
Hallo	beste	vtbKultuurvrienden	en	-vriendinnen,

eerlijk,	 is	 er	 iemand	die	 echt	 nog	wijs	 raakt	 over	wat
nog	kan	en	mag	en	hoe?	Persoonlijke	bubbel,	sociale
bubbel,	 horecabubbel,	 kampbubbel,	 sportbubbel,

binnen-	en	buitenevenementen,....	Zelfs	een	kat	vindt	er	nauwelijks	nog	haar	jongen
in	terug.
Het	zij	zo,	wij	mogen	dromen	en	hopen	maar	ondanks	ons	optimisme	moeten	wij	er
anderzijds	 toch	 ernstig	 rekening	 mee	 houden	 dat	 dit	 verdomde	 virus	 nog	 steeds
ronddwaart	 terwijl	 de	 enige	 echte	 oplossing	 een	 vaccin	 lijkt	 te	 zijn.	 Het	 blijft
ondertussen	 dus	 onverbiddelijk	 geduldig	 afwachten	 en	 verbijten.	 "Het	 nieuwe
normaal"	is	nog	niet	meteen	voor	morgen.
Wij	 hebben	 daarom	 alles	 nog	 eens	 mooi	 op	 een	 rijtje	 gezet	 of	 toch	 proberen	 te
zetten	en	denken	jullie	onder	de	huidige	regels	toch	een	leuke	vrij	zeker	coronavrije
activiteit	 te	kunnen	voorstellen	om	zo	stilaan	en	voorzichtig	vanaf	september	terug
te	keren	naar	een	meer	normale	werking.	Eindelijk	wat	balletjes	in	de	Coronasoep...
Hieronder	 vinden	 jullie	 de	 uitnodiging	 voor	 onze	 activiteit	 van	 20	 september	 in
Oostende:	 onze	 "Ensordag"	 en	 een	 uiteraard	 héél	 summier	 overzicht	 voor	 de
volgende	 maanden.	 Daarbij	 staat	 ook	 te	 lezen	 hoe	 we	 deze	 uitstap	 zullen
aanpakken	om	alles	veilig	en	wel	te	kunnen	organiseren	en	beleven.
Voor	elke	komende	activiteit	vragen	we	iedereen	een	eigen	mond-neusmasker	mee
te	brengen.
Wij	hopen	op	een	talrijk,	spoedig	en	veilig	weerzien.	Wij	vernamen	immers	dat	ook
onze	 afdelingen	 niet	 gespaard	 bleven	 van	 de	 Corona-aanvallen.	 Gelukkig,	 voor
zover	 dit	 woord	 in	 deze	 context	 kan	 gebruikt	 worden,	 op	 één	 spijtig	 (gekend)
overlijden	na	 zonder	 grote	gevolgen	of	 nasleep.	Wij	wensen	alle	 getroffenen	 veel
moed,	 sterkte	 en	 doorzettingsvermogen	 in	 de	 aanloop	 naar	 gezondere
omstandigheden.	 Blijf	 jullie	 gezond	 houden,	 zorg	 goed	 voor	 jullie	 zelf	 en	 jullie
naasten.	Vergeet	vooral	de	10	Corona	vuistregels	niet!!

Heb	 je	 een	 vraag?	 	 Contacteer	 Jos:	 051	 69	 07	 65	 of	 0474	 67	 80	 55	 of
jos.roeselare@vtbkultuur.be

Terloops,	de	oude	stadsbeelden	(foto's)		in	de	rand	opgemerkt	en	herkend?	Kunnen
jullie	ze	thuiswijzen?

Met	de	beste	vtbKulturele	groeten	van	jullie		bestuursteam.
	

Vera,	Jos,	Katy,	Marc,	Nadine		

Goed	nieuws
	

ZONDAG	20	SEPTEMBER	2020:

onze	ENSORDAG	in	OOSTENDE
	

Wij	 zijn	 uitermate	 blij	 jullie	 te	 kunnen	 uitnodigen	 op
onze	eerste		voorzichtige	Coronaproof-activiteit!!
Een	unieke	gelegenheid	om	naast	het	culturele	aspect
ook	 onze	 sociale	 banden	 te	 vernieuwen	 door	 leuke
contacten	en	bijpraten		wanneer	mogelijk	(trein,	lunch,
scheeglas,	...)
	

