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WOORDJE VAN DE VOORZITTER 

 
Een gezond en gelulkkig nieuwjaar 2019. 
 
We stappen het nieuw jaar in met nieuwe plannen. 
Weerom een reeks  vertelavonden  !  
Maar ook aandacht voor wie graag wandelt en beweegt  !   
Geniet in de Spil  van onze reisavonden in de zaal KOMEDIE.   
Voor wie houdt van kunst en toneel zijn er 2 uitsmijters in Frans-Vlaanderen.  
Voor wie rust en schoonheid zoekt Yoga en Aquarel zijn weer op post.  
We gaan naar Frans-Vlaanderen. 
Want dat blijft het belangrijkste, aangename ontmoetingen, interessante mensen,  
gezelligheid van verenigingsleven en  met een weelde  van talent schoonheid.  
 
Kortom, voor iedereen wat wils met VTB Roeselare Kultuur Gezelle 
 
 

- Dirk Lievens 

VOOR 8  EURO bent U lid  van VTB ROESELARE KULTUUR GEZELLE !   

8  Euro in een enveloppe met je naam, adres en telefoon op en binnengeven in het VTB 
kantoor of bij Dirk Lievens of op een activiteit meedelen aan één van onze bestuursleden.  
8   € over te schrijven naar BE 45 0003 0637 3789  VTB   krantje  
P.a. Rumbeeksesteenweg 469 Roeselare. 
Je vindt het boekje ook in het  VTB kantoor Grote Markt waar men u dit boekje meegeeft en uw krantje wordt U 
elk kwartaal, dus 4 x per jaar toegestuurd.  
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Breng je vrienden mee naar onze VTB activiteiten.  
Dank aan alle  vrijwilligers werking van de Vlaamse Toeristenbond en al deze 
mensen die zich al jarenlang onbaatzuchtig inzetten om cultuur in onze Stad 
gestalte te geven. 
 
 

 
Zin om onze groep te versterken ?  Spreek ons aan.  Medebeheerders voor facebook en communicatie,  
vrijwilligers bij avonden, altijd ruimte voor een handje hulp  Communicatie : medewerker gezocht ( krantje, 
facebook, website , UIT  ...) 
 
  
Al onze activiteiten  in dit boekje vermeld gaan door omwille van de verplichtingen door het Stadsbestuur 
opgelegd aan de verenigingen op basis van de  stedelijke subsidiereglementering met de vermelding van de 
logo en voorwaarden  van Stad Roeselare en 
vrijetijdspas.  

 
 
 
 
Overzicht Activiteiten 

 

Maandag  14+28 jan Yoga  
Donderdag 17+31jan Yoga  
Zondag 20 januari - BRUGGE cultuurwandeling  
Zondag 27 januari Noordpeene Toneel van Fransvlaanderen  
Donderdag 31 januari 2019 AMERIKA THE ROCKY MOUNTAINS  
 
Maandag / 11+25 febr Yoga  
Zaterdag 2 februari 2019 Nieuwjaar! - soirée FRANSE CHANSON   
Donderdag /  14+28 febr Yoga   
Zondag 17 februari - IEPER Cultuurwandeling 
Donderdag 21 februari  2019 KRETA SANTORINI  
Zaterdag 23 februari 2019 VERTELAVOND 
 
Maandag 11+25 mrt  -yoga  
Donderdag14+28 mrt - yoga  
Donderdag 14 maart 2019  - IRAN met Dirk Rosseel  
Zondag 17 maart - DIKSMUIDE Cultuurwandeling  
Zaterdag 23 maart -  MUSIC MAESTRO & verrassende vertellingen  
Zondag 31 maart - BREUGEL  in Cassel 
 
Yoga avonden - méér info zie verder  
Aquarel avonden - méér info zie verder   
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VTB REISREPORTAGES  
 
 
 

