sites van
Persepolis, Naqsh-e Rustam en Rayen. We
bezoeken Kerman, Shiraz, Isfahan, Yazd, Kashan
en Teheran. Het Zoroastrisme was de voornaamste
godsdienst. Kunst, cultuur en wetenschap kenden
een grote bloei. We bewonderen de schoonheid
van architectuur, tegelwerk, miniaturen en
kalligrafie in prachtige moskeeën.
Iran: vriendelijk, gastvrij en charmant!

ORGANISATIE: vtbKultuur Knokke-Heist

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

ORGANISATIE: vtbKultuur Knokke-Heist

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

VR 14 JAN. - 20 UUR

DO 27 JANUARI - 20 UUR

€ 9 / € 7 leden vtbKultuur, Davidsfonds,
KH Uitpas, -26 jaar / gratis abonnees
Volksontwikkeling Knokke-Heist / incl. Fair
Trade nieuwjaarsreceptie

€ 9 / € 7 leden vtbKultuur, Davidsfonds,
KH Uitpas, -26 jaar / gratis abonnees
Volksontwikkeling Knokke-Heist
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JANUARI

Iran, ziel van het
oude Perzië

POËZIE

MAATSCHAPPIJ

De Europese Unie:
geploeter van crisis
naar crisis
JANUARI

Hendrik Vos
De eurocrisis, de vluchtelingenproblematiek,
de klimaatuitdaging, het coronavirus ... Telkens
opnieuw worden de lidstaten van de Europese
Unie met uitdagingen geconfronteerd die ze
moeilijk alleen de baas kunnen. Maar telkens
opnieuw blijkt ook hoe moeilijk het is om een
gemeenschappelijke Europese aanpak uit te
werken. De voorbije jaren leek Europa zich dan
ook van crisis naar crisis te ploeteren. Maar
tegelijk valt de Europese Unie ook niet uit elkaar.
Integendeel, geleidelijk aan lijkt de Unie meer
greep te krijgen op de lidstaten.

Gedichtendag
Op donderdag 27 januari start de tiende editie van
de Poëzieweek. Het thema van deze lustrumeditie
is 'natuur'. Het motto van de Poëzieweek luidt als
de woorden van Rasmey Nasr: 'bloesemingen en
overvloed'.
Met een lezing en een workshop zorgt
de bibliotheek voor een aangenaam
namiddagprogramma rond poëzie in de natuur
en natuur in de poëzie. Hou de website van de
bibliotheek in het oog voor de concrete invulling.

In deze lezing bekijkt Hendrik Vos aan de hand
van concrete voorbeelden hoe de invloed van
Europa toeneemt ...
ORGANISATIE: Inner Wheel Knokke

DO 27 JAN.

WO 2 FEB. - 20 UUR

Bibliotheek Scharpoord

€ 30 / incl. receptie
tickets via info@innerwheelknokke.be

gratis
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FEBRUARI

FILOSOFIE

Wagner als filosoof
Freddy Mortier
Richard Wagner (1813-1883) is in de eerste plaats
bekend als artistiek revolutionair componist.
Hij is echter ook, zoals Roger Scruton schreef,
de meest filosofische onder de muzikanten. De
filosofie van Wagner heeft in het fin-de-siècle
een enorme culturele impact gehad, ook buiten
de wereld van de muziek, in de literatuur, de
theaterwereld, de plastische kunsten, de filosofie
zelf en ook in de politiek.

Tijdens de lezing gaan we dieper in op de
geschriften van Nietzsche naar zijn vriend Wagner.
Zij draaien rond de integratie van de muziek in een
breder kunstwerk. Het seminarie zal ingaan op de
vraag wat Wagner nu eigenlijk wou en waarom,
wat Nietzsche daar fout aan vond en waarom wij
nu nog wakker moeten liggen van de vraag of een
intrinsiek democratische kunst wel mogelijk is.
DO 3 FEB. 10 - 12 EN
13.30 - 16 UUR

Tijdens deze lezing zoomt Freddy Mortier in op
twee aspecten: zijn esthetica (waarin de integratie
van verschillende media in één kunstwerk centraal
staat) en zijn vitalistisch mensbeeld.