Ons	ENSOR-PRORAMMA
	

-	08.40:	Samenkomst	station	Roeselare	–	Iedereen	zorgt	voor	zijn	eigen	treinticket
OPMERKING;	 de	 GRATIS	 treinticketten	 zouden	 volgens	 de	 laatste	 inlichtingen
pas	vanaf	oktober	beschikbaar	gesteld	worden.
-	08.54:	Sp	1	vertrek
-	09.22/09.3	:	Brugge	overstap	Sp	8/Sp	10
-	09.52:	Aankomst	Oostende	Sp	5
-	 10.00:	 samenkomst	 Natiënkaai	 (uitgang	 station)	 met	 niet-meetreinende	 deel-
nemers
-	10.00	-	10.20:	Wandeling	naar	het		(vernieuwde)	Ensorhuis	(Vlaanderenstraat	22)
-	 10.30	 -	 12.30:	 Bezoek	 Ensorhuis	 met	 audiofoon;	 toegang	 in	 groepen	 van	 10
personen	per	kwartier	(bezoektijd	=	+/-	1.30	Hr)
-	12.30	–	12.40:	Wandeling	naar	“De	Koekoek”
-		13.00	–	14.15:	Lunch	(apero,	kip	met	frieten	of	brood,	en	drank)
-	14.30	–	15.45:	Gegidste	wandeling	 (start	 aan	het	Ensorhuis)	 in	groepen	van	10
per	gids
-	16.00	-	…	:	Scheeglas	(locatie	later)
-	Terugkeer	naar	believen,	treinen	om	het	uur:
•	18.09:	Sp	5	-	overstap	Brugge	Sp9/Sp8	18.23/18.38	-	Roeselare	19.02	Sp	2
Zelfde	schema	om	19.09,	20.09…
•	Of	rechtstreeks	17.47	Sp	9	-	Roeselare	18.42	Sp	2
Zelfde	schema	om	18.47,	19.47,	...

INSCHRIJVING	VOOR	WOENSDAG	09	SEPTEMBER	 	 bij	Vera:	 	051	24	09	03	 -
0473	23	53	51	-	vanheevera@gmail.com
	

BETALING	
Deelnameprijs:	 uitzonderlijke	coronaproofprijs:	 leden:	 43	 euro	pp,	 niet-leden:	 46
euro	 pp.	 Toegang,	 gids,	 dranken	 en	 eten	 dus	 naar	 goede	 gewoonte
alles	inbegrepen.
Te	 betalen	 (geld	 op	 de	 rekening)	 VOOR	 09	 september	 op	 de	 bankrekening
van	 vtbKultuur	 Rolarius:	 BE27	 6528	 2249	 1273	 	 met	 vermelding:	 Ensor	 ...
personen

	LET	WEL!!!!
VERPLICHTE	VOORAFGAANDE	INSCHRIJVING		

en	GEEN	HERINNERINGSBERICHTEN!!!
	

ADMINISTRATIEVE	CORONARICHTLIJNEN
	

Om	 te	 voldoen	 aan	 de	 geldende	 voorschriften	 is	 een	 voorafgaande	 inschrijving
verplicht!	Wij	 zullen	ons	ook	op	elk	ogenblik	opsplitsen	 in	Ensor-bubbels	van	10
personen	 inclusief	 het	 begeleidend	 bestuurslid.	 Iedereen	 draagt	 ten	 allen	 tijde,
behalve	 bij	 de	 lunch	 en	 het	 scheeglas,	 zijn	 eigen	 mond-neusmasker	 op	 de
voorgeschreven	wijze.
We	houden	ook	de	sociale	afstand	van	1,50	m.	
Wij	 zullen	 eveneens	 een	 administratief	 logboek	 bijhouden.	 Daarom	 vragen	 wij
iedere	deelnemer	om	zo	mogelijk	bij	de	inschrijving	op	te	geven	met	wie	men	graag
in	dezelfde	Ensorbubbel	zit.	Wij	zullen	dan	pogen	om	aan	zoveel	mogelijk	wensen
te	voldoen.
Bij	 het	 vertrek	 in	 de	 stationshal	 zullen	 we	 de	 samenstelling	 van	 de	 bubbels
meedelen.	Zeker	daar	dienen	de	afstands-	en	maskerregels	nauwgelet	opgevolgd
te	worden.	Hoe	jammer	ook:	geen	handjes	noch	kusjes!!!
De	 bubbels	 gelden	 overal;	 bij	 het	 vertrek,	 op	 de	 trein,	 tijdens	 de	 verplaatsingen,
bezoeken,	lunch,	wandeling	en	scheeglas.

Organisatorisch	 zien	 wij	 ons	 wel	 verplicht	 om	MAXIMAAL	 slechts	 30	 personen
(inclusief	de	begeleidende	bestuursleden!!)	te	laten	deelnemen	waarbij	"eerst	komt,
eerst	maalt"	de	regel	is.	Tijdig	inschrijven	en	betalen	dus!!

