Lezing Ine Roox geeft u op 30 mei inde Warande een
goede inkijk in het USA na 1 jaar Trump.
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Lezing Ine Roox over "na 1 jaar Trump" op 30-05-18
Graag herinneren we u eraan dat de lezing over "Na 1 jaar Trump"
door Ine Roox (buitenland journaliste van de Standard) volgende
week 30 mei om 20:00u zal doorgaan in de terraszaal van de Kuub
(1° verdieping).
Op haar tocht door meer dan tien Amerikaanse staten voelde Ine
Roox heel wat angst en onzekerheid over de toekomst, maar ook
verbetenheid en de kiem van een hevig verzet van die Amerikanen
die blijven geloven in een betere toekomst.

Michaela, de leady lady van de barok in het MAS en een
havenrondvaart op de Flandria 24.
Op 24-07-18 kan je samen met andere vtbKultuurafdelingen
een dagje Antwerpen inplannen.
Stel zelf je programma samen met 3 opties:
10:00u-11:30u bezoek aan een prachtige tentoonstelling in het MAS
12:00u-15:00u havenrondvaart op Flandria 24
12:00uCaptains broodjesmaaltijd

Regio daguitstap naar Saint Omer (Noord Frankrijk)
Op 01-09-18.
Na een behoorlijk lange busreis bezoeken we in de voormiddag
La Coupole, oorlogsite van de 2° wereldoorlog, waarmee Hitler grootse
plannen had.
Na een 3 gangen lunch (keuze vis-vlees) bezoeken we onder leiding van
een gids Saint Omer en we sluiten onze dag af met een rondvaart door
de Audomarois-polders en de Flandres-sluis.
Hopelijk na een geslaagde uitstap kan je tijdens de terugreis dan tot rust komen.

Daguitstap naar Haarlem op 13-10-18
Haarlem is met meer dan 4.000 Rijks- en Gemeentemonumenten de
tweede Monumentenstad van Nederland. Zeker op het programma
staan:
- koffie met gebak
- stadswandeling
- hopelijk een beiaardconcert
- keuze uit bezoek Teylersmuseum of Frans Hals museum allebei met
een speciale tentoonstelling.
- een Nederlandse uitgebreide lunch

Andere geplande activiteiten waarvoor we jullie aandacht
vragen:
12-08-18 tot 16-08-18: Met Kultuur&Kamperen naar de
Westhoek
22-08-18: Rubens de musical in Westerlo.
Voorlopig zijn er nog kaarten beschikbaar, maar deze kunnen snel uitgeput zijn!
26-08-18: Cultuurmarkt Vlaanderen in Antwerpen.
Flaneren aan het steen en omgeving en allerlei culturele activiteiten en organisaties
verkennen.
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.

