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Beste wandelaar, 

Voor deze editie van Cera GoodWalk strijken we neer in Genk, de jongste 
stad van België. Deze bruisende stad, bekend om het pittoreske Bokrijk, de 
ondernemende C-mine en Kattevennen, de Genkse toegangspoort tot het 
Nationaal Park Hoge Kempen, heeft een rijke geschiedenis, heerlijke natuur en 
hartelijke inwoners. Een levendige, multiculturele stad waar iedereen aan zijn 
trekken komt. 
Bovendien heeft Genk vele troeven als het over duurzaamheid gaat. De stad 
ligt bezaaid met duurzame initiatieven en garandeert met haar duurzame 
doelstellingen haar burgers vandaag én morgen een kwaliteitsvol leven en een 
gezonde leefomgeving. 
Zo hebben we het graag, want ook Cera realiseert waardevolle projecten met 
oog voor duurzame ontwikkeling: sociale inclusie en cohesie, economische 
welvaart en goed bestuur. En GoodPlanet Belgium inspireert jong en oud om 
in te zetten op een duurzame samenleving. 
Die neuzen staan alvast in de dezelfde richting! 

En ook jouw neus zal weldra volgen, want tijdens deze inspirerende 
wandelzoektocht ontdek je van 26 mei tot en met 6 november 2022 onder 
meer duurzame winkels, zalige groene plekjes, gezonde restaurants en 
heerlijke cafeetjes en koffiebars. Allemaal lovenswaardige initiatieven waarmee 
organisaties, burgers en de stad een antwoord bieden op de maatschappelijke 
uitdagingen, die wachten op jou om ontdekt te worden. 

Ik wens je alvast veel wandelplezier!

Franky Depickere
CEO Cera

COLOFON 

Redactie: Ciska de Pillecyn en Tine Driessen  
(GoodPlanet Belgium)
Druk: Die Keure  
V.U.: Hilde Talloen, Cera CV – Muntstraat 1 – 3000 Leuven
ondernemingsnummer RPR Leuven BTW BE 0403.581.960
Vormgeving: Nathalie da Costa Maya
Met medewerking van: Greet Leynen (Cera),  
Kris Debruyne (Cera), Marie Vanwingh (Cera),  
Mien Quartier (stad Genk), Vincent Viaene (Cera)

Wat is jouw favoriete 
stukje op de route, 
wat is de lekkerste 
stopplaats of welk 
project raakt je het 
meest? Laat het ons 
weten en deel jouw 
foto op Facebook 
of Instagram met 
#ceragram.
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Forza Cera!
De ambities van Cera, de inspiratie van GoodPlanet en het bruisende,
groene Genk: ingrediënten genoeg voor een heerlijke en duurzame 
wandelzoektocht in de jongste stad van het land.
Met zo’n 400.000 enthousiaste vennoten is Cera de strafste en 
warmste coöperatie van België. Samen geraken we verder, beleven 
we meer en investeren we beter: in initiatieven die (het) goed doen 
en mensen verbinden, in projecten die opbrengen voor ons allemaal. 
Samen hebben we ’t goed voor elkaar. Ook in Genk.

                              
     
     Blijf op de hoogte van Cera. 
     Scan de QR-code.                   
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Samen maken we van onze planeet een 

GoodPlanet

GoodPlanet Belgium inspireert jong en oud om een duurzame samenleving te 
realiseren. Een gezonde planeet, waar iedereen goed kan leven, vandaag en 
morgen. Een GoodPlanet.
Via onze projecten, campagnes en workshops verspreiden we kennis en planten 
we zaadjes voor verandering. We maken de ideeën achter duurzame ontwikkeling 
concreet, haalbaar en aantrekkelijk. Steeds met een positieve blik en een hoopvolle 
insteek.
GoodPlanet is ervan overtuigd dat educatie een belangrijke rol speelt bij de 
transitie naar een duurzame samenleving. Daarom richt de organisatie zich naar 
kinderen en jongeren. Omdat we geloven dat iedereen met een klein of groot 
gebaar een wereld van verschil kan maken, zetten we acties op naar een breed 
publiek. GoodPlanet is eveneens partner van bedrijven en ondersteunt hen in hun 
duurzaamheidstransitie, via teambuildings, workshops en CSR-coaching op maat.
Jaarlijks inspireren en activeren onze 80 medewerkers en tientallen vrijwilligers 
meer dan 500.000 kinderen, jongeren en volwassenen over heel België.

Bekijk ons aanbod op www.goodplanet.be
Voor bedrijven, ga naar www.goodplanet.be/sustainable-solutions
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NUTTIGE INFO

Je doet gemiddeld 4,5 à 5 uur over de route van station Genk tot C-mine. Zeker 
als je onderweg even pauzeert. Als je bij C-mine bent aangekomen, kun je 
kiezen om terug te wandelen of om de bus te nemen naar het startpunt station 
Genk. Bij deze wandeling horen voordeelbonnen die je kunt gebruiken bij de 
adresjes in de gids en een wedstrijd met vragen die je onderweg kunt oplossen. 
De wandeling kun je op je eigen tempo en op elk moment doen, maar de 
voordeelbonnen gebruiken en deelnemen aan de wedstrijd kan enkel van 26 
mei tot en met 6 november 2022.

Opgelet: de vernoemde openingsuren kunnen veranderen na het drukken van 
deze wandelgids. Kijk daarom best zelf na om zeker te zijn dat de openingsuren 
kloppen en om de laatste updates over de coronamaatregelen te kennen.
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Legende

 Op de tocht zie je Cera en haar ambities letterlijk aan het werk. We 
duiden het aan met het Cera-logo.
Een solidaire, respectvolle samenleving zonder drempels
Cera wil werken aan een samenleving waaraan iedereen volwaardig 
en gelijkwaardig kan deelnemen. Hier en in het Zuiden.
Warme en zorgzame buurten voor iedereen
Cera wil van straten weer buurten maken en van inwoners weer 
buren, die elkaar bij naam kennen en helpen.
Sterke en breed gedragen coöperaties
Coöperaties zijn een krachtig en flexibel antwoord op actuele 
economische en maatschappelijke uitdagingen.

 Een paar van de projecten van GoodPlanet vind je terug tijdens 
de wandeling en worden aangeduid met dit icoontje. Goodplanet 
blijft inzetten op het inspireren en betrekken van haar doelgroepen 
rond een breed gamma aan duurzaamheidsthema’s: verbondenheid 
tussen mens en natuur, duurzame voeding, circulaire economie, 
mobiliteit, water, energie en klimaat.

 Voordeeldriehoekje

 Wegbeschrijving

Nuttige tips

 Krijg je maar niet genoeg van de GoodWalk en kun je niet wachten tot de 
volgende editie er is? Je kunt op de website van Cera en GoodPlanet nog 
steeds de vorige edities met wandelgids downloaden. Vennotenvoordelen 
en wedstrijden lopen niet meer, maar wandelen kan altijd!

 Deel je ervaringen en foto’s van de GoodWalk op sociale media met 
#CeraGoodWalk en #Cerafeeling. Met die hashtags vind jij makkelijk 
inspiratie of inspireer je anderen!
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DOE MEE AAN DE WEDSTRIJD

Wandelzoektocht: hoe werkt het?

