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Reisreportage Kreta door 
 

Paul Coessens 
 

 
Vrijdag 27 november 2015 – Beethovenzaal (bovenzaal) van de bibliotheek 
Bruul in Duffel om 20u 

 

 

Heel, heel lang geleden wou Zeus, god der goden op aarde komen. Hij zag een 
jonge en heel mooie prinses die bezig was bloemen te plukken. Haar naam was... 
Europa. Europa en Zeus hebben drie kinderen gehad ! Dit gebeurde op Kreta... 

Kreta is dus wel Europees. In de Oudheid noemde 
Homerus het eiland "Ekatombolin", "het eiland met 
honderd steden". De mooiste waren Knossos en Festos. 
Vandaag zijn de belangrijkste steden Heraklion, Chania 
en Rethymnon, Griekse en Byzantijnse steden met een 
Ottomaanse invloed. 

Kreta is een eigenaardig eiland: ongeveer 200 km lang maar soms slechts 20 km 
breed. En toch is het eiland bergachtig: de hoogste top is bijna 2500 m hoog. 

De toeristen zullen hier van alles vinden: oude dorpjes met vrouwen in het zwart 
gekleed en sommige mannen die het "mandili " nog op het hoofd dragen... 

De natuur is dikwijls fantastisch: het Lassithi-hoogplateau, de Samaria-kloof en de 
Vaï-plantentuin zijn niet te missen, net zoals de mooie kusten en de blauwe zee... 

Tijdens de pauze wordt er zoals gewoonlijk een hapje en drankje geserveerd Na de 
voorstelling is er een tombola. 

Inkom: 3€ voor VAB-vtbKultuur leden, 4€ voor niet-leden 

 



 

 

 

Op zaterdag 16 januari 2016 vindt de 15de editie plaats van de 

Winterse Vertellingen 

dit maal in Duffel-West 

Wat jaren geleden  onder enkele  Duffelse verenigingen begonnen was als een  
'stoefen' om het beste verhaal is nu uitgegroeid tot de  Winterse 
Vertellingen.  En dit jaar zijn we aan de  15de editie van deze wandeltocht  op 
zoek naar het beste verhaal . 

Een tiental  Duffelse verenigingen  werken samen  om hun mooiste verhalen  te  
brengen  voor de dapperen die  er de winterkoude voor trotseren.  Zo wandelt  u in 
groep van een griezelverhaal naar een sprookje, van een ware gebeurtenis naar 
een fictie, van  klucht naar drama, van eros naar meditatie... Elk verhaal wordt op 
een andere locatie gebracht  maar de start wordt gegeven in de schoolrefter van 't 
Kofschip (Nieuwstraat). Elke deelnemer boven de  12 jaar betaalt als deelnameprijs 
slechts €1,00. 

 
Na de verhalenwandeling kan iedereen zich terug opwarmen met een warme 
drank, een jenevertje of een bier in de refter van de startplaats. 
Leg op 16  januari maar alvast uw konijnenpelsen handschoenen en geitenwollen 
sokken  klaar! 

Herinnering 

Jullie kunnen kunnen nog altijd inschrijven voor de Bozarconcerten 

Zondag 3 januari 2016 Nieuwjaarsconcert 

Zondag 17 januari 2016 concert onder leiding van Ervind Aadland 

Zondag 6 maart 2016 concert onder leiding van Christopher Warren-Green 

Het volledige programma vinden jullie in onze nieuwsbrief van september. 

Locatie Paleis voor Schone Kunsten – Bozar – 1000 Brussel 

Prijs: voor ieder concert 17€ voor leden en 19€ voor niet-leden 

Inschrijven bij Viviane Mampaey tel. 015/323002 of 0486636505, per email: 
duffel@vtbKultuur.be. Inschrijving is pas definitief na betaling op rekeningnummer 
BE59 9799 1612 8326 

 

Je stuurde ons een bericht, je noteerde je elektronisch adres op een deelnameformulier of je gaf het ooit aan ons. Daarom 
houden wij je graag op de hoogte van onze activiteiten. Wens ke geen berichten van vtbKultuur-Duffel te ontvangen, stuur dit 
bericht dan terug met de melding “geen berichten”. Wij schrappen je dan onmiddellijk van onze lijst. 
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