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Week van de Smaak met de Buon Gusto koookclub, Vita Humana & Wijngoed Alauda  



Maaseik, januari 2019 
 
Naar goede gewoonte nodigen wij leden 
en oud leden - met partner - uit voor een 
gezellig samenzijn bij een hapje en een 
drankje.    

Tijdens dit samenzijn wordt eventjes 
gekeken naar het voorbije jaar en wordt 
het jaarprogramma 2019 voorgesteld. 

De viering gaat door op zaterdag 2 
februari 2019, in het Hepperhuys, 
vanaf 15u. 

 

Rond 16u30 voorzien we een gegidst 
bezoek aan het mooie neo-romaanse 
kerkje van Heppeneert en het Mariapark 
er achter, de kaartenfontein en krijgen we uitleg over de legende van de 
Kaartridder en het Duivelsbrugje ….. 
 
Na de receptie, om 18u30, voorzien wij een gezamenlijke maaltijd. 
Kosten hiervoor zijn 30 € per persoon: 3 gangen maaltijd, keuze tussen 
2 soepen, vis van de week (keuze van de chef) of vlees (hertekalffilet) 
en dessert van het huis – wij bieden U de koffie aan bij deze maaltijd. 
 
Graag vernemen wij van jullie het aantal deelnemers, dit per e-mail of 
telefoon - liefst voor 28 januari.  Er zijn geen kosten verbonden aan 
deze viering, wel aan de maaltijd erna. Betaling van de maaltijd is bij 
inschrijving …. 

Hopende veel van jullie die dag te ontmoeten, 
met vriendelijke groeten, 

Jos    Gène   en    Frank. 

PS: breng een nieuw lid mee en je krijgt 
van ons een fles wijn cadeau ! 

 



Een	organisatie	van	vtbKultuur	Maaseik,	

Maasmechelen	en	Lanaken	
	

Het Belang van Limburg 

Een bezoek aan de redactie in 
Hasselt en  

de drukkerij in Beringen 
 
Eerst nemen we een kijkje op de redactie in Hasselt waar een gids vertelt hoe 
de krant inhoudelijk tot stand komt, we ontmoeten er journalisten, fotografen 
en vormgevers. Vervolgens gaan we naar de drukkerij in Beringen waar we 
het drukproces van de krant van a tot z te zien krijgen. 
  
Prijs: 7,5 € per persoon (waarvan één euro aan "Een hart van Limburg" wordt 
geschonken) – niet leden betalen 1 € meer. 
 
Praktisch: dinsdag 12 februari 2019 van 14u tot 17u15.  
                (afspraak om 13u45 aan de kantoren op de Herkenrodesingel) 
Waar 
Het Belang van Limburg, Herkenrodesingel 10, 3500 Hasselt. 

en daarna: 

Coldset Printing Partners Paal-Beringen, Industrieweg 147 
Industrieterrein Ravenshout 7010, 3583 Paal-Beringen. 
	

**					**					**					**					**					**	

	

Bedrijfsbezoek   Veldeman  
Woensdag 27 februari 2019 om 13u30 

 

Veldeman Group is een 100% familiale onderneming 
opgericht in 1954, nu actief in heel Europa. De 
kernactiviteit ligt in de ontwikkeling en productie van 
hoogwaardige slaapsystemen voor het midden- en 
hogere marktsegment. De productie van matrassen, 
boxsprings, lattenbodems en bedbanken gebeurt in 
eigen ateliers in België, Frankrijk en Polen. 

 

Woensdag 27 februari neemt de productiedirecteur ons om 13u30 mee 
op ontdekkingsreis door Velda’s productiehuis. We zien hoe matrassen, 
boxsprings, lattenbodems en bedbanken worden ontworpen, gemaakt …. 



De tour duurt een tweetal uurtjes en eindigt in de toonzaal waar we 
kunnen nagenieten van de afgewerkte producten, samen met een warme 
tas koffie en Limburge vlaai. Einde is voorzien rond 16u. 
 

Deelname is gratis, maar vrije bijdrage voor een goed doel. Aanmelden 
verplicht voor 24 februari  .... 
 

Aanmelden via joskalders@skynet.be  ofwel  0498 334 777.      

