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Wandelen & eten met “Dille” in Gent 
½ Dagtrip  

Zaterdag 6 mei 2017  
Deelnameprijs: €45 of €40 pp. voor leden vtbKultuur 

 

Aan de liefhebbers van streekparels ! 
 
Dit keer Gent: Oost-Vlaamse hoofdstad,  Arteveldestad, Bloemenstad, Stroppenstad en met 
Klokke Roeland  (A. Rodenbach) zingen we: “Boven Gent, rijst eenzaam en grijs, ’t Oud 
Belfort enz…het volkslied van de fiere Gentenaar. Meteen een oproep om deel te nemen ! 
 
We schotelen U een “natte wandeling” voor op het droge. Drie uur lang op stap in de ‘Kuip 
van Gent’ met de Gentse “stadsgids(e)” m.n. Dille (zonder Kamille) met “z’n grote muile”, 
een “stemme als een klokke”. In het vrolijk beste Gents gieren van het lachen  met dit 
“travestiet-fenomeen”. Zo heb je Gent nog nooit gezien: folkloristisch-humoristisch, ludiek 
maar toch historisch, anekdotes en minder bekende verhalen. We sluiten af met een 
gezellige warme maaltijd met naar keus: Gentse Waterzooi, Vlaamse Stoverij of “Vol-au-
vent” (d.w.z. kip uit de wind ?). Een tafeldrank naar keuze nl. Gentse Strop(stadsbier), glas 
wijn of frisdrank is inbegrepen. Aperitief zal niet nodig zijn want Dille zorgt onderweg voor het 
nodige.  
 
Programma: 

 Verzamelen in station van Brugge om 13u10 (aankoop van eigen vervoersbewijzen) 

 13u26: vertrek met de trein naar Gent-Sint Pieters. 13u50: Verder met tram 1 (eigen 
vervoersbewijzen vooraf voorzien !) 

 14u30: start aan Stadhuis van de wandeling  tot 17u15 

 17u30: avondmaal zoals beschreven 

 Daarna huiswaarts met de trein. Groepsbegeleiding voorzien. 
 

Aantal deelnemers is beperkt tot 40. Aanmelden + betalen tot en met 24 april 2017 = 
deelname verzekerd! 

Inschrijven 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 

Bij de betaalmededeling aanduiden: W (= waterzooi), S (= stoverij), V (= vol au vent). 

 
Uitziend en met een Gentse  Knip’euge’ 

 
Johan Dessein, voorzitter vtbKultuur Damme 

P.S.: ter herinnering oproep deelname causerie Cultuurfabriek Sijsele 6 april 20u00 over Wiskunde 
van het seksuele met de "wree wijze" professor Jean Paul Van Bendegem uit Gent . € 7 leden, € 10 
niet-leden 
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