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«VEREENIGDE VRIENDEN» 
         KONINKLIJK LETTERKUNDIG GENOOTSCHAP 

Rumbeke 

         Letter- en Toneelgilde gesticht in 1853, als opvolger 

          van de aloude Rederijkerskamer “Minnende Roosen”  

 

Contact: raoul.boucquey@vereenigdevrienden.be           www.vereenigdevrienden.be  

 

                                                  

| VV Cultuur | 
 

 

Ons lid Marc Naesens is een fervent amateurfotograaf. Zelf kan hij spelen met 

cameralicht en lichtend kinderen doen pianospelen. Zelfs een quatre-mains. 

Bewijsstuk op de volgende pagina. 

         BULLETIN 

Ma      Maandelijks tijdschrift (verschijnt niet in juli)                                                  

49ste Jg. Nr. 07 | september 2022 

.u.   V.u.: Raoul Boucquey, Graaf de Limburg Stirumlaan 8  

8800 Rumbeke-Roeselare 

 

 

Woensdag 5 oktober 

Marc Naesens 

Schrijven met licht 

OCARbis 20.00u 

 

http://www.vereenigdevrienden.be/
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Schattig en mooi hé.  

Marc zal het op onze eerste 

herfstvergadering hebben over 

‘Schrijven met licht’.  

Via de geschiedenis van de 

fotografie wordt de relatie met het 

geschreven woord en met kunst 

besproken. 

Dit alles gespekt met foto’s van de 

beste fotografen. 

Klinkt veelbelovend. Wees erbij. 

  

 

| Jaarfeest zo 16 okt | 
 

Het feestprogramma als bijlage op de laatste bladzijde. 

Alle leden van VV Cultuur en Theater VV zijn hartelijk uitgenodigd op de 

jaarvergadering en met hun partner op het jaardiner. Welkom. 

 

Ons verder jaarprogramma 2022  
PROGRAMMA 2022  telkens om 20u tenzij op jaarfeest en in december 

Zon 16 okt OCARbis 

Orchidee 

Jaarvergadering 

Jaarfeest 

10.00u 

12.00u 

 

Woe 2 nov OCARbis Eddy Lepez I was a spy Britse speelfilm 

over Martha 

Cnockaert 

Zon 18 

dec 

Kerk 

Rumbeke 

De Gemene 

Delers 

Jozef onthult Kerstproject i.s.m. 

Rumbeekse 

verenigingen 
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| Theater VV | 

 

 

 Zeker noteren: VADER (Le Père) indringend eigentijds toneelspel van Florian 

Zeller, regie Gino Debeyne in De Spil zaal de Komedie op vrijdag 25, zaterdag 

26 (telkens om 20.00u) en zondag 27 november (aperitiefvoorstelling om 

11.00u en gewone voorstelling om 18.00u). Dit stuk werd in 2020 door de 

auteur zelf verfilmd als ‘The Father’ met Anthony Hopkins en Olivia Colman in 

de hoofdrollen. Cast: Joris Claus, An Deryckere, Myriam Anne, Didier Pillaert, 

Servaas Boucquey en Isabel Bourgeois. We duimen voor 4 excellente 

voorstellingen van dit sterk theaterwerk. Niet te missen! 
 

 Nu al gepland voor 2023 

MAMA’s WIET IS DE BESTE dolle komedie van Dario Fo, vertaling Filip 

Vanluchene, in november in De Spil, regie Marc Ketels. 

 
 

| Mengelmaren | 
 
 Tentoonstelling ‘HUGO VERRIEST (1840-1922)’ 

100 jaar geleden overleed deze Vlaamse voorman en schrijver. Om hem te 

herdenken organiseert vzw Albrecht Rodenbach deze historische expo in de 

Augustijnenkerk van het Klein Seminarie in samenwerking met het 

stadsbestuur. 

Gratis toegang. Van zondag 9 tot zondag 30 oktober. Open van 14u tot 18u. 

