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Beste vrienden van vtbKultuur DAMME, liefhebbers van fijne reisreportages!   
 
“’t is weer voorbij die mooie zomer !“ De herfst nodigt uit om wederom af te zakken naar ons 
knus vestzakzaaltje en gezellige bar. Even dagdromen of verlangen naar een niet zo’n verre 
(nieuwe ?) vakantiebestemming nl. Slovenië? We willen U dit zeker niet ontzeggen! 
Het land bekoort de bezoeker met adembenemende berglandschappen, prachtige grotten, 
glooiende wijngaarden. Het kleine gebied ten zuiden van de Alpen kende een bewogen 
geschiedenis. De periode van de twee wereldoorlogen heeft in Slovenië, dat nadien deel van 
Joegoslavië werd, sporen nagelaten  Het werd onafhankelijk in 1991. Een derde kleiner dan 
België telt het slechts 2 miljoen inwoners. Een natuurgebied en paradijs voor wandelaars en 
liefhebbers van adrenalinesporten. Het heeft 50 km kustgebied met de gezellige stadjes Koper, 
Izola en Piran (geboorteplaats van de Giuseppe Tartine, bekend violist en componist). Uiteraard 
bezoeken we Ljubljana en Maribor, Europese Culturele hoofdstad in 2012. Hier groeit de oudste 
wijnstok ter wereld. 
De reportage kwam tot stand na 4 reizen, 5 maanden reportagewerk, synthese van massa’s 
foto’s, video- en geluidsopnames. Een lust voor het oog en het oor.  
 

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 op rek. 
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). 

 
We zien  uit naar uw aanwezigheid op deze laatste reportageavond van 2017. 
 
Johan Dessein, voorzitter vtbKultuur DAMME 
 
PS.1: U kunt alvast onze reportages 2018 noteren en reeds boeken ! 

- 26 jan.  2018: Madagaskar   Edgard Jespers  
- 23 feb.  2018: Argentinië   Guido Vervoort 
- 30 mrt.  2018: Oost & West Bengalen Guido Boeken 
- 21 sept. 2018: Libië    Guido Vervoort 
- 26 okt.  2018: Ierland   J.P. & Mieke Demarsin 

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