
 

 
FOTO-ZOEKTOCHT ZOMER 

2020: „Breek uit uw kot“ 
  
 
Beste vrienden van vtbKultuur DAMME,  
  
Nu er weer voorzichtig wat licht in de Coronatunnel verschijnt, nu we onze Bubbel ietwat 
mogen vergroten,  Nu we stilaan wat perspectief krijgen grijpen wij de kans jullie “Uit uw kot” 
te lokken met een initiatief dat U vrijblijvend kunt invullen tijdens de zomerperiode nl. een 
driedelige Foto-zoektocht in Brugge, die Scone. 
  
Typische wijken in Brugge komen aan bod en zijn de moeite waard om even te verkennen 
via een wandeling van  max. 5 km : gezond voor de fysiek, in de buitenlucht en onthaastend!  

 Van 15 juni tot 15 juli 2020:  St. Annawijk 
 Van 15 juli tot 15 augustus 2020: St. Gilliswijk 
 Van 15 augustus tot 15 september 2020: Onze-Lieve-Vrouwwijk 

In 2 bijlagen vind je een kaart met de wegbeschrijving en een antwoordformulier die je 
kan gebruiken tijdens de 1ste wandeltocht in de St.Annawijk. 
  
Het ingevuld antwoordformulier opsturen via mail aan willysoenens@telenet.be ten 
laatste op 16 juli 2020. 

  
De fotozoektocht met al zijn aspecten is ook te downloaden op onze 
webstek: www.vtbkultuur.be/damme of via onze 
facebookpagina: www.facebook.com/damme.vtbKultuur 
  
Deelnemen loont de moeite want per wandeling is er een winnaar via een schiftingsvraag en 
deze gaat terug naar zijn “kot” met een “Abonnement voor 5 avonden – Reisreportages 
2021”. 
  
Al was het “in onzen hof zo tof” in de voorbije maanden, al was ons kot te klein voor die 
bubbel van vier, straks kunnen we met ‘Tien om te zien’ op weg. Een terrasje en/of kroeg 
kan er tussendoor ook al bij.  Maar hou het altijd “veilig” !  Zo krijgt ons jaarthema ‘Buren’ ook 
nog wat invulling… 

Wij waarderen meteen het initiatief en realisatie van twee lieve dames die  deze zoektocht 
hebben uitgewerkt  en hopen nu maar dat velen dit initiatief delen en deelnemen ! 
  
“Kom uit uw kot maar doe niet te zot” ! 
  

Het bestuur vtbKultuur Damme Rika, Rita, Tine, Willy, Johan  
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