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Abonnementhouders 2018: geen deelnameprijs 
Beste vrienden van vtbKultuur DAMME, liefhebbers van fijne reisreportages !   
 
“’ t is (bijna) weer voorbij die mooie zomer ! “ En wat voor ééntje ?! Op de eerste herfstdag breien we er 
echter  een vervolgje aan met een zonovergoten reportage over een lieflijk land (ondanks alle onheil in 
de wereldactualiteit) ! Zeker de moeite waard om weer af te zakken naar ons vertrouwd theaterzaaltje 
annex bar om U allen terug te zien na deze hittegolven én geslaagde  en  gesmaakte zomerhappening 
van 1 juli ll.  Guido Vervoort, eerder bij ons te gast,  zet eens te meer zijn beste beentje voor met 2 x 50 
min. briljante en scherpe foto-beelden en filmfragmenten ! 
 

Libië: land in Noord-Afrika, 1.759.540 km2,  6.653.210 inwoners,  hoofdstad Tripoli. 
Deze reportage dateert van 2008 en dus van vóór de Arabische revolutie. Hopelijk komt het ooit 
weer goed met Libië want het is een land met een toeristisch potentieel van wereldformaat.  
Het is maar 10 jaar toegankelijk geweest voor het toerisme. Tot ca 2001 was Libië een  
onbekend land in Noord-Afrika. Daardoor is het ontsnapt aan het massatoerisme rond de 
Middellandse zee en kon het zolang zijn groot geheim bewaren: een ongekende erfenis aan 
schitterend bewaarde Griekse en Romeinse steden, ruïnes en mozaïeken, talrijker, mooier en 
groter dan in Griekenland of Italië zelf ! De oude Grieken lieten hun sporen na: prachtige 
theaters kijken uit over de Middellandse zee. De Romeinen maakten het gebied tot hun Noord-
Afrikaanse provincie en één der mooiste ruïnes, de stad Leptis Magna, was na Rome de 
tweede voornaamste stad van het Romeinse Rijk ! In de woestijn, via oude versterkte  
graanopslagplaatsen bereiken we de pittoreske sprookjesstad Ghadames met haar 
palmentuinen en overwelfd labyrint van gangen. Honderden kilometers diep de woestijn, 
beleven we de magie van de Sahara met haar eindeloze zandzeeën ( ‘ergs’), oases als fata 
morgana’s en indrukwekkende rotsformaties met prehistorische tekeningen in rotsformaties van 
het Akakusgebergte. . Een magische en overweldigende tocht doorheen de Sahara...! 
 
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 via 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 bij de start van ons nog veelbelovend herfstprogramma ! 
 
Johan Dessein, voorzitter vtbKultuur DAMME 
 
 
PS. Noteer de datum van woensdag 28 november 19u30  a.s.in de  Cultuurfabriek : feestviering 20 jaar 
vtbKultuur DAMME: “DOE HET ZO ZACHT JE KAN” met Marleen Merckx (Simonneke uit Thuis) en Kris 
Baert. Verzorgde receptie na de voorstelling. Kaarten à €15 nu al beschikbaar ! Nieuwsbrief volgt. 
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