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Zondag 27 oktober 2019 

Wandeling Natuurgebied Kolveren - 

Laambroekvijvers 

 

Plaats  en  uur  van  samenkomst:  
Samenkomst: Vijverplein om 13.30 uur. 
Vertrek wandeling: Kapel van Ten Eikenen, Eikenenweg, Zonhoven om 14.15 uur. 
 
Hoe geraken we er: We nemen op de E314 de afslag 29 richting 
Hasselt. Aan het 2de verkeerslicht slaan we rechtsaf richting Ten 
Eikenen - Kolveren. Aan de splitsing houden we ons rechts en 
parkeren achter de kapel. 
 
Afstand en tijdsduur  van  de  wandeling: 
Afstand: bij benadering 8 km. 
Schoeisel: degelijk schoeisel omwille van de ongelijke ondergrond.  
 

Wandelbegeleiding: Wandelleiding: Peter, Guido en Ludwine 
 
In het natuurgebied Kolveren wandelen we langs de Laambeek die 
een weg kronkelt tussen wei- en hooilanden, langs bossen en 
vijvers. De hooilanden zijn omringd door eeuwenoude houtwallen.  
 
Dat er ook hier in de bodem ijzererts aanwezig is, zie je aan de rode 
kleur van het beekwater. De lagen zijn ondoorlaatbaar voor water 
en daarom zijn de beemden moerassig.  
 

We verlaten het natuurgebied Kolveren om het 
natuurgebied De Laambroekvijvers te verkennen. 
Dit natuurgebied is gelegen aan de voet van de 
voormalige mijnterril van Houthalen. Aan sporen 
van het mijnverleden is hier geen gebrek. Het 
gegraven kanaaltje is een kort gerealiseerd stuk 
van het fameuze afvoerkanaal.  
 
De bedoeling was de verschillende 
steenkoolmijnen met elkaar te verbinden en een 
goedkoop transportmiddel te hebben. Men heeft 
het project moeten stopzetten omdat men stootte 
op drijfzandlagen. Men vindt hier nog restanten 
van het pomphuis. 
 
We verlaten het natuurgebied De Laambroekvijvers, wandelen langs het treinspoor en 
komen opnieuw door een stukje natuurgebied Kolveren.  
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ZUTENDAAL 
 

 

 
        UITNODIGING 
 
 
 
 
 

tentoonstelling 
 

LEENTJE HANSEN 
 
 
 

 cultuurcentrum Zutendaal 
 

 31 oktober – 3 november 2019 

 
 

 
vtbKultuur Zutendaal heeft het genoegen u uit te nodigen op de 46ste tentoonstelling rond 
een Zutendaalse kunstenaar of een kunstenaar met een sterke Zutendaalse binding. 
Ditmaal worden de kunstwerken getoond van een dorpsgenote. 
 

Leentje HANSEN 
 
De OPENING van de tentoonstelling heeft plaats op donderdag 31 oktober 2019 om 20 
uur in het Cultuurcentrum, Oosterzonneplein te Zutendaal. 
 
Walter Vandeneede, co-voorzitter vtbKultuur Zutendaal stelt de kunstenares kort voor. 
Daarna geeft Marc Dedecker, auteur en voorzitter van Neos, een korte toelichting bij het 
werk van Leentje Hansen.  
 
Tenslotte opent mevrouw Ann Schrijvers, Burgemeester van Zutendaal, de 
tentoonstelling, gevolgd door een RECEPTIE aangeboden door het gemeentebestuur. 
____________________________________ 
 
De TENTOONSTELLING van Leentje Hansen blijft gratis te bezichtigen op vrijdag 1 
november en zondag 3 november, telkens van 10 tot 12 en van 14 tot 18 uur. Op zaterdag 
2 november enkel van 14 tot 18 uur. 
 

