
 

Wat hebben we weer heerlijk kunnen wandelen, fietsen en uiteraard ook kunnen 
zingen op ‘Vlaanderen Feest’. ’s-Gravenvoeren, Neeroeteren en Schinnen 
vragen zich nog steeds af waar al die gezellige wandelaars toch vandaan 
kwamen. De beentjes werden losgereden naar Valkenburg en onze daguitstap 
naar de Ninglinspo was weer een succes. Met een toffe bende op stap…het 
leek soms wel een schoolreisje.  
Het lijkt allemaal al zo vanzelfsprekend, doch dat is het niet. De wandelclub  en 
de fietsers zijn een ware vriendengroep geworden en vtbKultuur gooit er een 
smakelijk chocoladesausje overheen. Dat is toch knap in deze tijden waar er 
geklaagd wordt over een toenemend individualisme. Zutendaal toont dat het ook 
op dat vlak een mooi snoepje in Vlaanderen is. 
 
De volgende maanden kunnen we dankzij de inzet van vele mensen opnieuw 
een mooi programma aanbieden. We bouwen verder op wat succesvol was. We  
willen op zoek gaan naar een directe communicatie met onze leden en het 
Zutendaalse publiek. Mailing, Facebook,…we proberen het uit. We willen van 
onze leden horen waarin ze geïnteresseerd zijn en we willen Zutendaal 
enthousiast maken voor onze verenigingen. Mogen we aan onze leden vragen 
om hun steentje bij te dragen en berichten steeds verder te delen en te 
verspreiden naar hun vrienden en kennissen?  
Met betrekking tot het inschrijven van activiteiten gaan we ook iets nieuws 
uitproberen. Even googelen naar vtbKultuur zutendaal 
(https://www.vtbkultuur.be/zutendaal) en dan zie je de knop ‘bekijk onze 
activiteiten’. Open de activiteit en je vindt de link naar het inschrijvingsformulier. 
Invullen en verzenden, eenvoudiger kan toch niet! Uiteraard mag je zoals 
vroeger ook gewoon even contact nemen! De nodige gegevens staan vermeld 
bij de aankondiging van de activiteit verder in onze INFO. 
 
Leden moeten vertroeteld worden. Het lidgeld blijft beperkt en heel wat van onze 
activiteiten zijn gratis of zeer gunstig geprijsd. We gaan tevens op zoek naar 
mogelijke voordelen en kortingen. We bieden deze vrijblijvend aan. Je mag ook 
kaarten bestellen voor familie en vrienden. Je ziet er dan mogelijks ook weer 
wat Zutendaals volk! Geef tevens maar een berichtje…als je naar een 
voorstelling wil…we proberen dan via vtbKultuur een groepskortingsprijs te 
verzilveren. Wie niet waagt, niet wint! 
 
Voor enkele prachtige uitstappen en concerten moet er snel ingeschreven 
worden. We hebben voor jullie kaarten kunnen reserveren, doch snel 
inschrijven is de boodschap want de voorraad is beperkt! 

1. Daguitstap Vlaams parlement 7 november 2019 – Inschrijven tot en 
met zondag 8 september 2019. 

2. Vrijdag 18 oktober 2019 – Ballet Zwanenmeer Tsjaikovski -  Ethias 
Arena Hasselt – kaarten te bestellen tot 18 september 2019. 

3. Musical Daems 1 mei 2020 om 17.00 uur – Inschrijven vóór 6 oktober 
2019!!! 

https://www.vtbkultuur.be/zutendaal


4. Koorconcert Pro Cantione Genk 23 november 2019 – Inschrijven vóór 
23 oktober 2019. 

5. Daguitstap 16 november 2019 Gallo-Romeins Museum Tentoonstelling 
DACIA – Inschrijven vóór vrijdag 25 oktober 2019. 
Surf ook eens naar de website van www.vtbkultuur.be/zutendaal. 

