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Beste dorpsgenoten
 
Terwijl ik dit voorwoord schrijf, dwarrelen dikke donzige 
sneeuwvlokken speels uit de lucht. Zutendaal wordt gehuld in een 
steeds dikker wordend wit dekentje. Magisch mooi!  
 
Niet voor wie de weg op moet, zo blijkt later. De medewerkers 
van onze technische dienst hebben het beste van zichzelf gegeven, 
van de heel vroege tot de late uren, om de gemeentelijke wegen en 
fietspaden te ruimen en te strooien. Een strooiplan is hun leidraad. 
Dit strooiplan bevat vaste routes en houdt rekening met het gebruik 
van de wegen. Prioriteit ligt bij de hoofdwegen, verbindingswegen, 
wegen met hellingen, busroutes en fietspaden. Bedankt mannen om 
onze wegen veilig te houden, niet evident bij forse sneeuwval!  
Fijn dat we altijd op onze medewerkers kunnen rekenen.  

Zou je zelf ook voor onze groenste snoepje willen werken? Bekijk 
dan zeker eens aandachtig pagina 3 van de Oosterzon. Er zijn op 
dit ogenblik zeven vacatures beschikbaar. Bovendien zoeken we 
ook nog een jobstudent die de dienst Vrije Tijd kan versterken in 
de paasvakantie. Hierover lees je meer op pagina 11. Misschien iets 
voor jou? Aarzel dan niet en solliciteer. 

Eind februari starten ook de riolerings- en wegeniswerken aan de 
Oude Tramweg en aan sporthal De Blookberg. De Oude Tramweg 
wordt voorzien van nieuwe riolering, een comfortabel wegdek  
met fietsstroken en extra parkeerplaatsen. Deze werken 
dragen bij aan een verhoogde verkeersveiligheid en de 
gebruiksvriendelijkheid van de weg.

De nieuwbouw- en renovatiewerken aan de sporthal gebeuren 
in fases om de hinder voor de sportclubs tot een minimum te 
beperken. Tot 6 februari kan de sportvloer niet gebruikt worden. 
Er worden tijdelijk een cafetaria en kleedruimtes met douches 
ingericht op de parking achter de sporthal. Deze zijn beschikbaar 
vanaf 14 februari. Geen reden dus om niet te blijven sporten en 
gezellig na te kaarten bij een drankje in de tijdelijke kantine.

Op onze communicatiedienst zitten de medewerkers ook niet 
stil. De vertrouwde Oosterzon die je maandelijks in je brievenbus 
vindt, krijgt een grondige ‘make-over’. Het infoblad wordt 
omgevormd tot een aantrekkelijk magazine waarin alle nuttige 
info over jouw gemeente blijft verschijnen maar waarin ook 
meer ruimte zal zijn voor diepte-interviews met dorpsgenoten of 
personen die belangrijk zijn voor onze gemeente. Het magazine 
verschijnt tweemaandelijks. De andere maand krijg je een 
kalender waarin de focus ligt op Zutendaalse activiteiten. In 
maart mag je dus de eerste versie van de vernieuwde Oosterzon 
verwachten. 

Met winterse groeten

Uw burgemeester
Ann Schrijvers

De burgemeester is telefonisch bereikbaar via
089 62 94 31 (gemeentehuis) of 0477 77 70 81.

KOM OP AFSPRAAK
We helpen je graag verder! 
 
De meeste gemeentelijke diensten schakelden over op werken op 
afspraak. Zo kunnen we jou sneller en beter verder helpen.

Voor een bezoek aan het containerpark hoef je  
geen afspraak te maken. Openingsuren: 
Dinsdag - vrijdag: 8.30 tot 12 uur en 12.30 tot 15.30 uur.  
Zaterdag: 8.30 tot 12 uur en 12.30 tot 15 uur. 
Vanaf november geldt opnieuw de winteruurregeling en is het 
containerpark op woensdag geopend van 8.30 tot 12 uur en van 
12.30 tot 15.30 uur.
 
Openingsuren wijkkantoor Zutendaal - politie CARMA
De wijkpost in Zutendaal is steeds bereikbaar:
• Telefonisch (089 62 94 40) tijdens de kantooruren.  

Buiten de kantooruren wordt dit nummer doorgeschakeld naar 
het secretariaat van de wijkpolitie in Genk.

• Via e-mail pz.carma.wijk@police.belgium.eu.
• Op afspraak.
 
Het hoofdcommissariaat in Genk is doorlopend geopend voor 
klachten en aangiftes. Je kan er ook terecht op afspraak.  
Via www.politiecarma.be kan je een afspraak boeken.

MAAK JE AFSPRAAK:  
KIES DE DAG EN HET UUR DAT JOU PAST

OF

Plan zelf je afspraak in via  
de gemeentelijke website  
www.zutendaal.be 

Bel naar 089 62 94 20 om een afspraak 
in te plannen. Dit kan elke werkdag  
tussen 9 en 12 uur en van 14 tot 16 uur.
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Het lokaal bestuur van Zutendaal gaat over tot de aanwerving, met aanleg van een werfreserve, van:

• Medewerker mobiliteit en omgeving 
B1-B3 • contractueel • voltijds • onbepaalde duur 

• Omgevingsambtenaar milieu 
B1-B3 • statutair • voltijds • onbepaalde duur 

• Medewerker lokale economie 
B1-B3 • contractueel • deeltijds (19/38) • onbepaalde duur 

• Afdelingshoofd Mens 
A1a-A3a • statutair • voltijds • onbepaalde duur 

• Administratief medewerker technische dienst 
C1-C3 • contractueel • voltijds • onbepaalde duur 

• 2 Administratieve medewerkers 
C1-C3 • contractueel • voltijds • onbepaalde duur 
Focus op dienst secretariaat of dienst omgeving

Vacatures
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Interesse?
 
De aanwervingsvoorwaarden, uitgebreide functieomschrijvingen, het examenprogramma en de exacte data van de schriftelijke en 
mondelinge examens en de psychotechnische proeven vind je op www.zutendaal.be of bij de personeelsdienst via  
089 62 94 43 of personeelsdienst@zutendaal.be.

Solliciteren?
Stuur je kandidatuur, samen met je cv en een kopie van je diploma, ten laatste op woensdag 15 februari 2023 om 12.00 uur naar 
personeelsdienst@zutendaal.be. De datum van de mail geldt als bewijs. 
Personen met een geldige kandidatuur worden uitgenodigd voor het aanwervingsexamen.
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Voor het schooljaar 2023/2024 verloopt de inschrijving van nieuwe 
kleuters en leerlingen volgens een aanmeldingsprocedure bij alle 
basisscholen van Zutendaal.

