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Nieuwjaarreceptie vtbKultuur DAMME  
zondag 14 januari 2018   10u30-12u45      
CC Rostune Stationsstraat 13, Sijsele  

Evt. hernieuwing van vtbKultuur-pas kan op deze zondag 
mocht dit nog niet gebeurd zijn! 

 

Beste vrienden van vtbKultuur DAMME, 
 
Wij willen 2018 goed, gezond  en “meesterlijk” opstarten !  Vandaar deze uitnodiging voor een 
gemoedelijke en gezellige nieuwjaarreceptie zoals dat  alleen bij ons kan. Uit waardering 
bieden wij U volgend programma aan, gratis en zonder schroom te boeken maar let op de 
hiernavolgende tekst. 
 

 Deuren open vanaf 10u00 voor onthaal en afvinking. Bar is vrijblijvend al open! 

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

 10u30. Verwelkoming en nieuwjaarsbrief in de theaterzaal. 

 Beeldreportage en jaaroverzicht 2017 van vtbKultuur DAMME in regie van  
Leo Van de Walle en Fred Delestrez met muzikale omlijsting, ludiek en artistiek van 
hoog gehalte!  

 11u20. Uitreiking van de vtbKultuur DAMME-BURGERPRIJS 2017 aan de 
deelnemer die het grootst aantal activiteiten bijgewoond heeft in het afgelopen jaar in 
aanwezigheid van de burgemeester en de pers. 

 11u25 tot 12u45. Nieuwjaarreceptie: we klinken met  witte of rode wijn (of frisdrank) 
aangeboden door het bestuur.  Hartige gevarieerde hapjes ontbreken uiteraard niet. 
De bar is open voor andere te betalen dranken. 

Vooraf aanmelden en uw komst bevestigen tegen uiterlijk 7 januari ! M.a.w. reserveren 
verplicht omwille van organisatorische redenen.  
 

Geen aanmelding vooraf = geen toegang ! 
 

Vroegtijdige afsluiting van inschrijving 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. 
 
Voor dit alles niet wachten maar  zonder dralen aanmelden bij penningmeester  
Willy Soenens,  willysoenens@telenet.be  of tel. 050 / 35 05 74  
Parkeren kan het best op het Lindeplein (Kloosterstraat) – plaatsen te over! 
 
 
Johan Dessein, voorzitter vtbKultuur DAMME 

http://www.vtbkultuur.be/damme
mailto:willysoenens@telenet.be