In de wandelgids vind je negentien zoek- en denkvragen en één schiftingsvraag. 
Los ze op tijdens de wandeling, want op de route vind je alle antwoorden. 
Vul de antwoorden in op het online wedstrijdformulier en dien ze ten laatste 
7 november 2022 in via de website www.goodplanet.be/ceragoodwalk.  
Alleen dan maak je kans op een prijs. De hoofdprijs is een overnachting in een 
Green Key hotel. Green Key garandeert de klant dat de gekozen accommodatie 
haar ecologische voetafdruk systematisch laag houdt.

De wedstrijdperiode loopt van 26 mei tot en met 6 november 2022. De 
winnaars worden begin december op de hoogte gebracht en ontvangen hun 
prijs per post.

Opgelet: we aanvaarden enkel antwoordformulieren die je online indient via 
de website. Je kunt dus niet deelnemen door antwoorden per e-mail of per 
post door te sturen. 

Het wedstrijdreglement vind je op www.goodplanet.be/ceragoodwalk.

Schiftingsvraag

Tussen mei en november legt ook Toon Vandeurzen, schepen van economie, 
duurzaamheid en ruimte van de stad Genk het volledige traject te voet af. 

Hoe lang doet hij over de wandeling?   uur   min   sec
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Fotozoektocht

Doe mee aan de fotozoektocht: speur de omgeving af en zet de acht foto’s in 
de juiste volgorde, zoals ze voorkomen op de wandelroute.

1. … 2. … 3. … 4. … 5. … 6. … 7. … 8. …

A B

C D

E F

G H
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START VAN DE WANDELING

Welkom in Genk, de jongste stad van België. Genk verwierf pas in het jaar 2000 
de titel van stad. 

In 1900 was Genk nog een rustig dorp, gekend voor haar prachtige natuur.  
Genk was een trekpleister voor tal van artiesten en schilders die Genk 
gebruikten als kader voor hun (kunst)werken. In 1901 wordt steenkool 
ontdekt in Genk door André Dumont en ontwikkelen zich drie steenkoolsites: 
Zwartberg, Waterschei en Winterslag.

Door haar mijnverleden kent Genk verschillende immigratiegolven. Eerst 
uit Polen en Oekraïne, daarna uit Italië en nog later uit Turkije en Marokko. 
Daardoor is ongeveer een derde van de burgers van allochtone afkomst, wat 
van Genk een multiculturele stad maakt. 

Genk is de derde industriestad van Vlaanderen en heeft het grootste 
industriepark van Limburg. Ondanks de verstedelijking en industrialisering zijn 
er grote natuurgebieden bewaard gebleven, met heel wat heidevlaktes, bossen, 
duinen en vennen. En zo is Genk ook de groenste centrumstad van Vlaanderen. 
Wij wandelen vooral door de Genkse winkelstraten en woonkernen.

Deze wandelzoektocht bestaat uit drie delen:
1.  Het eerste deel voert je van station Genk naar de Eerste Cité. Dat is een 

tuinwijk van Winterslag waar de mijnwerkers werden gehuisvest. 
2.  Daarna loopt de route naar de voormalige mijnsite C-mine.
3.  Ten slotte wandel je terug of neem je de bus naar het station. 

Deze wandeling wordt vies shtijl, zoals ze in Genk zeggen! Veel wandelplezier 
in Genk.
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WANDELING DEEL 1:
Van het station tot de Eerste Cité 

Station Genk

Bibliotheek

Limburghal

Mario Botta gebouw

Fietsersbrug

Dieplaan

Ac
ac

ial
aa

n

Jaarbeurslaan

Ve
nn

es
tra

at
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 Wanneer je aankomt op het perron, neem je de trappen naar het 
gelijkvloers. Met je rug naar de hoofdingang, sla je links af, even 
verderop vind je het Fietspunt.

De stad hecht veel belang aan toegankelijkheid met de fiets. Dit uit zich in 
initiatieven zoals het Fietspunt en de fietsbibliotheek.

In het Fietspunt kun je kleine herstellingen laten uitvoeren, 
een fiets huren, een tweedehands fiets kopen en je fiets 

bewaakt parkeren. Het Fietspunt wordt uitgebaat 
door maatwerkbedrijf De Springplank vzw. Deze 

vzw biedt werk aan mensen die moeilijk toegang 
hebben tot het normale arbeidscircuit. Ze zijn 
onder andere actief bij kringloopactiviteiten 

zoals tweedehands goederen verkopen bij Okazi, 
upcycling bij Flagbag en recycling bij Creazi. 

Tijdens het fietsverhuurseizoen zijn er vijf 
Genkse afhaalpunten waar je (elektrische) fietsen 
voor een of meerdere dagen kunt huren. Het 
fietsverhuurseizoen loopt ongeveer van midden 
maart tot eind oktober. Meer info terugvinden en 
reserveren kun je via fietsparadijslimburg.be. 
Fietspunt Genk – Europalaan 45 – Van begin april tot eind september, open alle weekdagen van 
8.30 tot 12 uur en van 12.30 tot 16.30 uur, open op zaterdag, zondag en feestdagen van 9 tot 13 uur. 
Van begin oktober tot eind maart, open alle weekdagen van 8.30 tot 12 uur en van 12.30 tot 16.30 
uur, zaterdag en zondag gesloten.

De Springplank vzw baat sinds september 2021 ook een fietsbibliotheek 
voor volwassenen uit aan Fietspunt Portavida. Dit is de eerste fietsbibliotheek 
voor volwassenen in Limburg. Volwassen inwoners van Genk huren zo een jaar 
lang voordelig een fiets voor woon-werkverkeer. Een gewone fiets huur je voor 
5 euro per maand, een elektrische fiets kost 15 euro per maand.
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Voor velen onder ons is fietsen een alledaags gegeven. Toch is het 
niet voor iedereen zo evident. Dat geldt zeker voor inwoners van 
Genk, voor wie fietsen in hun land van herkomst geen deel uitmaakt 
van het dagelijkse leven. Maar ook inwoners die geboren en getogen 

zijn in Genk hebben het niet altijd onder de knie. Daarom richtte vzw 
Vrouwencentrum Genk een fietsschool op. Kunnen fietsen is belangrijk in 
de vrije tijd, maar meer en meer ook voor het woon-werkverkeer: het is een 
goedkope en duurzame vervoersoplossing. Cera steunt via dit project de 
aankoop van materiaal, zoals fietshelmen en fluohesjes. Fietsschool Genk 
is een unieke samenwerking tussen vzw Vrouwencentrum Genk, Cera, KRC 
Genk, buurtwerkingen en Stad Genk.

 Wandel naar de grote straat, de Europalaan. Op de dwarsparkeerplaatsen 
langs de Europalaan, zie je Cambio standplaatsen.