Daar vind je ook alle informatie over de activiteiten van VWB Zutendaal. 
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Nogal wat Limburgse vtbKultuurleden kloegen er over dat het aanbod van 
vtbKultuur vaak verre verplaatsingen vraagt (Oudenaarde, Ieper, Antwerpen, 
Brussel,…). Is er dan geen ballet, opera, musical in Limburg, was de vraag! 
Daarom probeert vtbKultuur ook kortingen aan te bieden voor Limburgse 
voorstellingen. We beseffen dat deze culturele activiteiten duur worden geprijsd, 
doch we willen de liefhebbers deze mooie groepskortingen niet onthouden. Geef 
gerust een bericht indien we je plezier zouden doen met een groepskorting voor 
één of andere voorstelling in Vlaanderen. vtbKultuur is een grote organisatie en 
profiteer dus maar van onze sterkte. 
 
Vrijdag 18 oktober 2019 – Ballet Zwanenmeer Tsjaikovski - Ethias Arena 
Hasselt –Cat 1 kaarten aan 53,1€ i.p.v. 59€  en Cat 2 kaarten aan 44,10€ i.p.v. 
49€. 
 
Vrijdag 28 februari 2020 – Musical Mamma Mia (Abba) - Ethias Arena Hasselt 
– 43€ ipv 49,5€. 
 



Zondag 22 maart 2020 – Cirque du Soleil Antwerpen 13 uur – 68€ ipv 77,78€. 
 

 
 
 Met 33 wandelaars naar Veldwezelt op 16 juni! 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Met 59 naar de Ninglinspo in het kader van het vtbKultuur-jaarthema 
SMAAK”.  
 

Wedstrijdvraag: Wie is het grootste snoeperke van de wandelclub? 
 

                                               Zondag 8 september 2019 



Wandeling Alden Biesen 

           OPEN MONUMENTENDAG 

 
 
Vertrek per auto : Vijverplein om 13.30 uur. We komen samen aan de ingang 
van de grote parking Alden Biesen om 14.00 uur.  
 
Wandelleiding: Jaak, Antoine en Peter. 
We gaan ontdekken wie er vroeger in het kasteel van Alden Biesen woonde. 
Een gids zal ons meer vertellen over het verleden van deze erfgoedsite en toont 
ons alle mooie plekjes! We bewonderen onder meer het gerestaureerde 
appartement van de landcommandeur, de kerk en de tuinen. Gidsen vertellen 
hun verhaal op 6 locaties verspreid over het domein. Een unieke ervaring! 
De rondleidingen starten vanaf 13.30 uur en nadien start elk kwartier een 
nieuwe groep, dus we hebben keuze genoeg om aan te sluiten. Er wordt 
gewerkt met een groep van max. 25 personen. Dus indien we met méér dan 25 
deelnemers zijn, dienen we ons wel even te splitsen. De duur van een 
rondleiding bedraagt circa 90 minuten. Het  is een énige kans om dit erfgoed op 
een bijzondere wijze te ontdekken. We komen op enkele plekken die nadien niet 
meer toegankelijk zullen zijn voor het publiek. We slaan twee vliegen in één 
klap: een fijne gezellige wandeling én een brok cultuur. Aarzel niet en profiteer 
van ons aanbod! Alden Biesen: zovéél in één kasteel!!! 
 

Zondag 15 september 2019 

Wandeling Diepenbeek 
 

 

Plaats  en  uur  van  samenkomst:  
We vertrekken aan het Vijverplein om 13.40 uur. De wandeling vertrekt 
om 14 uur aan de parking van de gemeentelijke sporthal Demerstrand, 
Stationsstraat 27 in Diepenbeek. 
 
Hoe geraken we er: We rijden richting Diepenbeek. Aan het kruispunt 
(verkeerslichten) Henri Fordlaan/Westerring/Boudewijnlaan nemen we 
linksaf de Nieuwstraat richting Diepenbeek. Op de volgende rotonde 
nemen we de 1ste afslag, de Stationsstraat tot aan de parking. 
 
Afstand en tijdsduur  van  de  wandeling: 
We wandelen 8 km. met een goede wandelschoen. 
 
Wandelleiding: 



Antoine Cops en Hugo Menten. 