€ 25 / € 20 KH Uitpas -26 jarigen
code 22ELZ02
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MISDAAD

FEBRUARI

Misdaad en justitie
Faroek Ozgünes
Faroek Ozgünes werkt sinds 1991 voltijds als journalist voor VTM Nieuws. Het voorbije decennium heeft hij
zich volledig toegelegd op gerechtsverslaggeving en onderzoeksjournalistiek. Als misdaadjournalist heeft hij
vele geruchtmakende dossiers gevolgd. Met het opsporingsprogramma “Faroek” helpt hij de politiediensten
en het parket om misdrijven op te lossen. Hij is ook auteur van de truecrimeboeken “de kasteelmoord” en "de
parachutemoord”.
Gezinsbond Knokke
Fabienne Maes / G 0485 615 972 / secretariaat@gezinsbondknokke.be

ORGANISATIE:
INFO:

ZO 6 FEB. - 19.30 UUR
€ 8 / € 5 KH Uitpas, leden Gezinsbond
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ZONDAGBABBEL

Marc Tritsmans
Marc Tritsmans (°1959) debuteerde in 1992 als
dichter met ‘De wetten van de zwaartekracht’. In
oktober 2020 verscheen zijn dertiende bundel
‘Alles is hier nog’.
In 2011 won hij de Herman de Coninckprijs
voor de beste dichtbundel met ‘Studie van de
schaduw’. Zowel in 2010 als 2019 won hij de
Melopee poëzieprijs voor het meest beklijvende,
oorspronkelijk Nederlandstalige gedicht
verschenen in een literair tijdschrift. Zijn vorige
bundel ‘Het zingen van de wereld’ (2017) werd in
het Afrikaans vertaald.

FEBRUARI

De thematiek van Marc Tritsmans is zeer ruim en
divers, maar de natuur is zonder twijfel één van
zijn passies en vormt de duidelijke rode draad
doorheen zijn hele oeuvre. Niet toevallig dus is
hij ook al meer dan 30 jaar actief als milieu- en
duurzaamheidsambtenaar bij een lokaal bestuur
in het Antwerpse.
In oktober en december 2020 verschenen
overigens twee bij elkaar horende reeksen van in
totaal 25 gedichten die de staat van de natuur en
de wereld op zeer persoonlijke en kritische wijze
doorlichten en daardoor ook sterk aansluiten bij
de actualiteit.
Recensent Jooris Van Hulle gaat in gesprek met
deze gepassioneerde én geëngageerde dichter.

ZO 6 FEB. - 10 UUR
gratis / vooraf inschrijven aan het onthaal van
CC Scharpoord of via T 050 630 430
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AVONTUUR

FEBRUARI

De eerste Belgische vrouw
verovert de 7 toppen
Sofie Lenaerts
Als eerste Belgische vrouw overwon Sofie Lenaerts tussen 2009 en 2020 de 7 hoogste bergen van alle
continenten: Elbroes (Europa), Kilimanjaro (Afrika), Mount McKinley (Noord-Amerika), Aconcagua (ZuidAmerika), Mount Vinson (Antarctica), Carstenz Pyramid (Oceanië) en Mount Everest (Azië).
Bekend van het tv-programma ‘Kijk Uit’ vertelt ze over haar bergavonturen.
Davidsfonds Knokke-Heist
Annie Poissonnier / G 0474 291 968 /
annie.poissonnier@gmail.com /
www.davidsfondsknokke.be
ORGANISATIE:
INFO:

VR 11 FEB. - 20 UUR
€ 9 / € 7 leden vtbKultuur, Davidsfonds, KH Uitpas,
-26 jaar / gratis abonnees Volksontwikkeling Knokke-Heist
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ZONDAGBABBEL

Herman Balthazar
Herman Balthazar (°1938) studeerde geschiedenis
aan de Universiteit Gent. Hij was hoogleraar aan
de Universiteit Gent en aan de VUB. Hij was van
jongs af aan actief in de Gentse socialistische
beweging, maar zijn engagement oversteeg de
Gentse regio. Hij nam het voorzitterschap op van
de Nationale Cultuurpactcommissie (1978-1980)
en van de raad van bestuur van de Vlaamse Radioen Televisieomroeporganisatie (1980-1984).

FEBRUARI

In 1984 kende zijn carrière een opmerkelijke
wending. Hij werd gouverneur van de provincie
Oost-Vlaanderen, een functie die hij uitoefende
tot in 2004. Hij spande zich in om een eigen,
moderne invulling te geven aan het ambt en aan
de rol van de provincies in de nieuwe Belgische
staatsstructuren en in de evoluties op lokaal en op
Europees niveau.
Herman Balthazar is de vader van Tom en Nic
Balthazar. Hij is ook betrokken bij de organisatie
“Grootouders voor het klimaat”. Hij verblijft
regelmatig in onze gemeente en laat zich graag
interviewen door Benedikte Van Eeghem.