Wij	 hopen	met	 deze	 eerste	 activiteit	 sinds	 de	 lockdown	 opnieuw	 de	 culturele	 en
vriendschapsbanden	te	kunnen	opnemen	als	een	eerste	stap	naar	betere	tijden.

	Even	wat	nadere	toelichting
	

Stap	binnen	in	het	vernieuwde	James	Ensorhuis
James	 Ensor	 woonde	 en	 werkte	 in	 de
Vlaanderenstraat	tot	aan	zijn	dood	in	1949.
Daarvoor	 woonde	 hij,	 samen	 met	 zijn	 ouders,	 wat
verderop.	 Na	 zijn	 dood	 werd	 het	 onaangeroerde
woonhuis	gepromoveerd.
Het	 gloednieuwe	 belevingscentrum	 omvat	 het	 woonhuis	 van	 Ensor	 en	 vijf
interactieve	belevingsruimtes.	Je	wekt	Ensors	schilderijen	 tot	 leven,	 snuistert	 in
zijn	interieurspullen	en	carnavalsmaskers,	neust	in	zijn	brieven	en	foto's	en	daarna
mag	je	piepen	in	zijn	authentieke	woon-	en	werkplek.	Of;	thuiskomen	bij	Ensor.
	

Ontdek	buiten	de	stad	van	Ensor
De	 gloednieuwe	 Ensorwandeling	 neemt	 je	 mee	 door	 zijn	 geliefde	 Oostende.
Onderweg	vertelt	hij	over	zijn	leven	en	werk	en	onthult	hij	geheimen	over	zijn	stad
en	 vrienden.	 Start	 aan	 Het	 James	 Ensorhuis	 en	 daarna	 wordt	 je	 langs	 13
pleisterplekken	 geloodst.	 Onderweg	 en	 bij	 elke	 stop	 krijg	 je	 de	 bijhorende
informatie.	Een	mix	van	kunstzinnige	plaatsen	en	hotspots.

Minder	opwekkend	nieuws:	onze
deelname	aan	concerten	is	met	de	dag

onzekerder.

	
-	Het	concert	van	I	Muvrini	in	CC	De	Spil	op	zondag

04	oktober.
Wij	ontvingen	deze	week	het	bericht	dat	dit	concert	opnieuw	NIET	DOORGAAT	en
verplaatst	werd	naar	.....	houdt	jullie	vast	....	zaterdag	2	oktober	2021!!!
Jullie	bestuursteam	meent	dat	dit	evenwel	veel	te	ver	in	de	onzekere	toekomst	ligt
en	heeft	daarom	beslist	om	deze	activiteit	momenteel	volledig	te	schrappen.
De	14	leden	en	sympathisanten	die	nog	ingeschreven	waren	zullen	eerstdaags	hun
bijdrage	 terugbetaald	 krijgen.	 Mogen	 wij	 hen	 echter	 vriendelijk	 maar	 dringend
vragen	 om	 ons	 (jos.roeselare@vtbkultuur.be)	 hun	 bankrekeningnummer	 en	 de
naam	van	de	rekeninghouder	te	bezorgen	om	deze	terugbetaling	vlot	en	zo	snel	als
mogelijk	te	kunnen	uitvoeren?

-	 De	 uitvoering	 van	 de	 "Carmina	 Burana"	 op	 woensdag	 18	 november	 in	 de
Kursaal	Oostende.	Hiervoor	is	er	geen	verder	nieuws	maar	een	schrapping	van	de
activiteitenkalender	wordt	wel	overwogen.	Hiervoor	consulteren	wij	eerst	nog	onze
zusterafdeling	 Oostende	 waarmee	 wij	 hiervoor	 nauw	 samenwerken.	 Wij	 houden
jullie	op	de	hoogte.

-	Het	jaarlijkse	Galaconcert	van	het	Militair	Commando	van	de	Provincie	West-
Vlaanderen	 in	 de	 Brugse	 Stadsschouwburg	 is	 gepland	 op	 donderdag	 12
november	maar	ook	hier	geldt	volledige	onzekerheid.	Wij	wachten	daarom	nog	wat
af.

Deze	balletjes	zitten	voor	het	ogenblijk	dus	niet	(meer)	in	de	soep.
Hoe	 het	 komende	 toneelseizoen	 zal	 kunnen	 doorgaan	 is	 echt	 koffiedik	 kijken.
Zonder	balletjes	dus	uiteraard...

Nieuws	van	de	Leesclub...
	

