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20 jaar vtbKultuur DAMME 
„DOE HET ZO ZACHT JE KAN“ 

met Marleen Merckx (Simonneke uit THUIS) 
& Kris Baert (zanger-radiopresentator) 
woensdag 28 november 2018 om 19u30  

21u00 Verzorgde feestreceptie 
Cultuurfabriek - Stationsstraat 22 Sijsele 

Deelnameprijs: €20 of €15 p.p.(leden vtbKultuur & VAB) 
 
Beste vrienden van vtbKultuur DAMME,   
 
20 jaar lang (1998-2018)  waren wij 400 keer jullie gastheer voor allerlei activiteiten, uitstappen, 
voorstellingen en zoveel meer. Dit moet en zal gevierd worden ! Jullie, trouwe deelnemers waren ons 
uithangbordje, steeds opgetogen en onze ambassadeurs om het door te vertellen. Wie we ooit hebben 
ontmoet in al die jaren willen we op 28 november naar de Cultuurfabriek zien afzakken voor een 
stemmig optreden, gevolgd door een verzorgde feestreceptie die we jullie met veel plezier aanbieden 
als dank en waardering. Reserveer meteen jullie zitjes ! Ook niet-leden zijn hartelijk welkom. 
 
“DOE HET ZO ZACHT JE KAN”: 

De manier waarop Marleen Merckx de mooiste liefdesgedichten uit de Lage Landen brengt is zelden 
gezien: absolute topklasse. “Simonneke uit Thuis” komt bij ons “thuis” in Sijsele ! In één sierlijke, 
vloeiende beweging brengt Kris Baert, zanger en gewezen radiojournalist Radio 2, een pak 
schitterende Nederlandstalige liedjes.  
Muzikale omlijsting door Eddy Peremans, Patrick Van Den Heede en Isidoor Dewilde. 
Alles draait rond graag zien en graag gezien worden (wat ons allemaal bezig houdt) ! 
Breekbaar, mooi, aandoenlijk teder en poëtisch raak. Al dat schoons uit Vlaanderen en Nederland zit 
verzameld in deze enige mooie voorstelling in onze regio en stad Damme. 
Deze avond wordt  een pleidooi voor een zachtere, warmere wereld. Van de geboorte tot de dood is de 
liefde altijd en overal aanwezig. 
Hopelijk vieren jullie graag met ons mee en kunnen we jullie talrijk verwelkomen in deze donkere tijd 
van het jaar in “hartverwarmend samenzijn”. 
Niet aarzelen want deze kans komt niet terug ! 
 
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 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).  
 
 
Namens het bestuurs-team tot heel binnenkort, 
 
Johan Dessein, voorzitter vtbKultuur DAMME 
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