Carpooling mogelijk, contacteer Jos Kalders 

Max. 20 deelnemers …. snel inschrijven dus ….. 

 
**					**					**					**					**					**	

Wijnpreuvement 
17 maart  2019 

 
De wijnboer van het Chateau de Putille komt 
naar ons voor een speciale en persoonlijke 
degustatie. 
Het kasteel/wijndomein situeert zich in de Loire streek tussen Nantes en 

Angers. Het is een familiebedrijf dat nog steeds op 
traditionele wijze verbouwt en wijn produceert op 
het domein zelf. Zij weten door diversificatie en 
vakkennis een vermelding in verschillende 
wijngidsen te verwerven.  
 

Hun wijnen zijn enkel via degustatie te verkrijgen en zijn niet te koop in 
de wijnhandel of supermarkt. Vooral de Cremants zijn de moeite waard 
en kunnen de vergelijking met de duurdere champagnes gemakkelijk 
aan. 
 

De degustatie gaat door op zondag 17 maart 2019 bij de fam. Jordens 
(Lanklaar), en start om 15 u00 tot ….   
 

Wij voorzien een heel assortiment hapjes, een kaastafel, water, frisdrank, 
koffie en natuurlijk een uitstekend humeur en goed gezelschap. 
 

Kostprijs: 14 € per persoon/niet leden 16 € 
 

Inschrijving  bij joskalders@skynet.be of maaseik@vtbkultuur.be, ten 
laatste op 12 maart 2019.  
 

Gelieve tijding te reserveren, er zijn maximaal 20 deelnemers ….. 
	



Een samenwerking van vtbKultuur, Vita Humana en de Bibliotheek 

WO I: Oorlog en Vrede in de Maaslandse regio 

Lezing FRANS MEDAER 

Frans Medaer is voorzitter van Unicef regio 
Maasland, verantwoordelijke van Child Focus 
Maasland en projectleider van Boodschap voor een 
Betere Wereld. 
Hij vertelt over de Maaslandse regio tijdens De 
Groote Oorlog.  Komen zeker aan bod: de 

elektrische draad, fragmenten uit brieven van en aan oorlogsmeters, brieven 
van frontsoldaten, censuur, oorlogsmonumenten, verhalen over gesneuvelden 
en teruggekeerden, de Slag der Zilveren Helmen, het leven in de Maaslandse 
dorpen, leven aan en achter het IJzerfront, de gasaanvallen, de Spaanse griep 
en bijzondere voorvallen zoals de 'levensreddende kogel'. Bij de verhalen 
behoren ook een aantal voorwerpen o.a. uit de loopgraven. 
 
Na de Groote Oorlog scandeerde de hele wereld ‘Nooit meer Oorlog!’, maar 
blijvende vrede is er helaas niet gekomen. Frans maakt er zijn levenswerk van 
om de Boodschap voor een “Betere Wereld” te verspreiden in alle talen. Op dit 
moment bestaat deze vredeswens in bijna 800 talen en dialecten.  
 

Lezing Fr. Medaer: donderdag 14 maart Vita Humana (20u00) 

Toegang: gratis, wel aanmelden bij vita.humana@telenet.be of 089/51 91 40. 
_________________________ 

 

Van maandag 4 tot en met vrijdag 15 maart 2019, van 9u00 tot 
17u00 – gratis toegang 

  

Tentoonstelling ‘Nooit meer oorlog – 
herdenken’ in Vita Humana. 
 
De voorbije vier jaar werd de Eerste Wereldoorlog uitvoerig 
herdacht. Komt er nu een einde aan het herdenken van de 
Grote Oorlog? Heeft oorlogsherdenking überhaupt wel zin? 
Kan de herinnering aan oorlog de vredesgedachte 
aanwakkeren? Wie zijn de winnaars en verliezers van het 
herdenkingstoerisme? 
In deze tentoonstelling, gecureerd door deMens.nu, wordt 
het herdenken van de Eerste Wereldoorlog belicht aan de 
hand van kritische vragen bij sfeervolle foto’s van Patrick 
Goossens. 



Samen met de bibliotheek Maaseik 

Auteurslezing Kris van Steenberge 

Woensdagavond 27 maart om 20u00. 
 