Je kunt autodelen via Cambio. Over heel België zijn er voorbehouden 
parkeerplaatsen voor deze cambiowagens. Met een cambio-kaart 
krijg je toegang tot deze wagens. Je kunt ze reserveren via de website, 
cambioApp of telefonisch en dit zo vaak en zo lang als jij wenst. Het 
zoeken naar een parkeerplaats, het regelen van onderhoud en het 
afsluiten van een verzekering is verleden tijd. Autodelen geeft niet alleen 
zuurstof aan je budget, maar ook aan je buurt. Elke cambiowagen vervangt 
tot veertien particuliere auto’s. In het aanbod staan auto’s met gunstige 
ecoscores en elektrische modellen. Alle vormen van autodelen ontdek je via  
www.autodelen.net.

Wedstrijdvraag 1
Je ziet een rood geschilderde 
straat. Dit duidt op een fietszone. 
Welke weggebruikers mogen in 
deze zone fietsers inhalen?

A.  Fietsers en bestuurders van 
rijwielen en speedpedelecs

B.  Andere fietsers
C.  Bestuurders van 

motorvoertuigen
D.  Niemand
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 Aan de cambiostandplaatsen zie je een zebrapad. Steek dit nog niet 
over. 

Je ziet dat het zebrapad uitkomt op het Carbon Hotel. Rechts van het Carbon 
Hotel zie je een zin in grote letters staan op de zwarte gevel van de bibliotheek. 
Kun je deze zin lezen? Dit is een kunstwerk van Makhitar Garabedian waarvan 
de vertaling luidt: “Weet jij, die me leest, zeker dat je mijn taal begrijpt?”. 
In het begin van de jaren tachtig vluchtten de ouders van Makhitar voor de 
burgeroorlog in hun land naar België. De trauma’s van zijn familiegeschiedenis 
vertaalt hij op een intrigerende manier in zijn werken met thema’s als 
immigratie, identiteit en taal.

Wedstrijdvraag 2
In welke taal is de zin geschreven?

De Europalaan en het Stationsplein worden de komende tien jaar vernieuwd. 
Er komt meer groen en meer ruimte voor voetgangers, fietsers en openbaar 
vervoer. Het Stationsplein wordt autovrij en krijgt een rechtstreekse verbinding 
met het centrum van Genk, dat ook een groene metamorfose doormaakt. De 
rotondes op de Europalaan verdwijnen en er komt ruimte voor een tram of 
trambus. 

 Steek het zebrapad over en wandel naar de stadsbibliotheek. 

Aan de gevel van de bibliotheek zie je het werkstation aangeduid. 
Werkzoekenden kunnen hier terecht in de soms moeizame zoektocht naar 
werk. Een begeleiding bestaat uit een combinatie van persoonlijke gesprekken, 
workshops, infosessies en de mogelijkheid om in alle rust online vacatures 
te bekijken. De begeleiding is er vooral voor mensen die weinig tot geen 
werkervaring hebben, geen diploma hebben of de Nederlandse taal niet goed 
beheersen. Een afspraak is niet nodig. De begeleiding is gratis.
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De bibliotheek van Genk, geopend in 2008, is een meesterwerk 
van hedendaagse architectuur. De Franse architect Claude 
Vasconi koos voor een glazen aanzicht en vier bouwlagen 
rond een centrale ruimte waar mensen elkaar kunnen 
ontmoeten. In de bibliotheek leen je natuurlijk boeken, 
maar je kunt er ook de vleugelpiano bespelen. Er zijn 
knusse hoekjes voor de allerkleinsten, een jeugdafdeling 
met voorleestheater en een tentoonstellingsgalerij met 
tijdelijke en permanente collecties. In de inkomhal vind je 
toeristische info. 

Bibliotheek Genk – 
Stadsplein 3 – Open 
maandag en dinsdag van 
10 tot 19 uur, woensdag, 
donderdag en vrijdag van 
10 tot 18 uur, zaterdag 
van 10 tot 16 uur. Zondag 
gesloten.

Het werkstation in Genk biedt een korte opleiding van vijf weken tot 
poetshulp aan. Op de laatste dag kun je bij de vzw IN-Z solliciteren. 
IN-Z biedt een zinvolle job op maat aan werkzoekenden die minder 
kans hebben op de reguliere arbeidsmarkt. IN-Z wordt gesteund door 
Cera. 
Ook bij maatwerkbedrijf de Winning in Genk is plaats voor wie niet 
zomaar op de reguliere arbeidsmarkt terechtkan. Ze zijn actief in 
natuur- en groenbeheer en biologische land- en tuinbouw en maken 
heerlijke producten zoals karwijkoekjes en appelsap.



Cera Goodwalk   16

Lunchen kun je bij KROK, gelegen aan 
de zijkant van de bibliotheek, nabij het 
Stadhuis. Je smult er zowel van een 
croque madame of een croque monsieur 
als van frisse salades, American 
pancakes en gebak. Je eet binnen of 
buiten op het gezellige terras. Op vraag 
voorzien ze ook een vegan versie. Er zijn 
ook glutenvrije opties.
KROK Genk – Stadsplein 2 – Open maandag, 
woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag van 10 tot 
17 uur. Dinsdag en zondag gesloten.

In het midden van het Stadsplein vind je La Colonna di Genk, de 
zuil van Genk. Het beeld van Luciano Fabro eert de mijnwerkers 
in Limburg. Het kunstwerk toont een Dorische zuil uit wit 
marmer waartussen een brok zwarte, vulkanische puimsteen is 
geklemd. De vorm en diepzwarte kleur deden Fabro denken 
aan de Genkse koolmijnen. Het werk beeldt de kracht uit van 
een volk om het verleden te omarmen en er kracht uit te putten. 

De Genkse gemeenschap wordt voorgesteld als basis, als 
steunpilaar.

Elke zondagvoormiddag in juli en augustus zakken 
duizenden mensen af naar het centrum 

van Genk, naar een van de grootste 
rommelmarkten in Vlaanderen. De 

KROK biedt een 

korting van 10% aan 

op een lunch.

Wedstrijdvraag 3
Kijk goed naar de gevel van KROK. 
Wie baat deze zaak uit?
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populaire rommelmarkt had zijn eerste editie in 1977. Straatanimatie, bigbands 
en een muzikale afsluiter op het Stadsplein maken de belevenis compleet.

Het Stadsplein vormt ook het hoofdpodium van Genk on Stage, een gratis 
driedaags openluchtfestival. Het festival vindt jaarlijks in het laatste weekend 
van juni plaats. Met ruim 100.000 bezoekers, negen podia en honderd artiesten 
is het een van de grotere Belgische muziekfestivals. 

Aan het Stadsplein vind je naast de bibliotheek het Stadhuis. Hier is sinds 2020 
op vraag van vzw Borstvoeding een ruimte ingericht voor moeders om zich er 
rustig terug te trekken. Verspreid over Genk zijn er vijf borstvoedingsruimtes in 
openbare gebouwen en er worden elk jaar nieuwe ruimtes ingericht.

 Sla aan het Stadhuis links in tot aan de Dieplaan en steek het regenboog-
zebrapad over. Sla op het voetpad links af en wandel tot aan het rondpunt. 

