Nog enkele activiteiten van vtbKultuur Turnhout en
Vosselaar die jullie aandacht verdienen

Bekijk de webversie

Turnhout - Vosselaar Nieuwsbrief 18/6
Bezoek aan Merksplas kolonie
samenkomst op de parking van de kolonie om 13:15 u
leden:
5€
niet leden: 7 €
Graag inschrijving vooraf via deze link
Een gids voert ons op een 2 uur durende wandeling doorheen
de kolonie.
We zien zeker de gerestaureerde grote hoeve, de kapel en
krijgen natuurlijk uitleg rond de geschiedenis van de landlopers.
Na het bezoek sluiten we af met een drankje.
Voor deze activiteit wordt geen gemeenschappelijk vervoer georganiseerd, de deelnemers
dienen bijgevolg met eigen vervoer naar Merksplas te komen.
Deelnemers die met car pooling tot in Merksplas willen geraken of deelnemers die plaats over
hebben in hun wagen kunnen met ons contact opnemen om andere deelnemers mee te nemen.
turnhout@vtbkultuur.be of vosselaar@vtbkultuur.be
Voorlezen was nog nooit zo leuk
Ria Dorssemont, ooit Vlaanderens eerste lees-juf, praktijk
docente leesbevordering bij de lerarenopleiding en recensente
van kinderboeken neemt ons mee in een ware
ontdekkingstocht door kinderboekenland.
vtbKultuur Vosselaar en Turnhout organiseren in
samenwerking met en in de plaatselijke BIB verschillende
sessies:
13/10/18 om 13:30 u in Ravels
17/11/18 om 10:00 u in Kasterlee
18/11/18 om ..... u in Turnhout
Deelname is gratis
Ria Dorssemont, ooit Vlaanderens eerste lees-juf, praktijk docente leesbevordering bij de
lerarenopleiding en recensente van kinderboeken (kijk alvast eens op www.leesplezier.net)
neemt ons mee in een ware ontdekkingstocht door kinderboekenland.
De lezing begint met een verhaal rechtstreeks naar de aanwezige kinderen toe, waarbij
de (groot)ouders over de hoofden heen kunnen meeluisteren,
Dan gaan de kinderen op een andere plek zelf iets ondernemen o.l.v. Juf Vine. Vine is
de jongste dochter van Ria, zelf schooljuf in hart en nieren, die voortdurend vanuit boeken werkt
in haar eigen klas,
Ria gaat inmiddels door met haar eigen verhaal, doorspekt met anekdotes en leuke
(voor)leestips,
De bijeenkomst wordt afgesloten met een toonmoment, waarin de kinderen laten zien en
horen wat zij gedaan hebben vanuit de (voor)leesboeken.
Voor dat we naar huis gaan, wordt één van de voorleesboeken verloot onder de
aanwezigen.
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.