Woesten : roman 
In vijf delen, als was het een klassiek drama, is deze 
debuutroman van de Vlaamse leraar, regisseur en schrijver 
Kris van Steenberge (1963) opgebouwd.  
 
Woesten is een West-Vlaams dorp, vlakbij Ieper in België. 
Het is aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog. Een 
dochter van een smid leert een jonge dokter (uit gegoede 
familie) kennen en trouwt met hem. Zij raakt zwanger en 
baart een tweeling: een knappe zoon, Valentijn, en een mismaakt kind dat de 
vader weigert een naam te geven. Nameloos, zo wordt hij aangeduid. De 
jongen gaat gesluierd door het leven. Een gezinsdrama voltrekt zich en de 
gruwelen van de Eerste Wereldoorlog breken los.  
Via allerlei omwegen komen de broers ten slotte weer bij elkaar. Een 
onwaarschijnlijke erfenis valt hun ten deel en een catharsis volgt. Een 
overvolle, maar zeker onderhoudende en vooral sympathieke roman.  

Knack Focus omschrijft "Woesten" als beckettiaans. En terecht. 
 

De auteur komt zijn boek voorstellen op woensdag 27 maart om 20u00. 

De toegang is gratis, maar meld je wel aan via bibliotheek@maaseik.be, 
tel.: 089 564 074 of aan de balie van de bib. 

_________________________ 
 

Stijn Meuris: lezing “Kleine verhalen van een Grote Oorlog” 
 

Stijn vertelt over de Eerste Wereldoorlog in de wereld en in België, maar 
zoomt ook in op Limburg tijdens de Groote Oorlog. Via de 
Weggevoerdenstraten neemt hij het publiek mee op een tocht langs het 
Wapenplein van kolonel Dusart, langs het strijdende Sint-Truiden en het 
platgebrande Tongeren naar de dodendraad in Neerpelt en de 
gebombardeerde kluis van Achel. Onderweg kruist hij het pad van de rebelse 
Lanaakse burgemeester, de Halense zwarte duivels, de Hasseltse kapper-
spion en de Breese femme fatale. 
 

Praktisch: donderdag 7 maart 2019 om 20u00 in Vita Humana, deelname: 5 € 
Aanmelden bij vita.humana@telenet.be of 089/51 91 40. 
 

Vita Humana, Prinsenhoflaan 29, 3680 Maaseik. 



Een initiatief van vtbkultuur Maaseik, Maasmechelen en Lanaken 
 

Bezoek aan Maastricht Aachen Airport,  

Zaterdag 6 april 2019 

 
In een  ruim  2,5 uur 
durend programma krijgen 
we een indruk van de 
dagelijkse activiteiten op 
en rondom een regionale 
luchthaven.  

 
Bij aankomst (in Café Bergrust) worden we ontvangen met koffie en 
Limnburgde vlaai. Hier krijgen we een inleiding over het reilen en zeilen van de 
luchthaven en de geschiedenis met diverse beroepsgroepen die er werkzaam 
zijn. We zien ook een historische film (1995) over het ontstaan van het 
vliegveld. 
Na aanmelding bij de 
havendienst, douane en 
Koninklijke Marechaussee 
gaan we met een 
(verzegelde) personenbus 
een rondrit maken over het 
luchthaventerrein. Tijdens 
deze bustocht  vertelt men 
ons over de bedrijven die zich 
op het terrein en errond hebben gevestigd.  
Heeft u al eens een vliegtuighangaar van dichtbij gezien of een 
vliegtuigspuithangaar? Wat is de taak van F.I.O., luchtverkeersbeveiliging of 
KNMI? Ooit op een platform geweest? Wat weet u van de scholing, training en 
omscholing van beroepsvliegers edn onderhoudsmonteurs? 
 

	

Praktisch 
Wanneer: zaterdag 6 april  2019 om 10u00 stipt !!! 
Afspraak in Café Bergrust, Vliegveldweg 21 te Ulstraten om 9u50 
Prijs: Leden € 27,  niet-leden: € 29  
Inschrijving: vóór 30 maart 2019 bij joskalders@skynet.be  
Betaling: op BE76 7350 2752 9695 van vtbkultuur Maaseik. 
	