DONDERDAG  31 januari 2019  

 
ZAAL komedie de spil - 20  uur  -  toegang 7 euro leden  VTB  6 euro  
 

THE ROCKY MOUNTAINS  
 
Rik Taveirne 
Frankie Meuleman 
www.travelennature.jouwweb.nl 
 
The Rocky Mountains, symbool voor vrijheid en avontuur. Landschappelijk behoren ze tot het mooiste wat er 
op onze wereld te zien is. Als the Great Divide, de scheidingslijn bepaalt ze in welke oceaan het smeltwater van 
de bergen zal terecht komen. Naaldwouden, wapiti herten, bizons, zwarte beer, grizzly, allemaal te zien op de 
reis van 7000 km die Franky en Rik maakten door USA en CANADA . Toppunt is het yellowstone national park, 
zwavelhoudende warmwaterbronnen, geisers, kortom, weer een unieke avond met VTB Kultuur  
 
Een gebied als een open boek waarin de geologische geschiedenis van de streek wordt onthuld. De fossielen en 
de samenstelling van de verschillende sedimentlagen, die elk een geologische periode vertegenwoordigen, 
kunnen duidelijk worden waargenomen. De harmonieuze combinatie herinnert ons op subtiele wijze dat er 
grote schoonheid kan voortvloeien uit het puin en het verval dat onvermijdelijk gepaard gaat met al het leven 
op aarde. 
Een wirwar van rotsen die zich eindeloos uitstrekken in een woest, dor landschap. Een stilleven, slechts bevolkt 
door vibraties van de warme lucht.  
Een opeenvolging van acropolissen met witte gevels en onbereikbare richels, die de reiziger eenzaam 
achterlaten in de stille onmetelijkheid van een canyon, ver van de goden. 
 
De Verenigde Staten tellen alles tesamen zo’n 50 nationale parken. Het oudste is Yellowstone NP, dat in 1872 
tot nationaal park werd uitgeroepen. De jongste zijn die in Alaska, die in de late jaren ’70 van de 20e eeuw aan 
het parksysteem werden toegevoegd. Samen 
bestrijken ze een gebied van meer dan vier miljoen 
hectaren. Het congres heeft de bescherming en het 
behoud van de parken wettelijk geregeld. Een 
nationaal park is van bijzonder belang voor het 
behoud van de natuur en zijn omgeving, zoals in 
Yellowstone NP. Culturele schatten vonden we in  
Mesa Verde NP, dat een opmerkelijke historische 
erfenis bevat.  
De parken zijn zeer goed georganiseerd. Er wordt 
informatie verschaft over de culturele aspecten en de 
bijzondere kenmerken van de locaties en er worden routebeschrijvingen verstrekt, zodat bezoekers in totale 
vrijheid door de parken kunnen trekken, mits ze de natuurlijke omgeving respecteren. 
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DONDERDAG  21  februari  2019  

 
ZAAL komedie de spil - 20  uur  -  toegang 7 euro leden  VTB  6 euro  
 

KRETA EN SANTORINI   
 
Jean-Pierre Demarsin - Opsommer  
 
De Griekse mythologie getuigt van grote vindingrijkheid en verbeeldingskracht. De ontdekking van het paleis te Knossos in het begin van de 20ste eeuw heeft 
de mythe dichter bij de werkelijkheid gebracht. In het eerste deel verkennen we Kreta en Santorini met de geschiedenis als rode draad. Grieken, Romeinen, 
Moren, Byzantijnen, Venetianen, Turken en Duitsers: ze lieten er allemaal hun sporen na. 
 
In het tweede deel gaat onze aandacht naar de natuur, het cultureel erfgoed en de hedendaagse samenleving. De Witte Bergen hebben de hoogste toppen 
en de diepste ravijnen. Het gebied met de Samariakloof is beschermd als Nationaal Park. Slechts een vierde van het land is geschikt voor landbouw. Kreta 
produceert olijfolie, wijn, citrusvruchten en tomaten; toch is toerisme nu de belangrijkste bron van inkomsten. 

 
 
 
trailer: 
https://youtu.be/YzRzbV30Rrg  

 
 

 
 
het paleis van Knossos 

 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=YzRzbV30Rrg
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DONDERDAG 14 MAART  2019     

 
ZAAL komedie de spil - 20  uur  -  toegang 7 euro leden  VTB  6 euro  

 
IRAN   

 
door DIRK ROSSEEL  & Myriam Muys 
het adembenemende land van PERZEN, KOERDEN, ARMENIERS,...   
 
