Zet hier een korte, pakkende omschrijving van uw
nieuwsbrief.

Bekijk de webversie

Turnhout - Vosselaar Nieuwsbrief 17-3
Vorige activiteiten, reisreportages Bolivie-Panama-Costa Rica en Argentinië waren van hoge
kwaliteit.
De knipoogdag in Mechelen was, mede dank zij het goede weer, een succes en de lezing over
Mondriaan was schitterend.
In deze nieuwsbrief vind je wat meer informatie over onze volgende 3 activiteiten.

Eendagsuitstap georganiseerd door provinciaal bestuur
vtbKultuur geniet grote belangstelling en belooft een groot
succes te worden. Drie autocars zullen op 6 mei richting
Amersfoort en Kröller-Müller rijden.
Spijtig genoeg is deze trip volledig volgeboekt!

‘Religieuze wandeling’ in Antwerpen op 21 mei 2017.
Programma:
8 u 13 Vertrek met trein uit station van Turnhout
9 u 15 Samenkomst: traphal Centraal Station Antwerpen:
9 u 20 Vertrek wandeling (met o.a synagoge) met Mw. Ria
Malisse als gids
12 u 30 lunch bij Hoffy’s
Noteer: Hoffy is een ‘koosjer Joods restaurant ‘.Tijdens de
lunch wordt een duidelijke uitleg gegeven over wat de
‘koosjere keuken’ voor de Joden inhoudt.
De lunch (3 gangen) is iets duurder dan gewoonlijk maar we
maken hem niet facultatief omdat hij een wezenlijk
programmaonderdeel is. Drank is niet inbegrepen.
+/- 14 u 30 vertrek naar Islamitische ‘wijk’ met ook een
moskee tijdens de terugtocht naar het station (diverse treinen)
Deelname inclusief de lunch bij Hoffy ’s
Leden vtbKultuur en VAB € 42 niet leden €45
Uw deelnamebedrag kan gestort worden op rekeningnummer BE34 0688 9418 1490 van
VtbKultuur Turnhout , liefst vóór 2 mei. Uw deelname wordt dan definitief.
Wandeling in Hoogstraten op 16 september 2017
Hoogstraten is niet alleen bekend van de aardbei, maar is ook
samen met Baarle Hertog en Merksplaséén van de drie
protagonisten van het Land van Mark & Merkske en heeft ook
een rijke geschiedenis.
in de voormiddag bezoeken we onder leiding van een gids de
Sint Katharinakerk en krijgen we uitleg over kunstschatten en symboliek.
Gezamelijke lunch nemen we in één van de vele gelegenheden op de Vrijheid.
In de namiddag wandelen we naar de Laermolen in de Molenstraat (voor wie slecht te been is
kan de rit naar de Laermolen ook per wagen gemaakt worden). Deze molen stond jaren te
verkommeren maar tussen 2000 en 2004 werd hij opnieuw in zijn vroegere glorie hersteld. De
molenaar geeft ons tekst en uitleg bij de restauratie en de werking van de molen.
Verzamelen doen we om 10:00u voor de Sint Katharinakerk.

Volgende activiteiten zijn ook reeds ingepland en kunnen
terug gevonden worden op de website:
14/10/17: Trip naar Roubaix
18/10/17: Reisreportage Iran een tip van de sluier van Grégory
Lewyllie

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.

