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½ Dagtrip SLUIS 
Zaterdag 25 mei 2019 - Samenkomst: 13u45 

Hoogstraat 35 (Museum Bizarium) 
Deelnameprijs: €25 of €20 voor leden vtbKultuur,  

Met maaltijd: €45 of €40 voor leden vtbKultuur 
 
Beste vtbKultuur-familie, 
 

In volle lentepracht zoeken we onze Zeeuwse buren op in “Sluus” (prov. Zeeland - NL). Al van 
kindsbeen af bekend voor de botersmokkel, “een jonge of ouwe jenever”, couponnetjes 
knippen, franken te ruilen voor guldens en…om  stiekem ook pikante zaken op te zoeken ?. 
Daar hadden Vlamingen al dan niet kaas van gegeten ! Dit keer gaan we  de culturele toer op: 
 

 We bezoeken het prachtige stadhuis en het enige belfort in Nederland ! Het kloppende hart 

van de stad laat zijn beiaard luiden en Jantje van Sluis vertelt zijn binnenskamerse geheimen. 

 We struinen verder in het spoor van “de bekendste Sluisenaar”: Johan Hendrik van Dale 
(1828-1872): woordenboekenmaker, onderwijzer en archivaris in Sluis. Een alternatieve  
wandeling ver weg van de winkeldrukte leert ons meer over deze illustere taalman, en de  
Dikke van Dale die we nog kennen van onze schooltijd. 

 Afronden doen we in het  jongste museum BIZARIUM: adembenemend!  

Utopie wordt werkelijkheid, bizarre uitvindingen, grenzeloze verbeeldingskracht, onmetelijke 
passie, technische vindingrijkheid. Wat denk je van een wandelende duikboot, een 
haargroeihelm, een zwemparaplu, ontwerpen van genieën zoals Leonardo da Vinci, Nicolas 
Tesla ? Dit uniek museum is een ode aan de naïeve dromer, de groteske verliezer, de 
onverschrokken idealist die de regels breekt, een wervelende dans op het feest van de fantasie 
waar je wordt gekieteld en het begint te jeuken. Verder kijken dan je neus en zelfs je eigen 
leven lang is. Niets is onmogelijk ! De kracht van het museum ligt in de versmelting van 
inventiviteit en creativiteit in relatie tot wetenschap, techniek en design. Een unicum en 
bovendien ook nog leuk voor iedereen. Een privé-initiatief van het ontwerpersduo  
Marc De Jonghe en Ann Geerinck, bezielers en bedenkers van het museum. 

 Vrijblijvende nazit. Om 18u00 ronden we af met een culinair zee-festijn: Zeeuwse 
“bouillabaisse” (dranken niet inbegrepen). 
 

Wie met de auto komt, vindt betalende parking op diverse locaties; fietsers kunnen hun vehikel gratis 
veilig kwijt in de Hoogstraat 37 (privé-parking) naast het museum ! 
 
Het gegidst bezoek van Belfort, stadhuis en wandeling duurt ong. 2 uur. Museum Bizarium zonder gids 
maar wel met toelichting via tekstborden duurt ook  ong. 2 uur. We voorzien 2 groepen die afwisselend 
deze activiteiten beleven (14u00-16u00 / 16u00-18u00). 

 
Uw deelname is pas verzekerd na betaling via bankrelatie vtbKultuur DAMME: BE51 0000 2582 7662 
uiterlijk per 15 mei 2019. Als mededeling te vermelden: “Sluis 25/05 – aantal pers.” 

 
Met vriendelijke groeten, 
J. Dessein, voorzitter  

http://www.vtbkultuur.be/damme