De moderne staat Iran bestaat sinds 1935, maar het is een voortzetting van een opeenvolging van 
landen en rijken in de regio die zich uitstrekt van Anatolië, de Bosporus en Egypte in het westen tot 
de grenzen van het oude India en Syr Darya in het oosten. Stedelijke beschaving gaat hier ten minste 
9000 jaar terug. 
 

 

In 250 v.Chr. neemt Arsaces I, de leider van een volksstam die bekendstaat als de Parthen, de macht over in de oostelijke Perzische 
provincies en verdrijft de Griekse gouverneur. De Parthen woonden oorspronkelijk in de steppe ten oosten van de Kaspische Zee. 
Onder Mithridates (171-138 v.Chr.) gingen de Parthen door met hun veroveringen en werden de Seleuciden naar Syrië verdreven. De 
Parthen annexeerden Medië, Pars, Babylonië en Assyrië. Ze veroverden een rijk dat zich uitstrekte van 
de Eufraat tot Herat in Afghanistan en herstelden zo het oude Achaemenidische Rijk van Cyrus de Grote. Afgezien van de nomaden die een 
voortdurende bedreiging vormden in het oosten en het rijk van Kushan, een boeddhistisch koninkrijk in India, kende Parthia nog een 
machtig tegenstrever: het Romeinse Rijk dat in 64 v. Chr. Syrië definitief geannexeerd had. De Parthen hadden in de vier eeuwen van hun 
heerschappij innig contact met het belendende Romeinse Rijk. Vaak was dat in de vorm van oorlog, vooral Armenië en aangrenzende 
gebieden waren daarbij een twistappel, maar vaak -vooral later- ook in de vorm van handel en goede betrekkingen. Bijna drie eeuwen 
lang vochten Rome en Parthia over Syrië, Mesopotamië en Armenië, zonder ooit tot een duurzame oplossing te komen. In 53 v.Chr., tijdens 
het bewind van Orodes II (56-37 v.Chr.) op het hoogtepunt van de macht van Parthia, werden de Romeinen bij Carrhae vernietigend 
verslagen. Ondanks deze overwinning en het ondertekenen van diverse verdragen, bleven de twee machten oorlog voeren tot in de 2e 
eeuw van onze jaartelling, waarbij de Parthen langzaam maar zeker steeds verder in het nauw gedreven werden. De val van Parthia kwam 
echter niet door een buitenlandse vijand, maar door binnenlandse opstand. Het Parthische rijk was nooit een hechte eenheidsstaat 
geweest en werd eerder losjes geregeerd door de Parthische elite die de regionale gouverneurs en vazallen veel vrijheid lieten zolang ze 
maar voldoende belasting hieven ten bate van hun Parthische heren. In 226 n. Chr. slaagde een autochtone (Perzische) vazal van de 
Parthen er eindelijk in het Parthische juk af te werpen en stichtte het Sassanidenrijk. 

De Kadjaren waren de heersende dynastie van 1796 tot 1925. De Europese machten Rusland en het Verenigd Koninkrijk breidden hun 
macht in Perzië stevig uit in deze periode. Perzië moest diverse noordelijke delen, waaronder het huidige Oost-
Georgië, Armenië, Dagestan, en Azerbeidzjan afstaan aan de Russen, tijdens de Russisch-Perzische Oorlog (1804-1813) en Russisch-
Perzische Oorlog (1826-1828) en de daaruit volgende verdragen van Gulistan en Turkmenchay.[1][2] 

Om een verdere expansie van de Russen tegen te gaan, ging Perzië een strategische alliantie aan met het Verenigd Koninkrijk. Zo verkreeg 
dat land diverse belangrijke commerciële belangen, waaronder het recht te boren naar aardolie. Aan het eind van de negentiende en begin 
van de twintigste eeuw werd het land gemoderniseerd en in 1906 kreeg het een parlement. Tijdens de Eerste Wereldoorlog vormden 
de Osmanen een bedreiging voor Perzië en 'verdedigden' Rusland en het Verenigd Koninkrijk Perzië én zijn strategisch belangrijke 
oliegebieden. 