Aanmelden: hoe gaat dat?
 
1. Informeer je over de scholen en maak een keuze. 

• Infoavond Vrije Basisschool De Stapsteen  
woensdag 8/2 om 20 uur.

• Infoavond Vrije Basisschool de Wonder-wijzer 
donderdag 2/2 om 19 uur.

• Infoavond Vrije Basisschool De Parel 
dinsdag 7/2 om 19.30 uur. Deze vindt plaats in de vestiging Gewaai. 
Aansluitend is er de mogelijkheid om de hoofdschool te bezoeken.

2. Ga tussen 28 februari (9 uur) en 21 maart 2023 (15 uur)  
     naar de website om in te schrijven
Je vindt de link van deze website op https://www.zutendaal.be/
inwoners/leven-en-gezin/onderwijs/kleuter-en-lager-onderwijs

3. Registreer je kind en duid aan welke school je kiest.  
Geef ook je tweede keuze door. Kies verschillende scholen. Er wordt 
zoveel mogelijk rekening gehouden met de hoogste keuze.

4. Na aanmelding krijg je meteen een bevestiging. 
Houd deze goed bij, dit is het bewijs dat je geldig hebt aangemeld. 
Kreeg je dit niet? Neem dan zeker contact op! Het exacte moment 
van aanmelden is niet belangrijk. Wie de laatste dag van deze periode 
aanmeldt, heeft evenveel kans op een plaatsje als wie dat op de eerste 
dag doet.

Wat gebeurt er na de aanmelding?

Ten laatste op 21 april 2023 krijg je een e-mail of brief. Daarin staat in 
welke school je jouw kind kan inschrijven. Dat moet gebeuren tussen 
24 april 2023 (9 uur) en 15 mei 2023 (16 uur). Daarna kun je geen 
beroep meer doen op deze voorrang.

Hoe verloopt de rangschikking?

Als er genoeg plaatsen zijn op de school, dan kunnen alle kinderen er 
inschrijven. Als er meer kinderen aangemeld zijn dan dat er plaats is, 
dan gebeurt er een rangschikking:

• Kinderen met een broer of zus op de school of met een ouder die er 
werkt, hebben voorrang.

• Daarnaast telt ook de afstand van het domicilieadres van het kind 
tot de school mee voor de rangschikking. Wie dichter woont, heeft 
meer kans om toegang te krijgen tot de school.

Aanmeldings- en inschrijvingsprocedure 
basisscholen Zutendaal

Waarom aanmelden? 

Als je je kind niet aanmeldt, kan je pas gaan inschrijven vanaf 23 mei 
2023. Het risico bestaat dat je dan geen plaats meer hebt in een school 
in de buurt of in een school die je graag wil.

Meld je dus zeker aan!
Let wel op!

Ook kinderen die op het einde van 2021 geboren zijn, moeten 
aangemeld en ingeschreven worden. Zij kunnen wel pas starten met 
school in september 2024.

Blijft je kind op de school waar het nu zit, dan moet je niets 
doen. Eens ingeschreven, blijft een kind gewoon ingeschreven 
op school!

Heb je meer info of hulp nodig bij het aanmelden? 
 
De scholen en Huis van het Kind helpen jou om aan te melden.

Vrije Basisschool - de Parel
Directie mevr. Charlotte Thijs  
(kleuters, 1ste en 2de leerjaar)
Schoolstraat 5, Eikenstraat 16
089 61 11 56 - charlotte.thijs@deparelzutendaal.be - 
info@deparelzutendaal.be

Directie mevr. Christa Ory (3de t.e.m. 6de leerjaar)
Schoolstraat 6, 3690 Zutendaal
089 61 11 57 - christaory@hotmail.com - info@deparelzutendaal.be

Vrije Basisschool - de StapSteen
Directie mevr. Christel Vleegen
(kleuters, 1ste t.e.m. 6de leerjaar)
Jachthoornplein 4, 3690 Zutendaal
089 61 20 21 - directie@destapsteenwiemesmeer.be - 
info@destapsteenwiemesmeer.be

Vrije basisschool de Wonder-wijzer
Coördinatie Natan Pantos en Ine Lathouwers
(kleuters, 1ste t.e.m. 6de leerjaar)
Hoogstraat 41, 3690 Zutendaal
089 25 61 71 - info@de-wonder-wijzer.be - 
www.de-wonder-wijzer.be

Huis van het Kind
089 62 38 66
huisvanhetkind@zutendaal.be



Op zoek naar kinderopvang?
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Kinderopvang is onmisbaar voor vele gezinnen. In Zutendaal heb je verschillende mogelijkheden voor de opvang van baby’s, peuters 
en schoolgaande kinderen. Zo heb je de keuze tussen 2 kinderdagverblijven, 3 onthaalouders, 2 initiatieven voor groepsopvang en de 
gemeentelijke Buitenschoolse Kinderopvang Pierewiet. 

Eind vorig jaar lanceerde het Huis van het Kind samen met Opvang.Vlaanderen een gloednieuw digitaal loket kinderopvang. Via deze tool kan 
je als ouder rechtstreeks in digitaal gesprek gaan met de aanbieders van kinderopvang voor baby’s en peuters. Kinderopvang zoeken wordt zo 
kinderspel. Bovendien krijg je meteen een overzicht van alle kinderopvangmogelijkheden in je buurt.

Hieronder vind je nog eens een overzicht.

Kinderdagverblijf Baby Wellness 
KDV Baby Wellness werd opgericht 
in 2015. Het richt zich specifiek naar 
de opvang van kinderen van 
0 tot 18 maanden.
 
Bessenstraat 15, 3690 Zutendaal
+32 89 21 42 52
info@kdv-babywellness.be
www.kdv-babywellness.be

Initiatief Buitenschoolse 
Kinderopvang Pierewiet

Ruim 30 jaar geleden startte in Zutendaal de buitenschoolse 
kinderopvang Pierewiet, een initiatief vanuit het OCMW. In 
Zutendaal zijn er drie verschillende vestigingen voor de opvang  
van schoolgaande kinderen namelijk in het centrum, 
Wiemesmeer en Gewaai. 

De vestiging in Gewaai kreeg onlangs nog een make-over.  
In de rubriek Terugblik op pagina 14 lees je hierover meer. 

Meer info? 
Buitenschoolse kinderopvang Pierewiet, 089 62 38 64,  
ibo.pierewiet@zutendaal.be

Ferm Kinderopvang
Er zijn op dit moment drie onthaalouders en twee organisatoren voor groepsopvang actief in Zutendaal.  
Het overzicht vind je terug op www.samenferm.be en op https://opvang.vlaanderen/

Ferm Kinderopvang zoekt steeds nieuwe onthaalouders. 
Iets voor jou? Schrijf je dan in op één van hun infosessies: samenferm.be/kinderopvang/infosessies.