Korte omschrijving van de wandeling:  

De Dauteweyers vormen samen met de Pomperik-Dorpsbemden een waterrijk 
gebied. Een gebied van 90 ha waarvan Natuurpunt ongeveer de helft in beheer 
heeft. Halverwege de 19e eeuw werd hier ijzer ontgonnen en ontstonden er nog 
meer vijvers. Het ijzerrijke zand zorgde in de valleien plaatselijk immers voor 
dikke lagen ijzerafzettingen. Nadien vond er viskweek plaats tot die geleidelijk 
verdween vanaf het midden van de 20ste eeuw.  

Uiteraard tref je in dit nat landschap ook elzenbroekbosjes, een verlande vijver, 
een knotelzenhaag en watergebonden planten en dieren aan. De lagere 
gedeelten werden regelmatig overstroomd door de Demer, die dan vruchtbare 
leem en kalk uit Haspengouw over het land spoelde. Daarom heeft dit gebied 
een gevarieerde bodemstructuur en een grote diversiteit aan fauna en flora.  

Je vindt er de bestbewaarde blauwgraslanden van Vlaanderen. Niet dat je veel 
blauw zal tegenkomen, doch blauw stond voor ‘minder goede grond’…zoals het 
ons op een ‘blauwe’ maandag ook vaak minder goed gaat. Je ontmoet er de 
kleine, felgroene boomkikker, één van de meest bedreigde amfibieën van 
Vlaanderen. Wist je dat het droogvallen van een poel goed is voor amfibieën, 
zoals de boomkikker? Zo blijven ze visvrij en eten de vissen de eitjes en larven 
van kikkers en salamanders niet op.  

Men doet aan extensieve begrazing. Namelijk een beperkt aantal grazers 
helpen bij het beheer van het gebied van april tot november. De boomkikker ziet 
de grazers graag. Ze eten planten die andere, zeldzamere soorten verdringen 
waardoor zeldzame soorten nieuwe kansen krijgen om te kiemen.  

 



 
 



 
 
 

 

Dinsdag 17 september 2019  – 18 uur 

BEZOEK AAN EBEMA  
 

Samenkomst: Ebema, Dijkstraat 3 te 3690 Zutendaal om 17.55 uur. 
 
Dat betonnen elementen in de huidige tijd méér kunnen zijn dan smakeloze, 
grijze onderdelen in onze omgeving, moeten we jullie niet meer vertellen. 
 
Maar heb je in je rijkste fantasie ook een idee van hoe sierlijk, decoratief, 
levendig en aanvullend “beton” kan zijn? Dat gaan we zien en voelen tijdens 
ons bezoek aan EBEMA, toonaangevend in innovatie, ontwikkeling en 
productie van een uitgelezen keuze aan betonproducten.   
 
Toen het familiebedrijf in 1946 startte langs het Albertkanaal, als groothandel 
in bouwmaterialen, durfde niemand vermoeden dat dit bedrijf zou uitgroeien tot 
de huidige marktleider in alles wat met mooi beton te maken heeft. Na een 



kalme, aftastende, en moeilijke periode,  nam de nieuwe generatie in 1976 het 
heft in eigen handen, met een doorstart.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

En wat voor een! Vooral dankzij een 
revolutionaire innovatie en aanboring 
van nieuwe markten, groeide het relatief 
kleine bedrijf uit tot een van de 
belangrijkste spelers op de 
bestratingsmarkt, met oplossingen voor 
zowel publieke als private doeleinden. 
 
Met een personeelsbestand van meer 

dan 260 medewerkers, verdeeld over 2 sites, Zutendaal en Rijkevorsel, slagen 
zij erin een jaarlijkse omzet van meer dan 50 miljoen €  te realiseren. EBEMA 
draait op 2 pijlers:  
 
- STONE & STYLE voor de aanleg van terrassen en inritten,  
- LIVING CITY voor decoratieve, veilige en functionele oplossingen voor de 

ruimtes. 
 
Het geheim van hun voorsprong op de concurrentie zit vooral in het gepast 
inspelen op de steeds hogere eisen van esthetiek en milieu. Via een uitgebreid 
dealernet bewerken zij hun afzetgebied. Wij krijgen echter uit eerste hand een 
overzicht van dit boeiende en prachtig bedrijf dat dynamisme en oog voor 
schoonheid ademt. Een absolute aanrader, ook voor de leden die reeds van 
een eerder bezoek mochten genieten …. 
 

