
 

                   
  

www.vtbKultuur.be/damme 
Nieuwjaarreceptie voor alle leden: 

zondag 12 januari 2020 – 10u30   
CC. Rostune (Stationsstraat 13 – Sijsele) 

 
Beste vrienden van vtbKultuur DAMME, 
 
We hebben het “SMAAK-VOL” Bruegeljaar uitbundig uitgewuifd en uitgezongen met mandoline en 
tenor. Een enthousiaste volle zaal op 7 december ll. Jullie waardering en aanwezigheid waren een 
bemoediging voor onze inzet. De “twenties”  komen eraan en ook de  “buren” staan voor de deur 
want BUREN wordt ons jaarthema. Wie zijn buren ? In een warme samenleving wonen die overal: 
mensen met een beperking, gedetineerden, in grensgebieden, interculturele organisaties maar ook 
dicht “in de buurt”, de straat, wijk  e.a.  Echte buren, nog niet gekende buren, kennissen, oud-lieven, 
collega’s op het werk, … “Een regenboog van buren om te culturen” bij vtbKultuur DAMME in 2020 
wordt onze uitdaging ! 

 
Op naar de nieuwjaarsreceptie om dit jaarthema klinkend en goedgemutst uit te rollen ! 

Uw  aanwezigheid is vereist om 10u30. Laatkomers moeten wij omwille van organisatorische 
redenen helaas teleurstellen. 

 10u00. Deuren open  voor  onthaal en de klassieke “nieuwjaarzoenen”  

 10u30. Welkom en jaarwensen vanwege het bestuur in de theaterzaal 

 Muzikale beeld-reportage “Jaaroverzicht 2019” vtbKultuur DAMME: verrassende impressies 
gebracht door  Leo Van de Walle en Fred Delestrez. Niet alleen onze voorbije jaaractiviteiten 
maar ook een groot luik over de driedaagse 2019 Zuid-Holland (Rembrandtjaar) wordt 
voorzien. Reden te meer voor de deelnemers van deze driedaagse om aanwezig te zijn en 

mooie herinneringen te delen. 

 11u25. Uitreiking van de vtbKultuur DAMME-BURGERPRIJS 2019 aan de deelnemer die 

het grootst aantal activiteiten heeft bijgewoond in het afgelopen jaar. 

 11u30 tot 12u45. Receptie en gezellig samenzijn. We klinken op het nieuwe jaar met  witte 
of rode wijn (of frisdrank) aangeboden door het bestuur. We zorgen naast het natte ook 
voor droge hartigheidjes.  De bar is vrijblijvend open. Dan zijn dranken te betalen.. 

 
Zonder schroom vooraf aanmelden en uw komst bevestigen tegen uiterlijk 31 december !!! 
Deelname is gratis voor leden vtbKultuur. Reserveren verplicht ! Niet gereserveerde personen 
moeten we helaas ontgoochelen.  Vroegtijdige afsluiting is mogelijk bij volboeking. U wordt in 
dit geval verwittigd ! Wie onverwacht belet is vragen wij dit te signaleren zodat wij mensen op 
de wachtlijst kunnen verwittigen ! Doe dit alles via penningmeester Willy Soenens,  

willysoenens@telenet.be  of tel. 050 / 35 05 74. 

 
Bij deze wensen we jullie en al de Uwen verder een liefdevol eindejaar en hopen U alvast menige 
keren te mogen verwelkomen in het  “burenjaar” 2020. 
 
 
Johan Dessein, voorzitter vtbKultuur DAMME 
 
P.S. Wie in 2020 een buur, kennis, familielid of andere belangstellende meebrengt naar een 
activiteit komt in aanmerking voor een gelegenheidsprijs op het einde van 2020. Elke 
aanmelding of aanbreng door Uzelf  wordt zorgvuldig genoteerd.  
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