Wedstrijdvraag 4
Los de rebus op om zo de zin in te vullen.
........ wil zeggen dat je je simpelweg niet 
aangetrokken voelt tot andere personen 
die je niet kent of waar je niet bevriend mee 
bent. Dit komt echter wel als je eenmaal 
een sterke mentale connectie met de ander 
hebt. Zonder een goede connectie voel je je 
gewoon niet aangetrokken tot iemand. En, 
bij ........ is het uiterlijk van de andere persoon 
niet belangrijk. Hoe mooi is dat! 

de +  + eks +  + i + 

 - u i = a n = i

In 2018 werd het 
eerste regenboog-

zebrapad van 
Limburg ingehuldigd. 

Met dit zebrapad wil 
de stad tonen dat ze 

een veilige omgeving 
wil zijn voor iedereen, 

ongeacht seksuele 
geaardheid of 

genderidentiteit.
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Aan de overkant van het rondpunt zie je in het groot nummer 3 staan. Dat 
verwijst naar Shopping 3. Genk is de tweede grootste winkelstad van Limburg. 
De stad telt maar liefst drie winkelcentra: Shopping 1, 2 en 3. Maar ontdek 
zeker de andere straten waar horecazaken en originele winkelconcepten elkaar 
afwisselen zoals in de bruisende Molenstraat. 

In 2020 opende MAU, het eerste kattencafé van Limburg. Zak 
gezellig onderuit in het warme gezelschap van mooie katten die 
een thuis zoeken. De katten komen van het dierenasiel van Genk.

MAU Kattencafé – Molenstraat 17 – Open van woensdag t.e.m. 
zaterdag van 10 tot 17.30 uur. Maandag, dinsdag en zondag gesloten.

 Sla aan het rondpunt rechts de Centrumlaan in. Aan het einde van 
de Centrumlaan kom je uit op de Grotestraat. Schuin rechts voor je zie je 
een hellend grasveldje. Steek het zebrapad dat hiernaartoe leidt over.

In de Molenstraat vind je ook BRAUW, de nieuwe 
stadsbrouwerij. Brouwers Joris en Ward helpen 
daar verschillende hobbybrouwers met het maken 
van hun eigen bier. Bierliefhebbers zijn welkom 
voor een rondleiding en degustatie. 

BRAUW – Molenstraat 
37/1 – De bar is open op 
woensdag van 14 tot 22 uur, 
vrijdag en zaterdag van 14 
tot middernacht. 

De Sfeertuin is een miniparkje in de 
Grotestraat. Een groen plekje waar spelen 
en tuinieren centraal staan. Je kunt er zelfs 
gratis een vierkantemetertuin gebruiken om 

kruiden en groenten te kweken. Benieuwd 
hoe dat in elkaar zit? Lees dan het 

infobord aan de muur.

Wedstrijdvraag 5
Bekijk het infobord van de 
Sfeertuin. Wat vind je niet 
terug in de tekening?

A.  Een nestkastje
B.  Tuinhandschoenen
C.  Een snoeischaar
D.  Een bloemenmandje

 BRAUW Proef een gratis glaasje  

bij aankoop van een pakket  

van 3 ter plaatse 

gebrouwen  
bieren. 
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In Genk was het in 2021 driedubbel feest voor de Fair Trade-beweging. De 
Oxfam Wereldwinkels bestonden 50 jaar, de Wereldwinkel in Genk bestond 
30 jaar en de stad Genk droeg 15 jaar het label ‘Fair Trade-gemeente’. De 
wereldwinkel toont dat je met eerlijke handel een betere toekomst geeft aan 
producenten in het Zuiden, maar ook aan producenten van bij ons. 
Breng je graag een bezoekje aan de Wereldwinkel in 
Genk? Draai je dan om zodat het hellende grasveld van 
de Sfeertuin zich aan je rechterkant bevindt. Wandel de 
Grotestraat af. Sla niet rechtsaf af bij de Kattebergstraat, 
maar pas de straat erna: de Nieuwstraat. Wandel 100 
meter verder tot je nummer 28 aan je rechterzijde 
tegenkomt. 

Oxfam Wereldwinkel Genk – Nieuwstraat 28 –  
Open van dinsdag t.e.m. zaterdag van 9.30 tot 12.30 uur en 

van 13.30 tot 18 uur. Maandag en zondag gesloten.

 Rechts van de Sfeertuin bevindt zich Basischool Mater Dei. Wandel 
hiernaartoe.

Tegenover de basisschool vind je Rap op Stap, een laagdrempelig reisbemid-
delings kantoor voor mensen met een beperkt budget. Hier kun je terecht om 
daguitstappen en vakanties te boeken aan een verminderd tarief. Meer info via 
www.rapopstaplimburg.be.

Vrijwilligers van Beweging.net baten sinds 2018 een Fietsbieb voor 
kinderen uit aan Basisschool Mater Dei. Als lid huur je een kinderfiets 

voor 20 euro per jaar. Over Vlaanderen en Brussel verspreid zijn er 
intussen een negentigtal fietsbiebs van Beweging.net. Ongeacht 
je woonplaats mag je kiezen van welke Fietsbieb je lid wordt. 
Schrijf je in via www.fietsbieb.be.

Fietsbieb – Basisschool Mater Dei, Grotestraat 25, 3600 Genk 
(toegang via Klokkuil, voorheen Regina Mundi).
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 Wandel verder in de straat en sla rechts de Eindgracht in. Verderop aan 
je rechterkant vind je café Mijn Zus en Ik. 

Mijn Zus en Ik is een gezellige ontbijt- en lunchzaak uitgebaat 
door de twee lieve zussen Kristel en Inge. Voor lekker eten en 
gastvrijheid ben je hier aan het juiste adres.
Mijn Zus en Ik – Eindgracht 3 – Open van woensdag t.e.m. zaterdag van 9 tot 19 uur, 
zondag van 10 tot 19 uur. Maandag en dinsdag gesloten.

 De Eindgracht komt terug uit op de Dieplaan. Sla links af en wandel 
richting het rondpunt. Aan de overkant van het rondpunt zie je op de 
hoek tussen de Dieplaan en de Eerste Cyclistenlaan een park. Je bevindt 
je nu in het Cosmogolempark.

Op de Dieplaan kom je een Allego-laadpaal tegen. In Genk zijn 
er een dertigtal laadpunten voor elektrische wagens. De stad 

engageert zich om het aantal laadpunten de komende 
jaren te verhogen om zo samen te bewegen naar een 

klimaatvriendelijk wagenpark. 

Mijn Zus en Ik biedt 

een glaasje wijn 

of fris aan bij een 

pastagerecht.