Praktisch 
Deelnameprijs: 2€ (leden vtbKultuur en VWB) – 3€ (niet leden), ter plaatse 
af te rekenen. 
 
Inschrijven via website of mail aan zutendaal@vtbkultuur.be of SMS aan 
Walter Vandeneede 0475 440546 of Peter Van Nunspeet 0477 316200. 

 

Zaterdag 21 september 2019   

Gedragen door de lucht….ZWEEFVLIEGEN 
 
Samenkomst : ingangspoort vliegveld, Leutsestraat, om uiterlijk 13.30 uur. We 
gaan onder begeleiding het vliegveld betreden.  
Organisatie: Limburgs Zweefvliegcentrum Zutendaal (LZC). Inschrijving: 3€ of 
25€ (voor de vliegers) ter plaatse te betalen. 
 
Als je op een zonnige dag “zwevers “ in de lucht ziet hangen, vraag je je wel 
eens af: 

mailto:zutendaal@vtbkultuur.be


van waar komen die? Hoe kan zo’n toestel van 450 kg. urenlang in de lucht 
hangen, zonder motor? Hoe geraken ze los van de grond? Op al die vragen, en 
nog veel meer, krijgen we zaterdag 21 september een antwoord in de kantine 
van de LZC, de Zutendaalse zweefclub.  
 
We komen alles te weten over “thermiek”. We krijgen een spoedcursus 
“meteorologie” en “aerodynamica”. Ook maken we kennis met de technische 
kanten van een zweeftoestel, de bouw, de materialen, de vlieginstrumenten, en 
dies meer. We krijgen uitleg over de lier en het optrekken van de zwever, de 
verdeling van het luchtruim, de organisatie op de piste en de gedragsregels voor 
veilig vliegen. 
 
Als we dat allemaal onder de knie hebben, gaan we naar de praktijk nl. de 
startplaats op de startbaan. We maken van kortbij mee wat een lierprocedure 
inhoudt, de start en de landing, de taakverdeling van het grondpersoneel, enz.. 
En als dat niet genoeg is, kunnen de liefhebbers de sensatie van vliegen echt 
beleven. 
 
Als het effen meezit kan je zelf de stuurknuppel bedienen tijdens een 
initiatievlucht. 
Een onvergetelijke kennismaking met de natuurelementen op zijn mooist: de 
opstijgende lucht, de wind, het wolkendek. Zutendaal vanuit de lucht! 
Voorwaarde is wel ideaal vliegweer… 
 
 
Om organisatorische redenen, moeten we de inschrijvingen 
voor deze informatiedag, beperkt houden tot 20 personen, 
wees er dus tijdig bij.  
 

Indien je wil meevliegen met een ervaren 
piloot in een 2-zitter vragen we 25€  voor de 
verzekering en de huur van het toestel. 
 
Voor eventuele laatkomers spreken we een 
2° dag af.  
 
Inschrijven kan via mail naar 

zutendaal@vtbkultuur.be of daenenluc@hotmail.com tot 16.09.2019. 
Opgelet: Mensen die inschreven voor de afgelaste versie dienen opnieuw 
in te schrijven!  
      

Zondag 29 september 2019 

mailto:zutendaal@vtbkultuur.be
mailto:daenenluc@hotmail.com


43ste Nationale Wandel- en 

Fietsdag 

Genk 
 

 
De 43ste Nationale Wandel- en Fietsdag wordt georganiseerd door onze 
koepelorganisatie “Gezinssport Vlaanderen” met medewerking van onze 
wandelvereniging VWB Zutendaal! 

De wandeling voert ons rond het 
Thorpark en de terril van Waterschei, 
van waaruit we prachtige uitzichten 
hebben. De site biedt prachtig 
natuurschoon en een unieke 
mijnomgeving.  
 
Zeer veel variatie staat de wandelaar te 
wachten: mijnsteenbergen (terrils), 
heidevelden, bossen, een beekvallei, 

landduinen, merkwaardige gebouwen, mijnkathedralen en zo veel meer. Een 
toemaatje is ook een tocht naar de top van de mijnterril vanaf het 
hoofdvertrekpunt aan de mooi gerestaureerde voormalige mijngebouwen van 
Waterschei. Een uniek en vrij nieuw wandelgebied! 