 
Iran? Vrienden, collega’s en familie kijken met ongeloof en gefronste wenkbrauwen, bij het noemen van Iran als 
reisbestemming. Nochtans keert zowat iedere Iran-reiziger laaiend enthousiast terug, met verhalen over de vele 
bezienswaardigheden en vooral over de vriendelijke en gastvrije bevolking. En dan hebben de meesten zich nog 
beperkt tot de historische steden, Yazd, Shiraz en Isfahan. Als je naar Iraans Koerdistan reist gaat die 
gastvrijheid nog een flinke trap hoger, terwijl je er terecht komt in weelderig groene berglandschappen, zeker in 
het voorjaar. Verder ontdekten we in het al even groene Iraans Azerbeidzjan de rijstvelden, de authentieke 
dorpjes, kastelen en jawel een zomers strand aan de Kaspische zee. 
 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Iran
https://nl.wikipedia.org/wiki/Anatoli%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bosporus_(zeestraat)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Egypte_(land)
https://nl.wikipedia.org/wiki/India
https://nl.wikipedia.org/wiki/Syr_Darya
https://nl.wikipedia.org/wiki/250_v.Chr.
https://nl.wikipedia.org/wiki/Arsaces_I
https://nl.wikipedia.org/wiki/Parthen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kaspische_Zee
https://nl.wikipedia.org/wiki/Mithridates_I
https://nl.wikipedia.org/wiki/171_v.Chr.
https://nl.wikipedia.org/wiki/138_v.Chr.
https://nl.wikipedia.org/wiki/Medi%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/Pars
https://nl.wikipedia.org/wiki/Babyloni%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/Assyri%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/Eufraat
https://nl.wikipedia.org/wiki/Herat_(stad)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Afghanistan
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kushanrijk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Romeinse_Rijk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Armeni%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/Romeins-Parthische_oorlogen
https://nl.wikipedia.org/wiki/53_v.Chr.
https://nl.wikipedia.org/wiki/Orodes_II
https://nl.wikipedia.org/wiki/56_v._Chr.
https://nl.wikipedia.org/wiki/37_v.Chr.
https://nl.wikipedia.org/wiki/Carrhae
https://nl.wikipedia.org/wiki/2e_eeuw
https://nl.wikipedia.org/wiki/2e_eeuw
https://nl.wikipedia.org/wiki/226
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sassaniden
https://nl.wikipedia.org/wiki/1796
https://nl.wikipedia.org/wiki/1925
https://nl.wikipedia.org/wiki/Keizerrijk_Rusland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Verenigd_Koninkrijk_van_Groot-Brittanni%C3%AB_en_Ierland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Armeni%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/Dagestan
https://nl.wikipedia.org/wiki/Azerbeidzjan
https://nl.wikipedia.org/wiki/Russisch-Perzische_Oorlog_(1804-1813)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Russisch-Perzische_Oorlog_(1826-1828)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Russisch-Perzische_Oorlog_(1826-1828)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Verdrag_van_Gulistan
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Verdrag_van_Turkmenchay&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Geschiedenis_van_Iran#cite_note-1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Geschiedenis_van_Iran#cite_note-2
https://nl.wikipedia.org/wiki/Aardolie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Parlement
https://nl.wikipedia.org/wiki/Osmanen
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YOGA  VOORJAAR 2019 

Hallo allemaal,  
 

Hierbij vinden jullie nog de yogadata voor 2019. 

 

Wat kunnen wij jullie nog meer toewensen, 

dan in het komende jaar ontmoetingen met vele lieve mensen, 

waarin wij een verbondenheid voelen met elkaar, 

een eenheid, zo puur, zo waar ! 

Een jaar waarin liefde obstakels mag overwinnen 

en wij de ander en onszelf onvoorwaardelijk leren beminnen. 

Een jaar van geven en ontvangen 

zonder er iets voor terug te verlangen. 

Een jaar waarin we handelen vanuit ons hart, 

wat een gevoel geeft heel apart. 

Een jaar waarin stilte nog meer mag groeien 

zodat de bloem in ons hart mag openbloeien. 

Zou het niet fijn zijn als wij allen een hand zouden geven aan elkaar 
om samen een vredevolle stap te zetten in een fantastisch nieuwe jaar? 
Kristien Van Eeckhout 

Vrolijk Kerstfeest en een hartverwarmend 2019 toegewenst !!! 
 
