Uitnodiging voor de lancering van het LIBBRECHTgenootschap
vzw op zaterdag 28 januari 2017
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Meld hier of u aanwezig zal zijn op 28/01/2017

Met groot genoegen nodigen wij u uit op
de officiële lancering van
het Libbrechtgenootschap als vzw.
Onze vereniging stelt zich tot doel het
gedachtegoed van Ulrich Libbrecht levendig te
houden en toegankelijk te maken voor de
samenleving.
We zijn te gast in de Volkszaal van
Op 2 juli 2016 werd het
Libbrechtgenootschap als vzw
gesticht. Graag willen we dit
feestelijk met u delen.

het Stadhuis van Oudenaarde op zaterdag 28
januari van 16 tot 18 uur.We zullen u dan
vertellen wat onze concrete plannen zijn.
Daarnaast stellen we 'Filosofie zonder Grenzen'
voor, het nieuwe boek van Ulrich Libbrecht. Hij zal
het persoonlijk toelichten.
Tussendoor zorgt de Libbrechtfamilie voor muziek
en nadien heffen we het glas!

Wil u deelnemen aan dit bijzondere moment, meld
dan uw aanwezigheid via de link hieronder.
Neem ook eens een kijkje op onze vernieuwde
website: www.libbrechtgenootschap.org.
Bijkomende vragen kan u richten
aan info@libbrechtgenootschap.org.
Wij kijken uit naar uw komst.
Op de lancering van het
Libbrechtgenootschap stellen
we ook het recente boek van

Ondertussen wensen wij u een goed en gelukkig
2017.

Ulrich Libbrecht voor.
Hier vindt u meer info over het
boek.
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Momenteel zijn er in het centrum van Oudenaarde werken. De parkeermogelijkheden op de markt zijn
daardoor beperkt. Volg hier de fasering van de werken: http://www.oudenaarde.be/markt. Men voorziet dat
Fase 2B nog tot 31/01/2017 loopt. Op onze website brengen we een plannetje waar de andere
parkeerplaatsen in de buurt van het stadhuis zich bevinden.
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U ontvangt deze mail omdat u zich heeft ingeschreven op de website van het Libbrechtgenootschap.
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