ZO 13 FEB. - 10 UUR
€ 3,5 / incl. drankje in CaféCultuur
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BOEKVOORSTELLING

GEZONDHEID

Dixit Panamarenko

Stress? Stress!

Jo Coucke

FEBRUARI

Stress is universeel. Dat er verschillende soorten
bestaan, ervaren we dagelijks aan den lijve. Want
stress doet wél degelijk iets met ons lichaam én
ons mentaal welzijn. Op zich helemaal niks mis
met stress; het houdt ons alert, het stuwt ons
vooruit en zorgt ervoor dat we soms het beste van
onszelf kunnen geven.
Maar wat als die stress toxisch geworden is? We
zijn moe, slapen slecht, ons lichaam ligt overhoop
en op de koop toe wil ons brein soms niet meer
zo goed mee. We piekeren, ervaren geheugenen concentratiemoeilijkheden, we voelen ons
prikkelbaar, zenuwachtig of angstig.

Panamarenko (1940-2019) is een van de
meest tot de verbeelding sprekende beeldende
kunstenaars aller tijden. Hij is de schepper van
een oeuvre dat staat voor een onconventionele,
hoogstpersoonlijke invulling van het begrip kunst,
maar ook in de vertolking van zijn visie en mening
was hij grensverleggend.
Aan de hand van woordelijke citaten uit de talrijke
interviews die Panamarenko heeft gegeven, brengt
kunsthistoricus Jo Coucke de vaak ongezouten
uitspraken van de legendarische meester over
kunst, wetenschap en leven samen tot diens
postume masterclass, die leest als een ultieme
monoloog. Stephan Vanfleteren begeleidt de
teksten met een selectie van doordringende
beelden. Beiden doen dat met het allergrootste
respect voor de geest van Panamarenko’s
kunstenaarschap en op basis van hun jarenlange
omgang met de man en zijn werk.

Tijdens deze lezing verdiepen we ons in
verschillende aspecten van (chronische) stress.
Wat is stress precies en hoe reageert ons lichaam
op stress? Welke rol speelt ons brein in het
stresssysteem en hoe kunnen we hierop reageren?
We bekijken ook de gevolgen van chronische
stress op lichamelijk en psychisch welzijn en
zoomen in op verschillende gezonde technieken
en wetenschappelijk onderbouwde strategieën
om succesvol om te gaan met (chronische) stress.
Daarenboven ligt de nadruk van deze technieken
en concrete tips op het ondersteunen en
versterken van onze veerkracht.

Na de boekvoorstelling is er mogelijkheid tot
aankoop en signeren.

DI 15 FEB. - 19 UUR
Bibliotheek Scharpoord

WO 16 FEB. - 20 UUR

gratis / vooraf inschrijven via T 050 630 400
of bibliotheek@knokke-heist.be

€ 15 / €13 KH Uitpas,
-26 jarigen - code 22ELZ07
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De Zwinregio tegen
het canvas van Pourbus
Dr. Jan Trachet
In het midden van de 16e eeuw kreeg schilder Pieter Pourbus de opdracht het grondgebied van het Brugse Vrije
op kaart te stellen. Het resultaat toont de Zwinregio in zijn laatmiddeleeuwse nadagen, net voordat oorlog,
overstromingen en economisch verval het landschap ingrijpend zouden veranderen.
Hoewel het schilderij vaak wordt gebruikt als illustratie, is de inhoud van het schilderij amper onderzocht.
Dankzij een nieuwe digitale verwerking van de kaart kunnen we de details van deze geschilderde kaart nu
eindelijk ontsluiten.
Is middeleeuwse landschap voorgoed uitgewist? Of zijn er nog restanten zichtbaar onder dat laagje polderklei?
ORGANISATIE: Museum Sincfala

ZO 20 FEB. - 10 UUR
Bibliotheek Scharpoord
€ 3,5 / gratis voor leden van Geschied- en Heemkundige Kring Sint-Guthago /
reservatie gewenst via T 050 530 730 / incl. drankje in CaféCultuur achteraf
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FEBRUARI