Kinderdagverblijf De Boelekes
Het kinderdagverblijf, waar het  
welzijn van het kind centraal staat,  
is een particuliere kinderopvang 
en startte in 1996. 
 
Maastrichterstraat 1B, 3690 Zutendaal
+32 89 61 50 08 
www.deboelekes.be



Het sportieve hart van Zutendaal wordt heraangelegd tot een autovrije recreatiezone van ruim 70a. De rode draad bij dit project is aandacht 
voor openheid en groen. De herinrichting zorgt ervoor dat de gemeentelijke sporthal, tennis- en voetbalclub en schutterij gecentraliseerd 
worden en dat er een groene verbinding komt tussen Bezoekerscentrum Lieteberg en het centrum van Zutendaal.

Het aanbestedingsdossier voor de herinrichting van recreatiezone 
Blookberg werd vorig jaar door de gemeenteraad goedgekeurd. Dit 
project zorgt ervoor dat er een verbinding komt tussen het centrum 
van Zutendaal en de site van de Lieteberg. Zowel voor inwoners als 
toeristen is deze autovrije doorsteek per fiets of te voet interessant. Het 
groene karakter van de gemeente Zutendaal weerspiegelt zich ook in 
het plan dat nu op tafel ligt voor deze recreatiezone. 

Het ontwerp van architectenbureau Cleuren speelt in op de 
parkgedachte en heeft aandacht voor openheid, weidsheid en groen. 
Maar niet enkel de verbinding is belangrijk. Ook willen we op deze 
site het sportieve hart van de gemeente creëren. De gemeentelijke 
sporthal, die momenteel ook wordt gerenoveerd, de tennis- en 
voetbalclubs en schutterij liggen bij elkaar in deze site. Tot slot bieden 
we met dit project een antwoord op de jarenlange vraag naar openbare 
speelruimte in Zutendaal. In het gebied worden verschillende 
speelzones geïntegreerd, die telkens focussen op een andere 
leeftijdsgroep. Samen met het aangrenzende speelbos, dat in juni werd 
geopend, creëren we een kindvriendelijke site. Als dichtstbijzijnde 
jeugdvereniging neemt KSA Zutendaal het ambassadeurschap van de 
recreatiezone op.

Verkeersvrije zone

Spelende kinderen kunnen dus in alle veiligheid spelen in een 
autovrije zone. De speelzone en de site van de sporthal worden 
verkeersvrij. Parkeren kan je aan de rand van de zone waar voldoende 
parkeergelegenheid voorzien is. Voetgangers en fietsers kunnen 
gebruik maken van de autovrije fiets- en voetgangersverbinding. 

11 22
33

HERINRICHTINGSWERKEN 
RECREATIEZONE BLOOKBERG 

Speelzone wordt hart van recreatiezone

Er komen 3 speelplekken (zie onderstaande afbeelding): 
 
1. De eerste is een zandbak met enkele zandtoestellen voor kleuters.    
     Deze zone ligt in de onmiddellijke buurt van het terras van de  
     sporthal.
2. De tweede zone is een hindernissenparcours voor oudere kinderen.
3. De derde zone is voorzien van een eyecatcher, een toren met glijbaan. 
 
Op vraag van de kindergemeenteraad worden er op de graszones een 
trampoline, kabelbaan en taludglijbaan voorzien. Daarnaast is er een 
aparte ruimte voor tieners waar de bestaande skatetoestellen worden 
ondergebracht. Bovendien komt er daar ook een sportkooi te staan.

In het verlengde van deze recreatiezone werd vorig jaar in de 
zomer een gloednieuw speelbos, het Klauterbos, met klimstammen 
aangelegd. Deze werd door de gemeentelijke technische dienst met 
hout uit Zutendaalse bossen gemaakt.

Picknick en petanque

Verder komen er voor de sporthal nog 3 petanqueterreinen.  
Het bestaande groen wordt zoveel mogelijk bewaard en aangevuld 
met nieuwe groene aanplantingen van eiken en lage heesters om zo de 
openheid en weidsheid te bewaren. Daarnaast zijn er graszones met 
het nodige reliëf die uitnodigen om te picknicken.

De start van de werken is voorzien in maart, de realisatie voor 
de zomer van 2023. De totale uitgave van deze opdracht werd 
gegund voor een bedrag van 496.538 euro excl. btw. De gemeente 
Zutendaal financiert een gedeelte van dit bedrag met twee 
subsidieprojecten: de Kopenhagensubsidie van 70.000 euro en de 
investeringssubsidie “Kwaliteitsvolle basisvoorzieningen en inrichting 
van jeugdinfrastructuur” van 125.000 euro.

Meer info? Dienst sport, 089 62 94 39, sportdienst@zutendaal.be
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Subsidie van 500.000 euro  
voor plein- en parkplezier

Bezoekerscentrum 
Lieteberg krijgt 
duurzame uitbreiding

Zicht naar de nieuwe inkom

Het plein voor de inkom

Bezoekerscentrum Lieteberg wil uitgroeien tot hét biodiversiteits-
centrum van het Nationaal Park Hoge Kempen. Lieteberg lokt jaarlijks 
130.000 tot 150.000 bezoekers uit de Euregio naar Zutendaal. Het 
bezoekerscentrum focust op de uitbouw van een belevingscentrum 
biodiversiteit en vraagt nu om een duurzame uitbreiding.

Met een doorgroei naar een centrum voor biodiversiteitsbeleving 
wil Lieteberg haar bezoekers een dagvullend en kwalitatief 
programma aanbieden. Dit wordt gerealiseerd door de uitbreiding 
van de bestaande infrastructuur en de omvorming van de huidige 
tentoonstelling “Entomopolis” naar een interactieve beleving rond 
biodiversiteit.

De infrastructurele aanpassingen worden nu aangepakt.  
Door de uitbreiding van de onthaal- en cafetariafaciliteiten wil 
Lieteberg voldoen aan de verwachtingen van de bezoekers. Zo komt er 
een nieuwe ontvangstruimte met aangepast sanitair. Ook de cafetaria 
en kantoorruimten worden groter.

Deze uitbreiding van het bezoekerscentrum luidt de tweede fase 
van het groeiplan van de Lieteberg in. In een eerste fase werd een 
nieuwe werkplaats gebouwd voor de technische diensten en de 
imkerijactiviteiten. Na de uitbreiding van het bezoekersgebouw wordt 
in een derde fase de museale inrichting volledig vernieuwd.