Gesloten elke maandag en dinsdag. 
 

 DE KLUSJESMAN | komedie van Eric Assous |Theater ’t Souffleurke | OCAR  

1-2-5-7-8 oktober 
 

 GEZOCHT creatievelingen die willen optreden op een maandelijkse VV-

Cultuuravond in 2023 of die een leuke activiteit willen suggereren voor het 

volgend jaarprogramma.  

Graag voorleggen op de jaarvergadering van zondag 16 oktober of vooraf je 

voorstel mailen naar raoul.boucquey@vereenigdevrienden.be. 

We appreciëren elke inbreng van onze leden.  

 

| Vleugje poëzie |   
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BIJ HET KASTEEL VAN RUMBEKE  |  Hugo Verriest  
 
De bomen stonden pal en stil en dronken loverlavend, 
met open lippen in de lucht, ’t verkoelen van den avond. 
’t Zijn linden wijdgetakt die staan in brede halve ronde. 
Hun groen kleed van brede blaân hong slepende ten gronde 
en strekte tot aan ’t water dat, van d’hete zon nog smachtend, 
daar dromend in de schaduw lag naar frissche winden wachtend. 
’t Lag stille rustend, maar ontwekt. En monkelend het streelde 
vol liefde in ’t diepe spiegelend hert de hoge lindenbeelden. 
Den avond duurde. Onmerkbaar rees het zwijgend zwijgend donker, 
met koeler lucht en zwarten nacht en helder stergeflonker. 
De linden schenen bij het oud kasteel getrouw te waken. 
In ’t water diep, en boven hoog, zag ik de sterren blaken. 

Dit gedicht dateert uit de laatste jaren dat Verriest leraar was aan het Klein Seminarie 

van Roeselare en wel eens tot bij het kasteel wandelde. Het werd voor het eerst 

gepubliceerd in het studententijdschrift De Vlaamsche Vlagge (3de jaargang, 1ste 

aflevering Paasverlof 1877, blz. 32) waarvan Verriest toen hoofdredacteur was. In 1978 

verscheen in ons jaarboek Nieuwe Rumbeekse Avondstonden dl. XI blz. 143-168  een 

artikel ‘Hugo Verriest en Rumbeke’, geschreven door de toenmalige ondervoorzitter 

Michiel De Bruyne. In dit artikel vind je ook onderstaande tekening die lid Jules Tossins 

met inkt en waterverf maakte in 1978 bij dit gedicht vanVerriest. 
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1853 2022 

169ste Jaarfeest Koninklijk Letterkundig Genootschap 

‘VEREENIGDE VRIENDEN’ 

zondag 16 oktober  

❖ 
 

  10u   Jaarvergadering OCARbis met 
 

  ❖ Jaarverslagen vanwege secretaris, penningmeester en toneelmeester 

  ❖ Programmatie 2023 VV-Cultuur en Theater VV 

  ❖ Driejaarlijkse verkiezingen van archiefmeester en materiaalmeester 

  Er wordt gratis koffie, frisdrank of biertje aangeboden 

 

  12u   Jaardiner in zaal Orchidee Heropbouwstraat 

                  Cava Père Ventura met verwelkomhapjes 

                                                      ❖                                                       

                                      Zeeduivel op jonge prei 

                                                      ❖  

                            Kalfslende primeur met mini-kroketjes 

                                                      ❖ 

                              Gekoelde sabayon met bosvruchten 

                                                      ❖    

                                   Koffie met versnaperingen 

 

Deelnemers verwittigen luc.denoo@verz.kbc.be en schrijven €80 per persoon 

over op BE83 4676 3426 6115 van Vereenigde Vrienden voor woensdag 12 

oktober. Aangepaste wijnen en waters zijn inbegrepen in de prijs. 

Wij hopen met vele Vrienden gezellig samen te zitten op dit feestmaal en 

huldigen Paul Verhalle als ‘gouden’ bestuurslid. 

mailto:luc.denoo@verz.kbc.be