ZONDAGBABBEL

REIZEN

FEBRUARI

Beautiful places
Jacques Martens
De Knokke-Heistse fotograaf en voorzitter van de Koninklijke Fotokring Knokke-Heist, Jacques Martens, brengt
een kleurrijk en adembenemend overzicht van zijn allermooiste reisreportages.
Een greep uit het aanbod van deze perfectionist: Beautiful Places, Going Home, de Dolomieten, Wintersong,
IJsland, A Wonderful Life. Martens omarmt fotografie, poëzie, sfeer en emoties.
vtbKultuur Knokke-Heist
Dominiek Segaert / G 0479 691 865 /
dominiek.segaert@skynet.be /
www.vtbkultuur.be/knokke-heist
ORGANISATIE:

DO 24 FEB. - 20 UUR

INFO:

€ 9 / € 7 leden vtbKultuur, Davidsfonds,
KH Uitpas, -26 jaar / gratis abonnees
Volksontwikkeling Knokke-Heist
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Maart

ZONDAGBABBEL

Manu Desutter
Manu Desutter, achterkleinzoon van Leopold Desutter, werd in 1964 verkozen tot gemeenteraadslid van Heist
en in 1967 tot schepen van de gemeente. Hij bleef dit mandaat uitoefenen, ook na de fusie met Knokke, tot in
1973. Manu Desutter werd in 1973 burgemeester van Knokke-Heist tot 1979. Hij liet o.a. de watertoren bouwen
in Duinbergen en was medestichter van de sporthal De Speelman in Heist. Van 1983 tot 1989 was hij opnieuw
schepen.
In 1985 werd Manu Desutter voorzitter van de commissies horeca en visserij binnen de Centrale Raad voor het
Bedrijfsleven. Daarnaast was hij 45 jaar voorzitter van de club Prosper Montagné die o.a. elk jaar de wedstrijd
voor "de beste kok van België" organiseert. Hiervoor kreeg hij van de minister van middenstand het "bijzonder
ereteken eerste klasse", met nog tal van andere decoraties en eretekens.

ZO 13 MRT. - 10 UUR
€ 3,5 / incl. drankje in CaféCultuur
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MAATSCHAPPIJ

FILOSOFIE

Nabootsing,
rivaliteit en religie
Geert Van Coillie

Maart

De inzichten van de Frans-Amerikaanse
cultuurfilosoof René Girard hebben het
moderne begrip van de wereld, van onszelf
en de samenleving diepgaand veranderd. Als
dubbelwezen van geweld en verantwoordelijkheid
staat de mens op het kruispunt van evolutie en
cultuur, van neurobiologie en ethiek.

Hoe religieuze
tegenstellingen een
gemeenschap kunnen
verrijken

Prakash Goossens

Dr. Geert Van Coillie (°1960), classicus, filosoof
en doctor in de wijsbegeerte, brengt een ‘beeldverhaal’ over de nieuwe menswetenschap aan de
hand van treffende voorbeelden uit de actualiteit
– met als gids de veelzijdige meesterdenker René
Girard.

India, land van de Ganges met meer dan een
miljard inwoners, heilige koeien, grootsteden,
slums, vol harmonie, vredelievendheid en
spiritualiteit. Hindoeïsme, boeddhisme, sikhisme
en jainisme. Vier religies die daar ontstonden.
Prakash Goossens, Belg van Indische origine
(Kerala), schetst de tegenstellingen in een politiekmaatschappelijk kader, verbindt dit met Europa en
beantwoordt vragen.

Geert Van Coillie geeft Grieks, Latijn en filosofie
in het Klein Seminarie in Roeselare. De voorbije
twintig jaar was hij als lector en onderzoeker
verbonden aan het Hoger Instituut voor
Wijsbegeerte van de KU Leuven. Hij schrijft
en publiceert over Oud-Griekse literatuur,
culturele antropologie, psychotherapie en
onderwijsfilosofie.

Davidsfonds Knokke
Annie Poissonnier / G 0474 291 968 /
annie.poissonnier@gmail.com /
www.davidsfondsknokke.be
ORGANISATIE:
INFO:

VR 18 MRT. - 10 -12 EN
13.30 - 16 UUR

DO 17 MRT. - 20 UUR
€ 9 / € 7 leden vtbKultuur, Davidsfonds,
KH Uitpas, -26 jaar / gratis abonnees
Volksontwikkeling Knokke-Heist

25 / € 20 KH Uitpas /
-26 jarigen - code 22ELZ03
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Digitaal
ontmaagd

De pest in
middeleeuws
Vlaanderen

Sarah Van Gysegem

Joren Vermeersch

Over bloemetjes, bijtjes en dickpics. Met je
puber over seks praten, 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?