Voor dit project maakte Toerisme Vlaanderen 2.000.000 euro  
subsidie vrij.

De gemeente diende in september 2022 een aanvraag in voor de 
subsidie "duurzame bereikbaarheid" bij het Vlaams Agentschap voor 
Ondernemen en Innoveren. (VLAIO). In december kreeg de gemeente 
Zutendaal hiervoor groen licht waardoor er een subsidie van maar 
liefst 500.000 euro werd toegekend.
Onder de titel Plein- en Parkplezier wil Zutendaal nog meer inzetten 
op de vergroening, bereikbaarheid en aantrekkelijkheid van de parken 
en pleinen in het centrum. 

De gemeente Zutendaal wil met deze subsidie de kernen van het 
centrum versterken. Daarom ontwikkelde studiebureau CityD eerder 
al een actieplan om het handelscentrum van het groenste snoepje van 

Vlaanderen nieuw leven in te blazen. Ook nam de gemeente begin 
dit jaar de Profploeg, een VLAIO-team van doorgewinterde experten 
en innovatieve denkers, onder de arm voor de verdere uitwerking 
hiervan. Deze subsidie zorgt ervoor dat er grote stappen gezet 
kunnen worden voor de verdere ontwikkeling en vergroening van het 
openbaar domein. Ook de groene verbinding van de Lieteberg naar 
het dorpscentrum staat in de conceptnota.

De subsidie van 500.000 euro van het Vlaams Agentschap 
Ondernemen en Innoveren loopt tot eind 2026. De werken worden 
dus over twee legislaturen heen uitgevoerd.
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Aankoop GFT-sticker en afhalen 
quotum 2023

Koop tijdig je nieuwe GFT-sticker
De GFT-sticker van 2022 is geldig tot 1 april 2023.
Vanaf 14 februari kan je al terecht bij de handelaars voor een  
nieuwe sticker. 

• Sticker gft-container 40 liter: 15 euro
• Sticker gft-container 120 liter: 40 euro

Vanaf dan kan je ook je quotum huisvuilzakken ophalen.
Het aantal hangt af van je gezinstoestand op 1 januari 2023:

Kortingsbon voor sterilisatie/castratie huiskatten

Wis je dat je verplicht bent om je kat te laten steriliseren of castreren? Het doel hiervan is om 
het aantal zwerfkatten onder controle te houden. Met de valentijnsactie stimuleert de gemeente 
je om je huiskat tijdig te laten castreren of steriliseren en voorziet hiervoor kortingsbonnen:  
15 euro voor een kater en 25 euro voor een kattin. Je kan je kortingsbon ophalen na afspraak 
op de dienst milieu vanaf 14 februari. De bon is geldig tot en met 15 september en bruikbaar bij 
dierenartsen in Limburg, dus ook in Zutendaal.

Meer info?  
Dienst milieu, 089 62 94 28, milieudienst@zutendaal.be

Heb je liever grote zakken in plaats van kleine of omgekeerd? 
 
Wisselen is enkel mogelijk wanneer je je quotum afhaalt. Dit kan als volgt:
• 1 rol grote zakken (44 liter) kan je omruilen voor 2 rollen kleine 

zakken (22 liter)
• 2 rollen kleine zakken (22 liter) kan je omruilen voor in 1 rol grote 

zakken (44 liter)

Op de volgende Zutendaalse locaties kan je terecht voor je GFT-
sticker en je huisvuilzakken: 

• Schroeders Doe-Het-Zelf: Trichterweg 58
• Carrefour: Vonderstraat 1
• Lectuur Actueel: Hoogstraat 13

Ook in een buurgemeente kan je jouw huisvuilzakken ophalen of je 
GFT-sticker kopen. Je vindt alle verkooppunten bij jou in de buurt op 
www.limburg.net.

Gezinssamenstelling Aantal rollen huisvuilzakken

1 persoon 2 rollen van 22 liter
2 personen 2 rollen van 44 liter
3 personen 2 rollen van 44 liter  

en 1 rol van 22 liter
4 personen of meer 3 rollen van 44 liter
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LimbUpunten worden 
Slimmesorteerpunten

Vanaf 13 februari beloont afvalintercommunale Limburg.net slimme 
sorteerders met spaarpunten. Inwoners die een inspanning doen om 
de afvalberg te verkleinen kunnen punten sparen en inruilen voor 
aankoopbonnen of allerhande afvalartikelen.

Slimme sorteerpunten vervangen de huidige LimbUpunten. Je hebt dus 
geen account meer nodig bij LimbU voor het inwisselen/verzilveren van 
punten. De nieuwe slimme sorteerpunten zijn eenvoudig aan te vragen 
en in te ruilen via mijn.limburg.net.
Had je al een LimbU-account? Dan worden jouw punten gewoon omgezet 
naar Slimmesorteerpunten en blijven geldig tot 31 december 2024. 

Hoe kan je punten verdienen?
Limburg.net heeft een aantal acties waarmee je punten kan verdienen: 

• opruimen van zwerfvuil (gemeente kent de punten toe aan de 
vrijwilligers)

• omruilen van quotum huisvuil 
Vanaf 2023 kan er ook meer quotum huisvuil omgezet worden 
Je kan maximum 3 grote of 6 kleine rollen van je quotum 
huisvuilzakken (zie hierboven) omruilen per jaar.

• gebruik compostbak of -vat (éénmalig)
• aankoop mulchmaaier, herbruikbare luiers en hakselaar 
 
Nieuwe verdien- en verzilverlocaties 
Je kan vanaf 13 februari 2023 je rollen huisvuilzakken omwisselen 
naar Slimmesorteerpunten op de milieudienst, Langendijkstraat 17. 
Hiervoor heb je wel een afspraak nodig. Je kan hier dan ook direct 
je verdiende punten verzilveren/omruilen naar andere afvalzakken 
(PMD of textiel). 

Meer info?  
Dienst milieu, milieudienst@zutendaal.be
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BIBLIOTHEEK
Openingsuren
 
Maandag:  15 tot 17 uur
Dinsdag:   9.30 tot 12.30 uur en 15 tot 19 uur
Woensdag:  14 tot 18 uur 
Vrijdag:   15 tot 17 uur
Zaterdag:   9.30 tot 12.30 uur

Meer info?  
Bibliotheek, 089 62 94 58, bibliotheek@zutendaal.be

Digidokter Eerste hulp bij computer,  
tablet en smartphone  
Dinsdag 7 februari - 11 tot 12 uur
 
Heb je vragen over het gebruik van je computer, 
je tablet, je smartphone? Wil je gebruik maken 
van Itsme, Payconiq ... maar weet je niet hoe? 
Maakt niet uit waarover je digitale vraag gaat: 
hardware, software, inhoud ... onze Digidokter 
staat klaar om je te helpen.    

