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Nieuwjaarreceptie voor alle leden:  
zondag 13 januari 2019 – 10u30 CC - Rostune 

(Stationsstraat 13 – Sijsele) 
 
Beste vrienden van vtbKultuur DAMME, 
 
Even terug met de beide voetjes op de grond na de euforie van ons feestgebeuren “20 jaar 
vtbKultuur DAMME”. Maar niet voor lang want na Kerst en Nieuw zijn we weer paraat. We hebben  
dus echt de “smaak” te pakken !  
28 november ll. was een “moment de gloire”: jullie waren zeer tevreden en wij uiterst  tevreden met 

uw onverhoopte opkomst van 160 aanwezigen (en dit op een woensdag- & voetbalavond). De zeer 
gesmaakte feestreceptie & sfeervolle warme theatershow kregen alle lof op de avond, de dagen 
erna, in de pers, via mondreclame, sociale media e.a.  Op straat werden we zelfs achteraf 
aangesproken door mensen die het jammer genoeg gemist hadden. De afwezigen hadden dan toch  
weer eens ongelijk ? ”Je was erbij, je bent erbij, je blijft erbij in 2019”! 
Nu op naar de nieuwjaarreceptie om het jaarthema SMAAK in te luiden. Begin januari ontvangt U 
ook via de post de nieuwe jaarfolder en uitnodiging tot het betalen van de cultuurpas 2019 (€10 op 
jaarbasis voor het ganse gezin). 
Lees echter goed wat hierna komt betreft zondag 13 januari 2019: 
 
Uw  aanwezigheid is vereist  om 10u30. Laatkomers moeten wij omwille van organisatorische 
redenen helaas teleurstellen. Deuren open: 10u00.  Hierna het programma: 
 

 Deuren open vanaf 10u00 met onthaal. Bar is vrijblijvend al open. 

 10u30 Welkom en onthaal in de theaterzaal: Nieuwjaarswensen voor allen. 

 Beeldreportage van jaaroverzicht 2018 van vtbKultuur DAMME) met beeldmateriaal van  
Leo Van de Walle, Fred Delestrez en anderen. 

 11u15 Uitreiking van de vtbKultuur DAMME-BURGERPRIJS 2018 aan de deelnemer die 

het meest aantal activiteiten bijgewoond heeft in het afgelopen jaar. 

 11u20 tot 12u45:  receptie en gezellig samenzijn – we klinken op het nieuwe jaar met  witte 
of rode wijn (of frisdrank) aangeboden door het bestuur.  Hartige gevarieerde barbijtertjes 

ontbreken uiteraard niet. De bar is vrijblijvend open voor andere te betalen dranken. 
 
Zonder schroom doch wel vooraf aanmelden en uw komst bevestigen tegen uiterlijk 
Driekoningen 6  januari ! M.a.w. reserveren verplicht !  
 

Geen aanmelding vooraf = geen toegang ! 
 
Vroegtijdige afsluiting is mogelijk bij volboeking; U wordt dan vooraf verwittigd ! Wie 
onverwacht belet is vragen wij dit te signaleren zodat wij mensen op de wachtlijst kunnen 

verwittigen ! Doe dit via penningmeester Willy Soenens,  willysoenens@telenet.be  of tel. 

050 / 35 05 74. 

 
Bij deze wensen we U en uw familieleden verder een zinvol eindejaar en hopen dat wij U 
menigmaal mogen verwelkomen in 2019. 
 
 
Johan Dessein, voorzitter vtbKultuur DAMME 
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