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vrije tijd
knokkeheist

SamenOpStap
Met deze brochure willen we jou op weg helpen naar
vrije tijd en beleving.
We zetten een aantal activiteiten in de kijker zodat jullie
de Bibliotheek, Cultuurcentrum Scharpoord, het Sociaal
Huis, De Marge en de jeugdsites kunnen ontdekken.
Iedereen kan deelnemen aan de activiteiten in deze
brochure, er is geen voorkennis nodig.
Bij elke activiteit hebben we een taalicoontje geplaatst,
zodat je gemakkelijk kunt zien hoe goed je de
Nederlandse taal moet kennen, om deel te nemen.
Ook staan er kleine pictogrammen bij, die geven je
praktische informatie over de activiteit.
Onder elke activiteit vind je de naam van de organisatie.
Achteraan de brochure staan de contactgegevens van de
verschillende organisaties. Daar kan je terecht om je in te
schrijven voor de verschillende activiteiten.
Alle activiteiten worden volgens de geldende
Coronamaatregelen ingericht.
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WAT BETEKENEN DE TAALICONEN?
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Je begrijpt of spreekt nog niet veel Nederlands

NL

Je begrijpt al een beetje Nederlands maar spreekt het nog niet zo goed
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Je begrijpt vrij veel Nederlands en kan ook iets vertellen

NL

Je begrijpt veel Nederlands en spreekt het goed
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DANSEN

NL

Linda Dubois
In deze cursus komen heel wat verschillende dansstijlen aan bod. Je kan de cursus
perfect alleen volgen, je hebt geen danspartner nodig. We dansen een ondeugende
slowfox, verleidelijke rumba, zwoele tango, pittige chachacha, leuke charleston of
slepende Engelse wals.
REEKS 1
elke donderdag vanaf
9 september – 2 december
14.15 – 15.45 uur
voor 11 sessies: € 98 /
€ 88 KH Uitpas, -26 jaar /
CODE 21ECU80
DANSEN

REEKS 2
elke donderdag vanaf
9 december – 24 maart
14.15 – 15.45 uur
voor 13 sessies: € 114 /
€ 104 KH Uitpas, -26 jaar /
CODE 21ECU81
REEKS 3
elke donderdag vanaf
31 maart – 23 juni
14.15 – 15.45 uur
voor 10 sessies: € 90 /
€ 80 KH Uitpas, -26 jaar /
CODE 22ECU01

Cultuurcentrum Scharpoord
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YOGA

NL

After work yoga

Nicole Leliaert / Emilie Sabbe
Je wordt op een rustige manier bewust van je houding en van hoe je beweegt.
Stijve zones zoals onze schouders, boven- en onderrug worden soepeler. Geef je
lichaam nieuw leven en souplesse en pak je houding grondig aan. De lessen zijn
toegankelijk voor alle niveaus, ook beginners.
REEKS 1
elke dinsdag vanaf
21 september – 30 november
17.15 – 18.15 uur

YOGA

voor 10 sessies: € 105 / € 95
KH Uitpas, -26 jaar / CODE
21ECU107
REEKS 2
elke dinsdag vanaf 11 januari –
29 maart
17.15 – 18.15 uur
voor 11 sessies: € 114 / € 104 KH
Uitpas, -26 jaar / CODE 22ECU21
REEKS 3
elke dinsdag vanaf 19 april
– 28 juni
17.15 – 18.15 uur
voor 11 sessies: € 114 / € 104 KH
Uitpas, -26 jaar / CODE 22ECU22
Sporthal De Stormmeeuw
Cultuurcentrum Scharpoord
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TAALCURSUSSEN

NL

Nederlands
als 2e taal
september - juni
groep 1 heeft les op
maandag-, woensdag-, en
donderdagvoormiddag.
groep 2 op maandag-,
dinsdag-, woensdag-, en
donderdagvoormiddag.
8.45 - 11.45 uur
Taalcursussen

gratis / we vragen wel een kleine
bijdrage voor lesmateriaal zoals
kopieën of een handboek.
Ligo
MAAK: Van Steenestraat 9, Knokke

L ANGLOPENDE TAALCURSUSSEN
Deze langlopende taalcursussen vinden plaats in een losse, niet schoolse
sfeer en worden gegeven door enthousiaste (vrijwillige) lesgevers. Daar
hoort uiteraard een gezellige koffiepauze in CaféCultuur bij. Ideaal voor
nieuwe ontmoetingen en sociale contacten.
De cursussen vinden één keer per week plaats (behalve op feestdagen en in
de vakanties) van oktober tot en met maart/april. Voor deze cursussen kan je
een proefles volgen. Hiervoor betaal je € 5. Als je achteraf inschrijft voor de
lessen, wordt de € 5 van de totaalprijs afgetrokken
Cultuurcentrum Scharpoord
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Frans NL
Initiatie

Mado Pauwels - 1e jaar
Voor deze cursus heb je geen voorkennis
nodig, we starten bij het prille begin met ‘oui
et non’.
elke vrijdag van 1 oktober – 1 april
/ geen les op elke 3e vrijdag van de
maand
10 – 12 uur
€ 60 / € 50 KH Uitpas, -26 jaar / CODE
21EVW29
Taalcursussen