Leesclub 
Dinsdag 7 februari - 13 tot 15 uur

“Het boek van verloren namen van Kristin Harmel” staat op het 
programma van de leesclub om te bespreken. Meningen, gedachten, 
gevoelens… over dit boek worden met elkaar gedeeld. Wil je meedoen 
of meer info? Vraag ernaar in de bib, via mail of telefoon.

Auteurslezing Marina Theunissen 
Donderdag 16 februari - 19.30 uur - Cultuurcentrum

Wie kent Marina Theunissen niet? Als het niet is als voormalige 
kleuterjuffrouw in Zutendaal of van haar optredens met haar 
buikspreekpop Viktor, dan zeker als auteur van spannende boeken 
voor jong en oud. Na negen jeugdverhalen publiceerde Marina 
ondertussen 3 psychologische thrillers voor volwassenen: ‘Mathilde’, 
‘Digitale Engel’ en eind 2022 ‘Drogbeeld’. 

Marina neemt ons mee in haar proces van idee tot boek en gaat dieper 
in op haar meest recente boek Drogbeeld.

Voorlezen & knutselen: carnaval 
Woensdag 22 februari - 15 tot 16 uur

Neem je agenda en noteer: elke laatste woensdag van de maand tussen 
15 en 16 uur een te gekke voorlees- en creatieve activiteit. Eerst luisteren 
we naar het verhaal daarna knutselen we iets moois, bakken we iets 
lekker ... Voor alle kapoentjes van de 2de kleuterklas tot en met het 2de 
leerjaar. Plaatsen zijn beperkt dus steeds even inschrijven!

Ook in de bib vieren we carnaval. Kom luisteren naar het knotsgekke 
verhaal van Lou en maak daarna je kostuum af met een kleurrijk masker. 
Tussen het voorlezen en het knutselen dansen we samen de polonaise en 
andere carnavalsklassiekers. Kom zeker verkleed naar de bib! 

Op het nachtkastje van… 
We werpen elke maand onze blik op het nachtkastje van een bekende 
of minder bekende persoon met een link met Zutendaal. Lees in de 
Oosterzon het begin van het literaire interview en lees het vervolg op 
onze website (www.zutendaal.bibliotheek.be).

Deze maand is het de beurt aan An-Sofie, 
coördinator van de bibliotheek.

> An-Sofie, wat ligt er op je nachtkastje?

Het boek “De Hongerspelen” van Suzanne 
Collins. Velen zullen dit kennen van de 
film The Hunger Games. Om een bepaald 
deel van de opleiding Jeugdliteratuur die 
ik ga volgen goed te begrijpen, helpt het 
als je het verhaal van De Hongerspelen kent. Ik zag de film nog nooit en 
het boek was beschikbaar in onze bib dus ik ben daar ingedoken. Over 
het algemeen ben ik ook vaker liefhebber van het boek dan van de film. 
Tijdens het lezen ‘zie’ ik het hele verhaal in mijn hoofd. Als ik daarna 
een verfilming zie, komt dat vaak niet overeen met de film in mijn hoofd 
en dat vind ik dan jammer. Een boek heeft vaak ook meer ruimte om in 
te gaan op details. Hierdoor kan ik tijdens het lezen helemaal verdwalen, 
de wereld rondreizen, met het boek De Hongerspelen zelfs tijdreizen en 
dat allemaal vanuit mijn zetel. Zalig toch?

Kalender voorjaar bib 

• 7/2: 11-12 uur - Digidokter
• 7/2: 13-15 uur - Leesclub
• 16/2: 19.30 uur - Marina Theunissen (CC)
• 22/2: 15-16 uur - Voorlezen & knutselen   

Carnaval
• 7/3: 11-12 uur  - Digidokter
• 24/3: 19.30 uur - Ilse D’Hooge (CC)  

i.s.m. Welzijn en Ferm
• 29/3: 15-16 uur - Voorlezen & knutselen 
• 4/4: 11-12 uur - Digidokter
• 4/4: 13-15 uur - Leesclub
• 1/4 -16/4: Rikki zoektocht in de bib
• 26/4: 15-16 uur - Voorlezen & knutselen
• 2/5: 11-12 uur - Digidokter
• 13/5: Boekstartdag
• 31/5: 15-16 uur - Voorlezen & knutselen
• 6/6: 11-12 uur - Digidokter
• 6/6: 13-15 uur - Leesclub
• 28/6: 15-16 uur - Voorlezen & knutselen
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Viering Heilige Brigitta  
in Mandelkapel 
Zondag 29 januari  - 10.30 tot 12 uur  
Witte kapel naast Stalkerweg

Sinds 1984 viert Zutendaal jaarlijks rond 1 februari de heilige 
Brigitta, beschermvrouwe van het vee. Vermits Saint Brigid of Kildare 
haar roots in Ierland heeft, heerst er ook aan de Mandelkapel een 
gezellige Ierse sfeer met om 11 uur enkele mooie verhalen, muziek 
en zang. Heerlijke Brigittakoek en bijhorende drankjes staan klaar.  
Traditiegetrouw krijgen de aanwezigen een zakje gewijde Brigittatarwe 
en een huiszegen. 

Meer info? 
Erfgoedbeweging Soennes & Swaerdes, info@soennesenswaerdes.be 

Kleuterturnen
Iedere woensdag vanaf 15 februari - 14 tot 15 uur  
Sporthal De Blookberg

Kleuters van 3 tot 6 jaar verbeteren op een speelse manier hun sociale 
en algemene motorische vaardigheden en dit onder begeleiding van 
ervaren en gediplomeerde monitoren. 

Prijs: 15 euro voor een reeks van 6 lessen.

Inschrijven en betalen doe je via het online inschrijfsysteem op  
https://zutendaal.ticketgang.eu.
Wil je liever eerst een gratis proefles volgen? Neem dan even contact 
op met de dienst sport.

Meer info?  
Dienst sport, 089 62 94 39, sportdienst@zutendaal.be.

Vormingsavond: Laat je niet vangen 
Donderdag 16 februari - 19.30 uur - Parochiecentrum 

Een interactieve vorming die je helpt niet in de val te trappen van 
online oplichters. Krijg je soms verdachte mails of sms’en? Doe je 
je bankzaken telefonisch? Surf je wel eens op openbare wifi? Is je 
wachtwoord sterk genoeg? Spreker Jean Vranken helpt je in deze 
vorming op weg. 
 
