
BELANGRIJKE	ADMINISTRATIEVE	MEDEDELING

Jullie	zijn	dus	bij	ons	 in	één	keer	 lid	van	 twee	afdelingen,	Rolarius	en
Anders	 op	 Stap	 met	 de	 Leesclub..	 Uiteraard	 krijgen	 jullie	 met	 jullie
vtbKultuurpas	 ook	 toegang	 tot	 de	 activiteiten	 van	 alle	 andere
afdelingen.

Tot	zover	zijn	er	geen	pijnpuntjes	maar	naar	gelang	de	organiserende
(Roeselaarse)	afdeling,	Rolarius	of	Anders	op	Stap,	dienden	 jullie	zich

in	te	schrijven	bij	deze	afdeling	en	dat	was	niet	steeds	even	duidelijk.	Om	de	administratie	en
communicatie	transparanter	te	maken	gebeuren	ALLE	inschrijvingen	vanaf	nu	op	één	enkel	e-
adres	nl:	"	rolaosroeselare@gmail.com	"
Dus	nog	enkel	één	enkel	inschrijvingspunt	en	ook	geen	telefonische	inschrijvingen	meer.
	
Wat	de	betalingen	betreft	is	er	om	organisatorische	reden	GEEN	verandering:
-	voor	lidgelden	en	wandelingen,	activiteiten	georganiseerd	door	vtbKultuur	Anders	op
Stap:	BE75	6528	2295	4651	
-	voor	evenementen	georganiseerd	door	Rolarius;	vtbKultuur	Rolarius:	BE27	6528	2249
1273

Op	de	aankondigingen	en	uitnodigingen	in	de	nieuwsbrieven	staat	telkens	de	organiserense
afdeling	vermeld	mét	het	bijhorende	banknummer.

TIP
	
De	meest	geschikte	toegang	(met	parking!)	gebeurt	normaal	langs	de
Pastoor	Slossestraat	(Parochiaal	Centrum	Den	Hazelt).
De	ingang	van	de	Polyvalente	zaal	is	aan	de	achterzijde	van	het	OCAR."
	

ZONDAG	28	NOVEMBER	2021	
GEGIDSTE	THEMAWANDELING	in	GELUVELD

In	 het	 kader	 van	 onze	 jaarlijkse	 Flanders	 Fields-wandeling
plaatsen	 wij	 dit	 jaar	 het	 accent	 op	 het	 leven	 van	 Juffrouw
Léonie	Keingiaert	de	Gheluvelt,	de	kasteeldame	van	Geluveld
die	 in	1921,	dus	100	 jaar	geleden,	de	allereerste	vrouwelijke
burgemeester	van	ons	land	werd.
Meer	over	Juffrouw	Leonie	vinden	jullie	hier.	(klikken)

	
PROGRAMMA

*	13.30:	Samenkomst	parking	Rumbeke	(frietkot/Carrefour)
*	 14.30:	 Samenkomst	 Geluveldplaats,	 8980	Geluveld	 	 (Zonnebeke)	 /start	 wandeling	 o.l.v.	 de
gids	Mario	Dujardin
*	16.30:	einde	van	de	wandeling/	scheeglas	in	"In	't	Paradijs"	(Menenstraat	257,	8980	Geluveld)
*	Terugkeer	naar	eigen	mening
	

BIJDRAGE
*	leden	vtbKultuur;	10	euro	per	persoon	(scheeglas	inbegrepen)
*	VTP	:	5	euro	per	persoon
*	niet-leden	betalen	12	euro	per	persoon
Betaling	op	de	bankrekening	van	"Anders	op	Stap":	BE75	6528	2295	4651	met	vermelding
"GELUVELD	-	...	personen)
	

INSCHRIJVING	VOOR	ZATERDAG	20	NOVEMBER	2021
ENKEL	EN	ALLEEN	per	e-mail	op	rolaosroeselare@gmail.	com
Vermeld	 zeer	 zeker	 ook	 of	 je	 al	 dan	 niet	 vervoer	 wenst	 en	 in	 voorkomend	 geval	 hoeveel
passagiers	je	nog	kan	meenemen.
Merk	wel	op!!!	Het	maximaal	aantal	deelnemers	is	25!!!