Frans NL
Conversatie
Nadine Pauwels

Voor deze cursus moet je je reeds kunnen
behelpen in het Frans. Je kan al zonder
problemen een gesprek voeren in het Frans.
De focus ligt vooral op het spreken, we maken
hiervoor gebruik van thema’s uit het nieuws.
elke vrijdag van 1 oktober – 1 april
/ behalve op feestdagen en in de
vakanties
9.30 – 11.30 uur
€ 70 / € 60 KH Uitpas, -26 jaar / CODE
21EVW28
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Engels

NL

Beginners
Henri Bulinckx - 2e jaar
Heb je al wat voorkennis en wil je graag je
zelfredzaamheid uitbreiden en je verder
verdiepen in de Engelse taal? In deze cursus
leer je je behelpen in alledaagse situaties.
elke maandag vanaf 4 oktober –
31 januari
behalve op feestdagen en in de vakanties

€ 36 / € 31 KH Uitpas, -26 jaar
CODE 21EVW43

Engels

NL

Halfgevorderden
Margaret Harmston - 3e jaar
In deze cursus leer je de Engelse taal verder
onder de knie krijgen, leer je vlotter spreken
en je grammatica bijsturen.
elke donderdag vanaf 7 oktober –
31 maart,
behalve op feestdagen en in de vakanties
10 – 11.30 uur
€ 70 / € 60 KH Uitpas, -26 jaar
CODE 21EVW37
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Taalcursussen

15.30 – 17 uur

NL

Engels
Conversatie
Monique Van Berckelaer
Verscherp je spreekvaardigheid op gevorderd
niveau. De thema’s worden bepaald door
de actualiteit en door de interesses van de
cursisten.
elke vrijdag vanaf 15 oktober – 1 april,
behalve op feestdagen en in de vakanties
10 – 11.30 uur
€ 70 / € 60 KH Uitpas, -26 jaar /
CODE 21EVW27
Taalcursussen

NL

Engels
Conversatie
Yvonne Colston
In deze cursus focussen we op Engels spreken,
luisteren en uitgebreid converseren. Je moet al
enige kennis van het Engels hebben om deel te
nemen aan deze lessenreeks.
elke vrijdag vanaf 1 oktober – 1 april,
behalve op feestdagen en in de vakanties
10 – 11.30 uur
€ 70 / € 60 KH Uitpas, -26 jaar /
CODE 21ECU105
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Spaans Initiatie

NL

Denise Obreno - 1e jaar
In deze cursus proberen we een basis te verwerven om ons in alledaagse situaties
uit de slag te kunnen trekken.
elke maandag vanaf 4 oktober – 28 maart, niet op feestdagen en in de vakanties
14 – 16 uur
€ 70 / € 60 KH Uitpas, -26 jaar / + € 44,10 handboek / CODE 21ECU110

Spaans Beginners

NL

Heb je al wat voorkennis en wil je graag je woordenschat uitbreiden? Dan leren we
hier je verder te verdiepen in de Spaanse taal.
elke dinsdag vanaf 5 oktober – 29 maart, niet op feestdagen en in de vakanties
9.30 – 11.30 uur
€ 70 / € 60 KH Uitpas, -26 jaar / CODE 21ECU108

Spaans Halfgevorderden

NL

Denise Obreno - 3e jaar
Voor deze cursus heb je al wat voorkennis nodig: woordenschat om jezelf voor te
stellen, iemand te begroeten/afscheid nemen, te praten over beroepsbezigheden, ...
elke maandag vanaf 4 oktober – 28 maart, niet op feestdagen en in de vakanties
9.30 – 11.30 uur
€ 70 / € 60 KH Uitpas, -26 jaar / CODE 21ECU109
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Taalcursussen

Denise Obreno - 2e jaar

NL

Spaans Conversatie
Dany Vermote

In deze cursus vervolmaak je je woordenschat en grammatica, maar de nadruk ligt
wel op het spreken van de Spaanse taal. Je moet al tamelijk vlot overweg kunnen in
het Spaans om deze cursus te kunnen volgen.
elke woensdag vanaf 6 oktober – 30 maart,
behalve op feestdagen en in de vakanties
16 – 18 uur
€ 70 / € 60 KH Uitpas, -26 jaar / CODE 21ECU118

Spaans Conversatie

NL

Taalcursussen

Emilia Alonso Y Moreno
Naargelang je niveau wordt er in kleine groepjes gewerkt. Iedereen kan zo naar
eigen vermogen z’n Spaans spreken oefenen. Je moet al een aardig mondje Spaans
spreken om in te schrijven voor deze cursus.
elke maandag vanaf 4 oktober – 28 maart
behalve op feestdagen en in de vakanties
10 – 12 uur
€ 70 / € 60 KH Uitpas, -26 jaar / CODE 21EVW31
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Italiaans
Initiatie

NL

Martine Denoyel - 1e jaar
Italiaanse uitspraak, woordenschat
en grammatica, muziek en quiz, zijn
de ingrediënten van deze cursus. Er is
geen voorkennis vereist.
elke dinsdag vanaf 5 oktober –
29 maart, behalve op feestdagen
en in de vakanties
14 – 16 uur
Taalcursussen

