2018 loopt op z'n einde en voor 2019 hebben we al
heel wat interessante activiteiten

Bekijk de webversie

Turnhout - Vosselaar Nieuwsbrief 18/08
Een muisklik op de titel van een artikel brengt je naar het item op onze website. Daar kan je dan
meer uitleg en de voorwaarden vinden en heb je ook de mogelijkheid om je direct in te schrijven
voor deze activiteit.

Bezoek aan havenhuis en red star lines museum op 1
december 2018:
Deze regiouitstap is bijna volgeboekt maar er zijn nog enkele
plaatsen vrij. Wie er snel bij is kan mogelijks nog mee
genieten van deze 2 aantrekkingspolen van Antwerpen.

Premiere van de reisreportage Japan door Guido en
Mia Vervoort op 9 januari 2019:
vtbKultuur Vosselaar en Turnhout zijn zeer fier dat ze de
premiere van de nieuwe reisreportage van Guidoe en Mia
Vervoort naar hier hebben kunnen halen.
Zeker een aanrader.

vtbKultuur heeft als jaarthema 2019 "SMAAK" en
daarom zijn veel van de activiteiten gericht op het prikkelen
van uw smaak op de meest brede zin van het woord.
Volgende activiteiten hebben we al opgenomen maar er
volgen er zeker nog meer en voor verdere inlichtingen en
inschrijving kan je klikken op de onderstreepte activiteitsnaam:
5 mei 2019:
Knipoogdag Oudenaarde
18 en 19 mei 2019:
Weekend De Westhoek
25 mei 2019:
Daguitstap De Westhoek
3 tot 10 augustus 2019: Reis naar Slovakije
Daar bij sommige van deze activiteiten het aantal plaatsen voor onze afdelingen beperkt zijn
raden we aan ,indien je wenst deel te nemen, zo snel mogelijkin te schrijven!
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.
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

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.

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.