Niets	vergeten???

Je	vtbKultuurpas	reeds	hernieuwd	voor	....	2021???
Niet	langer	uitstellen!!!	De	administratieve	molen	is	trager	dan
jullie	bestuursteam...
Wie	zich	nu	nog	meteen	in	orde	stelt	kan	alsnog	meegenieten
van	onze	jaarlijkse	bijeenkomst	(zie	de	uitnodiging).
Hoe	je	dit	doet?	jos.roeselare@vtbkultuur.be
Welkom	terug	in	de	schoot	van	de	meest	gezellige	en	creatieve	vtbKultuurafdeling	uit	Roeselare
en	ruime	omgeving!!!

TER	HERINNERING
WIE	ZIJN	LIDMAATSCHAP	VOOR	2021		HEEFT	BETAALD	en	dus	zijn	vtbKultuurpas	2021
heeft	 ontvangen	 IS	 METEEN	 EN	 ZONDER	 VERDERE	 BIJDRAGEN	 OOK	 LID	 VAN
vtbKultuur	VOOR	2022!!

TOCH	NOG	EVEN	JULLIE	AANDACHT!!!
Onze	cultuurvrienden	van	"Het	Spiegeltheater"	spelen	"	Een	kat	op	een	heet
zinken	dak"	van	Tennessee	Williams	in	een	regie	van	Evelien	Van	Hamme,	een
kanjer	van	een	stuk	in	de	film-	en	theaterwereld!
Locatie:	"De	Ruiterkapel",	Piljoenstraat	2	(De	Ruiter)

Speeldata:	4,	7,	10,	11,	13,	17	&	18	december	telkens	om	20.00	uur.
Ook	op	05	dec	om	1700	uur,	19	dec	om	11.00	uur	en	op	19	dec	om	11.00	uur..
Telefoon:	051	20	74	14
Zeer	sterk	aanbevolen!!!

Deze	Nieuwsbrief	is	uitgegeven	door	het
Bestuursteam	van	vtbKultuur	Rolarius	Roeselare,

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

	
	
	

*	Vera	Vanhee:	051	24	09	03	-	0473	23	53	51-	vera.vanhee1@telenet.be	
																		
*	Nadine	Vermeersch:		0496	38	91	76	–	nadine-vermeersch@hotmail.be

*	Katy		Vanpeteghem:	0498	81	61	93	-	ticavp@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	heel	talrijk	te	mogen	begroeten

bij	onze	volgende	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

Roeselare

Rolarius
Anders	op	Stap

Leesclub	Roeselare	-	Izegem

Hello	beste	leden	en	sympathisanten	van	onze	Roeselaarse	vtbKultuurafdelingen,,

jullie	bestuursteam	prijst	zich	gelukkig	met	de	geslaagde	activiteiten	die	wij	in	2021	reeds	voor
jullie	organiseerden.	EN...	we	werken	verder	in	dezelfde,	gekende	stijl.
De	deelnemers	aan	de	komende	concerten	zullen	op	de	hoogte	gesteld	worden	of	werden	dit
reeds	omtrent	de	laatste	afspraken.
Eerst	 hebben	 we	 het	 verderop	 in	 deze	 nieuwsbrief	 over	 een	 belangrijke	 administratieve
mededeling,	 Daarna	 volgen	 de	 uitnodigingen	 voor	 onze	 jaarlijkse	 ledenbijeenkomst	 en	 de
themawandeling	in	Geluveld	die	2021	afsluit.	Uiteindelijk	geven	wij	een	eerste	inkijk	op	wat	wij
plannen	voor	2022.
We	weten	dat	de	 inschrijvingstermijnen	vrij	kort	zijn.	Onze	oprechte	verontschuldigingen	maar
een	reden	te	meer	om	jullie	meteen	in	te	schrijven	en..	te	betalen.
Wij	hopen	jullie	zeer	talrijk	te	mogen	verwelkomen	op	onze	volgende	activiteiten.

