
            

“Initiatief voor het Feest van de Vlaamse Gemeenschap” 

“En met de steun van de stad Damme” 

2e Zomerhappening  
Zondag 02 juli 2017 – onthaal vanaf 13u00 

Broederklooster, Bradericplein 22        
Vivenkapelle (Damme)       

Beste vtbKultuur DAMME- zomerse vrienden en vriendinnen 
 
Vorig jaar kreeg onze eerste Zomerhappening (de opvolger van 11 fietshappenings) een warm applaus 
en waardering. Op ditzelfde élan willen we verder gaan en breien er een nieuw vervolg aan . Kunnen we 
jullie blijven bekoren met onze neogotische site in Vivenkapelle en dit keer “het kerkje” van Hoeke, op de 
weg naar Santiago de Compostella ? Ook de feesttent zorgt weer voor “warm onthaal”, animatie en 
gezelligheid. We voorzien volgend programma:  

 13u00 tot 14u00 : onthaal en aanmelding en meteen koffie &  taart  

 We rijden naar keuze de boer op en rijden met de fiets ofwel met het toeristentreintje (jawel !) 

 13u45 start van een begeleide en recreatieve groepsfietstocht (ong. 25 km)  genietend van ons 
uniek Dams natuurlandschap. We laten de Krinkeldijk niet links liggen want eeuwenoud erfgoed. 
Individueel fietsen niet mogelijk. Fietsers laten uiteraard vooraf hun fiets degelijk nazien en nemen 
hun voorzorgen ! 

 14u00 start van “het treintje” langs een uitgelezen en verrassend parcours. 

 15u00-16u00 : Opsplitsing van de 2 groepen. Bezoek aan het kleinste, stemmig en romantisch 
kerkje in Damme nl. HOEKE, streekparel bij uitstek . Orgelist Benny zorgt voor orgelklanken als 
sfeerbrenger en vertelt kort iets over dit merkwaardig muziekinstrument in dit kerkje.  
Bruno Comer, ons allen goed bekend, stadsgids en Vivenaar zorgt voor een korte rondleiding in 
het kerkje (20 min.). Een ‘Zwarte Koe’ buiten de kerk zorgt voor een opkikkertje met  2 bollen 
artisanaal zomerijs. 

 Bij aankomst in de neogotische site omstreeks 17u00, wordt de dorst gelest met een aangeboden 
Brugs of ander ‘Zot’ biertje of frisdrank (echter geen wijnen !). 

 Charles, onze top-accordeon-virtuoos zorgt voor de nodige ambiance, zoete klanken en 
meezingers in en buiten de tent. Een pasje op de (dans)vloer is toegestaan ! 

 18u30: We sluiten af met  ons alom geprezen culinair Braadfestijn:  nl. gemarineerde rumsteak, 
kipbrochette, assortiment worstjes, beenham incl. warme/koude sausjes, ruim voorzien van 
groentjes en broodjes, koude aardappelsla en pasta. 

Vlijmscherp prijskaartje voor dit alles : €28 of €25  voor leden vtbKultuur (+ €3 als men 
kiest voor het treintje, dus  €31 of €28 voor leden vtbKultuur) 

Inschrijven EN betalen dient onverwijld te gebeuren tot en met 25 juni bij penningmeester 
willysoenens@telenet.be , of tel. 050 35 05 74 

Girering via rek. van vtbKultuur DAMME: BE51 0000 2582 7662.  Ev. treinrit vermelden! 

Uw inschrijving is definitief NA betaling! Na 25 juni worden geen aanmeldingen meer 
aangenomen; annuleringen na 25 juni worden ook niet terugbetaald. 

 
Van harte welkom namens het bestuursteam, 

 
Johan Dessein, voorzitter 
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