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Zuidwest-Engeland 
Beeldreportage door Guido Vervoort 

Vrijdag 24 februari  2017 – 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 in januari met de gesmaakte en druk 
bezochte  nieuwjaarsreceptie en de reportage over “De Transsiberië-Express” gaan we wat dichterbij 
horizonten opzoeken. Met het ietsje goedkopere Engelse pond is het beslist de moeite het Kanaal 
over te steken? Moet kunnen ! Alvast komt Engeland in februari wat dichter bij ons. 
 

Welkom in het wilde westen van Engeland. Een tocht doorheen de graafschappen 
Devon, Somerset, Wiltshire, Dorset en het hertogdom Cornwall. Ruige klifkusten met 
een wilde branding, dramatische rotspartijen maar ook lieflijk glooiende 
heuvellandschappen, prachtige holle wegen en uitgestrekte groene vergezichten. De 
raadselachtige menhirs van Stonehenge en Avebury, het goed bewaarde Romeinse 
badhuis van Bath. Legenden en verhalen leven voort met de legendarische Koning 
Arthur. Statige landhuizen van de adel waar we zien hoe “upstairs en downstairs” met 
elkaar samenleefden. Pittoreske vissershaventjes en dorpjes als uit een sprookje. Het 
zachte klimaat van Cornwall liet toe om prachtige subtropische tuinen aan te leggen 
Stoomtreinen en door paarden getrokken jaagpadboten houden het verleden levendig. 
Kortom: Zuidwest-Engeland, een tuin vol historie en legenden. Warm aanbevolen ! 
 

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 onze 
bankrelatie: vtbKultuur DAMME  BE51 0000 2582 7662  

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 
 
 
 
PS. Zie ook eens op onze webstek: www.vtbKultuur/damme  en bekijk de foto’ s onzer activiteiten 
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