€ 70 / € 60 KH Uitpas, -26 jaar /
CODE 21ECU116

NL

Italiaans
Beginners

Martine Denoyel - 2e jaar
Hier leer je grondiger Italiaans
spreken. Je moet al een basiskennis
van de taal bezitten om deze cursus te
kunnen volgen.
elke dinsdag vanaf 5 oktober –
29 maart, behalve op feestdagen
en in de vakanties
16 – 18 uur
€ 70 / € 60 KH Uitpas, -26 jaar /
CODE 21ECU117
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Italiaans

NL

Gevorderden
Johan Meyns - 3e jaar
We vervolmaken onze woordenschat
en grammatica. Je moet al tamelijk
vlot overweg kunnen in het Italiaans
om deze cursus te volgen.
elke donderdag vanaf 7 oktober –
31 maart, behalve op feestdagen
en in de vakanties
10 – 12 uur
Taalcursussen

€ 70 / € 60 KH Uitpas, -26 jaar /
CODE 21EVW20
NL

Italiaans
Conversatie
Johan Meyns
In deze cursus ligt de nadruk op
Italiaans spreken. Je moet al vlot
overweg kunnen in het Italiaans om
deze cursus te kunnen volgen.
elke vrijdag vanaf 1 oktober –
1 april, behalve op feestdagen en
in de vakanties
10 – 12 uur
€ 70 / € 60 KH Uitpas, -26 jaar /
CODE 21EVW21
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KORTE TAALCURSUSSEN

Taalbad Nederlands
Guy Baeyens
In de reeks Taalbad hebben we 3 verschillende cursussen.
We gaan voor maximale vooruitgang in een minimum van tijd.
Zeer praktisch, minder theoretisch.

IK PROBEER NEDERLANDS TE BEGRIJPEN

NL
Taalcursussen

maandag 11 - vrijdag 15 oktober
9.30 – 12 uur
voor 5 sessies: € 25 / € 20 KH Uitpas / CODE 21EVW24

IK PROBEER NEDERLANDSE ZINNEN TE MAKEN
maandag 15 – vrijdag 19 november
9.30 – 12 uur
voor 5 sessies: € 25 / € 20 KH Uitpas / CODE 21EVW25

IK PROBEER NEDERLANDS TE SPREKEN

NL

maandag 6 - 10 december
9.30 – 12 uur
voor 5 sessies: € 25 / € 20 KH Uitpas / CODE 21EVW23

Cultuurcentrum Scharpoord
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NL

TAAL OEFENEN

Praatgroep Nederlands

NL

In de praatgroep Nederlands oefenen anderstaligen hun Nederlands in groep
samen met een vrijwilliger.
REEKS 2

REEKS 1
Cultuurcentrum Scharpoord:
Maxim Willemspad 1, Knokke

’t Schap: De Vrièrestraat 22, Heist

Taalcursussen

elke dinsdag vanaf 14 september

elke donderdag vanaf 16
september

13.45 - 14.45 uur

13.45 - 15.45 uur

gratis

gratis

NL

Leren en
oefenen van de
Nederlandse taal
Ben je anderstalig? Wil je Nederlands leren of
oefenen? In het Taalpunthoekje van de bibliotheek
vind je gratis materialen om je te helpen.
Woordenboeken, leerboeken, taalcursussen,
gemakkelijke leesboeken, luisterboeken en nog
veel meer. Naast de grote collectie Nederlandstalige
boeken vind je in de bib ook boeken in het Frans,
Engels, Duits, Spaans en Italiaans.
gratis
Bibliotheek Scharpoord
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Taalcursussen

NL

Samenleesgroepen
In de sameleesgroepen kan je in groep genieten van leesfragmenten, korte
verhalen of mooie gedichten. Je praat erover met anderen bij een kopje koffie of
thee. 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.
Cultuurcentrum Scharpoord:
Maxim Willemspad 1, Knokke

’t Schap: De Vrièrestraat 22, Heist

maandag 6 september,
6 oktober en 6 december

dinsdag 14 september,
12 oktober, 9 november en
14 december

14 - 16 uur

10 - 12 uur

gratis

gratis
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MULTIMEDIACURSUSSEN
OPGELET! De werking van een iPhone / iPad (Apple) is helemaal
anders dan de werking van een smartphone / tablet met
Android-besturing (bv. Een Samsung). Om de verschillende
systemen niet te vermengen en verwarring te voorkomen, worden
aparte cursussen aangeboden.

Multimedia cursussen

NL

Digidesk helpt
bij al je digitale problemen
Heb je vragen over je gsm, smartphone, tablet of laptop? Krijg een antwoord op al
je vragen, zowel voor Apple als voor Android. Inschrijven of reserveren hoeft niet.
Kom gewoon langs met je toestel.
13 en 27 september, 11 en 25 oktober, 8 en 22 november, 13 en 27 december
10 – 12 uur
gratis
Bibliotheek Scharpoord
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NL

Digitale media
Seniorenadviesraad en bibliotheek
De Seniorenadviesraad en de bib organiseren deze basisopleidingen
om je in drie sessies te leren werken met iPad en iPhone.