Hiernaast ligt ontmoetingshuis De Sfeer waar iedereen al 15 jaar 
welkom is voor een babbel of een daguitstap om de eenzaamheid 
te doorbreken. De vrijwilligers komen ook samen om bijvoorbeeld 

kaartjes voor woonzorgcentra te maken.
Met een werkgroep Digidummies leren mensen in kansarmoede werken 
met digitale media. Zowel ervaren digitale gebruikers als nieuwelingen 
delen ervaring en kennis met elkaar, ondersteund door vrijwilligers. Met de 
financiële ondersteuning van Cera kon de vzw computerprogramma’s en 
tablets aankopen.
En, ken je een mantelzorger? Bij De Sfeer kun je gratis een ‘waarderings-
kaartje’ ophalen, waarmee jij een mantelzorger in de bloemetjes kunt 
zetten. Ook een mooie actie gesteund door Cera.
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Aan de rand van het Cosmogolempark zie je een omheinde honden-
losloopweide. Dit is de eerste hondenlosloopweide in Limburg in het centrum 
van een stad. Op vraag van baasjes die in een appartement wonen, heeft de 
stad in 2016 een ruimte tussen de schaduwrijke bomen van het park omheind 
waar honden los kunnen rondlopen en spelen. 

De interacties tussen mens en hond zijn bijzonder 
krachtig. Vzw Beestig Wijs zet met het project 
’Baas & Beest’ honden in om het vertrouwen te 

versterken bij jongeren die uit het schoolsysteem 
dreigen te vallen. Ze hebben onder andere een opvang- 
en uitlaatservice voor (asiel)honden uit de buurt. De 
ervaringen met honden hebben een gunstig effect op 
de jongeren. Cera gaf steun aan dit project. 

Wedstrijdvraag 6
Wij kunnen allemaal ons 
steentje bijdragen aan een 
beter klimaat. Weet jij welke 
van de volgende opties 
de grootste CO2-uitstoot 
veroorzaakt? 

A. Een jaar lang met een auto rijden op 
fossiele brandstoffen (15.000 kilometer)

B. Een vliegreis heen en terug naar Rome
C. Een jaar lang vlees eten (gemiddelde 

Belg eet 110 g vlees per dag)
D. Een jaar lang je huis met aardgas 

verwarmen 
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 Wandel rond in het park. Voorbij 
de vijver zie je het kunstwerk de 
Cosmogolem staan, waar het park naar is 
vernoemd.

De Cosmogolem is een bijzonder kunstwerk 
dat Koen Vanmechelen op 17-jarige leeftijd 
bedacht. De houten reus is uitgegroeid tot 
een wereldproject rond kinderrechten, dat 
hoop en geloof in de toekomst uitstraalt. 
Via het luikje ter hoogte van het hart kunnen 
kinderen hun wensen en dromen in de 
Cosmogolem kwijt. Wereldwijd werden 
inmiddels meer dan veertig Cosmogolems 
gebouwd. Sinds 2018 heeft ook natuur- en 
kunstpark LABIOMISTA in Genk zijn eigen 
Cosmogolem, het eerste tien meter hoge 
stenen exemplaar.
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 Wandel terug naar de Dieplaan. Met het park aan je rechterkant wandel 
je de Dieplaan af. Onder de brug door gaat de Dieplaan over in de 
Jaarbeurslaan.

Onder de brug vind je Hooiplaats, een skate- en bmxpark. Dit is een van de 
vier skateparken in Genk. Is het donker buiten? Met een druk op de knop is het 
skatepark verlicht tot 22.30 uur ‘s avonds. Daarnaast houdt de brug skaters uit 
de regen.

Wandel verder naar het avontuurlijke Speelterrein Rondpunt 26. 
Ter gelegenheid van het tienjarige bestaan werd de speeltuin in 2017 
vernieuwd. Alles werd in natuurlijke materialen gemaakt. De blikvanger 
is de klimtoren, die met zijn bijna acht meter hoogte en grillige vorm tot 
ieders verbeelding spreekt. 

Achter de speeltuin bevindt zich het Jeugdcentrum 
Rondpunt 26, een verzamelplaats voor allerlei 
activiteiten voor jongeren, met onder andere een fuifzaal, 
repetitieruimtes en vergaderzalen die iedereen mag 
huren. Ook vind je hier een OverKop-huis, een plek 
waar jongeren zich thuis kunnen voelen en elk thema 

bespreekbaar is. OverKop maakt geestelijke gezondheidszorg toegankelijk 
voor iedere jongere die daar nood aan heeft.

Wedstrijdvraag 7
Australische graffitikunstenaar Smug heeft in 2016 
met street art van dieren het jeugdcentrum vies nice 
gemaakt. Welke dieren zijn het?

A. Vossen
B.  Eekhoorns
C.  Muizen
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Heel wat graffitikunstwerken geven kleur aan het skatepark. Je ziet er het 
groene kunstwerk met de slogan ‘Genk, maak da mee’ van street artist Joey 
Steyls. In 2020 startte de zoektocht naar nieuwe positieve intiatieven. Via het 
Burgerbudget Genk kregen verschillende Genkenaren tot wel 100.000 
euro om iets moois te realiseren. Met het graffitikunstwerk moedigde de 
stad Genkenaren aan om een voorstel in te dienen. Er werden 63 projecten 
ingediend, 16.000 stemmen uitgebracht en zo werden negentien projecten 
gekozen met thema’s als talentontwikkeling, duurzaamheid & klimaat en sociale 
ongelijkheid. De projecten zijn heel divers: van recreatieve 
fietsritjes voor mensen met beperkte mobiliteit tot een 
bibliotheek voor speelgoed. Benieuwd naar de projecten?  
Neem een kijkje op www.burgerbudgetgenk.be.

Achter het viaduct aan het rondpunt 
staat een imposant kantoorgebouw. 
Dit is het Mario Botta-gebouw 
van de gelijknamige Zwitserse 
toparchitect. Bij zijn ontwerp 
gebruikte hij een stalen frame waarop 
22.000 rode terracottategels uit 
Firenze bevestigd werden. Het 
gebouw telt zeven verdiepingen 
en valt vooral op door zijn 
ronde vorm. Hierdoor baadt 
het hele gebouw in natuurlijk 
daglicht. 

Wedstrijdvraag 8
Tussen de graffitikunstwerken vind je een wesp van de 
Limburgse street artist Fwesh (Roel Hendrix) met daarboven 
KRCG, in de typische blauwe kleur van de Limburgse 
voetbalclub. Waar staat de afkorting KRCG voor?
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 Hierna steek je het rondpunt over en wandel je verder op de 
Jaarbeurslaan. 

 Vermijd je liever auto’s? Wandel dan aan het rondpunt de straat links 
in en vervolgens de eerste straat rechts. Zo wandel je achter het Mario 
Botta-gebouw en campus O3. Na de bocht neem je de eerste straat 
rechts, de N75. Op het einde van de straat zie je aan je linkerkant een 
zebrapad. Steek daar de Gildelaan over en herneem hierna de route 
verder op pagina 27, die parallel loopt aan de Jaarbeurslaan. 

Als je verder op de Jaarbeurslaan wandelt, kom je aan je rechterzijde de 
Limburghal tegen. De hal doet al meer dan veertig jaar dienst als locatie voor 
beurzen, feesten en concerten. In 2018 gaf het Russische kunstenaarskoppel 
Hoodo de gevel een make-over. Een dansend koppel, een mijnschacht en een 
rolschaats. Dit zijn enkele van de vele tekeningen die verwijzen naar de rijke 
geschiedenis van de Limburghal en de stad Genk. Herken je ze?

