Bekijk de webversie

Via USA en Canada naar
Zurenborgwijk en een kleine blik
op de toekomst zijn voor ons
maar kleine stappen.

Turnhout - Vosselaar Nieuwsbrief 16/03
De mooiste nationale parken van USA en Canada
Reisreportage door Guido Vervoort op 20 april 2016
Amerika's adembenemende schoonheid van de nationale
parken van USA tot Canada gebracht in een reisreportage van
en door Guido Vervoort. In 2 delen van +-51 minuten met
tussendoor een pauze.
Waar: Foyer van cultuurcentrum van Vosselaar (achter
gemeentehuis)
Wanneer: 20 april om 20:00 uur
Inkom: leden 5 € niet leden 6 €

Antwerpse Zurenborgwijk vanuit verschillende
standpunten bekeken.
Dagvullende uitstap naar Berchem Antwerpen op 1 mei 2016

Gevarieerd dagje Antwerpen:
Voormiddag wonen we de eredienst in de SintNorbertuskerk, Dageraadplaats, Antwerpen bij, waar
het Antwerps Barokorkest en het koor Het Groot Akkoord
onder leiding van Emmanuel Van Kerckhoven, tijdens de
liturgische dienst de cantate "O ewiges Feuer, o Ursprung
der Liebe" BWV 34 van J.S. Bach uit.
De solisten zijn Jorg Delfos (altus), Adriaan De Koster (tenor)
en Joris Stroobants (bas).
Het Groot Akkoord is voorbereid door Els Spanhove. De voorganger is E.H. Kan. Hans
Vanackere. Dominee Dick Würsten licht de tekst en de muziek van deze cantate toe.
Waar: start op Dageraadplaats voor de Sint Norbertuskerk 10:50 u, maar we nemen de trein van
09:13u (IC4209) in Turnhout.
Wanneer: 1 mei 2016
Inkom: leden 10 € niet leden 12€ voor voormiddag en namiddag programma. Vrije lunch NIET
inbegrepen

Tijdens de middag kunnen jullie vrij genieten, met een natje
en een droogje, van de gezellige sfeer van en op het
Dageraadplaats.
In de namiddag maken we, onder leiding van een gids een
wandeling in de de architecturale wijk rond de Cogels-Osylei.

Wat kan je nog verwachten?
In mei een bezoek aan de oude vervallen steenfabriek La
Bonne Esperanze in Oud Turnhout.
In juni de volgende regio uitstap naar Diest, met bezoek aan
de citadel en het begijnhof.
In augustus onze jaarlijkse uitstap naar Boterhammen in het
park middagconcert en een themawandeling in Brussel in de
namiddag.

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

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.