Geef svp aan als je wil meerijden of meerijders wil meenemen vanuit Maaseik.  
 

Deelnemers aan de excursie dienen een identiteitsbewijs te kunnen 
voorleggen bij aanmelding- zonder dit geen mogelijkheid tot meegaan. 



Een initiatief van vtbkultuur Maaseik, Lanaken,  

Maasmechelen en Zutendaal 
 

Het vernieuwde Africamuseum Tervuren 

Zaterdag 13 april 2019 
 

Het vernieuwde Afrikamuseum in 
Tervuren heropende in december 2018, 
na een lange renovatie, zijn deuren. Hoog 
tijd voor een bezoek dus ……. 
Het gebouw met paleisallures aan de 
rand van een prachtig park staat is een 
van de indrukwekkendste musea van ons 
land. De wereldbefaamde collecties zijn 
ronduit uitzonderlijk. Je vindt hier ’s 
werelds rijkste verzameling etnografische 

voorwerpen uit Centraal-Afrika, maar ook het archief 
van Afrika-pionier Stanley. Even uniek zijn de foto- en 
filmotheek en een enorme collectie kaarten. De 
zoölogische verzameling toont een groot aantal 
wetenschappelijk zeer belangrijke type-exemplaren 
van de Afrikaanse fauna. De afdeling Entomologie 
bewaart zo’n zes miljoen insecten en de collectie 
tropisch hout is de belangrijkste van Europa. 
 
Naast een geleide rondeleiding in het Museum 
voorzien we ook hier enige vrije tijd, een eenvoudige 
lunch en een wandeling in het wondermooie 
nabijgelegen Warandepark.   
Dit park is 205 ha groot en was ooit het jachtgebied 
van de hertogen van Brabant. Het park is een 
domaniaal bos met twee van elkaar gescheiden dalen. Voor het park bevindt 
zich een Franse tuin met vijvers, bloembedden en beelden, die uitloopt op een 
reeks vijvers die hun water ontvangen van de Voer. Het is één van de 
Vlaamse toegangspoorten tot het Zoniënwoud. 
	

Praktisch	

Wanneer:	zaterdag	15	juni		2019	

Prijs:	nog	niet	bekend	….		maar	is	inclusief	alle	activiteiten,	de	lunch	,	de	busreis	

en	fooi	chauffeur	

Inschrijving:	vóór	1	juni	2019	bij	joskalders@skynet.be		

Betaling:	op	BE76	7350	2752	9695	van	vtbkultuur	Maaseik	na	inschrijving	…...	

	

Voor	meer	informatie	stuur	ons	een	mailtje	of	zie	op	onze	website	…..	



Zondag, 5 mei Knipoogdag 

 

Busuitstap naar Oudenaarde en de Vlaamse Ardennen 

 

Elk jaar organiseert vtbKultuur een stadsfestival in een Vlaamse stad met 
cultureel en toeristisch aanbod, waarbij ook aandacht gaat naar het ommeland. 
Dit jaar is het Oudenaarde en de Vlaamse Ardennen. 
 

vtbKultuur Limburg legt een autobus in voor 
deelnemers uit LImburg. 
 
Ochtendprogramma:  

- van 09u30 tot 11u30: geleid themabezoek 
in Horebeke, de Geuzenhoek of   

- van 10u00 uur tot 11u30: geleid bezoek 
in Ename. 
 
Middagmaal: de groepsmaaltijd is in Salons 

Mantovani, meer details later! 
 

Namiddagprogramma: kunststad Oudenaarde als hoofdgerecht in de 
namiddag, van 14 tot 17 uur, kan je individueel of in kleine groepjes en aan de 
hand van een programmablad Oudenaarde verkennen. Met je vtbKultuur-button 
ben je welkom op verschillende punten. Je ontdekt o.a. monumenten, 
erfgoedsites, cultuurhuizen en musea. Gidsen zorgen ter plekke voor de nodige 
informatie, soms nemen ze je mee voor een korte rondleiding of wandeling. 
Staan op het programma: 
   • Verken de belforttoren van het gotische stadhuis. 
   • Ontdek het roemrijke verleden van Oudenaarde in museum MOU. 
   • Kuier door de stad langs het stadhuis met de Lakenhalle, het Huis De 
     Laling met de Oudenaardse wandtapijten, de Kerk van Pamele, het  
     Begijnhof, het Liedstkasteel, het Huis Beaucarne …. 

