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Beste cultuurvrienden, 

 

Onze plannen, dromen en vooruitzichten verdwenen als sneeuw voor de zon. Het samenleven, ontmoeting, 

interactie en dynamiek werden herleid tot huisarrest, bubbels en afstand nemen. Corona bepaalt nu al enkele 

maanden ons leven, overheerst nog steeds de gesprekken en zorgt sinds de versoepeling voor verwarring en 

voor een aparte, vreemde sfeer. Het is ook nog koffiedik kijken of onze activiteiten in het najaar kunnen 

doorgaan. Die onzekerheid geeft ons een ongemakkelijk gevoel en maakt ons wat mistroostig. Dit 

vtbKultuur-jaar zouden we met uitgestoken hand naar onze “buren” stappen; een jaarthema dat nu wat 

wrang in de oren klinkt, maar dat we wilden doortrekken in enkele activiteiten zoals de lezing “De 

Taalgrens” door Brigitte Raskin n.a.v. Vlaanderen Feest, een daguitstap naar de omgeving van St. Omer en 

naar de grens- en vestingstad Rocroi in de Franse Ardennen. Jammer, ook al kunnen we stap voor stap wat 

meer aan het sociaal leven wennen, de grenzen gaan moeizaam open. Bovendien zijn groepsuitstappen en –

reizen in een wereld met mondmaskers en social distancing geen optie als zelfs een handdruk al verboden is. 

Het virus ontneemt ons het warme contact met familie en vrienden. Sociale media helpen, maar vervangen 

geen echte contacten. 

De balans vinden tussen gezondheid, economie en sociaal welzijn is en blijft een moeilijke opgave. Zelfs al 

zou alles toegelaten zijn, zal de angst voor het virus ons nog parten spelen en wordt het opstarten van onze 

activiteiten niet evident. De kans is groot dat we voor lange tijd met pieken en dalen zullen te maken hebben. 

En toch zal, zoals aan alles, ook aan deze pandemie wel eens een einde komen en zullen we weer 

onbevangen met elkaar kunnen omgaan. We kijken er alleszins graag naar uit! 

We geven jullie toch graag een beetje informatie om het Cultuurvuur onder onze leden warm te houden. 

Tot eind augustus namen wij als bestuur spontaan de beslissing alles te annuleren hetgeen in de “Affligem 

gespot “ van 15 mei, blad dat enkele dagen 

geleden in Affligem in de bus viel, prompt werd 

bevestigd.  

Rondvraag onder onze leden                

Op zondag 20 september stond op ons 

programma een busuitstap naar de grens- en 

vestingstad Rocroi, mooi gelegen in de Franse 

Ardennen, met o.a. een boottochtje op de Maas 

en een bezoek aan de stad en de stervormige 

Vauban vestingen. Om ons als bestuur in staat te 

stellen na te gaan of deze prachtige dag haalbaar 
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is, wensen wij u te vragen met een kort mailtje aan te geven of u het zou zien zitten aan deze uitstap deel te 

nemen. (Dit is geen inschrijving, maar een simpele peiling naar jullie intenties en de uitstap kan 

uiteraard enkel en alleen doorgaan indien de versoepelingen dit toelaten) 

Naargelang het aantal positieve antwoorden kunnen wij dan uitmaken of een bus reserveren mogelijk is of 

niet. De prijs voor de uitstap kunnen we nu nog niet meedelen, maar om u een idee te geven zou die tussen 

de € 78 en € 90 liggen).  

 

In afwachting van betere tijden wensen wij u allen een goede gezondheid toe .  
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