Veltem-Beisem, september 2017

Beste sympathisant,

Het 36ste toneelseizoen van De Draaikolk is gestart.
Eens te meer staan onze medewerkers paraat om te zorgen voor twee ontspannende
toneelproducties. In het najaar brengen we “The American dream”, een hilarische komedie van Jack
Staal. In mei 2018, volgt onze tweede productie.
Ons succes en ons voortbestaan danken we niet alleen aan onze medewerkers die zich ten volle geven
voor hun toneelhobby, maar ook aan onze Ereleden die ons via hun financiële bijdrage blijk geven van
hun ondersteuning en aanmoediging.
Voor een kleine culturele vereniging als de onze is dit heel kostbaar en zelfs onmisbaar!

Hoe wordt of blijft u Erelid van De Draaikolk?
Onze Ereleden betalen 25 € per jaar. Ze worden opgenomen op onze website www.dedraaikolk.be
met naam, adresgegevens, eventuele logo en website-adres en ontvangen een fiscaal attest en een
erelidkaart. Tweemaal per jaar krijgen zij van ons ook een gratis toegangskaart voor onze producties
(ter waarde van 8 €/stuk) en worden ze vermeld in ons programma.
Wenst u erelid te worden van onze vereniging of uw lidmaatschap te hernieuwen?
Surf dan naar onze website www.dedraaikolk.be en ga naar de rubriek “Onze ereleden”.
Klik er op de link “Registratie erelid”, voer uw adresgegevens in en de tekst of de mededeling
die u op onze website wenst te zien verschijnen.
Stort nadien uw bijdrage op rekeningnummer BE77 7340 2199 3242 van
Toneelkring De Draaikolk.
Uw gegevens zullen dan opgenomen worden op onze website.
Wij danken u nogmaals van harte voor uw steun en hopen u op onze volgende productie te mogen
verwelkomen.

Vriendelijke groeten,
namens het bestuur van De Draaikolk

Op 24, 25 en 26 november en 1, 2 december 2017 spelen we “The American dream”, een komedie
van Jack Staal in een regie van Xavier Van Caneghem . Meer informatie vindt u op www.dedraaikolk.be