10 – 12 uur
gratis / verplicht vooraf inschrijven
Cultuurcentrum Scharpoord: Maxim Willemspad 1, Knokke
Cultuurcentrum Scharpoord
Multimedia cursussen

iPhone en iPad
voor beginners
12, 13 en 14 oktober

Smartphone
en tablet voor
beginners
26, 27 en 28 oktober

Tips en trucs
voor Windows pc
of laptop
7, 8 en 9 december

24

vrije tijd

VRIJE TIJD
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NL

vrije tijd

Breien
Lieve Van Lierop
We leren breien in een losse, niet schoolse sfeer en de cursus wordt gegeven
door een enthousiaste (vrijwillige) lesgever. Daar hoort uiteraard een gezellige
koffiepauze in CaféCultuur bij. Ideaal voor nieuwe ontmoetingen en sociale
contacten.
We leren zelf de leukste truien en sjaals breien. Ideaal voor wie de eerste breistappen wil zetten of voor de meer gevorderden in het breien, iedereen is welkom.
Je brengt je eigen materiaal mee.
elke donderdag vanaf 7 oktober – 24 maart,
behalve op feestdagen en in de vakanties
14 – 17 uur
€ 70 / € 60 KH Uitpas / CODE 21EVW33
Cultuurcentrum Scharpoord
Cultuurcentrum Scharpoord
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NL

Bakken en patisserie
Patrick Demarest
Deze workshop is een must voor alle bak- en patisserieliefhebbers. Vind hier meer
inspiratie en creativiteit bij het maken van eigen desserts, taarten, koekjes en
andere zoete/hartige heerlijkheden. Samen ontdekken we de geheimen van het fijn
gebak en andere zoetigheden. Alle ingrediënten zijn inbegrepen.

WE HEBBEN 6
VERSCHILLENDE
WORKSHOPS:

vrije tijd

dinsdag 12 oktober:
Hartig gebak
CODE 21EVW34
dinsdag 16 november:
Suikertaart
CODE 21EVW35
dinsdag 14 december:
Eindejaarsgebak
CODE 21EVW36
dinsdag 11 januari:
Kleine boterroomgebakjes
CODE 22EVW03

14 – 17 uur
per workshop: € 20 / € 15 KH
Uitpas, -26 jaar
Schrijf je in voor 5 workshops
en krijg een Knokke-Heist
keukenschort cadeau

dinsdag 8 februari:
Zachte luxe degen
CODE 22EVW04
dinsdag 8 maart:
Tarte Sablé
CODE 22EVW05

Cultuurcentrum Scharpoord
Cultuurcentrum Scharpoordd
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NL

Kweken in
potten en
bakken
Ivan Martens

vrije tijd

Tijdens deze workshop leer je op
een eenvoudige manier groenten,
fruit en kruiden kweken in potten
en bakken. Daarnaast kom je er te
weten hoe je een moestuinbox maakt
en hoe je eetbare bloemen en zelfs
fruitboompjes kweekt. De workshop
is voor iedereen die wil bijleren over
moestuinieren, met of zonder tuin!
Het boek ‘Ecologisch tuinieren in
potten en bakken’ kan via de lesgever
aangekocht worden voor € 20.

zaterdag 25 september
10 – 12.15 uur
€ 12 / € 10 KH Uitpas, -26 jaar /
CODE 21EVW42
Noordhinder, Heist
Cultuurcentrum Scharpoord
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vrije tijd

NL

Fiets repair workshop
Ivan Martens
Heb je een vraag over je fiets of hulp nodig bij het herstellen van je fiets? Reserveer
dan alvast een plekje bij onze fietsexpert van dienst, Ivan! Samen bekijk je het
probleem en toont Ivan hoe je dit in de toekomst zelf kan oplossen. Breng je fiets
en je herstellingsonderdelen mee naar deze workshop.
zaterdag 18 september
10.30 – 12.30 uur
gratis / CODE 21EVW26
't Schap: De Vrièrestraat 22, Heist
Cultuurcentrum Scharpoord
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NL

Fiets repair reeks
Ivan Martens
In deze workshop leer je simpele problemen met je fiets zelf oplossen.
Problemen met je fietsbanden, kettingen, verlichting, remmen, wielen of
versnellingen… Aan de hand van voorbeelden met jouw eigen fiets of fietsen die
wij ter plaatse hebben, leert onze fietstechnieker hoe je te werk gaat. Materiaal
moet je zelf voorzien. Niet geschikt voor elektrische fietsen.
REEKS 1
woensdag 6, 13, 20 en
27 oktober
14 – 16 uur
vrije tijd

voor 4 sessies: € 25 /
€ 20 KH Uitpas, -26 jaar /
CODE 21EVW39
De Marge: E. Verheystraat 16,
Knokke
Cultuurcentrum Scharpoord

REEKS 2
zaterdag 9, 16, 23 en 30 oktober
9.30 – 11.30 uur
voor 4 sessies: € 25 /
€ 20 KH Uitpas, -26 jaar /
CODE 21EVW40
De Marge: E. Verheystraat 16,
Knokke
Cultuurcentrum Scharpoord
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LEZING

NL

The guiltfree
bakery
Madam Bakster

Op deze avond neemt Laura Verhulst
je mee in de fascinerende wereld van
gezonde patisserie. Ze vertelt er in
geuren en kleuren hoe haar verhaal
door de jaren heen vorm kreeg en
bezorgt je alle nodige tips om ook
zelf aan de slag te gaan om lekkere
maar gezonde desserts uit de oven te
toveren.
LEZING

We zullen het hebben over de evolutie
van onze voeding maar vooral over
gezonde patisserie en welke de
succesformules zijn om zonder suiker,
boter, eieren of room lekkers op tafel
te zetten.

donderdag 15 november
19.30 uur
€ 18 / € 15 KH Uitpas, -26 jarigen
Jeugdclub ’t Verzet, Knokke
Cultuurcentrum Scharpoord
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WANDELINGEN

NL

Ontdek je eigen woonplek
WANDELINGEN

Sabine Dhoore

Stadsgids Sabine Dhoore neemt je mee op 6 wandelingen door alle delen van onze
mooie gemeente Knokke-Heist. Verwacht een mix van geschiedenis en actualiteit,
van onverwachte plekjes en verhalen. Elke wandeling is maximum 4 km.

