Laatste activiteiten van 2017 zijn zeker nog de moeite
om te bekijken en deel te nemen!

Bekijk de webversie

Turnhout - Vosselaar Nieuwsbrief 17/6
Een muisklik op de titel van een artikel brengt je naar het item op onze website. Daar kan je dan
meer uitleg en voorwaarden vinden en heb je ook de mogelijkheid om je direct inschrijven voor
deze activiteit.
Bezoek aan trainworld Schaarbeek en
namiddagwandeling door Schaarbeek.
Vosselaar en Turnhout en KEMPEN
(= + Geel- Laakdal- Meerhout – Westerlo - Herselt) Nodigen u
vriendelijk uit deel te nemen aan een uitstap die ze
gezamenlijk organiseren op zaterdag 18 november met
bezoek aan’ Trainworld’, het treinmuseum in SCHAARBEEK
Vertrek Turnhout parking Snolaert 08:45u
10 uur Schaarbeek : bezoek met gids aan ‘Trainworld’
+/- 12 uur vrije lunch in de brasserie van het pas
gerestaureerde station (ruime keuze aan maaltijden link voor
keuze onderaan) vrijblijvend.
Namiddag :
+/- 14 uur vertrek met gids aan ‘t gemeentehuis van
Schaarbeerbeek (Collignonplein)
wandelend +/- 1 km door de Louis Bertrandlaan met in deze
laan :
* bezoek aan huis AUTRIQUE, het eerste door Victor
HORTA ontworpen Art Nouveau huis dat mooi werd gerestaureerd als Museum van het
Brusselse huis.
* bezoek aan het Biermuseum met afsluitend een degustatie van ‘Schaerbeckoise’
Deelname: toegang musea-+ gidsen voor-en namiddag +degustatie
Schaerbeckoise(bier) (‘exclusief maaltijd)
28 euro en 26 euro voor leden van vtbKultuur en VAB
Vervoer: graag laten weten wat u verkiest
* per minibusje 10 euro pp
* indien carpooling : te bepalen door en te regelen met chauffeur(suggestie bv +/-0.25 € /km
gedeeld door aantal inzittenden )
* Wie toch met de trein wil komen is uiteraard vrij dat te doen en kan online een ticket kopen of
aan het loket in het station van vertrek (+ ons laten weten)
(niet echt aanbevolen /wel overstap en reistijd bekijken)
Wie aan deze uitstap nog wenst deel te nemen kan zich melden liefst voor 6
november met naam en aantal gewenste personen en keuze van vervoer en krijgt dan na
betaling een bevestiging met meer info en details over vertrekplaats.
Wie kiest voor het vervoer met minibus voegt 10 euro pp toe aan het bedrag: dus respectievelijk
38 euro of 36 euro voor leden vtbKultuur en VAB
Uw deelnamebedrag kan gestort worden op rekeningnummer BE34 0688 9418 1490 van
VtbKultuur Turnhout , liefst voor 9 november. Uw deelname wordt dan definitief.
Info : Vosselaar Jaap Huizinga vosselaar@vtbkultuur.be 014 811555
Turnhout Karl Coopmans
turnhout@vtbkultuur.be 0477 376753
In het pas gerenoveerde station van Schaarbeek is er een restaurant gelegen, het "RN
Express". U kan er genieten van een sandwich, een slaatje of een américain maar ook van
Belgische specialiteiten.
voor menu zie : http://www.trainworld.be/src/Frontend/Files/userfiles/files/RN_ExpressMenu_170331-2-1.pdf

Multi media reisreportage Santiago de Compostela.
Ieder jaar nog – en dit reeds sinds de middeleeuwen - trekken
duizenden Caminogangers te voet of per fiets de Pyreneeën
over, 800 km op weg naar Santiago de Compostela.
Waarom koude of hitte trotseren op deze lange tocht? De
antwoorden zijn waarschijnlijk veelvoudig: , eenieder van deze
hedendaagse bedevaarders wordt echter, zowel onderweg als
op de uiteindelijke bestemming, beloond met één van rijkste
culturele erfenissen van Europa!
Grraag nodigen we u uit op de diareportage van vtbKultuur Turnhout en Vosselaar over ‘De weg
naar Santiago de Compostela’
door Jan en Rita Thienpont-Van den Branden
op 6 december 2017 om 20u
In CC de Reynaerts, Maurtis Pottersstraat te Vosselaar.
vtbKultuur-leden: 5 euro
Niet-leden: 7 euro
Van harte welkom!
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.

