
37ste Internationaal Rederijkerscongres

op vrijdag 5, zaterdag 6 en zondag 7 juni 2020

te 8000 Brugge

NIEUWSBRIEF

We hebben een jaar lang hard gewerkt om van dat rederijkerscongres 2020 iets moois te maken.

We hadden met onze mooie historische stad, met zijn Reien, een enorme troef en een mooi kader.

We keken al uit naar het moment dat we jullie allen zouden kunnen begroeten.

De voorbereiding was, op enkele details na, zo goed als afgerond.

Maar  ……… toen kwam er een klein, nietig beestje in het spel, ‘corona was zijn naam.

We snapten het niet direct, we zochten informatie. Het was  ‘het onbekende’.

China was zeer ver van hier, wat ons enigszins gerust stelde.

Maar ……. toen dook het op in Europa, in Italië, toch nog ver van hier.

En plots zat het rondom ons en het maakte geliefden en vrienden ziek.

Het was ook gevaarlijk en nam het leven weg van sommige mensen.

We werden aangemaand om in ons ‘kot’ te blijven, thuis te blijven.

We keken een beetje verdwaasd rond. Wat mocht er nog? Wat kon er nog gebeuren?

Binnen de eigen vereniging werden de activiteiten afgelast. We zien elkaar niet meer ….

En dan de cruciale vraag: wat met ons rederijkerscongres??????????

Dan neem je volgende elementen in overweging:
· De uitzonderlijke situatie, ontstaan door de verspreiding van het coronavirus,
· De onzekerheid over de termijnen waarop een normaal personenverkeer weer mogelijk

wordt
· De mogelijkheid van kleine opflakkeringen,
· De onzekerheid over mogelijke evoluties in Nederland; We willen hen er zeker bij.
· De vrees om op dat ogenblik opnieuw de grote verplaatsingen te doen (vooral uit Nederland)
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We wilden iedereen er echt bij. Daarom nam de Eed van de Koninklijke Kamer van Retorika “de

Gezellen van de H. Michiel”, met bloedend hart, het besluit om het rederijkerscongres van
6 en 7 juni 2020 af te gelasten. 

Dan bleef er nog de overweging om in 2020, ofwel geen congres te hebben, ofwel om dit op te
schuiven naar het najaar. We hebben gemeend dat we toch moesten onderzoeken of er een geschikt
moment kon gevonden worden. September was het eerste idee, maar nader onderzoek toonde ons
dat er te veel grote activiteiten in deze weekends zijn, zodat het eerste weekend van oktober, 3 en 4
oktober 2020, een mogelijk geschikt moment kon zijn. Op dat moment kunnen er nog zeer milde
temperaturen zijn.

Dus is het nu onze bijkomende opdracht om alle partners van het oorspronkelijke congres te
contacteren en met hen te toetsen of de reeds gemaakte afspraken op dat moment kunnen ingevuld
worden. Zijn de locaties beschikbaar, is het hotel beschikbaar, afspraken rond de catering opnieuw
bekijken, zijn de sprekers beschikbaar, ………. ???

We zijn gestart om dit punt per punt opnieuw te bekijken, om dan een eerlijk oordeel te vellen of het
haalbaar is, ofwel dat er te veel elementen een andere oplossing moeten krijgen. Daar gaan we even
de tijd voor nemen en jullie ruim op voorhand daarover inlichten.

We willen jullie er nog even aan herinneren om de eventuele reeds gemaakte reservatie van
hotelkamers te annuleren. Op het reservatieformulier stond: * Annulatie meer dan 4 weken voor Uw
aankomst : geen extra kost. Stuur een e-mail met uw beslissing naar het hotel.

Wij hadden graag met deze nieuwsbrief  aanvullende info gebracht over het verloop van het congres.
Deze Nieuwsbrief was reeds klaar, maar  ‘het kleine beestje’ heeft er anders over beslist.

Er waren reeds een tweetal inschrijvingen die ook betaald hebben. Deze bedragen worden
teruggestort op de bankrekening.

Stuur a.u.b. deze Nieuwsbrief door aan al jullie leden. Dank.

Dank voor jullie begrip. Hou het gezond.
Met vriendelijke rederijkersgroeten,

Namens het Verbond                      Namens de Koninklijke Kamer van Retorika vzw 
        de Gezellen van de H. Michiel

Johan De Rijck          Willy De Meyer
Voorzitter          Hoofdman

         Vlierstraat 12 8200 Sint-Michiels
         Tel. 00 32 50 385 799
         Mobiel: 00 32 476 908 989
         demeyerwill@hotmail.com
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