Knokke Dorp, waar het allemaal begon

dinsdag 14 september
14 – 16 uur
€ 15 / € 12 KH Uitpas, -26 jaar / CODE 21EUI04
start- en eindpunt: H. Margarethakerk, Pastoor Opdedrinckplein 1, Knokke
Knokke Zoute, architectuur langs kleine paden en elegante lanen

dinsdag 21 september
14 – 16 uur
€ 15 / € 12 KH Uitpas, -26 jaar / CODE 21EUI05
start- en eindpunt: Dominicanenkerk, Sparrendreef 91, Het Zoute

34

Heist, van visserij tot toerisme

dinsdag 28 september
4 – 16 uur
€ 15 / € 12 KH Uitpas, -26 jaar /
CODE 21EUI06
start- en eindpunt:
Heldenplein, Heist
Duinbergen, tuinwijk aan zee

dinsdag 5 oktober
14 – 16 uur
€ 15 / € 12 KH Uitpas, -26 jaar /
CODE 21EUI07
WANDELINGEN

start- en eindpunt: Christus
Koning kapel, Duinendreef 29,
Duinbergen
Ramskapelle, verrassend
verleden

dinsdag 12 oktober
14 – 16 uur
€ 15 / € 12 KH Uitpas, -26 jaar / CODE 21EUI08
start- en eindpunt: Sint-Vincentiuskerk, Ramskapellestraat 59, Ramskapelle
Westkapelle, baken in de Zwinstreek

dinsdag 19 oktober
14 – 16 uur
€ 15 / € 12 KH Uitpas, -26 jaar / CODE 21EUI09
start- en eindpunt: Sint-Niklaaskerk, Dorpsstraat 79A, Westkapelle
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PODIUMVOORSTELLINGEN

NL

Houden van
Andrea Croonenberghs,
Geena Lisa en Sam
Verhoeven
Geena Lisa, Andrea Croonenberghs
en Sam Verhoeven brengen een
verrassende selectie van bekende
Nederlandstalige nummers.

podiumvoorstellingen

Allemaal leuke meezingers uit de
oude doos. Alle genres passeren de
revue, van chanson naar pop en van
kleinkunst tot het levenslied.

vrijdag 15 oktober
14.30 uur
€ 18 / € 15 KH Uitpas, -26 jaar
Cultuurcentrum Scharpoord
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NL

NL

podiumvoorstellingen

Tom Robinson
band

Weg van
César Franck

Steve Harely, Albert
Hammond en Tom
Robinson

Sonoro Quartet en Sander
De Keere
In 2022 vieren we de 200ste
verjaardag van een van de grootste
Belgische componisten: César Franck.
Wonderlijke verhalen, pittige brieven
en onvergetelijke anekdotes geven je
een beter beeld achter deze grootse
componist. Het Sonoro Quartet zorgt
voor de prachtige muziek.

De Londense singer-songwriter
Tom Robinson is bekend voor
zijn internationale hits “2-4-6-8
Motorway”, “Glad To Be Gay”, “Listen
To The Radio” en “War Baby”. In
1976 vormde hij de Tom Robinson
Band. Sinds 1978 bracht hij reeds 14
originele albums uit.
zaterdag 16 oktober

zaterdag 6 november

20 uur

20 uur

€ 25 / € 22 KH Uitpas, -26 jaar

€ 16 / € 13 KH Uitpas, -26 jaar

Cultuurcentrum Scharpoord

Cultuurcentrum Scharpoord
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podiumvoorstellingen

NL

Late Night
De Mens
De Mens, speelt geregeld én graag in de theaters. De Mens is een band met een
verhaal, dat deze avond op een geheel nieuwe, stijlvolle manier verteld wordt.
Ditmaal doen ze dat in maatpak en in het decor van een sfeervolle laatavondtalkshow. Met stemmige belichting, een comfortabele zetel en sterke verhalen
rond de nu eens intiem, dan weer swingend gebrachte songs uit het eigen, rijke
repertoire.
vrijdag 26 november
20 uur
€ 21 / € 18 KH Uitpas, -26 jaar
Cultuurcentrum Scharpoord
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NL

podiumvoorstellingen

Edith!
Les Triadours
Edith Piaf is een vrouw met veel facetten. Ze was een vrouw op zoek naar passie,
liefde en geluk. Een zangeres die haar houvast in de muziek zocht en maar één
ding wilde: zingen!
vrijdag 3 december
14.30 uur
€ 16 / € 13 KH Uitpas, -26 jaar
Cultuurcentrum Scharpoord
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FILMS