Prijs: 6 euro. Op voorhand inschrijven is niet nodig. 
 
Een organisatie van: Ferm Zutendaal, Cultuursmakers Zutendaal, 
OKRA, Gezinsbond Zutendaal en dienst welzijn. 

Meer info? 
Dienst welzijn, 089 62 38 63, welzijn@zutendaal.be  
of Edith Swennen (Ferm Zutendaal), 0475 46 80 33

Dorpsrestaurant
Dinsdag 21 februari - tussen 12 en 13 uur - Parochiecentrum 

Bij het dorpsrestaurant kan je onder het motto ‘eten en ontmoeten’ 
genieten van een lekkere maaltijd terwijl je een gezellig babbeltje slaat. 
Iedereen is welkom. Voor een kleine bijdrage van 7 euro krijg je een 
lekker driegangenmenu.

Menu
Romige kippensoep - konijn met pruimen en andijviepuree - dessert

Laat gerust weten indien je een vegetarisch of diabetes menu wenst. 
Schreef je je in, maar kan je er toch niet bij zijn, meld dit dan tijdig. 

Meer info en inschrijven? 
• Dienst welzijn, 089 62 38 63, welzijn@zutendaal.be
• Sociaal Huis, 089 62 38 60, sociaalhuis@zutendaal.be
• Bibliotheek, 089 62 94 58, bibliotheek@zutendaal.be

Na inschrijving kan je bij het dorpsrestaurant betalen.

Vormingsavond:  
Actief en positief studeren 

Dinsdag 28 februari - 20 uur - Huis van het Kind 
In deze infosessie bespreekt studiebegeleider Elke Kuypers van Ready 
Set Study hoe je je zoon of dochter kan ondersteunen en motiveren 
in hun studietraject in het secundair onderwijs. Je krijgt inzicht 
in het leerproces van jongeren, je ontvangt tips over motivatie en 
concentratie en een toolkit wanneer het leren en studeren helaas niet 
zo vlot verloopt als gehoopt. 

Gratis toegang. Inschrijven wenselijk. 

Meer info en inschrijven? 
Huis van het Kind, 089 62 38 66, huisvanhetkind@zutendaal.be  
of Gezinsbond Zutendaal, mertensjohan@hotmail.com



GEZOCHT!
Vakantiewerker dienst Vrije Tijd  
in de paasvakantie

Taken 
• Allerlei praktische en administratieve voorbereidingen treffen en 

opvolgen tijdens en na de vakantiewerking. 
• Begeleiden van monitoren, eindverantwoordelijkheid opnemen 

binnen de monitorenploeg. 
• Verzorgen van contacten met ouders, collega-monitoren, 

vrijwilligers en kinderen. 
• Samen met de andere monitoren een programma-aanbod voor 

kinderen uitwerken en uitvoeren. 

Profiel 
• Je bent 18 jaar of ouder. 
• Je hebt een diploma hoger secundair onderwijs. 
• Je hebt een attest van (hoofd)animator in het jeugdwerk en/of 

drie jaar relevante ervaring in het werken met jongeren/kinderen. 
• Je bent een organisatorisch talent. 
• Je hebt een rijbewijs B. 

Solliciteren?
Dien je kandidatuur in, samen met je cv en een kopie van je 
diploma, ten laatste op 1 maart om 12 uur. Dit kan via e-mail naar 
personeelsdienst@zutendaal.be. De datum van het mailbericht 
geldt als bewijs. Personen die een geldige kandidatuur indienen, 
worden uitgenodigd voor een gesprek. 

Meer info?  Dienst personeel, 089 62 94 43, 
personeelsdienst@zutendaal.be

Wil je kind graag blind leren typen? 
Vanaf februari 2023 organiseert het Huis van het Kind typelessen  
voor leerlingen van het derde tot het zesde leerjaar.

• 10 lessen van telkens 1 uur
• maximum 5 kinderen per groep
• inclusief werkboek, stickertjes en hulpkaartjes
• 140 euro per kind
• de lessen starten op woensdag 8 & donderdag 9 februari

Interesse? Via het inschrijvingsformulier  
op www.zutendaal.be kan je aanduiden welke dagen  
en tijdstippen mogelijk zijn voor jouw kind. 

Meer informatie?
Huis van het Kind, Blookbergstraat 3 
huisvanhetkind@zutendaal.be, 089 62 38 66
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Gemeentelijke
activiteiten

Tournée Musicale:
schrijf je  
horecazaak in!

Op vrijdag 28 april kan je in Zutendaal weer in 
verschillende horecazaken genieten van livemuziek 
van eigen bodem. Een pendelbus brengt je naar de 
verschillende deelnemende zaken. 

Wil jij graag je muzikaal talent tonen en optreden in 
één van de horecazaken in Zutendaal? Dan kan je je nog 
kandidaat stellen. Wie weet, sta jij dan wel op één van de 
podia die avond. 
Ook horeca-uitbaters kunnen zich nog steeds 
inschrijven om deel te nemen.

Meer info? 
Dienst cultuur, 089 62 94 45, cultuur@zutendaal.be of
dienst jeugd, 089 62 94 56, jeugddienst@zutendaal.be

Typelessen voor kinderen
3de tot 6de leerjaar - Huis van het kind - vanaf februari

Nieuw! 
Ouder & kind yogasessies 
in Entomopolis
Start zaterdag 18 februari - 10 tot 11  uur  
Bezoekerscentrum Lieteberg 

Nood aan wat meer verbinding met je kind? Ervaar samen 
met je kind hoe je je lichaam soepel en fit kan houden dankzij 
speelse yoga-oefeningen. 
De sessies vertrekken steeds vanuit een leuk avontuurlijk ver-
haal dat steeds een ander thema aan bod laat komen. Lesgeef-
ster: Karen Schonkeren van YogaMi.

Prijs: 20 euro per duo 
Leeftijd kind: 4 tot 9 jaar

Maximum 7 duo's kunnen zich inschrijven.

