Nog snel een herinnering voor enkele activiteiten in
maart!

Bekijk de webversie
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2018-02
Een muisklik op de titel van een artikel brengt je naar het item op onze website. Daar kan je dan
meer uitleg en voorwaarde van vinden en heb je ook de mogelijkheid om je direct inschrijven
voor deze activiteit.

Voorlezen was nog nooit zo leuk!
een boeiende lezing voor groot en klein.

Op 10 maart om 09:30u gaat de eerste sessie voor jong en
oud door in
gemeentehuis/openbare bibliotheek
Adres:Cingel 7, 2350 Vosselaar.
Ria Dorssemont, ooit Vlaanderens eerste lees-juf, praktijk
docente leesbevordering bij de lerarenopleiding en recensente
van kinderboeken (kijk alvast eens op www.leesplezier.net) neemt ons mee in een ware
ontdekkingstocht door kinderboekenland.
De toegang is gratis.

Knipoogdag in en rond Genk.
Hoewel de officiele inschrijvingstermijn net verlopen is kunnen
de snelle beslissers op 25 maart nog mee naar Cosmodrome
(voormiddag) en genieten van allerlij andere activiteiten en
bezienswaardigheden in de namiddag.
Het volledige programma kan je hier vinden.
Deelname: Leden: 14€ Niet leden: 20€
Optioneel busvervoer: 12€

Reisreportage Slovenië.
De heer en mevrouw Demarsin nemen ons mee op een
reisreportage naar Slovenië.
Op 28 maart om 20:00u
Plaats:CC de Reynaert
Maurice Potterstraat 2350 Vosselaar
Prijs leden:5 € niet-leden:7 €
Onder het motto ‘klein, afwisselend en bereikbaar’ presenteren wij u Slovenië.
Het land bekoort de bezoeker met adembenemende berglandschappen, geheimzinnige grotten,
en tongstrelende wijn uit de glooiende wijngaarden…

vtbKultuur Kultuur & Kamperen
Startschot 2018 ...
Kampeerweekend "Hoge Venen"
Inschrijven tot 23 maart 2018
Het kampeerweekend Hoge Venen staat reeds ongeduldig te
trappelen ...
... om de deelnemers op 27 april 2018 in Robertville te kunnnen verwelkomen!
Alle info op https://www.vtbkultuur.be/kultuur-kamperen of bij:
Jaap Huizinga
vosselaar@vtbkultuur.be
Etienne Ydens
kultuur_kamperen@vtbkultuur.be
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.

