juni 2016

11 juliviering
De cultuurraad richt, in samenwerking met de stad,
een viering in voor het feest van de Vlaamse
Gemeenschap. Hierop zijn we allen uitgenodigd.
Op het programma :
 Openingswoord door Mevrouw Ingrid Ryken, schepen van cultuur.
 Feestrede door taaldocente Miet Ooms: “Het gaat goed met het Nederlands”
 Katrien Snoeys, die ook optrad tijdens onze laatste “Toast Literair”, brengt haar eigen
liedjes naar voor.
 Onder leiding van en met begeleiding door Dirk De Vos zingen we samen enkele Vlaamse
klassiekers.
 Een receptie aangeboden door het stadsbestuur.
De viering heeft plaats op maandag 11 juli om 20.00 uur in de Lakenhal.
Warm aanbevolen.

Zoektocht 2016
Dit jaar heeft de zoektocht plaats in het verre WestVlaanderen.
Men verkent de streek van Roeselare en Izegem: de
parkdomeinen Sterrebos in Rumbeke en het
Wolvenhof in Izegem, de stad van Rodenbach
(dichter en bier) Roeselare; het borstel- en
schoenmuseum Eperon d’Or in Izegem.

Omdat het zover rijden is, heen en terug toch bijna 4
uur (zonder files), richten we dit jaar geen
gezamenlijke zoektocht in.
Sommigen zullen
verkiezen in de streek te overnachten, anderen rijden
liever zeer vroeg door of komen zeer laat terug.

Deelnemingspakketten kosten :
 15 € voor Davidsfondsleden met Davidsfonds cultuurkaart
 30 € voor anderen (inclusief, indien geïnteresseerd, een lidmaatschap voor de rest van
2016)
Het pakket bevat een deelnemingsbrochure met de parcoursbeschrijving en de vragen, plus de
streekgids over de Leiestreek ter waarde van 17,5 €.
Hoe krijg je een pakket te pakken?
 Je kan de pakketten kopen bij de dienst Toerisme Roeselare, in de Paterskerk (Delaerestraat
33) vanaf 10 uur ’s morgens. Dit is ook de startplaats van de zoektocht.
 Je laat vóór 2 juli aan een van onderstaande bestuursleden weten dat je één of meerdere
pakketten bestelt. Wij zorgen er dan voor dat de pakketten je vóór 7 juli worden bezorgd.
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