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Met als start de brug over de Maas in Maaseik vind je ons programma
voor de tweede semester van dit jaar 2017.
Het wordt een mooi gevuld najaar, met op 19 september een lezing
over het Vliegveld van Asch (viert dit jaar het 100-jarig bestaan), dan
de zeer boeiende en leerzame lezingen van onze eigen weerman
Ruben Weytjens op 26 september en 3 oktober (alles gratis, doch niet
vergeten in te schrijven !!).
Verder is er een bedrijfsbezoek aan VDL/Nedcar op 24 oktober en het
“bierplezier” op 16 november. Ook niet te missen – vooral het
fairtrade ontbijt is een topper - de Wereldmarkt van zondag 26
november, het ideale moment voorzeer speciale kerstboodschappen.
We werken ook reeds aan ons programma voor volgend jaar, maar
heb je zelf ideeën of wil je meewerken en zelf iets organiseren, geef
ons gewoon een seintje en we regelen het.
Kijk ook eens op onze website of ga naar onze facbookpagina ……
http://www.vtbkultuur.be/maaseik
https://www.facebook.com/vtbKultuurMaaseik/?fref=ts
Vele groeten en tot weldra op onze activiteiten
Jos, Géne & Frank
Vergeet niet je e-mail adres door te geven zodat je regelmatig onze
electronische nieuwsbrief krijgt met meer details en informatie.

Een organisatie van vtbkultuur Maaseik en de bibliotheek Maaseik

Auteurslezing “Vliegveld Asch” door J. Lantmeeters
Dinsdag 19 september om 19u30
Fliegerschieβschule Asch (1917-1918)
In 1917 richten de Duitsers in As de ‘Fliegerschieβschule Asch’ op. Het vliegveld
van Genk, dat voor de Eerste Wereldoorlog gebruikt werd door luchtvaartpionier
Léon de Brouckère, werd hiervoor uitgebreid. Voor de bouw werd het merendeel
van het bouwmaterieel opgeëist van de steenkoolmijn van Waterschei die
hierdoor verplicht was te sluiten. Het vliegveld en de schietschool bestond uit
grote vliegtuighangars, ateliers, werkplaatsen, schoolgebouwen, een werkplaats
fotografie, keukens, huisvesting
voor de soldaten, paardenstallen,
koetshuizen
&
garages,
wasgelegenheden en een luxueus
casino
(officiersmess).
De
‘Fliegerschießschule Asch’ was
een
zeer
modern
opleidingscentrum.
Met
het
daarbij
horend
schietveld,
‘Schieβplatz Asch’ van 9800
hectaren was het één van de
grootste in Europa.
Belgische Militaire Vliegschool Asch (1919-1925)
Onmiddellijk na de Eerste Wereldoorlog werd de ‘Fliegerschießschule Asch’ door
het Belgisch leger omgebouwd tot vliegschool van het Belgisch Militair
Vliegwezen. Meer dan 300 piloten leerden hier vliegen.
Door de geplande aanleg van het kanaal Luik Antwerpen (het huidige
Albertkanaal) dat dwars door het vliegveld zou lopen (doch later op een andere
plaats kwam) werd beslist om te verhuizen naar het West-Vlaamse Wevelgem.
Kinderkolonie
Enkel de officiersmess en drie bijgebouwen bleven behouden en deden tot 2003
dienst als kinderkolonie, en vanaf 2015 is de vzw Arbeidskansen hier gevestigd.
De lezing vindt plaats op dinsdag 19 september 2017 en start om 19.30 uur in
de Bibliotheek van Maaseik – Bleumerstraat 68.
De toegang is gratis, maar meld je wel aan bij:
• joskalders@skynet.be of maaseik@vtbkultuur.be of tel. 0498/334 777
• karla.degreeve@maaseik.be of tel. 089/564 074

Een organisatie van vtbkultuur Maaseik en Lanaken

Bedrijfsbezoek VDL/NEDCAR
Dinsdag 24 oktober 2017
Dinsdag 24 oktober brengen we, samen
met onze vrienden van Lanaken en
Maasmechelen, een bedrijfsbezoek aan het
VDL Nedcar, gelegen in Born, Dr. Hub van
Doorneweg 1, 6121 RD Born (NL).
Prijs leden: 25€ (niet leden: 2 € extra)
Het programma:
10u00: samenkomst bij het bedrijf (parking),
10u15: Ontvangst met koffie en heerlijk stuk Limburgse vlaai,
10u30: Introductie en veiligheidsinstructies,
11u00: Fabrieksrondleiding,
12u15: Einde van het bezoek .
Beschikbare plaatsen: 30
Uitzonderingen:
- Kinderen onder de 10 jaar zijn niet toegestaan in de fabriek.
- Het dragen van een pacemaker kan gezondheidsrisico’s met zich
meebrengen in een deel van onze fabriek (i.v.m. hoge
robotiseringsgraad).
Deelname is per inschrijving bij
joskalders@skynet.be of
maaseik@vtbkultuur.be of tel. 089/56 24
61 en is definitief na ontvangst van de
deelnameprijs op de rekening van
vtbKultuur Maaseik, IBAN: BE76 7350
2752 9695 - BIC: KREDBEBB
(graag met vermelding van naam en emailadres) ten laatste op 18 oktober.
Indien u carpooling wenst, geef dit eventjes door aan Jos

