Zet hier een korte, pakkende omschrijving van uw
nieuwsbrief.

Bekijk de webversie

Turnhout - Vosselaar Nieuwsbrief 07-2016
Beste cultuur liefhebber,
2016 loopt alweer op z’n laatste beentje en een snelle terugblik zegt ons dat er ook dit jaar
weer heel wat te beleven was bij vtbKultuur Turnhout-Vosselaar.
2017 ziet er al goed uit en laat ons toe jullie al een kort overzicht te geven van wat we lokaal,
regionaal, provinciaal of nationaal al hebben geprogrammeerd, maar voor actuele informatie en
eventuele wijzigingen verwijzen we naar onze websites.
08-02-17: Reisreportage over Bolivia – Panama-Costa Rica
van Grégory Lewyllie.
26-03-17: Knipoogdag in en rond Mechelen met in de
voormiddag bezoek aan fort Breendonk en in de namiddag
talrijke activiteiten en bezoeken in Mechelen.
27-03-17: Een spreekbeurt door prof. Tamara Ingels “Op
zoek naar het genie van Mondriaan” ter voorbereiding van
provinciale trip van 6 mei naar Amersfoort (geboortehuis Mondriaan) en Kroller Müller museum
in het Mondriaan-jaar.
12-04-17: Reisreportage over Argentinië door Guido Vervoort.
06-05-17: Provinciale dagtrip naar Kroller-Müller museum en Amersfoort in het kader van het
Mondriaan-jaar.
21-05-17: Regio dagtrip naar Antwerpen waar we ons laten onderdompelen in de Islam en
Joodse godsdienst.
Laatste week augustus: Middagconcert boterhammen in het Warande Park Brussel met een
namiddag activiteit in Brussel.
3° weekend september: Open monumentendag in Brussel.
14-10-17: Provinciale dagtrip naar Roubaix.
Zeer zeker komen hier nog andere activiteiten bij zoals wandeling gekoppeld aan een erfgoed
gebeuren, bezoek aan museum of speciale gebeurtenis en in najaar zullen we ook nog wel een
reisreportage inplannen.

Zoals je ziet zal 2017 weer een goed, boeiend en gevuld
cultureel vtbKultuur-jaar worden en hopen jullie zeker op een
of meer activiteiten te zien.
Maar voor het zover is, wensen we jullie vanuit vtbKultuur
Vosselaar en Turnhout nog prettige feestdagen en het
allerbeste voor 2017.

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.