De muzikale geschiedenis van Genk is rijk, van de wereldhit ‘Marina’ 
van Rocco Granata tot ‘Table of Fools’ van IBE. De Genkse muzikale 
hoogtepunten ontdek je in een Belpop-route met QR-codes op 
verschillende locaties. Achter elke code wacht een mooi verhaal in woord 
en beeld. Een gratis routeplan vind je in het C-mine bezoekersonthaal of in 
de bibliotheek. Het Belpop-boek ‘Van Rocco tot IBE’ kun je uitlenen in de 
bibliotheek, waar ook een uitgebreide muziekafdeling is. 
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Tegenover de Limburghal ligt  
Campus O3, het Genkse ‘Huis van 
het Kind’ voor (aanstaande) ouders. 
Het verwijst naar verschillende ‘O’s’ 
waarvoor je er terecht kunt: Opvoeding, 
Ondersteuning, Onderwijs, … 

Tijdens de zomervakantie toert de Speel’Bus van Campus O3 twee keer per 
week door Genk. Overal waar ze halthoudt, ontspint zich een speelparadijs 
voor gezinnen met kinderen tot 8 jaar. Ze halen strandstoelen, picknicktafels en 
speelgoed uit de bus om samen te genieten van de zon, het gezelschap en de 
leuke babbels. Vaak is er aansluitend een sportief aanbod voor kinderen van 8 
tot 12 jaar. 

 Wandel verder tot aan de Jaarbeurslaan 25 aan je linkerkant. Hier ligt het 
Agentschap Integratie en Inburgering. 

Met een divers aanbod zet het agentschap zich in voor een samenleving waarin 
iedereen, ongeacht herkomst of achtergrond, gelijke kansen krijgt. Na de 
Tweede Wereldoorlog werd de Belgische economie heropgebouwd dankzij 
meer dan 300.000 gastarbeiders uit onder meer Italië, Griekenland, Turkije 

Wist je dat er vandaag meer dan vierduizend pleegge-
zinnen zijn in Vlaanderen? Pleeggezinnen geven kinderen 
en jongeren die dat nodig hebben voor korte of lange 
tijd een nieuwe thuis. Met de steun van Cera heeft 
Pleegzorg Limburg een spelkamer ingericht met allerlei 
speelgoed en expressiemateriaal. Zo helpen ze kinderen 
die vastgelopen zijn in hun ontwikkeling om een trauma te 
verwerken en het een plaats te geven in hun leven.
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en Marokko. Het Agentschap Integratie en Inburgering helpt nog steeds 
nieuwkomers op weg in de Belgische samenleving en doet dit onder meer via 
een inburgeringsprogramma, juridische dienstverlening en verwijst hen naar 
een geschikte cursus Nederlands.

In hetzelfde gebouw ligt een centrum voor Basiseducatie van Ligo LiMiNo. In 
Vlaanderen heeft een op de zeven volwassenen moeite met lezen, schrijven, 
rekenen of met een computer werken. Daarom organiseert Ligo cursussen om 
mensen sterker te maken in hun dagelijkse leven, hun werksituatie of tijdens 
het volgen van een opleiding. Ligo betekent ‘verbinden’ in de internationale, 
taalneutrale taal Esperanto. Door de coronacrisis communiceren en werken 
steeds meer mensen digitaal. De uitdagingen voor laaggeletterden zijn dus 
acuter dan ooit.

 Wandel naar het rondpunt. Steek de Gildelaan over via het zebrapad. 
Ga links en wandel meteen rechts de straat in die parallel loopt met de 
Jaarbeurslaan. Wandel nu 400 meter verder. Dan kom je aan bij een 
fietskruispunt. Let goed op: fietsers hebben hier steeds voorrang. Steek 
het fietskruispunt over en wandel onder de brug. Daarna sla je af naar 
links en wandel je naar het bord met ’Genkse Fietsnet’.

Voor een uitstap met de fiets, is het Genkse Fietsnet heel handig. Het is een 
uniek fietsplan dat met kleuren de verschillende wijken met elkaar verbindt. Het 
plan leest als een metrokaart met zeven zichtbare fietsroutes, ieder met een 
eigen kleur. Deze kleuren vind je niet alleen terug op het Fietsnet-plan, maar 
ook tijdens de fietsroutes zelf via gekleurde pijlen. De stad Genk ontwikkelde 
ook een digitale routeplanner. De routeplanner geeft aan hoeveel kilometer je 
traject bedraagt, en wat de reistijd is met een gewone fiets en met een e-fiets. 
Neem een kijkje op www.routeplanner.fietsnetgenk.be.

Wedstrijdvraag 9
Welk routenummer hebben we met onze wandeling tot nu toe het meest 
gevolgd? Antwoord enkel met een getal.
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 Wandel omhoog op het meest kronkelende fietspad. Je komt uit op een 
oversteekplaats voor fietsers. Steek voorzichtig over. Recht voor je zie je 
een bakkerij.

Ruik je de geur van versgebakken croissants? Dan ben je wellicht in de buurt 
van bakkerij Koek en Brood. Hier is de jonge bakker Cedric Martens voor 
dag en dauw druk in de weer om vers brood en banket op de toonbank te 
toveren. De zwarte, stalen gevel, marmeren toog en metrotegels tegen de 
muur verraden dat Koek en Brood geen doorsnee bakkerij is. In deze artisanale 
zaak zijn ze gespecialiseerd in zuurdesembrood, handgerolde zoete broodjes 
en patisserie afgestemd op het seizoen. Proef zeker ook de lekkere vegan 
koffiekoeken.
Koek en Brood – Tennislaan 6/2 – Open van dinsdag t.e.m. vrijdag van 8 tot 18 uur, zaterdag van 8 tot 17 
uur en zondag van 8 tot 12 uur. Maandag gesloten. 

 Met de bakkerij aan je linkerkant wandel je verder. Je wandelt nu op de 
Vennestraat. Heb je interesse in een knap staaltje moderne architectuur? 
Wandel dan de Eendenpoel in, een straat aan je linkerzijde. Dit is een 
doodlopende straat, dus keer hierna terug. 

Wedstrijdvraag 10
Bekijk de gevel van 
de bakkerij. Wat 
wilde bakker Cedric 
worden vooraleer 
hij koos voor het 
bakkersberoep?
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De rijbaan Eendenpoel zoekt zijn weg door het bos naar een rondpunt 
temidden van gebouwen. Het project van het Leuvense architectenbureau 
LAVA werd gerealiseerd onder de naam ‘wonen in het bos’. Het wonen 
speelt zich af tussen de boomkruinen, een beetje zoals een boomhut gemaakt 
(of gedroomd) wordt door kinderen. De architecten laten de bouwvolumes 
ogenschijnlijk zweven, door garages en bergingen op elkaar te stapelen. 

 Wandel verder op de Vennestraat en sla links de Sportlaan in. 

Op het kruispunt van de Sportlaan en de Acacialaan vind je het speelzonebos 
Kriekelbos. Wist je dat er in Genk veertien speelzonebossen zijn? Dit zijn 
plaatsen in het bos waar kinderen vrij mogen spelen. Benieuwd waar ze zijn? 
Bekijk dan de speelkaart van Genk via www.jeugdgenk.be/speleningenk.