Terzelfdertijd met de tentoonstelling van Leentje Hansen loopt in het 
Cultuurcentrum te Zutendaal de jaarlijkse BOEKENBEURS van het Davidsfonds 
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     ZUTENDAAL 
 

 

Dinsdag 5 november 2019 
Cultuurcentrum Zutendaal om 20.00 uur 

Lezing door Korneel De Rynck 

 “VROEGER WAS ALLES ANDERS” 
Het dagelijks leven in België  

vlak voor de golden sixties 
 

 

 

Een boeiende en vermakelijke lezing !  
Verrassend voor jongere generaties, 
en bijzonder herkenbaar 
voor wie een dagje ouder is. 
 

Sinds de golden sixties nam de welvaart in België 
spectaculair toe en veranderde het dagelijks leven op alle 
vlakken. Als kind van de moderne tijd heeft historicus en 
schrijver Korneel De Rynck nooit iets anders gekend. Maar 
hoe zag het leven eruit vlak vóór die stroomversnelling, 
ingeluid door Expo 58? Wat aten de mensen toen? Hoe 
wasten ze zich? Hoe verplaatsten ze zich, en hoe vulden 
ze hun schaarse vrije tijd in? De Rynck dook in het 
verleden en schreef er het boek “Vroeger was alles anders” 
(Manteau, 2018) over. 

 
 
 

Deze lezing, gebaseerd op het boek, brengt het leven in de jaren vijftig helemaal 
terug, met tal van oude foto’s, beeldfragmenten en een streepje muziek.  
Het gaat over schepjes cichorei in de koffie, buurtcinema’s en Leuvense stoven. 
Maar ook over telegrammen, bedevaarten naar Lourdes en buitentoiletten.  
 

Over het boek: Aangeraden door De Morgen (4 sterren), De Standaard, Het Nieuwsblad, 
Knack, Klara, VAB-magazine, Het Belang van Limburg, Kerk & Leven.… 
- Bij de Best of 2018 van Standaard Boekhandel en Fnac. 
- Momenteel een van de best verkochte geschiedenisboeken! 
Over de spreker: Korneel De Rynck (1986) is historicus en auteur. Hij won de Vlaamse 
Scriptieprijs 2008 en debuteerde in 2011 met De tuin van Tito. Een reis langs de spoorlijn 
Belgrado-Sarajevo (nominatie VPRO Bob den Uyl-prijs en winnaar Groene Waterman-
publieksprijs). Daarna publiceerde hij twee boeken over de Eerste Wereldoorlog: IJzeren 
oogst (2014) en de reisgids In Europese velden (2017). De auteur hield ook reeds meer 
dan honderd lezingen voor diverse culturele verenigingen. 
 

 

Praktisch: 
- Toegangsprijs: 6 € (5 € leden vtbKultuur, VWB, VAB, DF, Gezinsbond en 
Heemkring) - Drankje tijdens de pauze inbegrepen 

 
Met de steun van  
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Donderdag 7 november 2019 

Busreis met bezoek aan het Vlaams Parlement 

en Nocturne met exclusief bezoek aan de 

tentoonstelling  

“De wereld van Bruegel in Zwart en Wit” 
 

Iedereen kent Bruegel als schilder, maar wist je dat Bruegel in zijn 
tijd vooral bekend was om zijn prenten?  Naast zijn bekende 
geschilderde oeuvre ontwierp hij meer dan zeventig prenten die 
nauwgezet door vooraanstaande graveurs werden uitgevoerd. Het 
Prentenkabinet van de Koninklijke Bibliotheek bezit het volledig 
grafisch oeuvre van Pieter Bruegel dat tijdens het Bruegeljaar 
wordt tentoongesteld.  
 
Het wordt een unieke ervaring die je meevoert in de leefwereld van 
Bruegel en zijn tijdgenoten.  De tentoonstelling De wereld van 
Bruegel in zwart en wit neemt je mee in de wereld van deze 
Vlaamse meester.  Ontdek tijdens de tentoonstelling hoe het 
proces verliep, van tekening tot prent en duik mee in Bruegels 
imaginaire wereld waarbij je je laat verrassen door de bijzondere 
figuren en details.  
 