Vooraf inschrijven is verplicht via www.lieteberg.be



UiTinZutendaal

Vr 27/1 tot 5/2
Bonte Avond
Cultuurcentrum van 19.30 tot 23 uur.
Muziek en sketches voor breed publiek.
Prijs: € 12
Meer info? Koninklijke fanfare St-Ursula 
Zutendaal

Wo 1/2
Basisvorming autisme voor grootouders
Brasserie De Kapelanij van 9 tot 11.30 uur.
De cursus bestaat uit 3 sessies. 
Tarief: € 45
Meer info? LSA, 011 55 99 60,  
lsa@wegwijs.stijn.be

Wo 1/2
Creaworkshop: Breien
Parochiecentrum van 19.30 tot 22 uur.
Tarief: € 20 Leden: € 16
Meer info? Ferm Zutendaal, 0475 22 99 74, 
maria.fermzut@gmail.com

Za 4/2
Repair café Zutendaal
Besmer Bazaar van 13.30 tot 15.30 uur.
Slechts één herstelling per persoon per keer.
Meer info? Besmer Bazaar

Zo 5/2
Pannenkoekendag
Parochiecentrum van 14.30 tot 19 uur.
Meer info? Ferm Zutendaal,  
maria.fermzut@gmail.com, 0475 22 99 74

Di 7/2
Babbelcafé
Brasserie De Kapelanij van 14 tot 16 uur.
Meer info? Ferm Zutendaal, 0478 40 72 45, 
thereske.peeters@gmail.com

Di 7/2
Digidokter Eerste hulp bij computer, 
tablet en smartphone (zie p. 9)
Bibliotheek van 11 tot 12 uur.
Meer info? bibliotheek@zutendaal.be

Di 7/2
Leesclub (zie p. 9)
Bibliotheek van 13 tot 15 uur.
Meer info? bibliotheek@zutendaal.be

Do 9/2
Koken: Feestelijke ovenschotels
Parochiecentrum van 19.30 tot 22 uur.
Prijs: € 13, Leden: € 10
Meer info? Ferm Zutendaal,  
lieske.fermzut@gmail.com, 0478 38 07 66

Do 9/2
Winterwandeling
De Sjetterij van 10.30 tot 18 uur.
Inschrijven door storting voor 2/2 op  
BE 49 7785 9686 2071.
Prijs: € 20
Meer info? Okra Zutendaal 

Vr 10/2
Poëzieavond - gedichten Kurt Vanhengel
Cultuurcentrum van 20 tot 22 uur.
Met een gastoptreden van de 
Maasmechelse dichteres Sandra Elisa 
Maes. Muzikale begeleiding: Eric Davids 
(piano) en Kurt Vanhengel (tin whistle 
en mondharmonica). 
Prijs: € 10, leden: € 8
Meer info? Cultuursmakers,  
zutendaal@cultuursmakers.be

Za 11/2
The Bootleg Beatles
Cc Maasmechelen van 20.15 tot 22 uur.
Meer info? Neos Zutendaal,  
neoszut@gmail.com

Zo 12/2
Kiennamiddag 
Parochiecentrum van 14 tot 18 uur.
Meer info? Samana, 0485 40 37 41

Zo 12/2
Plassenwandeling
Vvw zutendaal van 14 tot 16.30 uur.
Meer info? VVW Zutendaal, 0477 31 62 00

Vanaf wo 15/2
Kleuterturnen (zie p. 10)
Sporthal De Blookberg van 14 tot 15 uur.
Meer info? sportdienst@zutendaal.be

Do 16/2
Auteurslezing Marina Theunissen  (zie p. 9)

Cultuurcentrum om 19.30 uur.
Meer info & inschrijven?  
bibliotheek@zutendaal.be 
 
Do 16/2
Lezing over phishing (zie p. 10)
Parochiecentrum van 19.30 tot 21.30 uur.
Prijs: € 6
Inschrijving door betaling voor 7/2 op 
BE 49 7785 9686 2071
Meer info? Okra Zutendaal, Ferm, 
Gezinsbond & Cultuursmakers, dienst 
welzijn, mertensjohan@hotmail.com, 
zutendaal@cultuursmakers.be

Za 18/2
Ouder & kind yogasessie (zie p. 11)
Bezoekerscentrum Lieteberg van 9 tot 10 uur.
Leeftijd kind: 4 - 9 jaar.
Prijs: € 20
Meer info & inschrijven? 
Bezoekerscentrum Lieteberg, 089 25 50 60

Za 18/2
Voorstelling Grüsse aus Wien
Singel Antwerpen van 13.30 tot 18 uur.
Meer info? neoszut@gmail.com

Zo 19/2
Natuurexploratie: Gellikerheide
Nettersheimplein van 14 tot 18 uur.
Meer info? Milieuvereniging  
De Ortolaan, 089 71 35 55

Di 21/2
Dorpsrestaurant (zie p. 10)
Parochiecentrum tussen 12 en 13 uur. 
Meer info en inschrijven?  
welzijn@zutendaal.be

Wo 22/2
Voorlezen & knutselen: carnaval (zie p. 9)
Bibliotheek van 15 tot 16 uur.
Meer info & inschrijven?  
bibliotheek@zutendaal.be

Do 23/2
Bloemschikken
Parochiecentrum van 19.30 tot 22 uur. 
Prijs: € 6, leden: € 4
Meer info? Ferm Zutendaal, 0478 40 72 45, 
thereske.peeters@gmail.com

Do 23/2
Bowling met steengrill
Diepenbeek van 14 tot 18 uur.
Meer info? neoszut@gmail.com

Vr 24/2
60 jaar the rolling stones:  
lezing Niels Klerx
Cultuurcentrum van 20 tot 22 uur.
Meer info? zutendaal@cultuursmakers.be

Za 25/2
Natuurherstel Zutendaalse 
beekvalleien
Schansstraat, monument Jeroen 
Brouwers van 9 tot 15 uur.
Werkhandschoenen zijn een must. 
Meer info & inschrijven?  
https://natuurlijkzutendaal.be/,  
0476 61 12 77, bamps.bart1@gmail.com
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Zo 26/3
Busuitstap naar Brussel
Prijs: € 55, leden: € 51
Betaling na bevestiging op  
BE05 9731 6756 1975.
Meer info & inschrijven vóór 10/2? 
zutendaal@cultuursmakers.be

Ma 27/2
Wandelen Kattevennen
Parochiecentrum 
van 13.30 tot 16.30 uur.
Meer info? Ferm Zutendaal,  
0475 46 80 33, 
edith.fermzut@gmail.com

Di 28/2
Vormingsavond:  
actief en positief studeren (zie p. 10)
Huis van het Kind van 20 tot 22 uur.
Meer info? Gezinsbond,  
mertensjohan@hotmail.com,  
welzijn@zutendaal.be

50 jaar KUNSTKOEPEL 

Play in koper 
Za 4/3 - Cultureelcentrum Lanaken 

Verzamelen om 8.30 uur. De repetities starten om 9 uur. 
Repeteer met Wim Laureyssen, trombonist bij de koninklijke 
muziekkapel van de luchtmacht.  
Koperblazers uit de hele regio zijn welkom! Slotconcert om 16 uur.  
Inschrijven voor 18/2.

