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Tweemaandelijks clubblad : Uitgave Jan – Feb 2022 
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Verantw. Uitgever: Daniël Thoen 

Ciamberlanidreef 66 bus 6 – 9120 Beveren / Telefoon 03 775 95 38 

e-mail : daniel.thoen@pandora.be 

https://videoclubbeveren.wordpress.com/ 
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HET BESTUUR VAN VTBKULTUUR VIDEO 
BEVEREN WENST U EN UW FAMILIE : 
 

 
 



 
 
Agenda vtbKultuur video Beveren 
 

Dinsdag, 11 Januari 2022 : Omwille van corona en de omikronvariant 
gaat het gezellig samenzijn in de feestzaal L’Amuse,  
Glazenleeuwstraat,134, Beveren-Waas, niet door. Zodra er betere tijden 
komen zullen wij een nieuwe datum vastleggen. 

Dinsdag, 25 Januari 2022 : Gastprojectie door filmclub uit Lochristi. 
Aanvang 20.00 uur. 

Dinsdag, 08 Februari 2022 : Geluidsprogramma’s Aduition en Audacity. 
Moderator : Marc Wijns. 

Dinsdag, 22 Februari 2022 : Teksten bij de film. Wie schrijft mijn tekst 
moet geen aanzet zijn om teksten uit boekjes letterlijk over te nemen. 
Moderator : Hans Baeselen. 

Bovenvermelde samenkomsten op voorwaarde dat corona of 
omikronvariant geen roet in het eten gooien. 

                           

 

 



 

 

Efveebee lasjes overzicht van wat voorbij is… 

 

Woensdag, 03 November 2021 :  

  

Voorstelling GoPro door Hans Baeselen en Raf Wouters. Wij kregen 
een grondige uiteenzetting van diverse GoPro’s.                                   

 

Maandag, 15 November 2021 : Er werden 2 films geschenen van onze 
laatste clubselectie die omwille van corona nog niet vertoond en 
besproken werden. Wij keken naar “Kant door de eeuwen heen” van 
Albert Turf en “De tijd van toen” van Chris Bollaert. Beide films werden 
nadien uitvoerig onder de loep genomen. Albert vertelde ons van naaldje 
tot draadje hoe hij tot deze creatie gekomen was. Chris nam ons mee 
naar Bokrijk en wist ons te vertellen dat het niet altijd gemakkelijk was 
om bepaalde scenes vast te leggen. Als slot van de avond keken we nog 
naar een film van Jo Jacobs namelijk Watou 2021 (17 min), een typisch 
speciaal Jo-product dat hij op zijn eigen kunstige manier goed weet te 
brengen maar toch voor de kijker iets te lang duurde. 

 

Woensdag, 01 December 2021 (Teksten bij de film) en Dinsdag, 14 
December 2021 (Gastmoderator webmaster Guido van seniorennet). 
Deze beide avonden konden omwille van corona (zalen CC Ter Vesten 
gesloten) niet doorgaan.  
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Clubdata werkjaar 2021-2022 : 

JAAR 2022  

JAN. :  25    FEB. : 08 en 22 

Mrt.  :  08 en 22    APR. : 05 en 19 

MEI  :  03, 17 en 31   JUNI : 14 en 28 
bouwbedrijven. De landbouwers verte llen in deze documentaire ove r de hindernissen en v ragen waar zij elke dag mee geconfronteerd worden. Ze nemen de tijd om uit te leggen waarom ze met hart en ziel voor hun stie l gekozen hebben én b lijven kiezen.  

in Vlaanderen.  

                               
 

     "De ver s 
 
 

 
 
 
 



 
 

 
 
d tot een onthullende en bij momenten roerende vertelling." 

 
mtrent v indt u hie rhie r.  

https://www.tervesten.be/praktisch/covid-safe-ticket
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Filmmaker Brecht Vanhoenacker vo lgde anderhalf jaa r lang werk en leven op zes Oost-Vlaamse landbouwbedrijven. De landbouwers verte llen in deze documentaire ove r de hindernissen en vragen waar zij elke dag mee geconfronteerd worden. Ze nemen de t ijd om uit te leggen waarom ze met hart en ziel voor hun stiel gekozen hebben én blijven kiezen.  

Landbouwers zijn een essentiële schakel in onze voedse lketen. Ze zijn zich bewust van die verantwoordelijkheid, werken keihard en lopen ove r van passie en toewijd ing voor hun land en de d ieren. Wat de landbouwers daarvoor te rugk rijgen staat echte r niet in verhouding met de inspanningen en opoffe ringen die zij e lke dag doen. Ze zij n overgeleve rd aan een onvoorspelba re, ruwe markt en voelen hoe de consument zij n voeling met de boe renstiel verloren heeft.  

Met deze documentaire wilt participatief kunstenhuis Victo ria De luxe een fundamentele b ijdrage leveren aan de beeldvorming over de staat van de landbouw in Vlaanderen.  

e miniverhalen, elk op zich al boeiend, zijn naadloos d tot een 

onthullende en bij momenten roerende vertelling." 
een fundamente le bijdrage leveren aan de beeldvorming over de staat van de landbouw in Vlaanderen.  
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