NL

Filmvoorstellingen
Vanaf oktober tot en met juni kan je elke maandagmiddag en -avond genieten van
een topfilm. De films gaan door in de Schouwburg van Cultuurcentrum Scharpoord.
14.30 en 20 uur
€ 7 / € 5 KH Uitpas, -26 jaar
Cultuurcentrum Scharpoord

Des Hommes
Drama – geschiedenis
maandag 25 oktober
Frans gesproken
FILMS

Drunk

A casa tutti bene

Komedie – drama

Drama – romantiek

maandag 4 oktober

maandag 1 november

Deens gesproken

Italiaans gesproken

The singing club
Komedie – drama
maandag 11 oktober
Engels gesproken

A perfect
normal family
Komedie – drama
maandag 18 oktober
Deens gesproken
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Wild rose
Musical – drama
maandag 29 november
Engels gesproken

Knives out
Mysterie – crime
maandag 6 december

Nomadland

Engels gesproken

Drama – western
maandag 8 november

FILMS

Engels gesproken

The Assistant

Slalom

Drama

Drama – fictie

maandag 15 november

maandag 20 december

Engels gesproken

Frans gesproken

La Odisea

The Farewell

Avontuur – komedie

Komedie – drama

maandag 22 november

maandag 27 december

Spaans gesproken

Engels gesproken
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Spruitjesfestival
cc
Spruitjesfestival
Het hele gezin is van harte welkom op het Spruitjesfestival. Ouders, grootouders,
kleine broer, grote zus, voor iedereen is er wat wils. We voorzien een programma
vol theater, film, workshops, circus, literatuur en nog veel meer.
zondag 31 oktober – dinsdag 2 november
vanaf 11 uur
gratis inkom / voorstellingen in Spiegeltent: € 8 / € 5 KH Uitpas, -26 jaar
Cultuurcentrum Scharpoord
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SAMEN MET DE KIDS

Scharpoord

NL

SAMEN MET DE KIDS

THEATERVOORSTELLING

Akke Akke Tuut (3+)
4 Hoog
Een leuke theatervoorstelling voor kindjes vanaf 3 jaar. Over een opa die nog nooit
de zee gezien heeft.
zaterdag 17 oktober
15 uur
€ 9 / € 6 KH Uitpas, -26 jaar
Cultuurcentrum Scharpoord
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THEATERVOORSTELLING

De kleine prins (6+)
Theater Malpertuis
‘De Kleine Prins’ is een klassieker die van generatie op generatie wordt doorverteld.
Een familievoorstelling voor kinderen van en voor ouders die het kind in zichzelf
nog steeds een warm hart toedragen.
Het verhaal gaat over een piloot die na een noodlanding in de woestijn een kleine
jongen ontmoet. De jongen vertelt honderduit over de planeet waar hij vandaan
komt, de bloem waarmee hij samenwoont en het gevecht dat hij levert met de
zaadjes van de apebroodboom.
vrijdag 5 november
17 uur
€ 9 / € 6 KH Uitpas, -26 jaar
Cultuurcentrum Scharpoord
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SAMEN MET DE KIDS
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NL

SAMEN MET DE KIDS

THEATERVOORSTELLING

De Spiekpietjes (4+)
Tom Dewulf & Jolien Antonissen
Deze minimusical is geschikt voor alle kinderen die in de magie van Sinterklaas
geloven en willen weten wat je allemaal moet kunnen om een echt Spiekpietje te
zijn.
Een energiek duo zorgt met hun mooie zang, leuke dansjes en veel humor voor
een perfecte familienamiddag! Met behulp van verschillende instrumentjes
en rekwisieten maken ze van deze musical een dynamisch en interactief
kinderspektakel. Ze zingen bekende en nieuwe Sinterklaasliedjes.
zondag 5 december
15 uur
€ 9 / € 6 KH Uitpas, -26 jaar
Cultuurcentrum Scharpoord
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De leukste
leesclub van
Vlaanderen!
(4 – 18 jaar)

meer info volgt in de maand
september

Sinterklaasweekend

gratis
Bibliotheek Scharpoord

Oh neen! De Pietjes hebben zich
verstopt in de bibliotheek. Kom jij ze
mee helpen zoeken?
Ben je meer fan van een mooi
verhaal? Loop dan zeker eens langs
onze ramen. Daar ontdek je het
nieuwe raamverhaal.
zaterdag 4 en
zondag 5 december
gratis
Bibliotheek Scharpoord
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SAMEN MET DE KIDS

De Leesjury is een leesclub voor
kinderen en jongeren waarin je een
aantal boeken leest en er met je
leeftijdsgenoten over kan praten.
Daarna kies je je favoriet.

NL

SAMEN MET DE KIDS

Creatieve workshop
met illustrator en auteur
Pieter Gaudesaboos
De bekende schrijver en tekenaar Pieter Gaudesaboos komt naar Bibliotheek
Scharpoord voor een creatieve workshop. Zijn verhalen zijn speels, origineel en een
beetje gek. Samen ga je op ontdekking in zijn reuzegrote tekeningen, kom je meer
te weten over zijn fantasievolle werkwereld en ga je zelf aan de slag met het maken
van het allerkleinste boekje ter wereld. Hoe cool is dat?!
zaterdag 6 november
gratis
Bibliotheek Scharpoord
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NL
TENTOONSTELLING