   

Dru Yoga, pranayama- en meditatietechnieken    
ORGANISATIE VTB-VAB   De lessen gaan door in  

Jules Lagaelaan nr 1 – 8800 Roeselare olv. KRISTIEN VAN EECKHOUT 
Aan de hand van allerhande yogaoefeningen en sequenties, pranayama-, meditatie- en 

relaxatietechnieken  
zullen wij ons fysieke en energetische lichaam in de diepte gaan verkennen. 
De zachte oefeningen, waarbij de nadruk op bewust ademen, bewegen,  
voelen en ervaren ligt, hebben een rustgevend en meditatief karakter. 
  
DONDERDAG 17+31jan/  14+28 febr / 14+28 mrt   

MAANDAG 14+28 jan/ 11+25 febr/ 11+25 mrt   

Van 19u tot ongeveer 20u30  gelieve er rekening mee te houden dat data door onvoorziene omstandigheden kunnen 

gewijzigd worden! 

( DONDERDAG 10 JAN  Nieuwjaars meditatie avond ? wordt later bevestigd )  

Meebrengen: kussen, dekentje, yogamatje, flesje water 
 
Gelieve op voorhand in te schrijven! per telefoon of per mail 

Telefonisch:  051/77.00.04 – 0476/673151-051/20.00.52  
E-mail: vandana958@hotmail.com    

http://www.bloggen.be/yogakristien/ 

mailto:vandana958@hotmail.com
http://www.bloggen.be/yogakristien/
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NIEUWJAARSSAMENKOMST &  VERTELAVONDEN 

 
ZATERDAG 2 FEBRUARI   
2019 
 
19.30 uur kleine rode zaal 
OCAR, Kerkplein Rumbeke 
 
Nieuwjaarssamenskomst  
met verhalen, muziek, 
beelden en voorstelling van 
het jaarprogramma 
 
HET CHANSON VAN FRANKRIJK 
 
Hou je van muziek ?  
Jozef en Coghe en Dirk Lievens maakten een kleine muzikale kwis 
 
Bart Vanloo is onze gids 
 
Chanson bevat een originele en vermakelijke alternatieve geschiedenis van Frankrijk aan de 

hand van de bekendste Franse chansons. Zo dolt Serge Gainsbourg met de 

Marseillaise, belandt Vanessa Paradis in de Eerste Wereldoorlog en opent Claude François het 

merkwaardigste discobal uit de geschiedenis. Bart Van Loo wandelt door de straten van 

Parijs, laat chansons in zijn hoofd weerklinken en brengt de Franse geschiedenis swingend 

tot leven. 

 
 
 
Deelname 7 euro - een glaasje cava, 
een lekker  hapje inbegrepen  
 
Laat je iet weten als je komt ? 
Bel Kaat Vinckier  
 
0477/205970 
 
Jozef Coghe 0468/263849 
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ZATERDAG 23 FEBRUARI 2019   VERTELAVOND  

 
19.30 uur kleine rode zaal OCAR, Kerkplein Rumbeke 
 
 
Tom Vandelanoitte  -  de wonderlijke geschiedenis van de tramstatie van 
Roeselare   
 
Romain Decommere - een vertelling over 
de tramstatie  
 
Christa Vansteenkiste - levensliedjes van 
Roeselare  
 
Deelname 7 euro - een glaasje, een lekker  
hapje inbegrepen  
 
 
Maar dat was niet naar de zin van Marnik Phlypo, oprichter van de facebookpagina Roeselare Vroeger en Nu, die een laatste reddingspoging wil opzetten. “De berichten 
over de sloop leidden tot heel wat ontgoochelde reacties op Roeselare Vroeger en Nu”, weet Phlypo. “Het gaat om een gebouwtje uit de negentiende eeuw dat een unieke 
getuige is van het stroomtramverleden in onze stad en in Vlaanderen. Iemand lanceerde het idee om de tramstatie om te vormen tot museum vol foto’s van het Roeselare 
van toen. Maar de tramstatie kan meer worden dan dat. Er kan een vergaderzaaltje, een cafetaria, een buurtcentrum,... worden in ondergebracht. Zolang het maar niet 
verdwijnt.” 
 