Om 19u30 is er een exclusief vtb-bezoek met een inleiding en een vrije rondgang. Maar 
eerst bezoeken we het Vlaamse Parlement. Hier krijgen we van 14 uur tot 15.30 uur een 
geleid bezoek, wat we beëindigen met een gesprek met een Limburgse parlementariër 
… bij een tas koffie (en vlaai?). In de buurt nemen we ook een avondmaal (niet 
inbegrepen in de prijs), waarna we samen wandelen naar de Koninklijke Bibliotheek voor 
de nocturne.  
 

Vertrek autocar: donderdag 7 november 2019 om 12 uur aan het Vijverplein in 
Zutendaal. 
Terugreis: vertrek vanuit Brussel rond 21u45.  
Deelnameprijs: leden VTB slechts 25 € - niet-leden 28 €.  
 
Inbegrepen: autocar + parking + fooi chauffeur, ingang + gegidste rondleiding in Kon. 
Bibliotheek, bezoek aan het Vlaams Parlement.  
Avondmaal: er is een optie om samen te eten…. meer info hierover later.  
 
Inschrijven: via website of per SMS aan Walter Vandeneede – 0475 440546  
of email: zutendaal@vtbkultuur.be.  
 
Opgelet: deelnamebedrag storten op de rekening IBAN:   BE05 9731 6756 1975  van 
vtbKultuur Zutendaal.  Pas na ontvangst van uw betaling wordt uw inschrijving definitief.  

mailto:zutendaal@vtbkultuur.be
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Dacia Felix 
Het Roemrijke verleden van Roemenië 

Zaterdag 16 november 2019 

Gallo-Romeins Museum Tongeren 

Naar jaarlijkse gewoonte organiseert vtbKultuur Limburg een dagprogramma met bezoek 
aan de tijdelijke tentoonstelling in het Gallo-Romeins Museum te Tongeren. Dit jaar is het 
een tentoonstelling in het kader van Europalia Arts Festival Romania over Dacia.  
106 na Christus: de Romeinen voegen Dacia toe aan hun immense Rijk. De nieuwe 
provincie ligt in wat vandaag Roemenië is, het oude thuisland van Daciërs en Geten.  

Dacië komt bij het Romeinse Rijk, nadat Trajanus het gebied op de Daciërs had veroverd. 
De Romeinen verloren echter hun greep op het gebied in het jaar 275 na Christus en 
geschiedkundigen schatten in dat het gebied ten tijde van de Romeinse bezetting tussen 
de 650.000 en de 1.200.000 inwoners had.  

De Daciërs woonden vooral in Transsylvanië en het westen van Walachije. In Oost-
Walachije en de Dobroedzja woonden de verwante Geten. In Moldavië leefden de 
eveneens verwante Karpen (naar wie volgens sommigen de Karpaten zijn vernoemd), die 
aan onderwerping door de Romeinen ontsnapten. 

Tijdens het geleid bezoek aan de tentoonstelling kunnen we de verbluffende goud- en 
zilverschatten van de Daciërs en de Geten bewonderen. In een sfeervol decor met grootse 
landschapsbeelden vernemen we meer over hun contacten met Romeinen, Grieken, 
Kelten en Scythen (Iraanse ruiterstammen). 

Programma:  

Vanaf 09.30 uur: Ontvangst in de inkomhal van het 
GRM. Tas koffie in het Bistro Bacchus. 
10.00 uur: Lezing in het auditorium door Bart Demarsin, 
afdelingshoofd tijdelijke tentoonstellingen, die ons 
meer zal vertellen hoe de tentoonstelling tot stand is 
gekomen. 
12.00 uur: Lunch in het Bistro Bacchus. 
14.00 uur: Geleid bezoek aan de tentoonstelling “Dacia 
Felix – Het roemrijke verleden van Roemenië”. 