Pieter
Gaudesaboos
in Bib
Scharpoord

SAMEN MET DE KIDS

Schrijver en tekenaar Pieter
Gaudesaboos spreekt met zijn
fantasie en humor alle leeftijden aan.
Zijn werk is speels, origineel, met
nostalgische en absurde trekjes. Ook
de vormgeving van zijn boeken doet
hij zelf.
Ben je benieuwd naar zijn werk?
Kom dan gratis de tentoonstelling
bezoeken tijdens de openingsuren
van bibliotheek Scharpoord. We
organiseren ook een kleine zoektocht
doorheen de tentoonstelling. Ga op
zoek naar grappige kleine details
in de reuze tekeningen. Opdracht
goed volbracht? Dan maak je kans
op een prachtige XL-print uit de
tentoonstelling.
dinsdag 2 november – zaterdag
11 december
gratis
Bibliotheek Scharpoord
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TENTOONSTELLING

ART'IST

Een expositie door en
voor jonge artiesten
SAMEN MET DE KIDS

Een weekend lang kunnen bezoekers
genieten van een boeiende kunstroute
waar jonge creatievelingen van alle
stromingen, genres of ervaringen het
beste van zichzelf tonen.

THEATER

Werelddag
van verzet
tegen armoede

Locaties zoals Cultuurcentrum
Scharpoord, Jeugdcentrum
De Marge en Jeugdclub ‘t Verzet
vormen het podium voor al het
jong kunstzinnig geweld. Daarnaast
kunnen jongeren deelnemen aan
workshops die hun
creativiteit boosten.

Koning Rocco en Robby organiseren
in samenwerking met het Huis
van het Kind een fijne middag met
als thema “elk kind heeft recht op
cultuur”. Op de agenda: een leuke
familievoorstelling en randanimatie.
zondag 17 oktober

zaterdag 11 en
zondag 12 september

gratis
tuin Cultuurcentrum
Scharpoord: Maxim Willemspad
1, Knokke

gratis
’t Verzet

Sociaal Huis
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Het Speelplein

NL

(2,5 – 12 jaar)
Tijdens de vakantieperiode kunnen kinderen zich uitleven op de
speelpleinwerking. De kinderen worden opgedeeld in leeftijdsgroepen en de
activiteiten worden aan deze leeftijdsgroepen aangepast.
schoolvakanties
activiteiten: 9 – 12 en 13.30 – 16.30 uur
Opvang: 7.45 – 9 uur, 12 – 13.30 uur en 16.30 – 18.15 uur
€ 10 per week
Op verschillende speelpleinen in Knokke-Heist

Vakantieplus

SAMEN MET DE KIDS

Jeugd

NL

(2,5 – 14 jaar)
Toffe, leuke, knotsgekke en leerrijke
stages voor zowel kleuters als jongeren.
Wekelijks kan je kiezen uit verschillende
categorieën: sport, crea, wetenschap
en techniek, muziek en dans, dier en
natuur ... De stages worden gegeven
door professionele begeleiders.
schoolvakanties
voormiddagstages van 9 tot
12 uur en namiddagstages van
13.30 tot 16.30 uur
afhankelijk van de stage
Jeugd
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Tienerwerking
“De Chalet”
(12 – 18 jaar)
Sport, fun & games met een stoer
kantje, voor jongeren die niet op
hun luie kont willen blijven zitten.
Voorbeelden van activiteiten
zijn Virtual Reality games (VR),
lasershooting, paintballen, vlotten
bouwen, skate-uitstappen …
SAMEN MET DE KIDS

op donderdag (tijdens de
vakanties) en op zaterdag
knokke-heist.be/Dechalet
Jeugd

Jeugdopbouwwerk

NL

(12 – 18 jaar)
Nood aan een babbel of wat ontspanning? Jongeren kunnen terecht bij onze
jeugdopbouwwerker Karim in ’t Kot.
@jowknokkeheist
Karim JOW
’t Kot: De Marge, E. Verheyestraat 16, Knokke
Jeugd
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Halloween

Jeugdverenigingen

Halloweenevent voor alle leeftijden.
Tijdens het laatste weekend van
oktober kan je deelnemen aan de
ultieme griezeltocht in het Dir. Gen.
Willemspark (bosje van Heist).
Op vrijdag 29 oktober verwelkomen
we alle -12 jarige kinderen, op
zaterdag 30 oktober is het wat enger
en zijn de 12 tot 16-jarigen welkom
en op zondag 31 oktober gaat de hel
los voor de 16-plussers.

(5 – 18 jaar)

Voor alle vragen over het
jeugdverenigingsleven kan je terecht
bij de jeugddienst.

29 – 31 oktober
Dir. Gen. Willemspark
(bosje van Heist)

Jeugd

Jeugd
NL

Uitleendienst voor
speelgoed en spelletjes
maandag – donderdag: 9 – 12 uur
(niet in juli en augustus)
zaterdag: 9.30 – 12 uur
of op afspraak
lidgeld: € 5 / Leengeld: € 0,50
per spel voor 4 weken
De Vrièrestraat 26, Heist
Spelotheek De Wip
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SAMEN MET DE KIDS

In Knokke-Heist heb je heel wat
jeugdverenigingen waar kinderen
zich in het weekend kunnen uitleven:
Chiro Heist, FOS de Albatros,
Scouts Knokke, KSA Knokke of
Circusjeugdatelier Oranje.