• Het unieke “Ronde van Vlaanderen”    
              fietsmuseum/belevinsgcentrum. 

 

We sluiten de Knipoogdag om 17u15 op de abdijsite 
van Maagdendale. Het einde van het cultureel 
stadsfestival is voorzien om 18u00.  
	

Praktisch 
Wanneer: zondag 5 mei 2019 
Waar: vaste opstapplaatsen (worden later meegedeeld) 
Prijs: Leden € 39,  niet-leden: € 42 (inclusief busreis, fooi, middagmaal & alle 
bezoeken) 
Inschrijving: vóór 25 maart 2019 bij joskalders@skynet.be  
Betaling: op BE76 7350 2752 9695 van vtbkultuur Maaseik. 



Een initiatief van vtbkultuur Maaseik, Maasmechelen en Lanaken 
 
 

Kasteel Borgharen & Kasteelhoeve Hartelstein 

Zaterdag 25 mei 2019 

Kasteel Borgharen, een rondleiding in kasteel en tuin, benoemd als het 
meest inspirerende renovatieproject van Limburg en een bezoek aan 
Kasteelhoeve Hartelstein, waar we o.a. informatie krijgen over het 
ontdekte paardenkerkhof , waar we koffie/thee en vlaai nuttigen. 

Als je van Smeermaas langs de Maas naar Maastricht rijdt, zie je aan de 
overkant kasteel Borgharen liggen. Dit kasteel was in de voorbije 

decennia erg in verval geraakt. De 
tuin werd een wildernis, de 
grachtmuren stortten gedeeltelijk in 
en een deel van de inboedel werd 
verkocht. In 2014 werd het kasteel 
voor één euro verkocht aan een 
geboren en getogen Borgharenaar. 
Met een groep vrijwilligers en 

ondersteuning wordt er naarstig gewerkt om het kasteel zijn vroegere 
glorie terug te geven. In 2018 werd kasteel Borgharen uitgeroepen 
tot 'meest inspirerende renovatieproject van Limburg'. Een van de 
enthousiaste vrijwilligers, Peter Geuijen (voorzitter van de Stichting 
Behoud Kasteel Borgharen) zal ons rondleiden in het kasteel en tonen 

hoe het kasteel van de ondergang gered wordt. 

Na het bezoek verplaatsen we ons naar Kasteelhoeve Hartelstein in de 
Maasvallei. De weg ernaartoe langs grote 
Maaskeien is al een belevenis. Hier is de 
woon-werkgemeenschap Emmaus gevestigd. 
Zij informeren ons over het pas ontdekte 
18de eeuwse paardenkerkhof en schenken 
heerlijke koffie/thee met een stuk Limburgse 
vlaai. Na afloop kunnen we nog rondstruinen 
in de Emmaus kringloopwinkel, een ware 

ontdekking! 

Praktisch 
Wanneer: zaterdag 25 april  2019 op 13u30  bij kasteel Borgharen. 
Prijs: Leden € 7,50 en niet-leden € 9,50  
Inschrijving: vóór 20 april 2019 bij joskalders@skynet.be  

Betaling: op BE76 7350 2752 9695 van vtbkultuur Maaseik. 



Een initiatief van vtbkultuur Maaseik en Vita Humana 
 

In het kader van het Africa Film Festival 
 

de film TSOTSI 
 

Tsotsi (sleng voor dief, gangster) vertelt het 
verhaal van een jonge bendeleider die een vrouw 
overvalt, haar wagen steelt en kilometers verder 
pas merkt dat haar pasgeboren baby zich nog in 
de wagen bevindt. Wat volgt is een relaas van 6 
dagen uit het leven van de jonge gangster die plots 
verantwoordelijk wordt voor een baby. 
 

