Ga je met ons mee naar Frans Vlaanderen, schrijf dan
snel in!

Bekijk de webversie

Turnhout-Vosselaar Nieuwsbrief 18/05
Dagtrip naar Frans Vlaanderen regio Sint Omaar – Saint
Omerop 1 september 2018
Belangrijk bericht in verband met deze uitstap.
Aangezien vanuit het plaatselijk VVV (omwille van afspraken
met de lokale partners) gevraagd wordt het definitieve aantal
deelnemers door te geven vragen wij aan de
geïnteresseerden om hun inschrijving kenbaar te maken voor
25 juli aanstaande door inschrijving via de website:
http://www.vtbkultuur.be/turnhout/activiteiten/dagtrip-naarsaint-omer-noord-frankrijk/datum/5860
La Coupole, lunch in een gezellige brasserie, stadswandeling en rondvaart op de polders.
Uur van samenkomst:07:05 u
Plaats van bijeenkomst:Bushalte aan E34 Turnhout centrum.
Prijs leden:70€
Prijs niet-leden:75€
(onderstaande tijden zijn indicatief en kunnen omwille van verkeer en andere omstandigheden
licht aangepast worden!)
+-10:00 u aankomst aan La Coupole
10:15-11:45 u audiotour door La Coupole (beperking tot 1,5 u)
11:45-12:00 u busvervoer naar restaurant
12:00-13:45 u lunch in gezellig restaurant(keuze mogelijkheid vis of vlees als hoofdgerecht)
3-gangenmenu met een drankje en koffie
14:00-15:30 u rondleiding met gids door de stad en kathedraal van Saint Omer
15:30-15:45 u busvervoer naar omgeving Audomarois polders
15:45-17:30 u roodvaart door de Audomarois-polders en de Flandres-sluis
18:00 u aanvatting terugreis
Voor verdere informatie en inschrijving on line:
http://www.vtbkultuur.be/turnhout/activiteiten/dagtrip-naar-saint-omer-noord-frankrijk/datum/5860

Boterhammen in het park.
Zoals ieder jaar zakken we ook dit jaar weer af naar het
Warande park in Brussel om op donderdag 30 augustus het
gratis middag concert van Anne-Sofie-Noppe + Buurman te
beluisteren.
Volledig programma van boterhammen in het park 2018

In de namiddag maken we dan nog een wandeling in Brussel.
Praktisch: Graag inschrijven on-line
Afspraak op perron station Turnhout
Vertrek in Turnhout met de trein IC 3432 van 10:05u (Tielen 10:12u)
Lunch in het park (zelf meebrengen of ter plaatsen aanschaffen).
Terugreis per trein +-17:00u?
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.