Vtbkultuur Maaseik, Lanaken & Maasmechelen
samen met Intellisol
Lezingen in september - oktober 2017
Weerman Ruben Weytjens over
"Het weer" en “het klimaat”
Het weerfenomeen Ruben Weytjens, afkomstig uit
Neeroeteren, is volgens de E. De Mey “de meest
getalenteerde amateur-weerkundige van het land”.
Ruben is bekend van Het Belang van Limburg, TVL en
de regionale radiozenders LRM en FM Goud. Dagelijks
publiceert hij een weerbericht voor Limburg. Hij is ook
noorderlichtman in IJsland, Finland, Noorwegen en
Spitsbergen.

De 1

ste

lezing “Het weer”: Hoe komt een weerbericht tot stand?

Hoe komt een weerbericht tot stand? Welke middelen hebben we hiervoor ter
beschikking? Wat zijn de voornaamste uitdagingen voor de weerman. Waarom
loopt het wel eens mis met een weersverwachting? Op vele websites staan
heel wat weerkaarten met temperaturen en neerslagprognoses, maar hoe
moeten we deze interpreteren? Wat kunnen we zelf eruit leren?
Hoe volg je zelf de laatste weersontwikkelingen via het internet?
Hoe kan je zelf op een correcte manier satellietbeelden interpreteren? Voor
velen kan het nuttig zijn om op een juiste manier om te springen met de
gegevens, zoals aannemers, landbouwers of fietsers en voor
openluchtactiviteiten. Zelfs indien je thuis de was wil laten drogen kan de
neerslagradar handig zijn. Wat zien we nu precies en waar zitten de valkuilen?

De 2

de

lezing “Het Klimaat" en “biodiversiteit”

Klimaatverandering en gevolgen voor mens en biodiversiteit:
global warming is een gevoelig en moeilijk thema met veel
tegenstrijdige berichten en verwarring, scepsis en zelfs
ontkenning.
Tijdens deze lezing schept Ruben een duidelijk en objectief
beeld van de feiten. Hoe weten we dat ons klimaat verandert?
Wat zijn hiervan de oorzaken? Welke gevolgen zien we nu
reeds, wereldwijd maar ook bij ons? Bewust of onbewust?

Aan welke gevolgen mogen we ons de volgende jaren verwachten? Kunnen
we er zelf iets aan doen?

Datum: dinsdag 26 september en
dinsdag 3 oktober 2017 om 19u00
De lezingen gaan door in de vernieuwde burelen van
Intellisol, gelegen op de Maastrichtersteenweg 163a
te Maaseik. Er is voldoende parking aanwezig ….
Voor de eerste lezing is er een bezoek aan de burelen
en de nieuwe inrichting, volledig opgevat als een
energiezuinige - zelfs energieproducerende - entiteit …..
niet te missen !!!
Een drankje is tevens voorzien, dus waarom nog wachten !!

Deelname is gratis, inschrijving is wel verplicht
Dit bij joskalders@skynet.be of maaseik@vtbkultuur.be of op 089/562 461
ofwel bij Intellisol info@intellisol.be tel. 089/355 300.

§ § § § § § § § § § § § §

Cirque du Soleil met TOTEM™
TOTEM volgt het fascinerende spoor
van de mensheid vanaf zijn
oorspronkelijke
amfibische gedaante
aan

tot

zijn
ultieme wens
om te kunnen vliegen.
We volgen de menselijke
ontwikkeling reuzenschildpad, van het
bestaan. Ergens tussen wetenschap en legende zoekt TOTEM naar
de verbondenheid tussen de mens en andere soorten, zijn dromen en zijn
onmetelijke vermogens. Het begrip totem staat symbool voor de verbondenheid
van alle levende wezens.
Vtbkultuur Maaskant heeft 30 tickets (rang 1) voor de voorstelling van
zondag 1 oktober 2017 om 18u00 in Brussels Expo.