Klarisaxdag
Za 11/3 - Academie Gellik 
 
9-12 uur: Masterclass klarinet & saxofoon voor eigen leerlingen
12 uur: Miniconcert door de masterclass-docenten 
13 uur: Play-in klarinet & saxofoon voor eigen leerlingen 
 
Om 17 uur: slotconcert voor iedereen

Meer info?  
info@kunstkoepellanaken.be

UiTinZutendaal
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VERNIEUWDE OOSTERZON 
VANAF MAART! 
 
Volgende maand valt een nieuw gemeentelijk infoblad in je 
brievenbus!! Na de vernieuwde huisstijl en het nieuwe logo 
krijgt ook De Oosterzon een nieuw jasje. Het nieuwe infoblad 
verschijnt vanaf dan tweemaandelijks en wordt omgevormd 
tot een heus magazine. De andere maand valt er een uitgebreid 
activiteitenoverzicht in je brievenbus. Wat er nog allemaal precies 
verandert, dat lees en zie je natuurlijk zelf in de volgende uitgave!  
We houden je nog even in spanning. 

Wat met UiTinZutendaal?
 
De UiT-kalender gaat er anders uitzien. We zorgen voor meer 
overzicht en een uniforme weergave voor alle activiteiten. Dit doen 
we door de belangrijkste informatie per activiteit te publiceren 
zoals de datum, naam activiteit, locatie, prijs, organisatie… 

De werkwijze om jouw evenement door te geven, blijft precies 
hetzelfde. Dus je doet dit nog steeds door jouw gegevens in te 
voeren in de UiTdatabank via www.uitdatabank.be. 

Voldoet jouw activiteit aan de basisregels voor de UiT-kalender? 
Dan wordt deze automatisch opgenomen in onze gedrukte 
kanalen. Daarnaast verschijnt deze op de website van de gemeente 
Zutendaal en op tal van andere digitale kalenders. 

Basisregels voor de vermelding van 
activiteiten in de UiT-kalender?

We zetten de richtlijnen nog even opnieuw op een rijtje. 
Voor je start met het ingeven van jouw activiteit kan je steeds even 
checken of deze voldoet aan de onderstaande voorwaarden:
 
Je activiteit:
 

 Wordt georganiseerd door een Zutendaalse   
	 vereniging,	v.z.w.	of	non-profit-organisatie.		  

 Activiteiten van zelfstandigen, bedrijven of horeca  
 horen hier helaas niet in thuis.  

 Is toegankelijk voor iedereen,  
 zowel leden als niet- leden.

 
 Vindt plaats in Zutendaal. 

 Is nog beschikbaar en dus niet volzet. 

 Is niet wekelijks/maandelijks terugkerend. 

 Heeft geen politieke, racistische, ideologische of  
 religieuze insteek. 

 Werd tijdig ingevoerd in de Uit-databank.

in Zutendaal

Jouw activiteit in het nieuwe gemeentelijk 
infoblad van maart?  

Zorg ervoor dat deze voor 6 februari  
werd ingegeven op www.uitdatabank.be

Meer info? Dienst communicatie, 
communicatie@zutendaal.be



Dorpsrestaurant 9 jaar · dinsdag 20 december

Feestelijke opening uitbreiding opvanglokalen IBO 
Pierewiet Gewaai · vrijdag 23 december 

Veel gezelligheid was één van de voornaamste ingrediënten in 
de parochiezaal. Meer dan 100 deelnemers genoten van elkaars 
gezelschap en van het overheerlijk feestmenu. We kijken uit naar het 
10-jarig bestaan. 

Na de nieuwbouw van enkele klaslokalen, werden de tijdelijke units van de 
school aan de bestaande units van Pierewiet gekleefd. Onze medewerkers 
van de technische dienst maakten er een heel mooi geheel van. De speel-
ruimte werd meer dan verdubbeld, er kwam een ruime bergplaats en de 
buitenkant kreeg, dankzij een houten bekleding, echt een ‘extreme make-
over'. Voor en na schooltijd spelen bij Pierewiet wordt nu nog zoveel leuker! 

Op de laatste gemeenteraad 
van 2022 nam Rozette 
Reyskens na vier jaar afscheid 
als voorzitter van het Bijzonder 
Comité van de Sociale Dienst. 
Marina Seurs legde de eed af 
in handen van de voorzitter 
van de gemeenteraad, Tom 
Wolfs. Sinds 1 januari neemt 
Marina Seurs de fakkel over 
van Rozette.

Er werd niet alleen gesproken over ‘Daar waar de rivierkreeften 
zingen’ van Owens maar één van de leden verraste de leesclub door te 
verschijnen als Piet. Ze bracht ook een brief van de Sint mee en een 
mooi voorleesboek voor elk lid van de leesclub.

Een gezellige drukte in de bib. Er kwamen heel wat jonge luisteraars 
naar onze voorleesactiviteit rond het kerstverhaal. Met leuke 
vertelplaten werd het verhaal verteld. Daarna haalde iedereen zijn 
knutseltalent boven om mooie kerstversiering te maken.

Leesclub · dinsdag 6 december 

Voorlezen & knutselen Kerstmis ·  
woensdag 21 december

Wissel voorzitter Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst · donderdag 22 december
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Na twee coronajaren vond het Feest van de Vurige Hoop opnieuw plaats op de eerste zaterdag van januari. Naast vurig spektakel, 
nieuwjaarswensen, muziek en straat- en kinderanimatie waren er ook dit jaar weer de gezellige kraampjes met hapjes en drankjes uitgebaat door 
Zutendaalse verenigingen.

Tijdens de blokperiode werd er volop gestudeerd in de Blokbar. 
Studenten kunnen nog tot 3 februari terecht in het Huis van het Kind 
om samen met anderen te leren voor de laatste examens.

Feest van de Vurige Hoop · zaterdag 7 januari

Blokbar Gouden bruiloft 

Jeanne Ignoul & Albert De Bruyne  
15.12.1972
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Natuurloop 2022@ heidi_stouten

Papendaalheide

@ xristo_maris

De Hesselsberg@ gaateensvoets

JOUW FOTO 
IN DE GLOED-
NIEUWE 
OOSTERZON?
Gebruik op Instagram de hashtag 

#gemeentezutendaal 

en/of #zotvanzutendaal 

En vergeet ons zeker niet te taggen met 

@gemeentezutendaal 

Wie weet krijgt jouw foto dan al een plekje in de eerste 

nieuwe editie van de Oosterzon die verschijnt in maart?

Lees meer over de nieuwe Oosterzon 

op pagina 13.