 

 

 
 

https://nl.wikipedia.org/wiki/275
https://nl.wikipedia.org/wiki/Transsylvani%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/Walachije
https://nl.wikipedia.org/wiki/Dobroedzja
https://nl.wikipedia.org/wiki/Geten_(volk)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vorstendom_Moldavi%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/Karpaten
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Praktisch: 
 
Wanneer: Zaterdag 16 november 2019 
Waar: Gallo-Romeins Museum, Kielenstraat 15, 3700 Tongeren 
 
Prijs: Leden  € 37,00, niet-leden  € 40,00.  
Inclusief koffie en lunch (dranken bij lunch niet inbegrepen). 
 
Inschrijving: Vóór 25 oktober 2019  via  website of mail aan zutendaal@vtbkultuur.be of 
via SMS aan Walter Vandeneede 0475 440546 
 
Betaling: Na bevestiging van inschrijving door overschrijving op rekening BE05 9731 6756 
1975 van vtbKultuur Zutendaal met vermelding “Dacia”. Inschrijving is pas definitief na 
betaling. 

 
 
 

 

BOUW MEE AAN ONZE VERENIGING! 
Zie je ergens een leuke activiteit of voorstelling. Vertellen vrienden dat ze iets 
tofs gedaan hebben? Wil je dat vtbKultuur Zutendaal dit organiseert. We 
horen dit graag! Geef ons een bericht via mail aan zutendaal@vtbkultuur.be 
Vergeet vooral niet je familie en vrienden uit te nodigen voor onze activiteiten! 
Breng ze mee en maak samen plezier! 

mailto:zutendaal@vtbkultuur.be
mailto:zutendaal@vtbkultuur.be


 8 

 

Zaterdag 23 november 2019 

Bezoek Viskwekerij  

Gebroeders Vandeput Zonhoven 
 

 

Vertrek Vijverplein  9.00 uur stipt  of 9.30 uur aan de viskwekerij, 
Boomsteeg 40  in Zonhoven.  
 
 
Deze viskwekerij is gelegen in het grootste vijvergebied van België, 
namelijk 'De Wijers' in Midden-Limburg en dit sinds 1865. In dit gebied 
liggen een duizendtal vijvers met een totale oppervlakte van ongeveer 
700 hectare water omringd door duizenden kilometers slootjes en beken. 
Dat is evenveel als 1.400 voetbalvelden! 
Het familiebedrijf bestaat reeds 4 generaties. Het team bestaat uit zeven mensen en 
beheert het grootste deel van deze vijvers. Gedurende vele jaren is de kwekerij 
uitgegroeid tot het grootste netwerk van vijvers in België en bestaat voornamelijk uit 
kweekvijvers, natuurlijke groeivijvers en stockeervijvers. 
 
Hier kweekt men het ruimste aanbod van zoetwatervissen, namelijk pootvis en vissen 
voor de hengelsport alsook levende aasvissen voor snoekbaars, snoek, forel, baars en 
meerval. 
 
Op 23 november 2019 om 10 uur gebeurt er een officiële afvissing. We kunnen van dichtbij 
ervaren hoe de vijvers geselecteerd worden leeggevist. Wij hebben voor onze groep een 
aparte gids. 
 
 
Begeleiding Guido & Ludwine Lemmens – Driessen. 
 
 
Praktisch: 
 

Toegangsprijs: 2€  inschrijving p/p  te betalen bij  VTB/VWB   rek. BE 25 9730 0177 0282  
met vermelding viskwekerij 29/11/2019. 
 
Max. 40 deelnemers kunnen meegaan, eigen vervoer of carpoolen. 
 
Inschrijving via onze website of via mail naar zutendaal@vtbkultuur.be of per sms naar 
Peter van Nunspeet  tel. 0477 31 62 00  of Walter Vandeneede 0475 440546. 
 
