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„The Road Ahead“ 
(van Montenegro naar Iran) 

Beeldreportage door Dominiek Druart 
Vrijdag 31 maart 2017 - 20u00 

CC. Rostune , Stationsstraat 13 – Sijsele 
Deelnameprijs: €5,00 of €4,00 pp. voor leden op vertoon lidkaart 

 
Beste vrienden van vtbKultuur DAMME,   
 
Al het lentegevoel geproefd ? met vtbKultuur altijd prijs ! Dit keer met een toch wel bijzondere 
reportagemaker: voor het eerst bij ons, nl. Dominiek Druart, bestuurslid bij vtbKultuur Wervik maar  
bovendien wereldreiziger en dan ook op vele fronten thuis. Hij reisde de aardbol rond en brengt voor 
ons een opmerkelijke beeldreportage ‘The Road Ahead’. 
 
Zijn geweldige tocht begon in het vrij onbekende Montenegro. Hij trok vervolgens via het 
zonnige Kroatië en de Sloveense Alpen richting Boedapest. Via onherbergzame streken trok 
Dominiek dwars door Azerbeidjan en Georgië genietend van prachtige landschappen. De 
subliem bewaard gebleven culturele parels van Armenië verbazen iedere bezoeker.. 
Hij reisde via kleine wegen naar de verste uithoeken van de Kaukasus, een lappendeken van 
diverse volkeren, aan de rand van Europa en aan de voet van Azië. Het laatst bezochte land op 
“The road Ahead” route was Iran. Een schitterend land met ontelbare culturele schatten, maar 
voor de Westerling een vreemde culturele beleving. Deze reis werd een avontuur met veel 
verschillende transportmiddelen die hem brachten op de meest verbluffende locaties. Die 
belevenissen wil hij met U delen tijdens deze avondvullende reportage met tekst, beeld en 
klank. Onvergetelijk en niet te missen ! 
 
Na de voorstelling wacht jullie een heuse lenteverrassing in de bar, gratis aangeboden door 
het bestuur; GEEN flauwe vroege aprilgrap maar iets om te onthouden en te smaken: 
ondeugend en leuk, je ziet wel wat het wordt! 
 
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 op 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). 
Laatkomers storen de voorstelling en de tijdige deelnemers, daarom hiervoor begrip ! 
 
 
Namens het bestuursteam met graagte welkom en onze genegen culturele groet met …Knipoog ! 
 
Johan Dessein, voorzitter vtbKultuur DAMME 
 
 
PS. Bezoek ook eens onze webstek: www.vtbKultuur.be/damme en bekijk de foto’s onzer activiteiten 
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