Beste wensen voor 2019 het vtbKultuur-jaar van de
smaak!

Bekijk de webversie

Turnhout - Vosselaar Nieuwsbrief 19/01
Een muisklik op de titel van een artikel brengt je naar het item op onze website. Daar kan je dan
meer uitleg en voorwaarde van vinden en heb je ook de mogelijkheid om je direct inschrijven
voor deze activiteit.
vtbKultuur Vosselaar en Turnhout wensen jullie het allerbeste
voor 2019.
Bij vtbKultuur is 2019 uitgeroepen tot jaar van de smaak.
Dit thema zal je dus ook terugvinden in meerdere van onze
activiteiten.
Een voorsmaakje van onze 2019 programma vind je hier
met links naar onze website door erop te klikken.
Voor meerdere van onze activiteiten is voor-inschrijving aan te
raden om zeker te zijn van je plaats!
09-01-19: reisreportage Japan (primeur voor Vlaanderen!)
12-03-19: waar bier en chocolade elkaar ontmoeten.
13-04-19: bezoek aan Koninklijk museum voor Midden-Africa.
05-05-19: knipoogdag in en rond Oudenaarde.
18-05-19: weekend in de Westhoek.
25-05-19: daguitstap naar de Westhoek.
22-06-19: daguitstap naar Biesbos, Dordrecht en molens van Kinderdijk.

Wie zijn wij?
Wat doen we?
Wij zijn vtbKultuur Vosselaar en Turnhout.
Jij gaat graag op stadsverkenning, bent geboeid door
tentoonstellingen, neust met belangstelling rond achter de
schermen, geniet van wandeling in de stad of de natuur,
kortom jij bent een cultuurliefhebber in de meest ruime zin.
Dan zit je goed bij vtbKultuur regio Vosselaar of Turnhout.
Als Vlaamse socio-culturele vereniging brengen wij mensen
naar cultuur en organiseren een zeer verscheiden activiteitenaanbod.
Schrijf in en breng ook kennissen mee om samen te genieten van onze activiteiten. Ben je
vtbKultuur-lid of heb je een VAB-lidmaatschap voor pechverhelping, dan kan je deelnemen aan
ledenprijs.
Deze nieuwsbrief houdt je op de hoogte, wens je deze nieuwsbrief niet verder te ontvangen
schrijf je dan onderaan uit.
Word jij onze vtbKultuur-held?
Wij zoeken vrijwilligers
... We zijn op zoek naar vrijwillige medewerkers om
culturele activiteiten te organiseren:
vertelavonden, lezingen, concerten, theatervoorstellingen,
bezoeken, daguitstappen, gegidste wandelingen, …
Organiseer jij graag, ben jij een krak in administratie of wil
je gewoon af en toe een helpende hand toesteken?
Over superkrachten hoef je voor ons niet te beschikken.
Als je je kan vinden in één van bovenstaande ‘taken’ en mee wil werken aan de uitbouw
van onze lokale afdeling, dan ben je voor ons al een held!
Neem vrijblijvend contact op via mail turnhout@vtbkultuur.be of
vosselaar@vtbkultuur.be
telefonisch 0477 376753 Karl Coopmans
014 811555 Jaap Huizinga

Meer weten?
www.vtbkultuur.be/turnhout
www.vtbkultuur.be/vosselaar
Inschrijven via mail :
vosselaar@vtbkultuur.be of turnhout@vtbkultuur.be,
telefonisch op
0477 376753 Karl Coopmans vtbKultuur Turnhout
014 811555 Jaap Huizinga vtbKultuur Vosselaar
Voor alle activiteiten is inschrijven verplicht.
Eerst horen of er nog plaats is en dan pas kun je betalen.
De inschrijving is pas definitief na betaling op onze rekening.

Website Turnhout

Website Vosselaar

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.
Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden.
U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen.
Voor een goede ontvangst voegt u turnhout@vtbkultuur.be toe aan uw adresboek.