 
 
 
 

http://www.dewijers.be/default.aspx?ref=AGAAAA&lang=NL
https://sites.google.com/site/viskwekerijvandeput/hengelsport
https://sites.google.com/site/viskwekerijvandeput/hengelsport
https://sites.google.com/site/viskwekerijvandeput/hengelsport
https://sites.google.com/site/viskwekerijvandeput/hengelsport
mailto:zutendaal@vtbkultuur.be
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     ZUTENDAAL 
 

 
 
 
 
 

Zaterdag 23 november 2019  
Kerk O.L.V. van Fatima in Bret Genk  

om 20.00 uur 

Koorconcert Pro Cantione 

 “Requiem van Fauré” 

 
 

Praktisch: 
 
Zaterdag 23 november 
2019 om 20u. - Kerk O.L.V. 
van Fatima in Bret Genk  
 
Toegangsprijs: 18€. 
Inschrijven via mail aan 
zutendaal@vtbkultuur.be of 
per SMS 0475 440546 
 

Betaling: Na bevestiging 
van inschrijving door 
overschrijving op rekening 
BE05 9731 6756 1975 van  
vtbKultuur Zutendaal met 
vermelding “Requiem”. 
Inschrijving is pas definitief 
na betaling. 

 

Een knap staaltje koormuziek van 
het Genks koor Pro Cantione.  
Klassiek concert van eigen bodem! 
Gabriel Fauré componeerde zijn Requiem in d-mineur, 
opus 48 tussen 1887 en 1890. Het Requiem is Faurés 
bekendste langere werk. Het stuk is geschreven voor koor 
en orkest. De beroemdste stukken uit het Requiem zijn de 
Hostias-solo van de bariton in het Offertorium, de 
sopraanaria Pie Jesu en het Libera Me. 
We hebben allemaal wel ooit een stukje van het Requiem 
gehoord, want op vele begrafenissen wordt de overledene 
ten grave gedragen met het ‘In Paradisum’, het laatste deel 
van het Requiem van Fauré. 
“Mogen de engelen u geleiden naar het paradijs; 
dat de martelaren bij uw komst u zullen ontvangen 
en u binnenleiden in de heilige stad Jeruzalem. 
Moge het koor van de engelen u ontvangen 
en moge u met Lazarus, eens een arme, 
de eeuwige rust ontvangen.” 
 
 
 
Het Requiem duurt ongeveer een half uurtje en het koor 
brengt daarna nog enkele prachtige werken zoals: 
- Vaughan Williams: Come away, death  / Silence and 
music 
- Roland Coryn: The sick rose 
- Alphons Diepenbrock: Chanson d'automne 
- Eric Whitacre: Sleep 
- Hubert Parry: Music, when soft voices die 
 
Voor alle koorliefhebbers of allen die eens dicht bij huis 
een klassiek koor en orkest willen beluisteren is dit 
koorconcert zeker een aanrader! 

mailto:zutendaal@vtbkultuur.be
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gabriel_Faur%C3%A9
https://nl.wikipedia.org/wiki/1887
https://nl.wikipedia.org/wiki/1890
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bariton_(zangstem)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Engel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Paradijs
https://nl.wikipedia.org/wiki/Martelaar_(christendom)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Jeruzalem
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lazarus_(persoon)
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Musical Daens 

Vrijdag 01 mei 2020 om 17.00 uur 

Studio 100 Pop-Up Theater –  Puurs 

Na het overdonderend succes van de spektakel-musicals 14-18 en 40-45, komt Studio 
100 nu met de musical Daens. 

De musical Daens neemt ons mee terug naar het Aalst van 1888. De bevolking werkt er 
onder erbarmelijke omstandigheden in de textielfabrieken: ze wordt misbruikt en uitgebuit 

door de rijke fabrieksdirecteuren. Zo is 
de situatie die priester Adolf Daens 
(Peter Van de Velde), na een conflict 
met Bisschop Stillemans (Jo De 
Meyere), aantreft wanneer hij 
terugkeert in zijn geboortestad Aalst. 
De plaatselijke industrieel heeft de 
helft van zijn arbeiders ontslagen en 
wordt gesteund door de voorzitter van 
de Katholieke Partij. Daens verzet zich 
tegen deze ontslagen en tegen de 
wantoestanden in de textielfabrieken. 