In 1349 werd Vlaanderen getroffen door een
catastrofe die een derde van de hele Europese
bevolking meenam in het graf: de Zwarte Dood. De
pest was wellicht een van de grootste rampen uit
onze geschiedenis. Meedogenloos sloeg de ziekte
toe: rijk noch arm werd gespaard.

Sarah zet je via concrete situaties en
praktische tips een heel eind verder en helpt
je korte metten te maken met taboes. Zo kan
je met een gerust hart je tieners hun weg
laten zoeken op het pad van liefde en seks.
In real life én digitaal.

Historicus Joren Vermeersch ontkracht de
mythe dat Vlaanderen minder hard getroffen
werd dan andere streken. Die plotse terugval in
bevolking bracht onverwacht zware economische
gevolgen met zich mee, die resulteerden in
sociale conflicten en migratiegolven. Dat zorgde
voor een felle politieke tegenreactie in heel
Europa. In een wervelende stijl en gestaafd door
talloze archiefbronnen vertelt de auteur hoe de
Zwarte Dood Vlaanderen en Europa voor altijd
veranderde.

Sarah Van Gysegem is redacteur van het
infoblad voor ouders van tieners “Botsing”
en auteur van de boeken “typisch tieners” en
“digitaal ontmaagd”.
Gezinsbond Knokke
Fabienne Maes / G 0485 615 972 /
secretariaat@gezinsbondknokke.be
ORGANISATIE:

ORGANISATIE:

Museum Sincfala

INFO:

ZO 27 MAART - 10 UUR
Bibliotheek Scharpoord
€ 3,5 / gratis voor leden van Geschied- en
Heemkundige Kring Sint-Guthago / reservatie
gewenst via T 050 530 730 / incl. drankje in
CaféCultuur achteraf

DO 24 MRT. - 20 UUR
€ 8 / € 5 KH Uitpas, leden Gezinsbond
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Maart

ZONDAGBABBEL

OPVOEDING

GEZONDHEID

Maart

Energie, kristallen en gezondheid
Marina De Koning
Als mens geboren worden, is een groot geschenk. Bewust worden van je eigen natuur en dit in je dagelijkse leven
tot uitdrukking brengen, is een nog groter geschenk. Misschien denk je dat dit een ver-van-mijn-bedshow is?
Toch is het voor ieder mens bereikbaar. Gezondheid is van grote waarde, maar hoe verkrijg je dit en wat heeft dit
alles met energie te maken?
Tijdens deze interactieve namiddag legt life-coach Marina De Koning jou op een eenvoudige manier uit waar
je energie vandaan komt en welke invloed dit heeft op jouw wezen en jouw omgeving. Welke ongemakken
en gevolgen je ervaart als je energie uit balans is, wordt niet alleen fysiek en energetisch maar ook spiritueel
uitgedrukt. De energetische ontdekkingen die Marina zelf ervaren heeft, zal ze met jou delen. Kom eens luisteren
en je zal beslist veel herkennen.
“Alles in de natuur bestaat uit energie en is met elkaar verbonden. Ook vanuit het meer subtiele en vanuit deze
verbondenheid kunnen we veel bereiken.”

DO 24 MRT. - 14.30 UUR
€ 15 / €13 KH Uitpas, -26 jarigen
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Maart

REIZEN

Dwars door Centraal-Amerika
Dominiek Druart
Dominiek Druart reisde van Colombia naar Mexico: van regen- en nevelwouden tot indrukwekkende
hooglanden, koloniale stadjes, fascinerende indianen, de Mayaroute, vulkanische gebieden, tropische stranden
en levendige lokale markten.
DO 31 MRT. - 20 UUR

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

€ 9 / € 7 leden vtbKultuur, Davidsfonds,
KH Uitpas, -26 jaar / gratis abonnees
Volksontwikkeling Knokke-Heist - code 22ELZ04

