
 

Wat bieden we aan de leden: 

Het bestuur en sympathisanten werkten reeds een mooi aanbod uit naar de leden toe. En we blijven verder werken 

zodat dit met regelmaat aangevuld wordt. Ga dus regelmatig zien op de site onder de Steunpilaren wat nieuws is… 

Naast de vele voordelen die Art-illustria zelf aanbiedt hebben we dus een aanbod van verschillende voordelen voor 

wie zijn lidkaart voorlegd… hou dus uw lidkaart goed bij want die is geld waard…  

 Kortingen op evenementen 

 Kortingen op workshops                         Van Art-illustria vzw en later ook anderen zie agenda… 

 Kortingen op lezingen  

 Korting op inkomstkaarten van Folkroes vzw in de vorm van één gratis consumptie 

 Kans om te exposeren bij art studio Brikat of andere ruimtes  (inlichtingen via vzw) 

 Maandelijks illustria-café bij Art studio Brikat wordt aangekondigd in de agenda op website 

 Vermeldingen op de site (mits plaatsen van link op eigen site!) en login voor ledenpagina.   

 Opname in de groepen op facebook 

 Vermeldingen in de maandelijkse digitale nieuwsbrief mits tijdig bezorgen van info in jpeg format  

 Know how en connecties  

 korting op werken van Art studio Brikat en op workshops door middel van cashbackkaart van lyoness 

 In brasserie Lowie, een stijlvolle horeca zaak op de grote Markt te Veurne, kan er om de twee maand 

een lid met hangend werk exposeren tezamen met iemand met beelden, in het verzorgde kader van 

Stephanie en Carlos .  (selectie en planning gebeurd door het bestuur van illustria vzw)   

 Leden van Illustria vzw kunnen mits selectie deelnemen aan de week van de amateurs kunsten bij Art 

Studio Brikat ook buren bij kunstenaars kan er deelgenomen worden mits selectie  

 Op vertoon van geldige lidkaart krijgt men een klantenkaart bij Lucas Creativ te Roeselare. Die klantenkaart geeft 

u 10% rechtstreekse korting op al uw aankopen bij Lucas Creativ Roeselare. Ook op maatwerk en inlijstingen 

(niet cumuleerbaar met andere kortingen of kaarten) 

 Op vertoon van geldige lidkaart krijgt men 5% korting op het ganse assortiment (behalve op klei)  bij Creakor 

bvba Edewallestraat 111A te handzame. De winkel voor alle keramiekbenodigdheden .  

 Op vertoon van geldige lidkaart krijgt men bij Tarras bvba, de speciaal zaak voor kunstschilders te 

Lauwe- menen, 10% rechtstreekse korting (niet cumuleerbaar met andere promo’s of kortingen)  



 Jaarlijks gratis deelname aan de jaarvergadering waarin alle gebeurtenissen van afgelopen jaar, 

planning volgend jaar en boekhouding voorgelegd wordt aan de leden, we sluiten af met gezellig 

samenzijn en gratis versnaperingen 

 Deelname mits selectie aan de kunst in de horeca , ‘illustria kunstig door Watou’  om werken te 

exposeren 3 maand in een zaak in Watou  

 En we werken verder en houden u op de hoogte via nieuwsbrief …  

 Deelname aan verschillende opzetten al dan niet georganiseerd met andere groepen (mits selectie) in 

samenwerkingen, u wordt hiervan op de hoogte gebracht via de digitale nieuwsbrief. 

 

            

           

  
 

Watou horeca:  

         

          