In zijn strijd krijgt Daens de steun van Nette (Free Souffriau), pas zeventien maar al 
kostwinner voor haar hele gezin. Ook de liberalen en de socialisten kiezen de kant van 
het volk. Eén van die socialisten is Jan De Meeter (Jelle Cleymans). Te midden van de 

sociale onrust en de barre 
levensomstandigheden ontstaat er 
een verboden liefde tussen het 
katholieke meisje en de 
doorwinterde socialist. 

De regie en het script zijn in handen 
van Frank Van Laecke. Allard Blom 
zorgde voor de liedteksten en Dirk 
Bossé componeerde de muziek van 
deze prestigieuze musical. 

De rijdende tribunes en decors zorgen voor een unieke, nieuwe versie van deze 
succesmusical. De onvergetelijke beleving voor publiek wordt gegarandeerd door het 
groots speelveld, state-of-the-art theatertechnieken en een kwalitatief audiosysteem met 
hoofdtelefoons dat eerder ook al zijn dienst bewees tijdens de spektakel-musical 40-45. 

De voorstelling duurt ongeveer 2 uur en er is geen pauze voorzien. 

De voorstelling gaat door in Puurs (kruising van de A12 en de N16). Er wordt busvervoer 
geregeld vanuit Limburg. De definitieve opstaplocaties en –tijdstippen worden later 
medegedeeld. 

Foto’s © Studio 100 
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Praktisch: 
 
Wanneer: Vrijdag 01 mei 2020 om 17.00 uur 
 
Waar: Studio 100 Pop-Up Theater - Puurs (kruising van de A12 en de N16) 
 
Prijs: Leden: € 65,00, niet-leden: € 67,00. Eersterangstickets incl. busvervoer. 
 
Inschrijving: Vóór zondag, 06 oktober 2019 via website of via mail aan 
zutendaal@vtbkultuur.be of SMS naar 0475 440546. De kaarten worden toegekend 
vanuit centrale groepsaankoop (prijsvoordeel).Tijdig inschrijven is dus de boodschap! 
 
Betaling: Na bevestiging van inschrijving door overschrijving op rekening BE05 9731 
6756 1975 van  vtbKultuur Zutendaal met vermelding “Musical Daens”. Inschrijving is pas 
definitief na betaling. 

 

2 maart 2020: Bezoek aan de Katholiek-Oekraïense kerk in Genk. 
9 april 2020: Lezing Chris Remans, een reisleider vertelt…in samenwerking met Neos. 
24 april 2020: Fietstocht – Zutendaal “Het groenste snoepje van Vlaanderen”. 
16-19 april 2020: Wandelweekend met op 16 en 19 april 2020 culturele dagactiviteit. 
29 april 2020: Kommil Foo cc Velinx Tongeren (tickets aan 22€ i.p.v. 26€) 
17 mei 2020: Fietstocht “De Maasvallei anders….” 
7 juni 2020: Fietstocht “Kunst in het Dorp”. 
9 augustus 2020: Fietstocht “Fietsen door de bomen”. 
13 september 2020: Fietstocht “Open Monumentendag”. 
4 oktober 2020: Fietstocht “Open Bedrijvendag”.  
 

BESTEL NU REEDS JE TICKETS 
We beschikken via groepsaankoop slechts over een beperkt aantal tickets! 
Vóor 8 september 2019 voor de daguitstap Vlaams parlement van 7 november 2019. 
Vóór 18 september 2019 voor Ballet Zwanenmeer Ethias arena van 18 oktober 2019. 
Vóór 6 oktober 2019 voor de Musical Daens van 1 mei 2020. 
Vóór 23 oktober 2019 voor de koorconcert Pro Cantione Genk van 23 november ’19. 
Vóór 25 oktober 2019 voor de daguitstap DACIA Gallo Romeins Museum van 16/11. 
Vóór 15 november 2019 voor Kommil Foo van 29 april 2020. 
 