Praktisch	

Wanneer:	donderdag	25	april	om	20u00	

Waar:	in	zaal	Vita	Humana	

Deelnameprijs:	3	€,	inclusief	een	drankje		

Inschrijving:	bij	Vita.Humana@telenet.be		

 
**     **     **     **     **     **     ** 

 

Bezoek aan de brandweer van Hasselt 

6 juni 2019 
 

Wil je graag meer weten over brandweer Hasselt? Altijd eens willen 
rondkijken in een brandweerkazerne? Het kan!  
We gaan de kazerne – en al de de geheimen van de brandweer – 
ontdekken in Hasselt.   

Met een interactieve presentatie met 
focus op brandveiligheid en een 
rondleiding in de kazerne, met een 
woordje uitleg bij de verschillende 
voertuigen, wordt je ondergedompeld 
in de wereld van de brandweer. 
 

Praktisch	

Wanneer:	woensdag	6	juni	om	9u30,	duurtijd	zo’n	2	uurtjes.	

Waar:	Hasselt	

Deelnameprijs:	gratis,	vrijwillige	bijdrage	voor	een	goed	doel	

Inschrijving:	bij	joskalders@skynet.be		voor 30 mei 2019	

 
Carpooling zeker mogelijk…… 



Een initiatief van vtbkultuur Lanaken Maaseik en Maasmechelen 
 

vtbKultuur pick-nickt 
bij de Waterburcht 

(Pietersheim, Lanaken) 

27 augustus 2019 
 
Hou alvast dit weekend vrij, om met de 
hele familie gezellig te gaan picknkicken bij 
de Waterburcht in Lanaken – een 
organisatie van vtbKultuur samen met de 
toeristische dienst van Lanaken. 
 
Meer informatie later via onze website en 
via onze mailing……. 
 

***     ***     ***     ***     *** 
 

Ga eens kijken bij de activiteiten van onze partners van Maasmechelen en 
Lanaken – als lid van vtbKultuur Maaseik ben je ook hier lid. 
 

Maasmechelen (steeds in het het CC Maasmechelen) 
 

 woensdag 16/01: Lezing - Herboren, Majd Khalifeh, 
 woensdag 23/01: Reisreportage - Zuidwest Engeland, Guido Vervoort, 
 dinsdag 19/02: Lezing - Last Days, Lieve Blanquaert, 
 dinsdag 19/03: Reisreportage  -  Nieuw-Zeeland, Jean-Pierre Demarsin. 

 

Info: vtbKultuur Maasmechelen: 0475 89 40 54 - roland.barten@outlook.com 

 
Lanaken 
 

23 februari: workshop choco, 
22 maart : Verrassend Stein, Bezoek aan Museum voor Grafcultuur en 
rondleiding in ambachtelijke brouwerij De Fontein,  
14 juni: belang van de bijen voor ons voedsel, bezoek aan een imker. 
 
Info: vtbKultuur Lanaken: 0488 232 444 – lanaken@vtbkultuur.be 
 
 

Alle info is ook steeds te vinden op de website van vtbKultuur 

Lanaken en Maaseik 
	



Vita Humana 

Prinsenhoflaan 29, 3680 Maaseik 
 

1. Ontbijtcafé 

Zondag 6 januari, 3 februari, 3 maart, 7 april, 12 mei en 2 juni van 
9u tot 12u30 – deelnameprijs: Volw. 7 € of Kind  3,50 € exl. dranken 

2. VitaFilm:  op donderdag om 20u, toegangsprijs: 3  €  incl. drankje 

a. The death of Stalin: 7 februari 
b. The Children Act: 14 februari 
c. Girl: 21 februari 
d. Afrika Filmfestival “TSOTSI” op 25 april, met 

voorafgaand een workshop “fair-trade” ….. 
kom lekker proeven !!! 

 

3. Lezingen: Telkens op donderdag om 20u 

a. 7 maart: Stijn Meuris: WOI-kleine verhalen in een 
Grote Oorlog 

b. 14 maart: Fr. Medaer: Oorlog en vrede in de 
Maaslandse regio 

c. 21 maart: Leven en dood bij de 5 wereldgodsdiensten – gratis 
d. 23 mei: Kwalen en welzijnsziekten – toegang: 5 € 

4. Varia: 
a. 4 april om 19u: Workshop koken “zoetigheden in Europa” – 10€ 
b. 17 mei om 19u: multiculturele eetavond - 20 € (-12 jr: 12€) 
c. zaterdag 8 juni: fakkelquiz – 15 €/team (gaat door in de Fuego). 

