
Hallo	beste	vtbKultuurvrienden	en	-vriendinnen,

jullie	 merken	 beslist	 dat	 ondanks	 de	 heersende
virusbeperkingen	 jullie	 bestuursteam	 volop	 bezig
is	 nieuwe	 cornaproof	 activiteiten	 te	 ontplooien	 om
stilaan	de	draad	met	vroeger	terug	op	te	nemen.

Volgende	 zondag	 trekken	 wij	 zo	 met	 2	 Ensorbubbels	 naar	 Oostende,	 een
bevredigende	zij	het	aarzelende	doorstart.
Verderop	vind	je	dan	de	uitnodiging	voor	de	herfstwandeling	van	zondag	11	oktober
in	Izegem.
Dan	 volgt	 een	 overzicht	 van	 de	 activiteiten	 die	 geschrapt	 of	 uitgesteld	 werden	 in
afwachting	van	betere	tijden.

Wij	hopen	op	een	talrijk,	spoedig	en	veilig	weerzien.	
Blijf	jullie	gezond	houden,	zorg	goed	voor	jullie	zelf	en	jullie	naasten.	Vergeet	vooral
de	Corona	vuistregels	niet!!

Met	de	beste	vtbKulturele	groeten	van	jullie		bestuursteam.
	

Vera,	Jos,	Katy,	Marc,	Nadine		

ZONDAG	11	OKTOBER	2020:

Herfststadswandeling	in	IZEGEM
	

En	 dit	 is	 dan	 onze	 tweede	 activiteit	 in	 het
coronatijdperk.	 Een	 nieuwe	 gelegenheid
om	 onze	 sociale	 banden	 te	 vernieuwen	 door
leuke	 contacten	 en	 bijpraten	 	 wanneer	mogelijk
tijdens	en	na	de	wandeling.
	
	

PROGRAMMA
	

-	14.10:	Samenkomst	frietkot/	Carrefour	Rumbeke
-	14.15:	vertrek	naar	Izegem
-	14.30:	Samenkomst	Eperon	d'Or
-	Stadswandeling	van	6,5	km	over	goed	begaanbare	wegen	
-	16.30:	Scheeglas	in	“Lagaar”
-	Terugkeer	naar	eigen	dorstvrucht	en	vermogen.

-	Deelnameprijsrijs	:	leden	5,50	euro;	niet-leden:	8	euro;	VTP:	2,50	euro
-	Voorafgaande	nschrijving	en	betaling	verplicht	wegens	Coronatoestanden
-	Vervoer:	zelf	of	met	4	personen	(gasmasker	op)	in	één	auto.
Kostendelend	rijden:	1	euro	pp	rechtstreeks	te	betalen	aan	de	chauffeur.

*	Bij	de	inschrijving	opgeven	zo	je	zelf	rechtstreeks	naar	Izegem	komt	of	vervoer
wenst	 dan	 wel	 vervoer	 aanbiedt.	 Zo	 kunnen	 wij	 een	 net	 vervoersplannetje
opmaken	om	 iedereen	 veilig	 en	wel	 in	 Izegem	 te	 krijgen	en	 terug	 te	brengen.
Niet	onbelangrijk	dus!!

*	Wie	enkel	mekaar	eindelijk	eens	wenst	 terug	te	zien	en	een	gezellige	babbel
slaan	 maar	 niet	 meewandelt	 kan	 rechtstreeks	 omstreeks	 16.30	 naar	 "lagaar"
komen.	Voor	inschrijving:	contacteer	Nadine	of	Jos.
	

ADMINISTRATIEVE	CORONARICHTLIJNEN
-	Om	te	voldoen	aan	de	geldende	voorschriften	is	een	voorafgaande	inschrijving
(en	betaling)	verplicht!
-	 Iedereen	 draagt	 ten	 allen	 tijde,	 bij	 de	 samenkomst,	 het	 vervoer	 en	 de
wandeling		zijn	eigen	mond-neusmasker	op	de	voorgeschreven	wijze.	Dit	geldt
niet	aan	tafel	bij	het	scheeglas,
-	We	bewaren	ook	zo	goed	mogelijk	de	sociale	afstand	van	1,50	m.	
-	Per	wagen	zijn	er	inclusief	de	chauffeur	4	personen.

Wij	moeten	eveneens	een	administratief	logboek	bijhouden	aan	de	hand	van	de
inschrijvingen.	
	