Een organisatie van vtbKultuur Maaseik en de Vita Humana

Bierplezier
met de Buon Gusto Kookclub en
een degustatie van de lokale bieren
Xpère, Techneut en Xpère Grote Cru

Donderdag 16 november om 19u tot 22u
Ondernemer Rudi Smeets (ingenieursbureau Alliacta) is al ruim 25
jaar een gepassioneerd hobbybrouwer. Hij startte in 1992 zijn
hobbybrouwerijtje ‘t Russebier en zal deze avond animeren met zijn
ervaringen inzake het samenstellen van de ingrediënten, de stappen
in het brouwproces en uiteraard het proeven …
Sedert enige tijd brengt hij zijn ook eigen bieren op de markt, en dit
zijn:
-

-

-

Xpère (groen label): 6.5% alc. vol. Hoppig bier met aparte afdronk, doet soms
denken aan een versnijding van een Sezoens en een Orval. Past goed bij een
toastje foie-gras maar ook bij chips en pinda’s… Drinkt fris en zeer goed door.
Techneut (geel label): 8,5% alc. vol. Kruidig blond bier met een specifieke
afdronk (bouquet van mix van tuinkruiden) hergist met honing op fles. Past goed
bij iets zwaardere maaltijden (mosselen, friet-biefstuk, Griekse keuken zoals
Souvlaki en zwaardere pasta’s), is een culinair bier voor de liefhebber, ook ideaal
als degustief na de maaltijd.
Xpère Grote Cru (rood label): 8,5% alc. Vol. Amber en exotisch gekruid bier met
een vleugje chocolade mout en de geur van citrusvruchten.
Lekker bij oude kazen gecombineerd met siroop, chocolade en zoete gerechten of
pasta met tomaat&bacon. Smaakt fruitig maar zeker niet zoet.

We gaan al deze bieren proeven, en in de
loop van de avond krijgt u daarbij
verschillende gerechtjes op basis van deze
lokale bieren. Deze gerechten worden
klaargemaakt door de kookclub Buon Gusto
van vtbkultuur Maaseik.

Deelnameprijs: 12 €
De avond gaat door in Zaal Vita Humana, Prinsenhoflaan 29 te Maaseik.
Inschrijving verplicht bij joskalders@skynet.be of maaseik@vtbkultuur.be en is
definitief na betaling op de rekening van vtbKultuur Maaseik, IBAN: BE76 7350 2752
9695 (met vermelding van naam en e-mailadres) ten laatste op 9 november.

* * * * * * * * *

Vita Humana
Prinsenhoflaan 29 te Maaseik
1. Fototentoonstelling “Net als jij … Mens”: 19 tot 28 september
Tentoonstelling (uit-het-leven-gegrepen-foto’s van mensen die
(toevallig) transgender zijn) - vrije toegang.

2. VitaFilm:
a.
b.
c.

om 20u, toegangsprijs: 3 € incl. drankje

Lion: donderdag 5 oktober,
Ida: donderdag 12 oktober,
La la land: donderdag 19 oktober.

3. Lezingen (start om 20u)
a. 14 september “Vrijzinnig humanisme: een kennismaking”
b. 21 september “Transgender”.
4. Workshop vegetarisch koken: donderdag 23 november om 19u,
deelnameprijs 10 €
5. Vita Comedy Night: 9 november om 19u: met als podiumgasten
Bert Kruismans, Vitalski en Yannick Noben. Inkom: 10 €
6. Midwinterdiner: vrijdag 8 december om 19u, 20/12 € (kinderen)
Inschrijving verplicht: vita.humana@telenet.be of 089/519 140
Herinneringen van voorbije activiteiten / zie ook op onze website voor nog meer foto’s

CULTUURCENTRUM MAASEIK: 14u15 , Film + koffie € 5.00
19/9/2017: Demain tout commence
Samuel leidt een rustig en zorgeloos leven in het zonnige zuiden van
Frankrijk. Tot één van zijn veroveringen laat weten dat hij vader is en ze zijn
dochter Gloria bij hem achterlaat. 8 jaar later zijn Samuel en Gloria
onafscheidelijk. Maar dan duikt de moeder van Gloria op en wil ze haar
dochter terug.

3/10/2017: Allemaal familie
Bob en Greta zijn 40 jaar gelukkig getrouwd, hun zonen Steve en Carl
boeren goed. Steve's vrouw Billie schreef een bestseller en denkt aan
kinderen, schoonzoon Rik probeert de draad weer op te
pikken na het overlijden van zijn vrouw. Ter gelegenheid van
de huwelijksverjaardag vertrekt de hele familie op weekend.
Voor Bob en Greta het ideale moment om hun nieuwe
plannen aan te kondigen.... die slaan in als een bom. En dat is
niet alles... wat een gezellige bijeenkomst moest worden
draait helemaal anders uit.

