
 

 

  

                   Beveren                                           
                                                                                                               
                                 Nieuwsbrief 
                                       mei – juni 2018 

Met vtbKultuur Beveren naar  
                                  40 – 45 
                   spektakel musical van studio 100 
Op zondag 18 november 2018 om 18.00 uur 
rijdt vtbKultuur Beveren met een bus naar de 
musical. Plaats: Puurs 
335.000 mensen kwamen kijken naar 14 – 18 
Nu zijn er al meer dan 60.000 kaarten verkocht. 
Inschrijven zo vlug mogelijk: 
rang 1 ticket + bus kost 70 € 
Een rang 1 ticket kost normaal 70 € 
U krijgt van vtbKultuur Beveren de bus gratis. 
Vertrek aan het politiebureel om 16.00 uur. 
Start musical: 18.00 uur. 
 
  NU INSCHRIJVEN – NU INSCHRIJVEN 
 
een indrukwekkend aangrijpend verhaal 
spectaculair en helemaal anders dan 14 - 18 

 
Cultuurmarkt Vlaanderen te Antwerpen 
Op zondag 26 augustus,2018 vindt de jaarlijkse cultuurmarkt plaats te Antwerpen aan het 
Steenplein. 
Ook vtbKultuur staat opgesteld op het Steenplein. Wij ontvangen je graag voor een babbeltje 
 

Zondag 21 oktober 2018: Get together 
Hoe deze datum vrij. De Vlaams Canadese Vriendenkring viert 20 jaar. 
In O.C. De Boerenpoort klinken wij samen voor de komende jaren. 
Diner, optreden van een groep, een feest gebeuren. Meer nieuws in volgend 
nummer.  

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LID WORDEN MET HET HELE GEZIN VOOR SLECHTS € 10,00  
    
Personen die lid zijn van VAB (Vlaamse Automobilisten Bond) zijn automatisch lid 
van vtbKultuur en hoeven dus geen vtbKultuur pas aan te vragen. Maar ook niet-
VAB-leden kunnen lid worden. Een heel jaar lang genieten van activiteiten tegen 
een voordeeltarief? Dat kan! Voor € 10,00 per jaar ben je samen met je gezin lid 
van vtbKultuur.   
 
Lid worden is eenvoudig:  
€ 10,00 betalen via overschrijving  
op het rekeningnummer van  
vtbKultuur Beveren  en je  
vtbKultuur-pas valt een paar dagen 
 later in je brievenbus.   
 
Waar kan je terecht met je  
vtbKultuur-pas?  Met je vtbKultuur-pas  
krijg je korting bij de activiteiten van onze meer dan 100 vtbKultuur-afdelingen in 
heel Vlaanderen en op de evenementen van vtbKultuur nationaal. Als je deelneemt, 
geniet je altijd van een voordeeltarief.  
  
Hoe lang is de vtbKultuur-pas geldig?  Van 1 januari tot 31 december. Daarna krijg 
je automatisch een uitnodiging tot hernieuwing van je vtbKultuur-pas.  Niet 
twijfelen, maar doen! Want zoveel cultuur voor zo weinig geld, dat vind je nergens 
anders!  
Vraag je vtbKultuur-pas nu aan: - een e-mail aan raf.demunck@skynet.be   of  via 
deze link naar onze website: www.vtbkultuur.be/beveren.  

BEZORG ONS DE E-MAILADRESSEN VAN VRIENDEN EN KENNISSEN               Hebt 
u vrienden en/of kennissen die misschien ook wel interesse hebben in vtbKultuur? 
Ja? Bezorg ons dan hun e-mailadres en we nemen hen gratis en totaal vrijblijvend 
op in onze verzendlijst. Alvast van harte bedankt!  

 

 

Kampeerweekend “Westhoek” – Pollinkhove en 
Koksijde 
 Van zondag 12 augustus 2018 tot donderdag 16 augustus, 2018. 
Met een mail naar raf.demunck@skynet.be  wordt u het volledige programma 
toegezonden. De inschrijvingen lopen van 1 mei tot 15 juni. 
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