INSCHRIJVING	VOOR	WOENSDAG	07		OKTOBER
bij	Nadine:	0496	38	91	76	-	nadine-vermeersch@hotmail.be

	
BETALING	

Deelnameprijs	 te	 betalen	 (geld	 op	 de	 rekening)	 VOOR	 07	 oktober	 op	 de
bankrekening	van	vtbKultuur	Anders	op	Stap:	BE75	6528	 2295	 4651	 	 	met
vermelding:	Izegem	...	personen

	LET	WEL!!!!
VERPLICHTE	VOORAFGAANDE	INSCHRIJVING	EN	BETALING		

en	GEEN	HERINNERINGSBERICHTEN!!!

Intriestig	liedje...

Tot	onze	grote	spijt	gaan	een	aantal	voorstellingen	niet
door	of	hebben	wij	onvoldoende	korte-termijnzicht	om
er	 nog	 te	 kunnen	 aan	 deelnemen.	 Ook	 een	 aantal
bezoeken	 en	 andere	 activiteiten	 dienden	 van	 onze
kalender	geschrapt	of	verplaatst	naar	2021.	In	functie
van	de	evolutie	van	de	corona-crisis	worden	ze	herbekeken	voor	ons	werkingsjaar
2021.
Wie	 ingeschreven	 was	 krijgt	 zijn/haar	 bijdrage	 terugbetaald	 MITS	 ons	 zijn/haar
bankrekeningnummer	 en	 rekeninghouder	 mee	 te	 delen
(jos.roeselare@vtbkultuur.be).	Hei	 is	 immers	 voor	 ons	nauwelijks	mogelijk	 om	dat
snel	en	goed	te	kunnen	uitfilteren	uit	de	bankuittreksels.	OK	zo?
Hier	volgt	het	triestige	lijstje
	
-	 Het	 concert	 van	 I	 Muvrini	 in	 CC	 De	 Spil	 op	 zondag	 04	 oktober.	 Zoals	 reeds
gemeld	 in	 een	 vorige	 nieuwsbrief	 schrapten	 wij	 onze	 deelname	 aan	 deze
voorstelling.	Kan	mogelijks	in	2021	hernomen	worden.

-	 De	 uitvoering	 van	 de	 "Carmina	 Burana"	 op	 woensdag	 18	 november	 in	 de
Kursaal	Oostende.		Met	heel	veel	spijt	geschrapt	uit	onze	kalender.

-	Het	jaarlijkse	Galaconcert	van	het	Militair	Commando	van	de	Provincie	West-
Vlaanderen	 in	 de	 Brugse	 Stadsschouwburg	 	 gepland	 op	 donderdag	 12
november	gaat	niet	door.

-	De	 trip	 naar	 Sint-Omer	 en	 Kassel	met	 het	 bezoek	 aan	 de	 tentoonstelling	 "De
Franckendynastie"	wordt	verplaatst	naar	2021.

-	De	Provinciale	Brusseldag	 van	zaterdag	28	november	2020	gaat	nu	door	op
zaterdag	27	november	2021.

-	Er	zijn	in	2021	GEEN	toneelvoorstellingen	door	Flor	Barbry's	Volkstoneel	voor
Frans	-	Vlaanderen	en	ook	niet	door	PODI.

-	Ook	voor	de	Leesclub	zijn	er	voor	het	ogenblik	geen	 leuke	vooruitzichten.	Alles
staat	op	een	waakvlammetje.

En	wat	verder	op	de	activiteitenkalender??...	

Het	 is	 relatief	 stil	maar	wij	 bereiden	ondertussen	met
stevige	 hardnekkigheid	 	 verder	 mogelijke	 activiteiten
voor.	Wij	houden	jullie	in	ieder	geval	op	de	hoogte.

PIJNLIJKE	MEDEDELING

Wij	hebben	de	droeve	plicht	om	jullie	het	overlijden	te
melden	van	ons	lid	Ghislain	DERAEDT	op	dinsdag	15
september	2020.
Ghislain	was	de	echtgenoot	 van	Ria	De	Jonghe,	 zus
van	Jos,	lid	van	ons	bestuursteam.
Wij	delen	in	het	leed	en	betuigen	namens	ons	bestuursteam	en	alle	leden	van	onze
afdelingen	ons	diep	medeleven	aan	Ria,	haar	gezin	en	haar	familie.

	
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,	gezond	en	wel	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

	

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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