	Ook	hier	haalde	het	virus	alles	grondig	overhoop.	Niet
alleen	werd	Lil	geveld	door	dit	onding,	gelukkig	zonder
hospitalisatie	en	al	te	erge	nasleep	maar	geen	enkele
sessie	is	sinds	de	lock-down	kunnen	doorgaan.
Gezien	 de	 dwingende	mond-neusmaskerplicht	 en	 de
sociale	 afstandsregel	 is	 een	 samenkomst	 met
boekbespreking	praktisch	gezien	niet	doenbaar.	Jammer	genoeg	is	het	ook	hiervoor
verder	hoopvol	afwachten	op	ruimere	mogelijkheden.
Lili	 zal	 de	 leden	 nog	 aanschrijven	 maar	 iedereen	 mag	 haar	 zijn	 of	 haar
boekenleesparade	doorsturen:		lil.matthys@outlook.com

En	wat	verder	op	de	activiteitenkalender??...	
Iedereen	zal	begrijpen	dat	momenteel	alles	 tot	nader
order	 is	 opgeschort.	 Veel	 over	 de	 tekomstige
activiteiten	 is	 er	 zodoende	 spijtig	 genoeg	 niet	 te
vertellen.	Wij	 bereiden	 mogelijke	 ze	 wel	 met	 stevige
hardnekkigheid	stilletjes	verder	voor.	Wij	houden	jullie
in	ieder	geval	op	de	hoogte.
Daarom	 ook	 geen	 nieuwe	 versie	 van	 de

activiteitenkalender.	Zoals	eerder	gemeld	is	de	jaarlijkse	provinciale	Brusseldag	van
zaterdag	28	november		eveneens	geschrapt.
Voor	 2021	 nemen	wij	 ons	 voor	 om	 zoals	 in	 het	 verleden	 samen	met	 de	 afdeling
Oostende	 de	 culturele	 reis	 'Normandie	 impressioniste"	 te	 hernemen	 zij	 het	 allicht
onder	aangepaste	vorm	en	misschien	wat	langer.	Wij	bleven	immers	dit	jaar	ferm	op
onze	 reishonger	en	er	 is	 zodoende	een	culturele	achterstand/reserve	waaruit	 kan
geput	worden...
En	ook	Parijs	staat	op	ons	verlanglijstje	wellicht	als	een	korte	meerdaagse	uitstap.
Hopelijk	kleurt	de	lichtstad	dan	niet	langer	"toeristisch	rood"...

	
Deze	Nieuwsbrief	is	uitgegeven	door

het	Bestuursteam	van
vtbKultuur	Rolarius	Roeselare,

Anders	op	Stap	Rumbeke/Roeselare	en
de	Leesclub	Izegem-Roeselare.

	

*	Katy	Vanpeteghem:		0498.	81	61	93	-	ticavp@gmail.com
																		
*	Nadine	Vermeersch:		0496	38	91	76	–	nadine-vermeersch@hotmail.be

*	Vera	Vanhee;		051	24	09	03	-	0473	23	53	51	-	vanheevera@gmail.com:

*	Marc	Bogaert:	051	20	63	64	-	0477	83	25	85	-	mbprojects@skynet.be
	
*	Jos		De	Jonghe:	051	69	07	65	-	0474	67	80	55	-	jos.roeselare@vtbkultuur.be

Bankrekeningnummer	van
vtbKultuur	Anders	op	Stap:	BE75	6528	2295	4651	
vtbKultuur	Rolarius:	BE27	6528	2249	1273

	
Wij	hopen	van	harte	jullie	opnieuw	heel	talrijk	en	gezond	te	mogen

begroeten	bij	de	doorstart	van	onze	activiteiten!!

Like	ons	op	Facebook Website

vtbKultuur	Rolarius	Roeselare,	Anders	op	Stap
Rumbeke/Roeselare	en	de	Leesclub	Izegem-
Roeselare	organiseren	culturele	activiteiten	in
jouw	buurt.

Bekijk	de	webversie

Rolarius	Roeselare
Anders	op	Stap	Rumbeke/Roeselare

Leesclub	Izegem-Roeselare

Coronasoep	met	bubbels	maar	zonder	veel	balletjes

	

Deze	e-mail	is	verstuurd	aan	{{email}}.
Als	u	geen	nieuwsbrief	meer	wilt	ontvangen,	kunt	u	zich	hier	afmelden.

U	kunt	ook	uw	gegevens	inzien	en	wijzigen.
Voor	een	goede	ontvangst	voegt	u	jos.roeselare@vtbKultuur.be	toe	aan	uw	adresboek.
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