Fietsers kunnen genieten van 'Fietsland Limburg'. De 
fietsknooppunten voeren de fietsers op drie verschillende 
fietsafstanden langs hoogtepunten in de omgeving van Genk. Zo 
kan je naar Zonhoven om via Bokrijk te fietsen door het water, 
een unieke beleving. Of je kan het treintje van As bezoeken of de 
bekende site van C-Mine ontdekken. Je  ziet voor elk wat wils op 
onze fietstochten.  

Praktische info: We vertrekken aan het Vijverplein 
om 13.30 uur naar Waterschei. De wandeling 
vertrekt om 14 uur aan zaal De Kring Duinenlaan 4 
te Genk.  

Inschrijving voor wandelaars en fietsers: 1€ voor 
de leden VWB en Gezinsbond - 1,5€ voor niet leden 

- ter plaatse te betalen. 

Afstand wandeling: 9,2 km met stevige wandelschoenen.  



Fietsafstanden: 29 - 44 - 69 - 90 km - langs de knooppunten. Gpx-tracks: voor 
de fietstochten zullen gpx-tracks aan de start beschikbaar zijn. Breng je gps-
toestel en een datakabel mee en wij laden de gekozen route gratis op je toestel!  
Familie Fit Beweegdorp: van 13 tot 17 u is er randanimatie voor jong en oud 
voorzien aan de startzaal, met ons Familie Fit Beweegdorp!  
 

 
 



 
 

 

Zondag 6 oktober 2019 

Open Bedrijvendag 
 
Vertrek: We vertrekken aan het Vijverplein om 13.30 uur stipt. 
Afstand: +- 25 km. (zonder extra toertje, zie verder) 
Indien het zou regenen, kunnen we per auto vertrekken ook om 13.30 uur. 
Misschien een tip voor de wandelaars? 
We gaan op deze Open Bedrijvendag op bezoek bij twee bedrijven in de Genkse 
regio: 
 
1. Warsco Units 

 



Warsco Units heeft al 
meer dan 40 jaar 
ervaring in tijdelijke en 

(semi)permanente 
huisvesting. In die tijd 
is het bedrijf 

uitgegroeid tot een Europese speler en levert voornamelijk in de Benelux, 
Duitsland en delen van Frankrijk. Het bedrijf richt zich tot ondernemingen, 
onderwijs, zorg, bouw, industrie en events. Warsco Units munt uit in inventieve 
ontwerpen, vakbekwaam onderhoud, nauwkeurige bouw, technisch bedreven 
monteurs en duurzame constructies. Alle ideeën, van welke aard ook, krijgen 
de nodige ruimte want hun slogan luidt niet voor niets ”SPACE FOR YOUR 
IDEAS”. Aan ons om die ideeën te ontdekken… 
 
2. IPTE Factory Automation 
IPTE werd opgericht in 1992 en ontwerpt standaard machines en 
automatiseringssystemen voor de produktie, het testen en verdere verwerking 
van printplaten, sub-assemblages en eindprodukten. We gaan van A tot Z 
ontdekken hoe een  IPTE project gerealiseerd wordt: van ontwerp  tot opbouw 
en opstart van hun machines. Het bedrijf heeft drie kernwoorden: INNOVATIEF, 
DYNAMISCH en HOOGTECHNOLOGISCH. 
!!! Na een gegidste rondleiding wordt ons ook nog een hapje en een drankje 
aangeboden. 
Indien we nog wat tijd over zouden hebben én het weder laat het toe, kunnen 
we misschien nog een klein extra fietsrondje aan onze namiddag breien. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Wandeling Schinnen 

13 oktober 2019 

Wandeling Kluis van Vrijhern 
 

Plaats  en  uur  van  samenkomst:  
We vertrekken aan het Vijverplein om 13.30 uur. De wandeling vertrekt 
om 14 uur aan de Lorettenweg in Riksingen (deelgemeente van 
Tongeren). 
 
