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ARGENTINIE 
Beeldreportage door Guido Vervoort 

Vrijdag 23 februari  2018 – 20u00 
CC. Rostune, Stationsstraat 13 - Sijsele 

Deelnameprijs: €5 of €4 voor leden vtbKultuur 
 
Beste vrienden van vtbKultuur DAMME, 
 
 
Goed begonnen, half gewonnen: na een wervelende start met de gesmaakte en overvolle 
nieuwjaarsreceptie spreiden we onze vleugels richting Zuid-Amerika. 
 
Met Guido Vervoort (eerder bij ons te gast) halen we zeker geen onbekende grijze muis in huis. 
Integendeel ! Foto’s en filmfragmenten via een professionele beamer in Full-HD brengen uiterst 
briljante en scherpe impressies en doen ons eens te meer versteld staan. Dit keer ARGENTINIE 
(2 x 50 min. met pauze) als uitverkoren bestemming: een “magistraal natuur wereldwonder”,  
meteen ook zijn  allernieuwste reportage: een primeur ! 
 

De naam Argentinië is afgeleid van het Latijnse woord voor zilver. Argentum, omdat de 
Spaanse kolonisten onterecht hoopten er veel te vinden. 90 x zo groot als België, 42 
miljoen inwoners; 8e grootste land ter wereld. Totale lengte 3500 km met een grote 
verscheidenheid aan klimaatstreken, spectaculaire natuur in echte superlatieven. 
Buenos Aires, het “Parijs van Zuid Amerika” bruist op de tonen van de tango. Oost 
Patagonië met het schiereiland Valdez brengt ons zeeleeuwen, zeeolifanten en 
pinguïns. Fascinerend Vuurland aan het einde van de wereld. De zuidelijke 
Patagonische ijskap is het grootste gletsjergebied ter wereld. Het Nationaal Park Torre 
del Paine: op de grens met Chili, één der mooiste natuurgebieden ter wereld.  
De Iguazu watervallen: alweer het meest indrukwekkende natuurfenomeen ter wereld nl. 
2,7 km breed, een schouwspel om kippenvel van te krijgen, naast de zoutvlaktes, 
rotsformaties en gevarieerde erosievormen zoals in de Noord Amerikaanse nationale 
parken. 

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 naar 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). 
 
Uitziend naar U allen,  
 
Johan Dessein, voorzitter vtbKultuur DAMME 
 
P.S. Vergeet ook alvast niet te komen op 26 januari: onze eerste reportage over Madagaskar in het 
goed verwarmde hart van ons “Rostuneke”: zie nieuwsbrief 17 dec.2017 ll. 
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