 Wandel de Acacialaan in. Verderop, bij de splitsing, kies je de rechterarm 
van de vork, die de Oostlaan ingaat.
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WANDELING DEEL 2:
Van de Eerste Cité tot C-mine
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We bevinden ons in de historische Tuinwijk van Winterslag. We gaan 
even terug in de geschiedenis. In 1917 gaat de steenkoolmijn van 

Winterslag als eerste Limburgse mijn in productie. Werken in de mijn 
was loodzwaar. Bij de oprichting bleek al snel dat er niet genoeg handen 

waren voor de ontginning van de steenkool. De zoektocht naar 
werkkrachten breidde zich op die manier uit naar het buitenland. 

Arbeiders kwamen massaal vanuit Centraal-, Oost- en Zuid-Europa 
naar Winterslag voor het harde labeur in deze mijn. Natuurlijk moesten 

deze harde werkers ook ergens wonen. De Brusselse architect Adrien Blomme 
ontwierp daarom in 1912 de Tuinwijk, ook de cité van Winterslag genoemd. 
Hij inspireerde zich op de Engelse tuinwijken die heel ruim en groen oogden 
en probeerde zo de grauwe sfeer van de mijnindustrie te doen vergeten. Hij 
verdeelde Winterslag in een Oost-Tuinwijk (cité I en III), voor de ingenieurs en 
bedienden, en een West-Tuinwijk (cité II en IV), voor de arbeiders. 

De Acacialaan en de Oostlaan bevinden zich in de Oost-Tuinwijk, in cité I of 
ook wel de Eerste Cité genoemd. Hier vind je ruime ingenieursverblijven en 
landhuizen met mooie, grote tuinen. Bomenrijen langs de lanen waren een 
essentieel onderdeel van het ontwerp van de wijken. Ze gaven de straten 
structuur en samenhang. De bomen bieden ook schaduw en beslotenheid.

 Sla de eerste weg links, de Kerkstraat, in en vervolgens de eerste weg 
rechts, de Acacialaan. Op de hoek van de Kerkstraat en de Acacialaan 
zie je achter de bomen een voetbal- en basketterreintje.

In 1998 waren de tienjarige Gianni en zijn vriendjes aan het spelen in Winterslag. 
Op een dag kwamen er twee stadswachters naar hen toe. Ze vroegen hen of er 
iets was wat hen gelukkiger kon maken. “Een voetbalpleintje met echte goals” 
antwoordden ze. Op enkele maanden was het befaamde pleintje Hobbyland 
al klaar. Van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat gingen Gianni en zijn vriendjes 
er spelen. Om de beurt ging er iemand naar huis om een fles water te halen 
voor iedereen die dorst had. Gianni vindt dat Hobbyland een symbool is 
waarvoor de wijk Winterslag staat: een plek waar niemand wordt uitgesloten 
en waar alle nationaliteiten van alle leeftijden samen spelen.
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Wedstrijdvraag 11
Als je verder op de 
Acacialaan wandelt, kom 
je aan je rechterkant 
een verkeersbord tegen 
met ‘Uitgezonderd 
bewoners‘ dat van 
toepassing is op dit deel 
van de Hovenierslaan. 
Wat betekent dit bord?

A. Verboden toegang voor auto’s, in beide 
richtingen, voor iedere bestuurder, 
uitgezonderd plaatselijk verkeer.

B.  Verboden toegang te voet, per fiets 
of per brommer, in beide richtingen, 
voor iedere bestuurder, uitgezonderd 
bewoners.

C. Enkel bewoners zijn toegelaten met 
de fiets, bromfiets en voertuigen. Alle 
wandelaars zijn toegelaten.

Wedstrijdvraag 12
Wat is er wel toegelaten 
op het speelterrein?

Wedstrijdvraag 13
Begeef je terug naar de Acacialaan. 
Verderop aan je linkerkant is er 
de mogelijkheid om te sorteren in 
glasbakken. Welke optie is toegelaten?A. Eten

B. Vuilnis op de grond
C. Honden
D. Brommer

A. Doorzichtige vazen
B.  Drinkglazen
C.  Vensterglas
D.  Gekleurde en witte glazen flessen

 Verderop in de Hovenierslaan bevindt zich het speelterrein Hovenier.

De educatieve medewerkers van GoodPlanet stellen dagelijks 
een gelijkaardige vraag in tientallen scholen over heel België. 
In samenwerking met Fost Plus, de drie gewesten en de 
intergemeentelijke samenwerkingsverbanden biedt GoodPlanet 

educatieve workshops aan rond afvalbeheer en -preventie voor 
verschillende leeftijden: van kleuters tot secundair onderwijs. Neem 
een kijkje op www.goodplanet.be/nl/ons-aanbod.
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 Wandel naar het rondpunt en neem de tweede afslag. Zo kom je in de 
Acacialaan. Na 250 meter wandelen, neem je de eerste weg rechts. Hier 
wandel je de Eikenlaan in. 50 meter verder zie je aan je rechterzijde een 
plein.

Winterslag koos in 1912 voor een bijzondere bouwstijl in hoefijzervorm. De 
huizen vormen samen een U-vorm, met een gemeenschappelijk speelterrein in 
het midden en een open kant aan de straat. Deze bouwstijl groepeert de huizen 
zodat het geheel op een hoeve lijkt. Deze opmerkelijke bouwstijl stimuleert het 
sociaal contact met de buurtbewoners.

Wedstrijdvraag 14
Hoeveel woningen telt deze woningblok? Tel de huisnummers. Vergeet de 
woningen aan de zijkanten van de woningblok niet!

Verderop aan de linkerkant staat aan 
de Eikenlaan 12 een gerenoveerde 
ingenieurswoning uit 1919. Op de tweede 
verdieping kun je als gast overnachten in 
deze bed & breakfast. Je komt er tot rust in 
een gezellige suite met keuken, badkamer, 
ligbad, regendouche en infrarood sauna.

B&B Eikenlaan 12 – Eikenlaan 12 – www.bnbeikenlaan12.be

 Blijf rechtdoor wandelen. Deze weg leidt je terug naar de Vennestraat. 
Steek de Vennestraat over en wandel verder tot onder de brug.

Op het fietspad vind je een bord met ’Welkom in Winterslag!’. Met de hulp van 
buurtbewoners werd een logo ontworpen voor Winterslag: een hart dat een 
grote ‘W’ omcirkelt. Op fietspaden op de grens van Winterslag verwelkomen 
verschillende inwoners de bezoekers met een persoonlijke boodschap. Deze 
boodschappen werden geplaatst tijdens de zomer van 2016. 
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Het project Keep Forget zet verhalen van mensen van 
Winterslag om in objecten. Het is een project gerealiseerd 
door de Genkse LUCA School of Arts (met een vestiging 
op C-mine verderop in de wandeling), de stad Genk en de 
inwoners van Winterslag. Meer info via www.keepforget.be.

