
                
 

“Initiatief voor het Feest van de Vlaamse Gemeenschap” 

www.vtbKultuur.be/damme       20 jaar vtbKultuur DAMME 

3e Zomerhappening  
Zondag 01 juli 2018 – onthaal vanaf 13u00 

Broederklooster, Bradericplein 22 
Vivenkapelle (Damme) 

Beste vtbKultuur DAMME- zomerse vrienden en vriendinnen 

Vorig jaar kreeg onze tweede Zomerhappening (de opvolger van 11 fietshappenings) een warm applaus.  
Op ditzelfde élan gaan we verder  n.a.v. 20 jaar vtbKultuur DAMME  met een  “vernieuwde versie”: voor 
de moedigen onder ons een nieuwe, nog nooit gereden fietsroute door berg en dal, langs kasteel en bos  
OF  een gezellig toeristentreintje door de glooiende velden. Bovendien voorzien we een  grotere 
feesttent met muzikale act om U tegen te zeggen (zie verder). En als kers op de taart  een staaltje van 
“Damse Vlaamse Meesters” in het kunsthoekje van de site in Viven met poëzie van wijlen Rein-hilde 
Verbruggen en grafische kunst van de kleinzoon van onze penningmeester en eega: Robin Maenhout.  
We voorzien volgend programma en heten jullie van harte welkom. 

 13u00 tot 14u00 : onthaal; Reus ‘Jantje van Sluis’ begroet ons bij ingang, aanmelding en meteen 
koffie &  taart, eerst de fietsers , erna de “treinreizigers”.  

 13u45 start van een ontspannen, begeleid en recreatief groepsfietstochtje (ong. 28 km) zonder 
haast en spoed, genietend van ons uniek Dams natuurlandschap richting zuiden. Individueel 
fietsen niet mogelijk. Fietsers laten uiteraard vooraf hun fiets degelijk nazien en nemen hun 
voorzorgen ! 

 14u30 start van “het treintje”  langs een uitgelezen en verrassend parcours. 

 15u00-16u00 :Sanitaire stop met drink naar keuze in een leuke afspanning.   

 Bij  aankomst in de neogotische site omstreeks 17u00  “staat niet de Bokma maar de feestelijke 
Cava  koud” als beloning voor de geleverde inspanning. 

 Muzikale omlijsting: een topoptreden van anderhalf uur met ‘La Galeria’: 
Het duo, Lieve en Jean-Paul, brengt zonnige, onweerstaanbare ritmische en ongecompliceerde 
muziek, waarbij de teksten en de klanken recht uit het hart komen…” 

 18u30: De kers op de taart komt eraan: ons alom geprezen culinair Braadfestijn:  nl. 
gemarineerde rumsteak, kipbrochet, assortiment worstjes, beenham incl. warme/koude 
sausjes, ruim voorzien van groentjes en broodjes, koude aardappelsla en pasta. 

Vlijmscherp prijskaartje voor dit alles:  €33 of €28 voor leden vtbKultuur  
+ €3 als je kiest voor het treintje, dan bedraagt de prijs  €36 of €31 voor leden vtbKultuur. 

Inschrijven EN betalen dient onverwijld te gebeuren  tot en met 25 juni bij: 
willysoenens@telenet.be , of tel. 050 35 05 74 

Girering naar rek.  BE51 0000 2582 7662  van vtbKultuur DAMME. 

De chronologische volgorde van de betalingen is bepalend voor deelname, gezien 
beperkt aantal  deelnemers. 

Na 25 juni worden geen aanmeldingen meer aangenomen; annuleringen na 25 juni 
worden ook niet terugbetaald. 

 
Van harte welkom namens het bestuursteam, 

 
Johan Dessein, voorzitter 
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