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Wandeling Thiebroek
Zaterdag 23 oktober 2021 om 14 uur 
 
Zaterdag 23 oktober trekt vtbKultuur Mechelen opnieuw
de Mechelse natuur in. We spreken af om 14 uur op de
Gentsesteenweg ter hoogte van
voetbalveld/AVEVE/bushalte Mechelbaan (neem bus 286

of 287) voor een geleid bezoek aan Thiebroek. 
 
Dit natuurgebied ligt omsloten door de Gentsesteenweg, de Zenne en de Leuvense Vaart.
Ooit was het een op de Zenne gewonnen gebied met vloeibeemden, hooiweiden,
stortplaats en populierenbos. Nu is het een openbaar wandelbos met gemengd loofhout
en vindt het aansluiting met de Battelaer.  
 
Gids Gust maakt ons wegwijs doorheen het gebied en zijn rijke flora en fauna. Aan de
weersomstandigheden aangepast schoeisel met bijhorende kledij zijn alvast aan te
raden. 
 
Praktisch: 
Locatie: Gentsesteenweg, ter hoogte van voetbalveld/AVEVE/bushalte Mechelbaan 
Aanvang: 14 uur - Duurtijd: 2 uur 
Kostprijs: leden: € 10 – niet-leden betalen € 12 
 
Inschrijven via mechelen@vtbkultuur.be met vermelding ‘Thiebroeck’ en de datum 
 
Betaling: op rekeningnr. BE90 4066 0651 4132 van vtbKultuur Mechelen met
vermelding: Thiebroeck + datum + lidnummer

vtbKultuurpas 2021 gratis verlengd tot
2022!

vtbKultuur Mechelen organiseert culturele activiteiten
in jouw buurt, soms zoeken we het ook wat verder ...

Bekijk de webversie

KULTUURFLITS MECHELEN

Beste cultuurliefhebber,
 
Zin om mee te genieten van een frisse wandeling? 
Schrijf dan zeker in voor onze 'Wandeling Thiebroeck' van zaterdag 23 oktober 2021 om
14 uur. Er zijn nog plaatsjes vrij.
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Goed nieuws: De cultuurliefhebbers die in 2021 een
vtbKultuur-pas kochten worden hiervoor beloond. Er waren
weinig activiteiten maar we konden toch op jullie steun
rekenen, waarvoor dank. Deze trouw wordt beloond door een
gratis verlenging tot eind 2022. 
 
Nog geen vtbKultuur-pas? 

 
Voor 20 euro ben je een jaar lang lid van onze culturele bende. Jouw vtbKultuur-pas is
bovendien geldig voor alle inwonende gezinsleden en biedt een waaier aan permanente en/of
tijdelijke voordelen en kortingen op verschillende culturele activiteiten. 
 
Je kunt nog altijd je vtbKultuur-pas aanvragen door € 20 te storten op rekeningnummer BE90
4066 0651 4132 – vtbKultuur Mechelen, met vermelding Lidgeld 2021 
 
Nog even dit: het gekoppeld lidmaatschap van VAB-leden werd opgeheven in september 2020.

facebook Website

Geheugensteuntje 
 
Samen met je inschrijving ontvangen we ook graag de betaling. Je deelname is immers pas
definitief na betaling. Vergeet ook niet je lidnummer vtbKultuur te vermelden.
 
Een pakketprijs (bijvoorbeeld: georganiseerd vervoer + bezoek aan een tentoonstelling + lunch
+ wandeling) is ondeelbaar. Je betaalt dus sowieso voor het héle pakket.

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. 
 

vtbKultuur hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In onze privacyverklaring lees je
welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Deze privacyverklaring werd begin

2018 aangepast om in regel te zijn met de nieuwe wetgeving (GDPR – sinds 25 mei 2018 van kracht). Onze
privacyverklaring vertelt jou ook wat je kunt doen om jouw gegevens te controleren, aan te passen of te laten

verwijderen. 
 

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat je ofwel lid bent van vtbKultuur, vrijwilliger bent bij vtbKultuur of op één van
onze activiteiten of via onze website aangaf dat je op de hoogte wou blijven van onze organisatie en onze

activiteiten. Je gaf toestemming om hiervoor jouw e-mailadres te gebruiken. 
 

Als je de nieuwsbrief niet langer wilt ontvangen, kun je je  hier afmelden  
 

Voor een goede ontvangst voegt u mechelen@vtbKultuur.be toe aan uw adresboek.
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