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Beste vrienden van vtbKultuur DAMME, 
 
Het einde nadert voor de prachtzomer van 2017. De tijd is rijp voor de opstart van onze najaar-activiteiten  
met o.a. nog 2 boeiende beeld- en reisreportages (zie jaarfolder). 
Voor het eerst is Gregory Lewyllie onze gast met een causerie en twee landen op één avond. De 
reportages zijn enig en bijzonder dankzij de verhalende en poëtische teksten, een cocktail aan 
ingrediënten en schitterende beelden, een patchwork aan digitale kleuren en muzikale klanken. Dit 
beamen ook een aantal afdelingen als Wervik, Eeklo, Aalst, Destelbergen, Kortenberg e.a.  Gregory 
vertrok bepakt en bezakt met zijn fiets als reisgezel en keerde terug met in zijn fietstassen ontelbare foto’s 
en onuitputtelijke verhalen en ervaringen. Als fietsende, “verdwaalde zwerver” ontdekte hij als geen ander 
het leven achter de schermen van deze twee ongewone landen, ze zullen je beeldvorming  grondig  
veranderen. Fiets mee in de bandensporen tot ver over de horizon heen! 

 Colombia: heeft al decennia lang een slechte bijklank. De aanwezigheid van de guerrilla, die al 
jaren een burgeroorlog voert tegen het regime, zorgt ervoor dat Colombia niet mee kan profiteren 
van het stijgend toerisme in Zuid-Amerika. Toch is er beterschap op komst en deze positieve noot 
vormt dan ook de rode draad doorheen de montage waar de opzwepende Colombiaanse muziek 
nooit ver weg is. 

 Venezuela: onlosmakelijk verbonden met de overleden populistische president Hugo Chavez. Hij 
verloor zijn strijd tegen kanker. Hij heeft ontzettend veel goeds gerealiseerd voor de lagere klasse, 
maar kon evenwel niet verhinderen dat zijn land gevrijwaard bleef van criminaliteit. Caracas is de 
meest onveilige hoofdstad van de hele wereld. Met de huidige leider Maduro en de oppositie blijft 
het land (op vandaag) zeker de actualiteit halen. Deze reportage focust bewust op het armoedig 
bestaan van de Venezolanen. 

 
Niet wachten maar  zonder dralen aanmelden bij penningmeester Willy Soenens,  

willysoenens@telenet.be  of tel. 050 / 35 05 74 , met girering van het passend bedrag naar IBAN:  
BE51 0000 2582 7662 van vtbKultuur DAMME. 

Ideale parkeergelegenheid om stipt aanwezig te zijn is het Lindeplein (voorheen marktplein) via de 
Noordstraat te bereiken of indien mogelijk aan de kerk van Sijsele (Vredesplein). 
 
Uitziend naar U allen en welkom na deze lange hete zomertijd!  
 
Johan Dessein, voorzitter vtbKultuur DAMME 
 
P.S.1: Wij noteren al heel veel belangstelling voor de driedaagse 19-21 mei 2018 richting 
“Champagne”-streek in Frankrijk.  Wij doen een algemene oproep aan potentieel geïnteresseerden 
om opties in te nemen tegen 1 oktober en dit aan ons te signaleren via de penningmeester. Na 1 
oktober volgt dan een schrijven gericht aan alle kandidaat-deelnemers betreffende aanbetaling 
voorschot en definitieve deelname.  

P.S.2: Zie ook eens op onze webstek www.vtbKultuur.be/damme en bekijk foto’s van onze  
activiteiten. 
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