Oktober heeft nog wel wat te bieden op
cultureel vtbKultuur vlak. Lees het hier!

Bekijk de webversie
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Volgende activiteiten is reeds volgeboekt en we zullen met
100 leden uit de provincie de trip naar Roubaix maken op
14/10/17: Trip naar Roubaix
Voor volgende trips in 2018 kunnen we enkel adviseren er
vlug bij te zijn, want onze trips zijn prijs / kwaliteit altijd goed
en de moeite waard!

18/10/17: Reisreportage Iran een tip van de sluier van Grégory
Lewyllie. Wie verleden jaar z'n reportage over Bolivië, Costa
Rica en Panama heeft gezien weet dat de reportages van
Grégory uniek en modern zijn en zeker de moeite waard.
Tijdens de pauze zullen we ook trachten wat sfeer vanuit Iran
te importeren met een hapje en wat muziek.
Deze avond is dus zeker de moeite waard.
Allen welkom in het cultureelcentrum De reynaert in Vosselaar (achter het gemeentehuis).

19/10/17 Lezing door Peter Verlinden
Massamedia Venster op de wereld.
Alle vtbKultuur afdelingen uit de regio organiseren samen met
vorming plus Kempen een lezing door Peter Verlinden die
werkzaam is bij de VRT maar ook gezien kan worden als een
grote Afrika kenner.
Vanuit zijn persoonlijke ervaring en academische kennis heeft
Peter Verlinden een zeer kritische kijk ontwikkeld op de rol van massamedia bij oorlog en vrede,
ook vlak bij ons.
Deze lezing gaat door in de bib van Westerlo, maar als de locatie een probleem geeft kan er
gezien worden voor gedeeld vervoer. Heb je interesse kan je altijd mailen naar
vosserlaar@vtbkutuur of turnhout@vtbkultuur of bellen naar Karl Coopmans 0477 376753 of
Jaap Huizinga 014 811555 om verdere afspraken te maken.

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.