INFO:
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ZONDAGBABBEL

Servaas Van Belle
Fotograaf Servaas Van Belle (°1978) groeide op
in Knokke-Heist en studeerde Beeldende Kunst
in Brugge, Gent en Athene. Na het afstuderen
aan de Gentse Academie en een aansluitende
lerarenopleiding vertrok Servaas voor even naar
Afrika maar bleef er uiteindelijk bijna zeven jaar
wonen. In 2009 keerde hij terug naar België waar
zijn fotografie stilaan een herkenbaar karakter
kreeg.
Servaas Van Belle fotografeert het liefst zaken die
niet tegen hem praten. Hij geeft de voorkeur aan
een solitaire zoektocht naar interessante vormen,
objecten en kleuren in het landschap, naar
sculpturen met een verhaal, naar landschappen
met een uitdagend karakter.
April

Hij noemt zichzelf geen ‘veelschieter’. Alsof hij
bang is de sluiterknop onnodig te vermoeien.
Zijn werk wordt regelmatig gepubliceerd in De
Standaard en de Volkskrant.
In het kader van Fotofestival Knokke 2022 brengt
Servaas zijn eerste boek uit.
Benedikte Van Eeghem praat met Servaas over
zijn leven en zijn werk.

©Laan Wouters Fotografie

Aansluitend kan je samen met de fotograaf de
tentoonstelling bezoeken.

ZO 10 APR. - 10 UUR
€3,5 / incl. drankje in CaféCultuur
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Kantelmomenten in onze recente seksuele
geschiedenis
Tom Claes
De recente geschiedenis van de seksualiteit is op zijn minst tumultueus te noemen. Sinds laat negentiende eeuw
zijn er belangrijke shifts geweest die ons seksueel leven en het culturele seksuele klimaat hebben beïnvloed en
vormgegeven. In deze lezing ga ik in op enkele hoofdmomenten ervan.
Ik start in de Victoriaanse periode en bekijk de impact van de suffragettebeweging en de invloed van de
zich ontwikkelende seksuologie. Vervolgens sta ik even stil bij de modernisering van seksualiteit tijdens het
interbellum om dan in te gaan op het wanhopige conservatisme van de jaren ’40 en ‘50 dat door de seksuele
revolutie van de ’60 en ’70 jaren aan diggelen werd geslagen. We bekijken o.a. de impact van de opkomende
feminismes en de groeiende progressieve onvrede met deze seksuele revolutie in de jaren ’80. Ik eindig met het
belichten van recente evoluties in de zogenaamde ‘neoseksuele revolutie’ (Sigush). De rode draad doorheen dit
overzicht zijn de verschuivende gronden, vormen en inhouden van morele consideraties rond seksualiteit.
Tom Claes is hoofddocent, verbonden aan de Vakgroep Wijsbegeerte en Moraalwetenschap aan de Universiteit
Gent. Hij doceert en publiceert over ethiek, seksualiteit en globalisering, seksuele toestemming, sekswerk en
trafficking. Zijn recent onderzoek focust op de ontwikkeling van een theorie omtrent seksuele rechtvaardigheid,
gebaseerd op een hedendaags seksuele rechten- en gezondheidsdiscours en activisme.

DO 21 APR. 10 - 12EN 13.30 - 16 UUR
€ 25 / € 20 KH Uitpas / -26 jarigen - code 22ELZ05
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April

FILOSOFIE

©FilipVanRoe

ZONDAGBABBEL

April

Durf dromen
Annemie Struyf
Deze lezing gaat over, en is bestemd voor, mensen die een droom hebben en die willen waarmaken. Het is een
verhaal over de weg die je moet bewandelen om je droom te bereiken en wat je onderweg, met vallen en opstaan,
allemaal kan leren. Met tips, goede raad en adviezen voor dromers en durvers.
Journaliste Annemie Struyf maakt spraakmakende boeken en tv-reeksen. Een grote authenticiteit en oprechte
persoonlijke betrokkenheid zijn de rode draad in al haar reportages. Ze is journaliste, schrijfster, tv-maker en
moeder van vijf kinderen. In haar journalistieke werk is ze steeds op zoek naar authentieke en aangrijpende
verhalen. Verhalen die je de adem afsnijden, maar die je evengoed hier en daar doen glimlachen.
Ze is een geboren vertelster. Haar verhalen nemen je mee op een ontdekkingstocht naar werelden waar je nooit
geweest bent. Maar altijd gaat ze naar het hart van de mensen. Haar journalistieke werk wordt gevoed door een
warme nieuwsgierigheid en een onbevangen oprechtheid. In haar eigen verhaal zit ragfijn het verhaal verweven
van tientallen gewone, boeiende, eenvoudige en authentieke mensen. Hun verhaal is ook haar verhaal.