7/11/2017: I Daniel Blake
De 59-jarige Daniel heeft zijn hele leven gewerkt en heeft na een ziekte
voor het eerst in zijn leven hulp nodig. Hij kruist het pad van de
alleenstaande moeder Katie en haar jonge kinderen, Daisy en Dylan.
Katie's enige kans om te ontsnappen aan een hostel voor daklozen is door
een flat te accepteren 450 km verderop. Daniel en Katie bevinden zich in
niemandsland, gevangen in de bureaucratische rompslomp van het
hedendaagse Groot-Brittannië.

28/11/2017: Hidden figures
Het verhaal van Katherine Johnson, Dorothy Vaughn en Mary Jackson, drie
briljante Afro-Amerikaanse vrouwen die werken bij NASA. Ze weten
belangrijke wiskundige data te leveren om de eerste succesvolle
ruimtemissie te realiseren. Deze prestatie zou het vertrouwen van de natie
herstellen en zou mensen, ongeacht ras of geslacht, inspireren. Gebaseerd
op een waargebeurd verhaal.

5/12/2017: Lion
Een vijfjarige Indische jongen raakt zijn broer kwijt in een station en stapt
per ongeluk op een trein die hem duizenden kilometers verder voert.

Hij zwerft moederziel alleen door de straten van Calcutta, tot hij geadopteerd
wordt door een koppel uit Australië. Vijfentwintig jaar later beslist hij om op
zoek te gaan naar zijn verloren familie.
- -

- - - - - -

Senioreninfomiddag op vrijdag 24 november om 14u in
het Ontmoetingshuis Voorshoven - Neeroeteren. Met de
grappige verteller/woordkunstenaar Frans Adriaens.
- -

- - - - -

Wereldmarkt 2017
Oxfam Wereldwinkel Maaseik, LABBAS, Kestepabro vzw,
VELT, SLBS Sanyang vzw, MOSA vzw, Vincentius MaaseikKinrooi, Opvoedingswinkel Maaskant en vtbkultuur Maaseik.
Na de zeer geslaagde Wereldmarkt 2016 met meer
dan 120 personen op het fairtrade ontbijt organiseren
we terug dit evenement op zondag 26 november

2017.
- een fairtrade ontbijt in de voormiddag van 9u tot
12u30,
- info- en verkoopstanden van de deelnemende verenigingen van 9u
tot 17u,
- een gezellige marktplaats met koffie, gebak, wijn, lokale bieren ….
van 13u30 tot 17u,
- activiteiten voor kinderen in de namiddag: voorleesmomenten,
tekenen, insectenhotels bouwen, henna tekening ....
- twee optredens van de dansgroep Groove It in de
namiddag.

Plaats: zaal MOSA, Eikerstraat 42 te Maaseik.
Doen ook mee: lokaal bieren Xpère en Vinkenbier
Toegang gratis, fairtrade ontbijt kost 10 € /5 € voor kinderen
Inschrijven is een must !!

Inlichtingen en inschrijvingen bij de betrokken verenigingen, in de Oxfam
Wereldwinkel (Bosstraat 41, Maaseik) en bij joskalders@skynet.be
- -

- - - - -

Lidmaatschap vtbKultuur Nationaal,
tevens vtbKultuur Maaseik.
vtbKultuur heeft een gezinslidmaatschap en dus heeft het hele gezin
toegang tot de activiteiten van de afdeling Maaseik, maar ook van alle
afdelingen in de regio en gans Vlaanderen.

De kosten per gezin bedragen slechts tien Euro ( € 10 ).
U ontvangt het Gele Magazine, onze tussentijdse e-mails, eventuele
kortingen op de vermelde activiteiten en tevens de mogelijkheid om aan
alle door vtbKultuur georganiseerde evenementen en activiteiten deel te
nemen. Dit tegen zeer betaalbare prijzen en vaak gratis.

Inschrijving geschiedt door aanmelding via maaseik@vtbKultuur.be
met vermelding van naam en voornaam, adres, tel./gsm en emailadres. Dit laatste zodat wij u kunnen informeren bij interessante
tussentijdse aanbiedingen zijn die niet in ons Gele Magazine staan.
Gelijktijdig ook de € 10 over maken op onze rekening
BE76 7350 2752 9695 ovm “lidgeld vtbKultuur Maaseik”.
De vtbKultuur jaarpas wordt u daarna per omgaand toegezonden door de
centrale organisatie vtKultuur gevestigd in Antwerpen.
Leden van VAB zijn automatisch lid, doch graag een seintje zodat uw
gegevens opgenomen worden in onze eigen adressenlijst … dank.
Deze lidmaatschap bijdrage is eigenlijk onze enige bron van
inkomsten, waarmee wij alle kosten van onze activiteiten en andere
verplichtingen moeten dekken. Mogen wij daarom een beroep op u
doen om uw lidmaatschap te continueren. Hartelijk dank.
Nog geen lid, neem a.u.b. contact met ons op per e-mail
maaseik@vtbkultuur.be of
joskalders@skynet.be of 089/56 24 61