 

Inschrijving verplicht: vita.humana@telenet.be   of    089/51 91 40  
 

*     *     *     *      

Seniorencinema 

 dinsdag 8 januari:  Niet schieten; film van Stijn Coninx over de 

Bende van Nijvel met een magistrale Jan Decleir. 

 dinsdag 29 januari: Finding your feet: een heerlijke Britse komedie. 

 dinsdag 26 februari: Mama Irma: Een rauwe, confronterende, maar 

warm-menselijke prent over de dromen en de keuzes van een 

generatie Italiaanse migranten 



 dinsdag 26 maart: Still Life: ambtenaar John May is verantwoordelijk 

voor het regelen van uitvaarten van overledenen zonder 

nabestaanden - een ingetogen filmparel. 

 dinsdag 9 april: The old man and the gun: de laatste filmrol van 

Robert Redford waarin hij de vriendelijkste bankrover van de 

Verenigde Staten speelt 
 

De vertoningen gaan steeds door om 14u15 in het Cultuurcentrum 

AchterOlmen CCAO, toegangsprijs: 5 € incl. koffie. 

*     *     *     *     *     *     * 
JEUGD EN MUZIEK MAASEIK & 

ST.- ANNA ALDENEIK 

v zaterdag 23 februari om 20u: Huguette Goffin & Friends, vvk €5 – 
dagkassa €7 
 

v zaterdag 23 maart om 20u: Flute Choir en Fluitklas Academie 
Maaseik & fluitisten St.-Michaël Thorn, vvk €5 – dagkassa €7 

v  

v zaterdag 30 maart om 20u: Kamerkoor Lemmensinstituut o.l.v. 
Bart Naessens: €12 – reducties jongeren/academie Maaseik: €9 

 

v zondag 7april om 15u: Les Goûts Reunis met o.a. Liesbeth 
Schepers, sopraan – vrije bijdrage 
 

v donderdag 18 april om 20u: Ars Academia 
o.l.v. John Vandecaetsbeek, Stabat Mater 
– Pergolesi - € 13 

 

v maandag 20 mei om 20u: Zangklas Veerle 
Henkens, vrije bijdrage 

 

v vrijdag 21 juni: Blazersensemble 

Zuiderwind – grote bezetting 

midzommernachtconcert , vvk €12 

– dagkassa €14 

 

Locatie: in de St Annakerk, Aldeneik 
Info & inschrijvingen: 
jmmaaseik@gmail.com  



  Lidmaatschap vtbKultuur Maaseik  
Tevens vtbKultuur Nationaal. 

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 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 e-mailadres. Dit 
laatste zodat wij u kunnen informeren bij interessante tussentijdse 
aanbiedingen die niet in ons Magazine staan.  

Gelijktijdig ook € 10 over maken op onze rekening  

BE76 7350 2752 9695  met vermelding “lidgeld vtbKultuur Maaseik”. 

De vtbKultuur jaarpas wordt u daarna toegezonden 
door vtKultuur Antwerpen. 

Leden van VAB zijn automatisch lid, doch graag een 
seintje zodat uw gegevens opgenomen worden in 
onze eigen adressenlijst …  

Deze lidmaatschap bijdrage is quasi onze enige 
bron van inkomsten, waarmee wij alle kosten 
moeten dekken. Mogen wij daarom een beroep op 
u doen door uw lidmaatschap te verlengen.  

Met onze hartelijk dank. 

 

Nog geen lid, neem a.u.b. contact met ons per 
e-mail maaseik@vtbkultuur.be of 

joskalders@skynet.be     of   089/56 24 61  
 

Wij respecteren je privacy. Wij gaan erg zorgvuldig om met de gegevens die je met ons 

deelt en wij gebruiken deze alleen om je informatie toe te zenden van onze activiteiten en 

ons programma. Wij zullen nooit je gegevens zonder je expliciete toestemming aan 

anderen meedelen, en je hebt recht op inzage in de gegevens die wij van jou hebben. 