 
De Oude Tramstatie, in Overstatie achter café Stad Brugge in de Ardooisesteenweg in Roeselare, staat er 
redelijk vervallen bij. Nochtans is dit niet alleen een prachtig gebouw, maar ook een uitzonderlijke getuige van 
het stoomtramverleden in deze stad en in ons land. Dit is immers een van de laatste overblijvende 
stoomtramstatiegebouwen met watertoren in Vlaanderen (Heverlee, Dilbeek, Schepdaal, …). Het is 
vermoedelijk zelfs het laatste waarin de metalen waterkuip is bewaard. 

Deze tramstelplaats was verbonden aan de buurtspoorlijn Hooglede-Tielt, die vanuit Hooglede door Roeselare 
liep en verder naar Ardooie, Koolskamp, Zwevezele, Wingene en Tielt. De tramstelplaats bestond uit loodsen, 
opslagplaatsen, een dienstgebouwtje, de woning van de stelplaatsoverste en het torengebouw met de 
watertank voor de bevoorrading van de stoomlocomotieven, het zogenaamde tramhuisje. De eerste tram reed 
in Roeselare uit op 24 december 1889. Naast de lijn Hooglede-Tielt kwamen er later nog twee verbindingen bij. 
Op 15 februari 1911 zag de lijn Roeselare-Staden het levenslicht. Die werd in oktober van datzelfde jaar 
verlengd tot in Woumen. Op 1 maart 1913 werd ook de tramlijn Roeselare-Westrozebeke-Langemark 
opgestart. De stoomtrams verdrongen in die periode de paardentrams. Tijdens de Eerste Wereldoorlog werden 
de tramlijnen volop benut als bevoorradingssysteem voor het front. Maar in de jaren '30 daalde het succes. In 
1936 schafte men de lijn Hooglede-Roeselare af. 
De erfgoedwaarde van dit gebouw behoeft dus geen betoog. 

  

http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-roeselare/stoomtram-dook-eind-19e-eeuw-in-stadsbeeld-op-a1919799/
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ZATERDAG 23 MAART 2019 
 

 VERASSENDE VERTELLING  &  Music MAESTRO deel 2  

 
 
- VERRASSENDE VERTELLINGEN  - naam verteller wordt meegedeeld 
- HET CHANSON VAN FRANKRIJK   - DEEL  2  
 
Hou je van muziek ?  
Jozef en Coghe en Dirk Lievens maakten een kleine muzikale kwis 
 
Bart Vanloo is opnieuw onze gids 
 
Chanson bevat een originele en vermakelijke alternatieve geschiedenis van Frankrijk aan de 

hand van de bekendste Franse chansons. Bart Van Loo wandelt door de straten van Parijs, 

laat chansons in zijn hoofd weerklinken en brengt de Franse geschiedenis swingend tot 

leven. 

 
 
Deelname 7 euro - een glaasje cava, een lekker  hapje inbegrepen  
 
Laat je iet weten als je komt ? 
Bel Kaat Vinckier  
 
0477/205970 
 
Jozef Coghe 0468/263849 
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ZONDAG 27 JANUARI  TONEEL FRANS-VLAANDEREN  - NOORDPEENE  

We vertrekken om 13.30 uur op het kerkplein in Rumbeke,  en gaan in de namiddag om 16 uur  naar 
het toneel -  kostendelend meerijden kan - bel  0495/68.56.53 - Een uurtje rijden tot in Cassel. 

Ik heb een  12 tal kaarten gereserveerd.  Voor de rappe - eigen vervoer aub. Enkele mensen kunnen 
mee met mij.    

NOORDPEENE  - Maison de la Bataille    -    16 UUR TONEEL  
 
We schrijven 1978. Nog geen computers, laptops, tablets, gsm's - laat staan smartphones.  
 
