
                 
  

 www.vtbKultuur.be/damme          Met de steun van de stad Damme 

De Transsiberië-Express  
(HD)Filmreportage (114 min.) door Edgard Jespers) 

Vrijdag 27 januari 2017 – 20u00 
CC. Rostune, Stationsstraat 13 - Sijsele 

Deelnameprijs: €5 of €4 voor leden vtbKultuur 
 
Beste vrienden van vtbKultuur DAMME, 
 
Nu  we deze nieuwsbrief schrijven is het één van de donkerste en kortste dagen; als U dit leest is 
2017  een nog maagdelijk onbeschreven blad vol  verwachtingen en lengende dagen !  Alvast een 
uitnodiging voor vrijdag 27 januari 2017, de start van onze 5 boeiende beeld- en/of filmreportages. 
Deze vijf (vrijdag)reportages bieden we  aan in abonnement, vooraf te boeken en te betalen: 
€20 voor niet-leden (leden betalen maar € 15). Een afzonderlijke avond kost resp. €5 / €4 ! 
Deze reportages gaan voor gegarandeerde sterke kwaliteit en boeiende inhoud en laten wij U 
wegdromen en cultuur snuiven, ver weg of dichterbij  !  

 27 januari: De Transsiberië-Express  

 24 februari: Zuid-West-Engeland   

 31 maart:  The Road Ahead (Van Montenegro naar Iran) 

 22 september: Colombia & Venezuela   

 13 oktober: Slovenië  
 

27 januari: In het spoor van Dhengis Khan, de Transsiberië Express, van Moskou tot 

Peking, 9288 km sporen door Rusland, Siberië, Mongolië en China, de meest tot de 
verbeelding sprekende treinrit, de langste spoorlijn ter wereld. 
Deel 1: Moskou(Rode Plein, Kremlin, musea, kathedralen, metro als paleizen voor het volk), 
Siberië met de locals o.a. Irkutsk; een boottocht op het Baikalmeer = 35 000 km2, is ook 
Werelderfgoed van de Unesco ! 
Deel 2: Ulan-Bator, hart van Mongolië o.a. Gandanklooster, Soekhe-Batorplein, Zaisanberg. 
Overnachten in een “ger”, traditioneel nomadisch huis, nationaal park van Terelj, 
Gobiwoestijn. China en Peking met Tian’anmenplein, Verboden Stad, Tempel van de Hemelse 
Vrede, de Grote Muur worden de eindbestemming.  
7 dagen, 7 nachten lang beleven op één prachtige avond bij ons … 
  
Niet wachten maar  zonder dralen aanmelden bij penningmeester Willy Soenens,  

willysoenens@telenet.be  of tel. 050 350 574 , met girering van het passend bedrag  
op rek. BE51 0000 2582 7662 van vtbKultuur DAMME  

Ideale parkeergelegenheid om stipt aanwezig te zijn is het Lindeplein (GPS: Kloosterstraat) 
via de Noordstraat te bereiken of indien mogelijk aan de kerk van Sijsele (Vredesplein). 
 
Uitziend naar U allen in 2017,  
 
Johan Dessein, voorzitter vtbKultuur DAMME 
 
P.S.: Consulteer ook eens onze webstek en bekijk de foto’s onzer activiteiten 
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