
 

Word vriend van De Koolputten Kunstforum
Alles in de wereld is een spiegeling van iets anders.

Maar ergens is er een smalle opening.
En dat is de reden dat kunst bestaat.

        (Agneta Pleijel)

De Koolputten Kunstforum

In die smalle opening staat De Koolputten Kunstforum paraat om 
u de hand toe te reiken en samen op pad te gaan doorheen het 
sterk gedifferentieerde kunstenlandschap van vandaag. Ontmoet jij 
graag een kunstenaar? Wij vergezellen je naar het atelier. Bespreek 
jij graag de kunstevolutie of zoek je naar verbanden tussen 
diverse kunstdisciplines? Wij bieden je een discussieplatform. Wil 
jij met familie en vrienden op de hoogte blijven van wat reilt en 
zeilt in die wondere wereld van kunst & cultuur? Wij creëren een 
ontmoetingsplaats. Ben je een kunstliefhebber en kan je genieten 
van een sprankelende expositie? Wij geven je een kunstforum.

De vereniging ‘Vrienden van De Koolputten Kunstforum’ wekt 
kunst tot leven met tal van activiteiten en evenementen. Als VIP 
ervaar je alles wat ons Kunstforum te bieden heeft vanop de eerste 
rij, op de best mogelijke wijze. Je ontvangt uitnodigingen voor 
interessante tentoonstellingen met telkens een set postkaarten die 
een collectors item vormen. Wij inviteren je voor verhelderende 
rondleidingen en lezingen, leerrijke daguitstappen en cultuurreizen, 
artistieke brunches en culinaire events, adembenemende concerten 
en literaire hoogtepunten, signeersessies en unieke gesprekken 
met kunstenaars, …. Als lid mag je jezelf mecenas of ambassadeur 
van de Koolputten Kunstforum noemen, want tenslotte ondersteun 
je de werking van onze vereniging.

Word vandaag nog vriend en maak je keuze! Op de achterzijde van 
deze brief vindt u de verschillende mogelijkheden.

Bedankt,
Vrienden van De Koolputten.
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Word vriend van De Koolputten Kunstforum
 ik word gewoon lid en betaal 35 euro*
 ik word steunend lid en betaal 50 euro*
 ik word lid van het beschermcomité en betaal 100 euro*

* Wenst uw partner mee aan te sluiten, dan kan dit voor 10 euro extra.

Naam en Voornaam: ……………………………………………………………………………………
Geboortedatum ……………………
Straat en nummer ………………………………………………………………………………………
Postcode en gemeente ………………………………………………………………………………..
Telefoon of gsm ………………………………………………………………………………………….
E-mailadres ………………………………………………………………………………………………..
Indien lidmaatschap met partner, naam van de partner
…………………………………………………………………………………

Gelieve het desbetreffende bedrag over te schrijven op rekeningnummer BE62 7310 4749 9861 van 
De Koolputten Kunstforum te 9250 Waasmunster met vermelding ‘Vriend van De Koolputten’ en het 
ingevulde formulier terug te bezorgen aan het secretariaat van de vereniging per post aan 
‘De Koolputten Kunstforum, Koolputten 2, 9250 Waasmunster’ of via mail naar
expo@dekoolputten.be. 

Wie lid is van de vereniging, onderschrijft de privacyverklaring.

De Koolputten Kunstforum


