Wie we zijn en wat we doen

vtbKultuur vzw is een ledenvereniging. De plaatselijke afdeling in Opwijk maakt hier deel van
uit. Wij organiseren culturele activiteiten waar zowel leden als niet-leden kunnen bij aansluiten.
Cultuur en cultuurtoerisme in de ruime zin genieten uw volle belangstelling, u participeert
actief aan het cultuurleven, u bent op zoek naar een leuke of originele activiteit?
Wandelen, daguitstappen, podiumactiviteiten, cursussen, ... u moet zeker het aanbod van
vtbKultuur er op na lezen.

We zien u wellicht op één van onze activiteiten! Zowel bij de vtbKultuur nationale activiteiten
als in het rijke aanbod van onze Opwijkse afdeling vindt u zeker uw gading.
vtbKultuur is een erkende socio-culturele vereniging bij het Vlaams ministerie van cultuur.
Wij zijn een ledenvereniging die zijn activiteiten ook openstelt voor niet-leden. Leden hebben
natuurlijk telkens een voetje voor en betalen ook een lager deelnamebedrag. Wij zijn actief in de
sector van het cultuurtoerisme.
Het bestuur van de plaatselijke afdeling in Opwijk
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vtbKultuur Opwijk in een notendop
een boeiend pakket eigen vtbKultuur activiteiten:
Langs Vlaamse Wegen, Theater - Musical, diavoordrachten, daguitstappen.
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ledenvoordelen bij meer dan 60 kortingverleners van theaters tot pretparken van musea tot
rondvaarten (vraag de gratis brochure hier)
gratis het maandblad UIT-magazine en UIT-krant met agenda
Vrijwilliger worden bij vtbKultuur Opwijk? U hebt een brede interesse in cultuur, u bent
contactvaardig en enthousiast in de dingen waar u aan werkt, u hebt interesse om een
deel van uw vrije tijd te besteden als vrijwilliger in ons lokaal vtbKultuur bestuur in
Opwijk?
Contacteer ons, wij geven graag meer informatie over het vrijwilligerswerk binnen onze
vtbKultuur afdeling.
Contactgegevens:
vtbKultuur Opwijk
Steenweg op Aalst 9
1745 Opwijk
tel. 0498/064347
e-mail : Afdeling Opwijk
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