ZO 24 APR. - 10 UUR
gratis / vooraf inschrijven aan het onthaal van
CC Scharpoord of via T 050 630 430

22

Mei

BOEKVOORSTELLING

Overleven na de Holocaust:
over het Joodse Grand Hôtel Motke
Rosine De Dijn
Tweedeverblijver Rosine De Dijn schreef een opmerkelijk boek over de Holocaust,
met als rode draad het Grand Hôtel Motke op het Van Bunnenplein waar Antwerpse
Joden na de Holocaust naartoe kwamen om zich te ontspannen.
Het hotel werd in 1986 gesloopt en vervangen door een appartementsgebouw met winkelcomplex en
bioscoopzaal. Maar de straffe verhalen over directeur Motke en zijn Joodse hotelgasten doen nog steeds de ronde.
De Dijn pende een aantal van die pakkende getuigenissen neer in haar boek “Overleven na de Holocaust”.
Na de voorstelling is er mogelijkheid tot aankoop en signeren.

WO 4 MEI - 19 UUR
Bibliotheek Scharpoord
gratis / vooraf inschrijven via T 050 630 400 of bibliotheek@knokke-heist.be

23

ZONDAGBABBEL

Mei

David Maenhout
Opgegroeid als vierde generatie van een brouwersgeslacht besliste David de overstap te maken naar de wondere
wereld van chocolade toen hij eind de twintig was. Naast een passie voor food, reizen & expedities vormen
stages in Parijs, Barcelona en diverse opleidingen de basis van wat Chocolatier M zou worden, opgericht in 2005.
David creëerde zijn eigen unieke stijl door uitvoerig te testen en te streven naar perfectie.
David zijn creaties vielen al snel op en hij werd uitgeroepen tot Ambassadeur voor de Belgische chocolade door
Barry-Callebaut, de grootste chocoladeproducent ter wereld. Mieke Ackx ontvangt chocolatier David Maenhout
voor een zondagse babbel over zijn werk en zijn leven.
David Maenhout werd uitgeroepen tot allereerste ‘Chocolatier van het jaar’ door Gault&Millau.

ZO 8 MEI - 10 UUR
€ 3,5 / incl. drankje in CaféCultuur
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ZONDAGBABBEL

Romeinse forten
langs de Noordzee.
Schakels in een
kustverdediging?
Dr. Wouter Dhaeze

Mei

Aan de Britse zijde van de Noordzee en het Engels
Kanaal zijn de ommuringen van een aantal
Romeinse kustforten opmerkelijk goed bewaard
gebleven. Ze kregen veel aandacht van Britse
wetenschappers die de redenen waarom ze werden
opgetrokken, probeerden te ontrafelen. Voor de
– veel minder goed of niet bewaarde – Romeinse
kustforten en andere militaire installaties langs de
continentale zijde van het Kanaal en de Noordzee
kwam de interesse pas recenter op gang. Nieuwe
ontdekkingen, uitwerking van oud onderzoek,
en synthetiserend onderzoek door Vlaamse en
Nederlandse archeologen maakten bijvoorbeeld
duidelijk dat niet alleen Oudenburg een kustfort
had, maar ook Aardenburg en de door de zee
weggespoelde site Katwijk-Brittenburg (bij Leiden).
Wouter Dhaeze neemt je 2000 jaar terug in de tijd
en bekijkt de rol van deze forten. Hij legt uit dat ze
een rol speelden in het beschermen van de kritieke
handelsinfrastructuur langs dit blootgestelde
deel van de noordelijke grens van het Romeinse
Rijk. Hij zal betogen dat deze forten niet alleen
belangrijk waren in het kader van kustverdediging,
maar ook in grenscontrole, communicatie,
logistiek en transportbeveiliging. Bijzondere
aandacht is er voor recente ontdekkingen en de
situatie langs de Vlaamse Noordzeekust.
ZONDAG 15 MEI - 10 UUR
ORGANISATIE:

Bibliotheek Scharpoord

Museum Sincfala

€ 3,5 / gratis voor leden van Geschied- en
Heemkundige Kring Sint-Guthago / reservatie
gewenst via T 050 530 730 / incl. drankje in
CaféCultuur achteraf
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FILOSOFIE

Over wat ik nog
wil schrijven
Jean-Paul Van Bendegem
In deze lezing brengt Jean-Paul Van Bendegem
een samenvatting van zijn boek ‘Over wat ik nog
wil schrijven’. In dit boek correspondeert elk
hoofdstuk met het ontwerp van een boek dat hij
nooit zal schrijven wegens gebrek aan tijd, bepaald
door de eindigheid van het leven. Tevens is het
een in kaart brengen van de interesses die hem
bezighouden en die precies alle richtingen lijken
uit te gaan.