Overschrijving op rekening BE05 9731 6756 1975 van  vtbKultuur Zutendaal met 
vermelding “naam voorstelling”. Inschrijving is pas definitief na betaling. 
 
 

 

Wil je graag onmiddellijk op de hoogte zijn van onze nieuwe activiteiten en 
groepsvoordelen? Bezorg ons je mailadres! 
Neem even de tijd om een mail te zenden aan zutendaal@vtbkultuur.be en wij 
houden je op de hoogte! 

mailto:zutendaal@vtbkultuur.be
mailto:zutendaal@vtbkultuur.be
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vtbKultuur Zutendaal heeft bijna een nieuwe voorzitter... 
 

In de winter van 1969-1970 werd vtbKultuur (toen nog “Vlaamse Toeristenbond  - Vlaamse 
Automobilistenbond) opgericht. Van bij het ontstaan tot nu nam ondergetekende het 
voorzitterschap op zich. Meer dan hoog tijd om voor verjonging en vernieuwing te zorgen. 
Vorig jaar werd het bestuur uitgebreid en met veel genoegen kunnen we u nu melden dat 
er ook een nieuwe voorzitter komt: Walter Vandeneede. Momenteel noemt hij zichzelf nog 
co-voorzitter, maar vanaf volgend jaar september is Walter écht onze nieuwe voorzitter. 
Velen zullen hem kennen als vrijwilliger-helper tijdens onze vroegere uilentochten of 
andere “tap-activiteiten”. Dat hij al heel zijn leven een actieveling was die zich overal met 
volle inzet achter schaarde, blijkt uit zijn curriculum vitae...  
 
 
 

 
 

WALTER VANDENEEDE 
 

In 1957 geboren in Mechelen als jongste telg van een gezin met 13 
kinderen, was hij in zijn jeugdjaren actief  in de scoutsjeugdbeweging. 
Welzijn- en gezondheidszorg waren de hoofdthema’s tijdens zijn 
afwisselende loopbaan. Van hulpverlener in de residentiële 
crisisopvang en jeugdbescherming in Mechelen, Ieper, Tongeren en 
Maaseik werd hij inspecteur. Daarna was hij verantwoordelijk voor de 
gemeenschapsinstellingen Mol, Ruiselede en Beernem en nam hij 
verantwoordelijkheid voor de Vlaamse inspectiediensten Kind en 
Gezin, Gehandicaptenzorg en de Welzijns- en 
Gezondheidsvoorzieningen.  

In 1985 huwde hij Pola en werd papa van Nele en Joost. 30 jaar geleden verhuisde hij 
naar de Kliebosstraat in Zutendaal. Na 17 jaar in Brussel te hebben gewerkt, kwam hij 
in 2008 wat dichter bij huis werken als directeur van het Psychiatrisch Zorgcentrum van 
Rekem. In 2018 ging hij er met pensioen. Hij laat de ziekenhuizen nog niet los, want 
tweemaal per jaar is hij nog voorzitter van een auditteam op vraag van Vlaamse en 
Nederlandse zorgcentra. In Zutendaal is hij reeds jaren actief in de Gezinsbond, 
voorzitter van het Lokaal Overleg Kinderopvang en de Welzijnsraad, nu co-voorzitter 
van vtbKultuur. Daarnaast is hij nog actief in de vzw Grote Routepaden en start hij het 
tweede jaar in de opleiding voor toeristische gids Limburg. Je ziet, hij is aan het genieten 
van zijn pensioen! 

 

 
 
Graag wil ik jullie bedanken voor uw trouw lidmaatschap en uw aanwezigheid op en 
deelname aan de activiteiten van VTB/VAB/VWB tijdens de voorbije jaren.. En uiteraard 
wensen wij Walter, zijn bestuursploeg en heel vtbKultuur Zutendaal een fijne toekomst. 
Graag ontmoeten wij jullie zeker nog op een van de volgende activiteiten. 
 
Chris R. 

 
 
 


