
JAARPROGRAMMA najaar 2017 

                                                 zie ook  www.vtbkultuur.be/lochristi 

 

 

o Vrijdag 22 september 2017 om 20u 
Jean-Paul Van Bendegem met zijn lezing over “Humor: wat, waarom en hoe valt er te lachen”  (*)  
+ aansluitend voorstelling najaar-programma 2017 
Polyvalente zaal Gemeentelijke bibliotheek  Reinaert – Koning Boudewijnlaan 6 – Lochristi 
 

o Zondag 15 oktober 2017 
Daguitstap Geraardsbergen, de hoofdplaats van het Toscane van Vlaanderen, en Lessen in Picardisch 
Wallonië (bezoek aan het Hospitaal Notre-Dame à la Rose) (*) (**) 
verplaatsing via autocar 
  

o Donderdag 9 november 2017 om 20u  
Grensverlengende reisreportage: “Iran, een tip van de sluier”, met de fiets en openbaar vervoer door 
Iran door wereldreiziger Grégory Lewyllie. 
Polyvalente zaal Gemeentelijke bibliotheek  Reinaert – Koning Boudewijnlaan 6 – Lochristi    
   

o Vrijdag 24 november 2017 om 20u 
“Bier- en Chocoladetasting” door Werner Callebaut,  
een memorable tastings die het complementaire en de interactie tussen bier en chocolade in de verf zetten. (*) 
Polyvalente zaal Gemeentelijke bibliotheek  Reinaert – Koning Boudewijnlaan 6 – Lochristi 
       

o Donderdag 7 december 2017 om 20u  
Lezing over de Gentse surrealistische schilder Jos Trotteyn (1910-2002) door kenner Jan Barbe.  
Polyvalente zaal Gemeentelijke bibliotheek  Reinaert – Koning Boudewijnlaan 6 – Lochristi 
 

o Dinsdag 26 december 2017 om 13u30  
Rustgevende eindejaarswandeling (*) 
verplaatsing via carpooling 
 
(*) Vooraf inschrijven noodzakelijk 
(**) beperkt aantal deelnemers 
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Te noteren in jullie agenda 2018 

zie ook  www.vtbkultuur.be/lochristi 

 

 

 

o Wij gaan in 2018 verder de humortoer op en dit op zaterdag 27 januari 2018 om 20u 
“Tralalie” – een muzikale voorstelling met een schalkse toets  
 
Niet te vergeten als toemaatje die dag:  
voorstelling van het cultureel jaarprogramma voor het “volledig” jaar 2018  
 

o De speelgoedtentoonstelling “Binnen spelen – buiten spelen” komt naar Lochristi voor enkele 
weken. Deze zal te bezichtigen zijn in de bibliotheek van Lochristi.  
In samenwerking met de bibliotheek zullen we activiteiten in dit kader organiseren waaronder 
een gezelschapsspelenavond, lezing over “Speelgoed van toen en nu”,... 
  

o In 2018 is Lochristi voorzitter van het Intergemeentelijk Project Land van Reynaert.  
Als culturele verenging willen we mee feestvieren, de sluwe vos zal je ook terug vinden in ons 
jaarprogramma van 2018. 
   

o De ronde van Vlaanderen komt naar ons via Geert Vandenbon.  
Hou alvast donderdagavond 22 maart 2018 vrij 
 

o ……. 
       

Nieuwsgierig ? 
  
Maak je alvast lid voor €10 voor een volledig jaar per gezin 
Word je lid in oktober 2017, dan geldt je lidgeld tot en met december 2018 
Dit kan door een mailtje te sturen naar vtbkultuur.lochristi@skynet.be of telefonisch contact op te 
nemen tel. 09 356 94 20 
 

 

vtbKultuur bestuur Lochristi  

Paul Denis (voorzitter)          Kasteeldreef 18                Lochristi  tel 09 356 94 20     vtbkultuur.lochristi@skynet.be 

Marleen Burms             Koningin Astridlaan 10    Lochristi  tel 09 355 01 69     jaakvandamme@hotmail.com 

Herman Geysen             Tulpenlaan 2                     Lochristi  tel.09 355 88 49     herman.geysen@gmail.com 

Monique Oyen                  Tulpenlaan 2                     Lochristi  tel.09 355 88 49     oyen.monique@gmail.com 

Caroline Matthijs            Kasteeldreef 18                Lochristi  tel 09 356 94 20     caroline.matthijs@skynet.be 

Jaak Vandamme            Koningin Astridlaan 10    Lochristi  tel 09 355 01 69     jaakvandamme@hotmail.com 
Kristine Ryckebusch            Dorp Oost 64 bus 002      Lochristi           kristineryckebusch@yahoo.be 
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