
 
 

 

Op donderdag 22 september 2016 doen wij een workshop 
 
 
 
Deze groepsactiviteit duurt zo’n 2,5 uur.   Na een korte uitleg gaan we aan de slag 
om zelf een vulling, pralines, een paasei of een voetbal of … te maken. 
 

Koffie, thee en proevertjes staan ter plaatse klaar. 
 

Bij uw vertrek mag men 250 gram zelfgemaakte pralines meenemen. 
 

Kostprijs: 29 € voor leden, 31 € voor niet-leden. 
 

Inschrijven: aanmelden voor 17 september  bij  joskalders@skynet.be of 
maaseik@vtbkultuur.be of telefonisch op 089/56 24 61. 
 

Afspraak om 13u30 ter plaatse: Kampstraat 14 te Kinrooi 
 

Opgelet: voor deze workshop zijn er maximaal 10 deelnemers 
mogelijk, dus tijdig inschrijven is de boodschap …… 



 
 

Bezoek aan het Museum van de vrouw &  
Abdij van Lilbosch  in Echt (Nl). 

 

donderdag 6 oktober 2016. 
 

Een gezamenlijke organisatie van vtbKultuur Maaseik en Maasmechelen. 
 
Na ontvangst met koffie en vlaai, krijgen we een rondleiding in het museum 
waar momenteel een tentoonstelling loopt “Groote gezinnen, een huis vol” 
 

Daarna gaan we naar de Cisterciënser Abdij van Lilbosch, met aandacht 
voor de levenswijze van de monniken, de ontstaansgeschiedenis van de abdij 
en de ontginning van het moerasgebied. Er is ook een bezoek aan de 
boerderij, de Livar-varkens en de Duitse vluchtbunker. 
Het programma:  

- 14u00: aankomst (eigen vervoer) koffie en vlaai, bezoek aan de tentoonstelling 
- 15u30: begeleid bezoek aan de Abdij van Lilbosch 
- 17u00: vertrek naar huis. 
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Kostprijs: 13 € voor leden, 15 € voor niet-leden. 
 

Inschrijven: aanmelden voor 2 oktober  bij  joskalders@skynet.be of 
maaseik@vtbkultuur.be of telefonisch op 089/56 24 61 of  089/57 25 39. 
 

 
 

Op zoek naar Utopia, Leuven,  zondag 23 oktober 2016  
 

De afdelingen van vtbKultuur Maasland organiseren op zondag 23 oktober een 
busuitstap met museumbezoek, lunch en stadwandeling in Leuven. 
 

Maar liefst tachtig meesterwerken verwachten je op de bijzondere en unieke 
tentoonstelling: op zoek naar Utopia, dit op inspiratie van Thomas More, 
humanist, staatsman en schrijver van Utopia.  Dé tentoonstelling van 2016 die 
je niet mag missen.  
 

Het programma:  
- vanaf 8u45: opstappen in Maaseik, Maasmechelen, Lanaken 
- 10u30: aankomst in Leuven en ontvangst met koffie  
- 11u15: begeleid museumbezoek aan de tentoonstellingen  
- 13u00: eenvoudige lunch 
- 14u45: begeleide stadswandeling  
- 16u45: vertrek naar huis 

 
Kostprijs (incl. lunch): 47 € voor leden, 49 € voor niet-leden. 
 
Inschrijven: aanmelden voor 7 oktober  bij  joskalders@skynet.be of 
maaseik@vtbkultuur.be of telefonisch op 089/56 24 61 of  089/57 25 39. 
 

 
 

Bezoek aan het nieuwe ziekenhuis Maaseik  
op donderdag 27 oktober 14:00 

 
Er wordt gerekend op een rondgang van 
ongeveer 1,5 uur. Er wordt achteraf 
afgesloten met een korte babbel, bij een 
drankje in de werfcontainers. 
Aangezien de bouw zich op sommige 
plaatsen nog in de ruwbouwfase bevindt, zal 
u gevraagd worden om tijdens de rondleiding 
continue een helm en schoenen met stalen 

neus te dragen. Helmen en schoenen (maat 38 t.e.m. 46) zullen beschikbaar 
zijn bij het vertrek van de rondleiding.  
De werf is nog niet toegankelijk voor rolstoelgebruikers. 
 
Kostprijs: 5 EURO per persoon. 
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Inschrijven: aanmelden voor 7 oktober  bij  joskalders@skynet.be of 
maaseik@vtbkultuur.be of telefonisch op 089/56 24 61 of  089/57 25 39. 
 

 

OPGELET: een inschrijving is pas definitief na ontvangst van de 
deelnameprijs op de rekening van vtbKultuur Maaseik, nl. IBAN: BE76 7350 
2752 9695  &  BIC: KREDBEBB (graag met vermelding van activiteit, naam, 
aantal deelnemers en e-mailadres) 
 

 

Volgende activiteiten 
 

 woensdag 9 november: Busuitstap naar “Nocturne Avant Garde” – 
BOZAR in Brussel: 

o bezoek aan een orchideeën kwekerij (Cymbilor Orchids) 
o broodjesmaaltijd  
o vtbKultuur-nocturne “Avant Garde” BOZAR, met geleid 

bezoek. 

          Deelnameprijs: 8 € 

 17 november: lezing “In het spoor van de Rechters”, ism  
NEOS-Maaseik en de Bibliotheek van Maaseik. Deelname is gratis, 
aanmelding via e-mail is vereist. 

 
 

Kijk voor meer informatie op de website http://www.vtbkultuur.be/maaseik  
 
 

Wij verwelkomen graag mensen die willen meehelpen bij het plannen, uitwerken 
organiseren van onze activiteiten. Geef een seintje aan Jos (joskalders@skynet.be) 

Jos, Frank & Gène 
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