NL

Kinderopvang
Voor alle aanvragen of vragen over kinderopvang voor de leeftijd van 0 tot 3 jaar in
Knokke-Heist kan je terecht in het Lokaal Loket Kinderopvang.
afspraak mogelijk op donderdag van 9 tot 12 uur en van 13 tot 17 uur
www.knokke-heist.be/lokaalloketkinderopvang of kinderopvangwijzer.be/
knokkeheist
G 0478 170 381
Marktstraat 61, Heist

SAMEN MET DE KIDS

NL

De Living
Het is de ideale plek om andere ouders te ontmoeten en gezellig te babbelen.
Breng gerust je kinderen mee. Je kan er ook terecht met vragen over je kinderen,
er is steeds iemand van Kind & Gezin aanwezig.
elke eerste woensdag van de maand
(met een kopje koffie en ontbijt):
8.30 - 11.30 uur
en elke derde dinsdag van de maand
(met koffie en gebak):
13.30 - 16.30 uur
't Schap: De Vrièrestraat 22, Heist
huisvanhetkind@knokke-heist.be

gratis
Sociaal Huis
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CONTACTGEGEVENS

Cultuurcentrum Scharpoord
Maxim Willemspad 1
8300 Knokke-Heist
cc.ticket@knokke-heist.be
cultuur.knokke-heist.be
T 050 630 430

De bibliotheek is een open huis. Iedereen is welkom. Je kan materiaal ontlenen en
ter plaatse gratis lezen in de boeken, kranten of tijdschriften. Je kan gratis gebruik
maken van de wifi of van de computers in het internetcafé. Naast de hoofdbibliotheek
Scharpoord is er nog een filiaal in Heist en in Westkapelle.
Bibliotheek Scharpoord
Maxim Willemspad 1
8300 Knokke-Heist
bibliotheek@knokke-heist.be
bibliotheek.knokke-heist.be
T 050 630 400
Bibliotheek Heist
Kerkstraat 32
8301 Knokke-Heist
T 050 519 871
Bibliotheek Westkapelle
Dorpsstraat 60
8300 Knokke-Heist
T 050 609 156
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CONTACTGEGEVENS

Bibliotheek

Sociaal Huis

De Marge
E. Verheyestraat 16
8300 Knokke-Heist

Kraaiennestplein 1 bus 1
8301 Knokke-Heist

jeugd@knokke-heist.be

huisvanhetkind@knokke-heist.be
sociaalhuis@knokke-heist.be
infopuntsociaalhuis@knokke-heist.be

jeugd.knokke-heist.be
T 050 630 800

sociaalhuis.knokke-heist.be
T 050 530 900

't Verzet
Duinenwater 45,
8300 Knokke-Heist

Ligo Open School

info@jeugdclubtverzet.be

Ooststraat 29 / 8400 Oostende

Instagram: @jeugdclubtverzet

info@ligo-regiobow.be

Facebook: Jeugdclub ’t Verzet

T 050 341 515

CONTACTGEGEVENS

G 0468 461 497

Spelotheek De Wip
De Vrièrestraat 26
8301 Knokke-Heist
spelotheekdewip@gmail.com
spelotheekdewip.be
spelotheek_de_wip
Spelotheek De Wip
G 0497 577 339
T 050 539 745
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FINANCIËLE TUSSENKOMSTEN
Voor kinderen van gezinnen die het financieel moeilijk hebben zijn volgende
financiële tussenkomsten mogelijk:
• Eerste- en tweedeleeftijdsmelk: De aanvraag voor een tussenkomst gebeurt na
aankoop van eerste- en tweedeleeftijdsmelk. Dit kan ook via een doorverwijzing
van Kind & Gezin gebeuren.

• Opvoedingsondersteuning: Je kan een financiële tussenkomst krijgen voor
kosten verbonden aan opvoeding (bv. psycholoog, logopedie, orthodontie,
basisschoolfactuur, baby- of kinderuitzet …).
• Schooltoelage: Een financiële steun bij de schoolkosten voor leerlingen van het
secundair onderwijs. In augustus is dit € 100, van september tot mei is dit € 50
per maand.
• Voorschot op het Groeipakket: In bepaalde situaties kan een voorschot worden
gegeven op het Groeipakket.
• Vrije tijd: Voor sommige vrijetijdsactiviteiten kan je een financiële
tussenkomst krijgen. Bijvoorbeeld voor culturele en sportieve activiteiten zoals
abonnementen op tijdschriften, bezoek aan cinema, inschrijving sportclub … Dit
kan € 175 per jaar per gezinslid of € 250 per jaar per gezin zijn. Misschien heb
je ook wel recht op een gratis Doebonnenboekje ter waarde van € 30 euro per
gezinslid.
Neem contact op met het Sociaal Huis om na te gaan of je recht hebt op (een van)
deze financiële tussenkomsten. Dit kan van maandag tot en met vrijdag van 9 tot
12 en van 13.30 tot 16 uur in het Sociaal Huis, via sociaalhuis@knokke-heist.be
of T 050 530 900.
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Financiële tussenkomsten 

• Kinderopvang: Het Sociaal Huis kan een attest voor verminderd tarief
kinderopvang opmaken en zo kan een sociaal tarief gegeven worden.

v.u. Burgemeester Piet De Groote, A. Verweeplein 1, 8300 Knokke-Heist / 2021

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