Hoe bereiken we de vertrekplaats: Vertrek Vijverplein, richting 
Munsterbilzen via nieuwe brug. Eerste lichten Munsterbilzen linksaf 
tot rotonde. Oversteken = Aldenbiesensingel. Passeer het kruispunt 
en op het einde van deze vierbaansweg, rechtsaf richting Hoeselt. Kruispunt 
Hoeselt rechtdoor richting Tongeren en volg verder deze Tongersesteenweg 
(N730) vanaf kruispunt Hoeselt tot rechts het bord “Kluis van Vrijhern”, 
rechtsaf = Sint Annastraat. Neem dan de tweede weg rechts = Lorettenweg, 
waar we kunnen parkeren. Deze parking is bestemd voor de bezoekers van de 
kluis Vrijhern. 

 
Afstand van  de  wandeling:  
We wandelen 8,2 km. met een 
goede wandelschoen. 
 
Wandelleiding: Wies 
Vangronsveld en Zofia 
Katarzynski  
 
Parcours: licht glooiend, met 
één iets steilere helling. 
 

 
 
 

 



De wandeling 
Al in de 17e eeuw vestigde zich de eerste 
kluizenaar, Jacobus van den Brouck, in de 
kluis van Vrijhern. Hij leidde een hard en 
sober leven maar gaf ook onderwijs aan 
arme kinderen en verzorgde de zieken in 
tijden van een epidemie. De aangebouwde 
“Loretokapel” uit de 18e eeuw is een 
exacte kopie van de Italiaanse 
bedevaartskapel in Loreto. De kluis is nog 
steeds een druk bezocht bedevaartsoord. 
Niet twijfelen, een échte aanrader! 
 

 
 

Maandag 14 Oktober 2019 15.00 uur 

Bezoek aan de mijn Blegny  
Een unieke ervaring in de ondergrondse

 wereld  – 30 en – 60 meter ! 

Gelegen tussen Luik en Maastricht, is Blegny-Mijn één 
van de vier authentieke koolmijnen van Europa waar 
de ondergrondse galerijen nog toegankelijk zijn voor de 
bezoekers.  

De mijn is een fascinerende en mysterieuze wereld dat een bezoek van twee 
uren nauwelijks volstaat om je dit te vertellen ! 

Het bezoek begint met een film die je de 300 miljoen jaren lange geschiedenis 
van de "zwarte steen" vertelt. 

Daarna trek je een jas aan en zet je een helm op, je daalt af met een gids in de 
liftkooi naar een andere wereld. Je krijgt een uitleg over het gebruik van de 
machines en de ondergrondse uitrustingen. Je verneemt alles over het 
dagelijkse leven van de "koempels", hun vreugde, hun zorgen, hun angsten en 
hun werkomstandigheden. 

Vervolgens ontdek je de geheimen van de sorteer- en wasinstallaties, vanaf de 
aankomst van het mineraal tot aan het transport ervan. Diverse handelingen 
worden getoond: de aanvoerwagens, de zeven, de laadtrechters, het systeem 
van laden en lossen van de mijnwagens, het zuiveringsproces, de wasserij en 
de opslag. Alle behandelingen van de kolenwasserij worden u getoond. 

http://www.liege.be/liege/portail-nl?set_language=nl
http://www.maastrichtportal.nl/home.html


Blegny-mijn en de 3 andere sites uit Wallonië (Bois du Cazier, Bois-du-Luc en 
Grand Hornu) worden sinds juli 2012 erkend als wereldpatrimonium door de 
Unesco. 

 

Maandag 14 oktober 2019 vertrek om 14.00 uur aan het Vijverplein in 
Zutendaal.  
 
Deelnameprijs: Volw. : 9,30 € - Senior (+60 j.) : 8,60 € 
 
Inschrijven: via website of mail aan zutendaal@vtbkultuur.be of per SMS aan 
Walter Vandeneede – 0475 440546.  
 
Opgelet: deelnamebedrag storten op de rekening IBAN:   BE05 9731 6756 
1975  van vtbKultuur Zutendaal met vermelding van naam en ‘Mijn Blegny’.  
Pas na ontvangst van uw betaling wordt uw inschrijving definitief. 

 
 
 

mailto:zutendaal@vtbkultuur.be