Wel televisie! De olietanker Amoco Cadiz die op de kust van Bretagne een vreselijke natuurramp  
veroorzaakt, Bernard Hinault die de Ronde van Frankrijk wint, en Nederland die met Johan Cruijff de  
finale van het WK voetbal verliest van Mario Kempes' Argentinië. De Italiaanse politicus Aldo Moro  
en zijn vijf lijfwachten werden vermoord door de Rode Brigades, de kersverse paus Johannes -Paulus  
de Eerste overleed na 33 dagen pontificaat in onverklaarbare omstandigheden, en de eerste Poolse  
paus Johannes—Paulus de Tweede kwam aan het hoofd van de kerk. Beelden die in het collectief  
geheugen gegrift staan.  
En op de radio....Jacques Bril overleed dat jaar, Claude Frangois werd geëlektrocuteerd in zijn  
badkamer en liet het leven , en de leperse groep Once More van Alain Tant won de eerste Rockrally.  
l'amour ga fait chanter la vie' zong Jean Vallée in 1978 en werd daarmee voor België tweede op het  
Eurosongfestival, na Israel met 'Abanibe'.  
En in het dagelijkse leven? Wel in 1978 deed Eddie Vanrenterghem zijn plechtige communie!  
In die tijd werd de plechtige communie — in tegenstelling tot tegenwoordig- nog thuis in de  

huiskamer gevierd. Zo ook bij de arbeidersfamilie van Eddie. Bij mama 
Yvonne —Vontje voor de  
vrienden- en papa Robert, moeten-de sofa, de televisie en de meubels plaats 
maken voor een  
heuse feesttafel, ter ere van de communicant. Maar vooral ter ere van de 
genodigden. Mama Vontje  
werkt knie over elleboge' om het de gasten naar hun zin te maken: de 
'geestige' nonkel Willie en  
zijn bazige vrouw tante Anna, die komen mee tafelen, de buren Nicole en 
haar pantoffelheld  
Frangois die ook graag van de partij zijn, evenals nicht Jacqueline die haar 
echtgenoot heeft  
thuisgelaten. Een bont en vooral 'bourgondisch' gezelschap. Er wordt 
gegeten en gedronken,  
gelachen en gezwansd, nog wat gegeten en gedronken, nog meer gelachen 

en gezongen. 't Is kermis  
begot een goed gemarineerd Vlaams familiefeest! En ja hoor: als de drank is in de man, dan...  
En dat, beste toneelliefhebbers, is op zich al volkstheater van de bovenste plank. Een kluifje naar de  
hand van Flor Barbry's Volkstoneel voor Frans-Vlaanderen. Een vette 'tellore' humor', een vleugje  
'tranche de vie', een ietsepietsie ironie, en bijzonder veel herkenbaarheid!  
De tekst werd door Roland Delannoy naar de streektaal en —situatie bewerkt. Maar deze keer  
regisseert hij niet. Gastregisseur Eddy Huys, die al vele jaren ervaring heeft bij toneelgroep De  
Vlaamsche Vrienden uit Reningelst , en al een 5-tal keren met onze groep op de planken stond,  
neemt de regie van onze enthousiaste ploeg over.  
 
Een leutige en aangename toneelavond toegewenst. 
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ZONDAG 31 MAART 2019  - CASSEL  en BREUGEL  

We vertrekken om 10.00 uur op het kerkplein in Rumbeke, maken een wandeling in 
Cassel, nemen een aperitief , eten wat in ZERKEL  en gaan in de namiddag naar de 
tentoonstelling- kostendelend meerijden kan - bel  0495/68.56.53  

 
 

Feesten en Kermissen ten tijde 
van Brueghel 
TENTOONSTELLING 
16 maart - 14 juli 
 

Nu Europa de 450e verjaardag van het overlijden van Pieter Bruegel de Oude viert, organiseert het Musée de 

Flandre een feest door middel van een vrolijke optocht die alle zalen zal overspoelen. 

We kunnen ons allemaal wel een beeld vormen van de onstuimige Vlaamse kermissen met dansende,  

drinkende en brassende boeren op de tonen van een doedelzak. We leggen daarbij uiteraard een verband met Pieter Bruegel de Oude, een geniale schilder. Hij kan ons als geen ander 
mee op sleeptouw nemen, maar zijn feesten doorspekt met details, personages en symbolen worden populair dankzij een hele generatie getalenteerde schilders. Zijn tijdgenoten Marten 
van Cleve en Pieter Balten zouden hem later opvolgen met onder anderen zijn twee zonen Pieter II en Jan I. Ze geven blijk van durf door onophoudelijk zijn modellen nieuwe vorm te 
geven. Ten tijde van de Bruegels waren platvloerse en schelmse feesten niet alleen een voorrecht voor de boeren. Ze werden ook gekleurd door galante scènes waarin de vleselijke 
genoegens werden bejubeld. 

