
De voorbije maanden konden we weer genieten van een mooie waaier 
activiteiten. De Open Monumentendag in Alden Biesen gaf ons een unieke kijk 
in dit nabije Vlaamse erfgoed. De wandelingen in Diepenbeek, Genk en de Kluis 
van Vrijhern hielden ons gezond. Wisten jullie dat een half uurtje wandelen per 
dag door de wereldgezondheidsorganisatie aanbevolen wordt als de remedie 
tegen tal van kwalen? VWB Zutendaal, de gezondheidsclub bij uitstek, wees 
daar maar van overtuigd! 
We bezochten Ebema en stegen met een zucht zweefvliegend tot boven in de 
lucht. We gingen ook de andere kant uit en daalden af in de mijn van Blegny. 
De weergoden gooiden wat roet in onze openbedrijvendag-fietstocht, doch per 
auto lukte het ook. Dankzij Peter mochten we zelfs mee op uitstap naar Leuven 
met de 64-jarigen van Zutendaal. 
VWB en vtbKultuur Zutendaal hebben ongetwijfeld enkele leuke maanden 
achter de rug en daarvoor zijn we dankbaar. Dank aan alle leden die onze 
activiteiten gezellig maakten en dank aan de bestuursleden en vrijwilligers die 
er hun tijd in stopten. Niet evident in deze tijd, maar broodnodig voor 
verenigingen als de onze. 
Daarvoor ook een terechte pluim voor ons gemeentebestuur die de Zutendaalse  
verenigingen steunt met talrijke activiteiten zoals Vlaanderen Feest, Schans 
Anders, Lekker Lokaal en het Feest van de Vurige Hoop. De vernieuwde opstart 
van de Cultuurraad draagt de kiemen van een bloeiend beleid. 
VWB en vtbKultuur Zutendaal hebben als doel om de eigen streek en de 
mensen uit onze regio in de kijker te plaatsen. In 2020 doet vtbKultuur Zutendaal 
dat al 50 jaar! Dat moet ongetwijfeld worden gevierd. En dat zullen we samen 
met jullie ook doen. Daarover later meer. 
Ons wandelweekend van 16 tot 19 april 2020 is in volle voorbereiding. 
Inschrijven kan vanaf de dia-avond van 10 januari 2020. Geniet intussen van 
onze wandelingen en activiteiten en breng vooral ook familie, buren en vrienden 
mee! 
Mensen samenbrengen en verbinden daar willen we ook de volgende maanden 
op inzetten. Dit alles in goed nabuurschap met alle andere Zutendaalse 
verenigingen. We zijn te klein om te verdelen en groots als we schotten 
doorbreken. De diverse verenigingen bieden een mooi programma. Okra heeft 
weer een mooie reis naar het Zwarte Woud achter de rug, Neos haalde 
journalist Rudy Vranckx naar Zutendaal, KVLV bracht een interessante avond 
met reumatologe dr. Anne Sileghem en toonde haar maatschappelijk 
engagement met het Trios-project, de Gezinsbond startte met haar zwemlessen 
en vormingsavonden en ga zo maar door. Het sociaal-culturele leven in 
Zutendaal bruist en dat is goed zo.  
Ook vtbKultuur zit niet stil en deze INFO is daar weer een bewijs van.  
 
LET OP: we hebben twee voorstellingen waarvoor snel ingeschreven moet 
worden, namelijk vóór 1 november 2019. Op woensdag 29 april 2020 gaan we 
naar de prachtige voorstelling ‘Oogst’ van Kommil Foo in het cultuurcentrum 
Velinx in Tongeren. De voorstelling is volzet, doch vtbKultuur Zutendaal heeft 



tijdig kaarten gereserveerd en inschrijven kan nog. Op 1 mei 2020 gaan we 
genieten van de musical Daens. Ook hier is snel inschrijven de boodschap! 
 
Misschien nog wat vroeg, maar in deze laatste INFO van dit jaar past het wel: 
maak er een fijn en vredevol eindejaar van! 
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INSCHRIJVEN VÓÓR 1 NOVEMBER 
2019 

 

 

Kommil FOO 



Oogst 
Woensdag 29 april 2020 

CC Velinx Tongeren 

Een piano, een gitaar, een viool 
en hun 2 karakter-stemmen: 
meer hebben de broers 
Walschaerts niet nodig om hun 
publiek een memorabele avond 
te bezorgen. Dertig jaar 
onafgebroken maken en spelen. 
Hoog tijd dus om uit al dat 
moois een nieuwe voorstelling 
te destilleren.   
Zonder circus, intiem.  

Raf, Mich, hun mooiste liedjes en hun strafste verhalen.  
Kommil Foo op z’n best! 

 

Praktisch: 
Wanneer: Woensdag 29 april 2020 
Waar: Cultureel centrum Velinx Tongeren 
Prijs: 22.00€  i.p.v. 26.00€  
Inschrijving: Vóór 1 november 2019 via website of mail aan 
zutendaal@vtbkultuur.be of via Walter Vandeneede 0475 440546 - Luc 
Daenen 0496 741903 
 
Betaling: Na bevestiging van inschrijving door overschrijving op 
rekening BE05 9731 6756 1975 van vtbKultuur Zutendaal met 
vermelding “Kommil Foo”. Inschrijving is pas definitief na betaling. 

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.  

