
ZATERDAG 7 OKTOBER / VANAF 10 UUR  CULTUURCENTRUM SCHARPOORD

CULTUURcocktail

CULTUUR.KNOKKE-HEIST.BE
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VERWENDAG BIB, OPENDEURDAG CULTUURCENTRUM 
& UITREIKING CULTUURPRIJZEN 

Knieuw concept



De bib en het cultuurcentrum slaan de handen in elkaar en bieden je 
een gratis dagvullend programma aan met geheugen als thema.

10 - 11.30 uur
Train je hersenen met de workshop ‘dagelijkse portie 
hersengymnastiek met leuke apps’. Inschrijven verplicht.

10 - 11.30 uur
Dingen weggooien uit de koelkast? Vergeet het! Doe 
inspiratie op bij Jennifer Schleber. Inschrijven gewenst.

11.30 - 13 uur
Officiële opening en cultuuraperitief met muzikale  
begeleiding van ‘ Les Odettes’.

13 - 16 uur
Ballonplooier Bram maakt voor elk kind een onvergetelijk 
souvenir.

13 - 16 uur
Probeer eens een e-reader in de Bib en maak kennis met 
digitaal lezen.

13 - 16 uur
Zet een tekening uit een kinderboek van Emma Thyssen 
op je arm met een tijdelijke tattoo van Theater Savooi! 

13 - 16 uur
Een bodypainter brengt woorden tot leven op armen en 
benen bij ‘Woordsculpturen van Creatief Schrijven vzw’.

15 - 16.30 uur
Klinisch psycholoog S. De Vriendt geeft een interactieve 
lezing over vergeten en onthouden. Inschrijven gewenst.

16.45 - 17.30 uur
Mentalist Stefan Paridaen, finalist Belgium’s Got Talent 
2016, dringt je gedachten binnen. Inschrijven gewenst.



Verschillende culturele verenigingen laten zien hoe je op een fijne  
manier je geest scherp kunt houden. Kom kijken en probeer het zelf.

Scrabbleclub Ypsilon laat je meevolgen op groot scherm 
tijdens een spelletje Scrabble. 

Enkele enthousiaste vrijwilligers van Oxfam laten je 
denkspelletjes van over heel de wereld uitproberen.

Kom gerust eens kijken bij het team van de Bridgeclub 
of het fascinerende kaartspel Bridge iets voor jou is.

Schaakclub Cnoc Is Ier laat je eens een sportief duel met 
het hoofd proberen. 

Volg een demonstratie schaken van Schaakclub  
De Zeeparel in het filiaal in Heist.

De dames van Kantklosclub Zonnerad lichten een tipje 
van hun kanten sluier op.

Schilders van Educatie Cultuurcentrum geven een  
woordje uitleg bij hun schilderij.

Zin om eens Tai chi te proberen? Het is een zachtmoedige 
sport ter bevordering van o.a. heldere gedachten.

Om 10 & 11 uur start aan het onthaal van het  
cultuurcentrum een rondleiding achter de coulissen.



AVONDPROGRAMMA CULTUURCOCKTAIL

18 uur  Heerlijk diner in CaféCultuur
  Prijs € 35 per persoon. Inschrijven verplicht

20 uur  Officiële start van het jaarlijkse feest van de Cultuurraad 
   met prijsuitreiking van cultuurprijzen en de ‘Cultuurdrager’.

21 uur  Receptie

22 uur  Optreden en fuif met Laura Tesoro en haar Live-band
  Prijs € 9 per persoon 

Tickets en inschrijvingen diner aan het onthaal van:

Cultuurcentrum Knokke-Heist
Maxim Willemspad 1 - 8300 Knokke-Heist
T 050 630 430