Een ongebreidelde duik in twee eeuwen vermakelijkheden, dans en muziek!  

8€ / réduit 6€ / gratuit pour les moins de 26 ans   /Audioguide (2€)  / Visite guidée (1h15) /Le samedi et le dimanche à 14h30 et 16h  /Du mardi au vendredi aux vacances scolaires 
(zone B) à 14h30 
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AQUAREL  MET GRETA SABBE 

DATA VOORJAAR 2019 “SCHILDEREN” 
 
“ HET LICHT VAN DE ZON  
   ZAL IK MENGEN  
   MET DE GEUR VAN AARDE 
   EEN STRELING WIND  
   VOEG IK ERAAN TOE  
   SAMEN MET  
   HET GELUID VAN WATER“    (Marianne Aerssens uit Symforosa,  
                                                           Kracht van kunst) 
 
 
“ ’t REGENBOOGPALET” 
 
WAAR: “DE LEEST” Sint-Jorisstraat 62, 8870 Izegem 
 

 
organiseert voor enthousiaste aquarellisten, schilders en tekenaars 
vanaf januari 2019 
een nieuwe reeks om jullie “kijktalent, schilderskwaliteiten en 
schetsplezier” te ontdekken  
en te ontplooien. 
 
AQUARELLEREN Basis – Acryl (1° jaar en 2° jaar) / TEKENEN 
AQUARELLEREN Verdieping – Eigen stijl ontwikkelen (vanaf 3° jaar )  
 
Data: jaarcursus op dinsdagavond, telkens van 19.00 u. tot 22.00 u. 
2019: 15 jan., 22 jan., 5 febr., 19 febr., 12 maart, 26 maart, 2 april,  23 april, 7 mei, 14 mei, 
          4 juni.  
            
___________________________________________________________________________    
 
    
ORGANISATIE EN INLICHTINGEN: GRETA SABBE: 051/74 67 78 
                                                                 greta.sabbe@skynet.be 
___________________________________________________________________________ 
 
“SCHILDEREN/ AQUARELLEREN/ TEKENEN”  
 
Met feestelijk GEEL. 
Met stralend ORANJE van blijheid.  
Met een spikkeltje PAARS van ontroering. 
Met fris GROEN waar levenslust in schuilt. 
Met warm ROOD voor het geluk dat je verdient. 
Met helder BLAUW voor het vertrouwen in 2019. 
                                  (naar Kris Gelaude) 

 

 

mailto:greta.sabbe@skynet.be
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VTB KULTUUR - NATUURSTAPPERS  - WANDELEN & GENIETEN van 
Cultuur & Natuur  

we verzamelen om 13.30 uur in Rumbeke- kerkplein , wie kostendelend mee wil, 
graag een telefoontje vooraf  0495/68.56.53 - de DERDE ZONDAG van de MAAND  

ZONDAG 20  JANUARI 2019  -  BRUGGE  -  

13.30 uur kerkplein Rumbeke voor wie mee wil - Om 14.30 uur verzamelen aan  het 
ZAND  tegenover het begin van de Steenstraat   

Een tochtje door stille hoekjes van Brugge  

 

ZONDAG 17 FEBRUARI 2019  - IEPER,  

verzamelen aan de Menenpoort  

een kennismaking met het verstilde ieper, de kazematten,  

 

ZONDAG 17 MAART 2019 - DIKSMUIDE -  

afspraak : verzamelen op de Markt tov het stadhuis 

genieten van het park, dichteres Maria Doolaeghe en andere verrassingen uit de 
Boterstad.   

 

Onze wandelingen zijn rustig en blijmoedig. We wandelen tussen de 5 en 7 km en 
voorzien een pauze tijdens of op het eind. Breng gerust vrienden mee. Wie ook een 
wandeling wil uitstippelen kan dit gerust melden aan Dirk Lievens 0495/68.56.53 of 
aan Wim Vanhulle 0498/37.99.45 of Carine Cappelle 0499/13.25.21 

 

Meer info www.vtbkultuur en zoek naar Roeselare Gezelle  

binnenkort wordt onze website aangepast. Nog op zoek naar iemand die ons boekje in een 
pdf formaat kan opstellen. We hebben geen electronische nieuwsbrief in onze afdeling.  

 

 

 