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

mailto:zutendaal@vtbkultuur.be


De voorstelling gaat door in Puurs (kruising van de A12 en de N16). Er wordt 
busvervoer geregeld vanuit Limburg. Foto © Studio 100 

Praktisch: Prijs: Leden: € 65,00, niet-leden: € 67,00. Eersterangstickets incl. 
busvervoer. 
Inschrijving: Vóór 1 november 2019 via website of via mail aan 
zutendaal@vtbkultuur.be of via Walter Vandeneede 0475 440546 of Luc 
Daenen 0496 74 19 03.  
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. 
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JAARLIJKSE DIA-AVOND – JAARVERGADERING 
VRIJDAG 10 JANUARI 2020 
CULTUURCENTRUM ZUTENDAAL 

Inschrijving wandelweekend: 18.00 uur 
 Start dia-avond: 19.30 uur  

 

Maandag 10 februari 2020 om 13.30 uur 
Bedrijfsbezoek Dierenkliniek Wiemesmeer 

Grotstraat 51 Zutendaal 
DANIEL STEFFENS PAARDENCHIRURGIE is een nieuwe en volledig 
uitgeruste heelkundige praktijk in Zutendaal, met alle moderne faciliteiten om 
paarden zorgvuldig te onderzoeken en te behandelen. Het centrum beschikt 
over operatie- en recoveryruimtes, volledig ingericht om op een veilige manier, 
operatieve ingrepen uit te voeren. 

 

Zondag 27 oktober 2019 



Wandeling Natuurgebied Kolveren - 
Laambroekvijvers 

 
Plaats en uur van samenkomst: 
We komen samen aan het Vijverplein om 13.30 uur. De wandeling vertrekt aan 
de 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 we 
parkeren achter de kapel. 
 
Afstand: We wandelen bij benadering 8 
km.. 
Schoeisel: we wandelen best met een degelijke 
wandelschoen. 
Wandelbegeleiding: Peter, Guido en Ludwine. 
 

In het natuurgebied Kolveren wandelen we langs de Laambeek die tussen wei- 
en hooilanden kronkelt; langs bossen en vijvers. De hooilanden zijn omringd 
door eeuwenoude houtwallen. Een mooi stukje natuur met een 15e eeuwse 
kapel, wat wil je nog meer? 
Tot dan! 
Guido en Ludwine.  
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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 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

    ZUTENDAAL 
 
Met de steun van  

 

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.  
 

Zutendaal vroeger... 



Voor de aanvang van de lezing wordt vanaf 19u50 een film getoond met 
oude (prentkaart)beelden van Zutendaal, samengesteld door onze 
dorpsgenoot Vital Nijst. Het filmpje zal tijdens de pauze een tweede keer 
worden afgespeeld. Niet te missen! 
 

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: 
- Dinsdag 5 november 2019 om 20u. - Cultuurcentrum, Oosterzonneplein, 
Zutendaal 
- Toegangsprijs: 6 € (5 € leden vtbKultuur, VWB, VAB, DF, Gezinsbond en 
Heemkring) 
 - Drankje tijdens de pauze inbegrepen 

  

 

 



 
 
 

Zondag 10 november 2019 
Wandeling Dorne - Opoeteren 

 
Vertrek per auto : We komen samen aan het Vijverplein om 13.30 uur. De 
wandeling vertrekt om 14.00 uur aan de kerk van Dorne (St. Donatusplein). 
 
Hoe bereik je de vertrekplaats? 



Vanaf het Vijverplein rijden we richting Waterschei. 
Aan de lichten gaan we rechts via de Europalaan 
tot aan de volgende lichten. Hier slaan we linksaf 
richting As centrum tot aan de rotonde, waar we de 
eerste afslag nemen tot aan de volgende rotonde. 
Hier nemen we de 3de afslag richting Opoeteren. 
Deze weg blijven we 4,8 km. volgen tot aan de kerk 
in Dorne. We parkeren aan de rechterkant op het 
St. Donatusplein.  
 

Wandelleiding: Hugo en Antoine 
 
Wandeling: We wandelen ongeveer 8 
km.. Draag best stevige 
wandelschoenen. Dorne is een gehucht van 
Opoeteren, dat zich ontwikkeld heeft op de 
rechterflank van de Bosbeekvallei en ligt op het 
Kempisch Plateau. We vertrekken aan de 
parochiekerk en passeren iets verder de St. 
Donatuskapel. Het is een witgelakt 
bakstenen zaalkerkje waaraan in de 17e en 19e eeuw werd gebouwd. Langs 
deze weg komen we al gauw in de bossen en tussen de akkers van Dorne. 
 
Veel wandelgenot! 
Hugo 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nationale wandeldag 
 
 
 

Tentoonstelling Dacia – Felix 
Zaterdag 16 november 2019 

Gallo-Romeins Museum Tongeren 
Programma: 
Vanaf 9.30 uur: Ontvangst in de inkomhal van het GRM met koffie. 
10.00 uur:Toelichting door Bart Demarsin over de creatie van de 
tentoonstelling. 
12.00 uur: Lunch in het Bistro Bacchus, met daarna om 14.00 uur geleid 
bezoek aan de tentoonstelling. 
Prijs: Leden  € 37,00, niet-leden  € 40,00, inclusief koffie en lunch (dranken bij 
lunch niet inbegrepen). 
Inschrijving: Vóór 1 november 2019 via website of mail aan 
zutendaal@vtbkultuur.be of via Walter Vandeneede 0475 44 05 46 – Luc 
Daenen 0496 74 19 03 
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. 

 

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

Om 20 uur 
Concert Pro Cantione 
Requiem van Fauré 

Praktisch: 18 €. Inschrijven via zutendaal@vtbKultuur.be of via Walter Vandeneede 0475 44 

05 46 of Luc Daenen 0496 74 19 03. 

Betaling: Door overschrijving op rekening BE05 9731 6756 1975 van vtbKultuur 
Zutendaal met vermelding “Requiem” Inschrijving is pas definitief na betaling. 
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Bezoek aan de 
mijn van Blegny 
 

 
 