Met	onze	beste	vtbKulturele	groeten,
jullie	bestuursteam																

Vera,		Jos,			Katy,	Marc,	Nadine								

Vera,	Nadine,	Katy,	Marc	en	Jos,
	het	bestuursteam	van	de	Roeselaarse	vtbKultuurafdelingen	Rolarius,	

	Anders	op	Stap	en	de	Leesclub	
nodigen	op	zondag	21	november	2021	hun	leden	uit	op	hun	jaarlijkse
ledenbijeenkomst	met	brunch	in	de	polyvalente	zaal	van	het	“OCAR”,

Kerkplein	29	in	Rumbeke
	

Vanaf	11.30	uur	ontvangst	met	welkomstglas	gevolgd	door	groot	koud	buffet.
Einde	om	16.30	uur

VERPLICHTE	INSCHRIJVING	VOOR	15	NOVEMBER	2021	 ENKEL	EN	ALLEEN	met	e-mail
op	 rolaosroeselare@gmail.	 com	 met	 betaling	 van	 de	 bijdrage	 op	 de	 bankrekening	 van
vtbKultuur	 Rolarius	 BE27	 6528	 2249	 1273	 met	 vermelding	 "Naam,	 brunch	 2021,	 	 ....
personen"
	
Niettegenstaande	de	nationaal	opgelegde	aanpassing	van	het	lidmaatschap	(met	lagere	lokale
inkomsten	 tot	 	gevolg)	en	de	stevige	prijsstijgingen	vragen	wij	onze	 leden	 (=	 in	orde	met	hun
vtbKultuurpas	2021!!)	alsook	nieuwe	leden	die	nu	nog	hun	lidmaatschap	van	20	euro	voldoen)
slechts	 25	 euro	 per	 persoon	 voor	 deze	 uitgelezen	 ledenbijeenkomst.VTP	 is	 niet	 van
toepassing	op	louter	feesteetmalen	zoals	hier	het	geval	is.

Toch	een	bijzondere	randopmerking:	gezien	het	heersende	Corona-klimaat	wensen	wij	niemand
een	 risico	 te	 laten	 lopen.	 Vandaar	 dat	 wij	 de	 deelnemers	 vragen	 om	 bij	 aankomst	 hun
coronapas	en	hun	identiteitskaart	te	tonen	én	dat	iedereen	een	mondmasker	bij	heeft!!!!	Enkel
toegang	met	veilige	coronapas!	 Ieders	veiligheid	boven	alles.	Beter	deze	minieme	controles
dan	geen	feestje	meer!	Op	voorhand	dank	voor	jullie	begrip.

Van	harte	welkom!!!

Even	vooruitkijken
Gezien	de	vrij	drukke	novembermaand	sluit	de	 themawandeling	 in	Geluveld	onze	 jaarwerking
2021	af.	
En	in	2022	voorziet	onze	planning:
-	 Zondag	 09	 januari	 2022:	 Nieuwjaarsbezoek	 aan	 "Trainworld"	 (mét	 de	 Orient-Express!!!)	 in
Schaarbeek.
-	Zaterdag	12	februari	2022:	Toneelavond	met	PODI
-	Zaterdag	20	februari	2020;	dagje	Frans-Vlaanderen	met	toneel	van	Flor	Barbry's	Volkstoneel
voor	Frans-Vlaanderen	("De	nieuwe	moarte")
-	Zondag	06	maart	2022:	Jaarlijkse	"hutsepotwandeling".
-	Vanaf	zaterdag	30	juli	of	zondag	31	juli	2022:	meerdaagse	cultuurreis	naar	Normandië

OPMERKING:	Dit	 is	 een	eerste	 ontwerp	 van	 onze	 planning.	 Alles	 onder	 voorbehoud	 van	 de
uitvoeringsmogelijkheden.	Wij	houden	jullie	beslist	op	de	hoogte.

Ook	te	noteren	:	op	29	JANUARI	2022	wordt	vtbKultuur	100	jaar!!!
Start	van	het	feestjaar	met	een	schitterend	jubileumprogramma	2022!!

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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