Mei

Zo is er een boek over literatuur en wiskunde,
maar ook één over Sherlock Holmes, over
vrijmetselarij, over architectuur en muziek,
over seks en pornografie en, misschien minder
verrassend, geloof en humor. Het wordt dus een
“wilde” verkenning doorheen een rijk geschakeerd
landschap maar wel met de conclusie dat alles
met alles samenhangt. Wat toch een uitermate
belangrijke filosofische gedachte is.

DO 19 MEI - 10 - 12 EN
13.30 - 16 UUR
€ 25 / € 20 KH Uitpas /
-26 jarigen - code 22ELZ06
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Mei

SAMENLEESGROEP

Zin om in groep te luisteren naar leesfragmenten, korte verhalen of mooie gedichten? Wil je er samen met
anderen over praten bij een kopje koffie of thee? Dan is de Samenleesgroep iets voor jou. Iedereen is welkom
en het is gratis. Kennis over literatuur, boeken of schrijvers is helemaal niet nodig. Het kleine stukje tekst of het
gedicht op het leesmoment zelf, daar gaat het om. De babbel en het gesprek achteraf zijn even belangrijk als het
voorlezen op zich. Er is maandelijks een Samenleesgroep in Knokke en in Heist.
SAMENLEESGROEP KNOKKE
MA 3 JANUARI, 14 FEBRUARI, 7 MAART, 4 APRIL,
2 MEI, 6 JUNI – 14 – 16 UUR

Cultuurcentrum Scharpoord
gratis
SAMENLEESGROEP HEIST
DI 11 JANUARI, 8 FEBRUARI, 8 MAART, 12 APRIL, 10 MEI EN 14 JUNI - 9.30 – 12 UUR

’T Schap, De Vrièrestraat 22
gratis
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LEESCLUB

Leesclub voor volwassenen
Een goed gesprek over literatuur in een toegankelijke sfeer staat zoals gewoonlijk centraal.
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 over de titels van de boeken en de datums van de besprekingen vind je op de website van de
bibliotheek.
BIBLIOTHEEK SCHARPOORD

€ 8 per sessie
info via bibliotheek@knokke-heist.be of T 050 630 400

Mei
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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 opnieuw vrij. Als de lezing volzet is,
dan plaatsen we je graag op de wachtlijst.

Coronamaatregelen
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.

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.

Het Cultuurcentrum hanteert steeds de
geldende coronamaatregelen.

CULTUURCENTRUM SCHARPOORD

Praktisch

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

Toegankelijkheid

OPENINGSUREN:

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

Heb je het als inwoner van Knokke-Heist
financieel wat moeilijk of wens je beroep te
doen op de Minder Mobielen Centrale om in het
cultuurcentrum te geraken, neem dan contact
op met het onthaal van het cultuurcentrum.
Voor rolstoelgebruikers en personen met een
beperking maken we graag een plaats vrij. Dit
moet je wel doorgeven bij je reservatie. 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.

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
(geef ons wel de naam van je vervanger door).

Laatkomers
Lezingen beginnen steeds stipt. Na aanvang wordt
niemand meer toegelaten.
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Gsm, eten en drinken

Parkeren

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.

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

Blijf op de hoogte

KH Uitpas

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

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, CaféCultuur 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 Cultuurcentrum 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.

Voordelen
Het cultuurcentrum aanvaardt de Sodexocultuurcheques en Doebonnen.

Praktisch

Doebonnen
Het Doebonnenboekje bevat verschillende
waardebonnen die samen € 30 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 Doebonnenboekje 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
Doebonnenboekje kunnen zich richten tot het
onthaal van het Sociaal Huis.
www.knokke-heist.be/vrijetijd/doebonnen
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Heb je interesse in film,
voorstellingen, uitstappen ...?
Ontdek ons volledig cultuuraanbod
in deze brochures.

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