Kijk na de brug naar rechts. In de verte zie je een wervelende, witte fietsersbrug. 
De brug verbindt het centrum van Genk met de wijk Winterslag. De drukke N76 
al fietsend oversteken is voortaan een heuse beleving. De witte fietsersbrug, 
gebouwd in 2013, valt 
vooral op door haar 
wervelende uitzicht. 
Ze kronkelt over de 
weg en krijgt zo de 
uitstraling van een 
rollercoaster.

Winterslag Feest is een groot evenement met lokaal 
muzikaal talent, marktjes en kinderanimatie dat sinds 
2010 om de twee jaar plaatsvindt. Het evenement 

ontstond door de samenwerking tussen de 
verenigingen van Winterslag en zet Winterslag op een 
positieve manier op de kaart. Het doel: samenwerken 
aan één gemeenschappelijk doel en samen feesten 
in een wijk waar iedereen zich thuis voelt en waar mensen op een 
aangename manier samenleven. De organisatie ‘Winterslag Feest’ kreeg 
van Cera financiële steun waarmee ze tenten en herbruikbare spandoeken 
aankochten.
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 Wandel verder op de Nieuwe Kuilenweg. Aan je rechterkant zie je een 
boomhut. 

 Sla op de Nieuwe Kuilenweg links af (zodat je met je rug naar de boomhut 
staat) en wandel naar beneden, zodat je rechts van de Stiemerbeek 
wandelt. 

Twee jaar geleden stelde het Genkse Juniorteam voor om een grote 
boomhut te bouwen aan de Stiemerbeek. Het Juniorteam bestaat uit een 
twaalftal leerlingen uit het zesde leerjaar dat samen leuke voorstellen rond 
een thema bedenkt. In 2020 ging hun droom in vervulling. Voor het ontwerp 
werden zowel het Juniorteam als kinderen uit de buurt betrokken. De 
boomhut, opgetrokken 
uit hardhout, is een echte 
klim- en klautertoren. 
Vanuit de boomhut 
bewonder je zo het 
achterliggende 
natuurgebied van 
de Stiemervallei. 
Het project werd 
gerealiseerd en 
gecofinancieerd 
met de steun 
van de Vlaamse 
Overheid in het 
kader van De 
Wijers Beleven.
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De Stiemerbeek behoort tot het Scheldebekken. De toenemende 
stadsuitbreiding in Genk heeft een negatieve invloed op de waterkwaliteit 
(vervuiling, algenvorming) en op de biodiversiteit van de Stiemerbeek en het 
natuurgebied Stiemervallei. Het burgerwetenschappelijk project ‘Stiemerlab’ 
stimuleert Genkse burgers, omwonenden en lokale organisaties om de 
problematiek van de waterkwaliteit in kaart te brengen en aan te pakken. 
Genkenaren worden getraind als burgerwetenschappers om met behulp 
van sensoren en waterstalen data te verzamelen over de waterkwaliteit van 
de Stiemerbeek. De resultaten worden gepubliceerd op een online platform 
dat voor iedereen toegankelijk is. Het doel van dit project is enerzijds om de 
waterkwaliteit van de Stiemerbeek op te volgen en anderzijds 
om inzicht te krijgen of de beek zich herstelt na het 
overstorten uit de riolen. Stiemerlab is een samenwerking 
tussen Luca School of Arts, het Centrum voor Milieukunde, 
de UHasselt, de stad Genk en meer dan vijftig vrijwilligers. 
Meer info op www.stiemerlab.be. 

 Het pad leidt tot een brug over de Stiemerbeek. Wandel over deze brug. 
Steek dus niet de grote baan over. Vervolg je weg en kies verderop bij 
de splitsing de linkerarm van de vork om onder de brug door naar de 
Hoefstadstraat te gaan. 

Net voor je de tunnel ingaat, zie je aan je linkerkant de Schlammbekkens. 
Hier waren betonnen bakken die het afvalwater opvingen dat uit de 
steenkoolwasserij kwam. Schlamm is Duits voor slib of bezinksel. Tijdens de 
exploitatiefase werden grote hoeveelheden vervuild afvalwater met een 
verhoogd zoutgehalte in het gebied geloosd. Het slib kon bezinken, maar het 
water was niet helemaal zuiver toen het verder de Stiemerbeek inliep. Door 
ingrepen is dit nu een mooi stukje natuur met zuiver water.

Met haar Waterbrigade vormt Cera één groot waterfront met tips, 
informatie en acties rond bewust waterverbruik. Er zijn talloze manieren om 
water slim op te vangen, te besparen en in de bodem te laten infiltreren. 

Samen redden we elke druppel! Meer info over de Cera Waterbrigade vind 
je op www.cera.coop/nl/waterbrigade en in de flyer bij deze wandelgids.
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Jean, de man van Betty, had jarenlang twijgen van andere bomen op zijn 
perenboom geënt, totdat er uiteindelijk 21 verschillende soorten peren 
aan deze ene perenboom groeiden. Alle takken kwamen van verschillende 
plaatsen, bloeiden op andere tijdstippen, de vruchten smaakten verschillend 
en zagen er anders uit. Eén ding hadden ze gemeen: ze waren allemaal deel 
van één boom in Winterslag. Nu staat er in de Tuin van Betty een reusachtig 
gedicht op de muur. Dit gedicht beschrijft de perenboom als metafoor voor 
Winterslag. Verschillende nationaliteiten met elk hun eigenheid vinden een 
thuis op dezelfde plek en zijn hier geworteld. Deze mooie muurschildering is 
ook deel van het reeds vernoemde project Keep Forget.

Wedstrijdvraag 15
Hoeveel verschillende talen vinden een plek in dit gedicht?

Aan je linkerkant is de Tuin van Betty, een gemeenschapstuin. Maak gerust 
een wandeling door de tuin. Deze tuin met fruitbomen, wijnstronken 
en vijver was voorheen in het bezit van Jean en Betty, die vroeger een 

platenwinkel in de Vennestraat hadden. Nu is de tuin een beetje van 
iedereen. Met de hulp van vrijwilligers en een duwtje van de stad blijft het er 
mooi uitzien. De Tuin van Betty is een workshop- en ontmoetingsplek voor 
de buurt om op een laagdrempelige manier kennis te maken met ecologie, 
duurzaamheid en transitie. Dit project kreeg steun van Cera.
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Tegenover de tuin bevindt zich Restaurant U. 
Bij restaurant U weet je wat je eet. Deze zaak 
staat voor lokale, biologische producten. Een 
pure, eerlijke keuken met niet-alledaagse 
gerechten. De gasten nemen plaats bij de 
U-vormige toog rond de keuken en volgen 
zo het hele bereidingsproces. Het is een 
bijzonder schouwspel om chef Jo Lemmens 

alles te zien klaarmaken. De inrichting is minimalistisch en stijlvol. Op alle 
vlakken, een restaurant om U tegen te zeggen.
Restaurant U – Hoefstadstraat 23 – Open van donderdag t.e.m. zondag van 18.30 tot 22 uur. 
Maandag, dinsdag en woensdag gesloten.

Naast Restaurant U vind je Rosendal.MARKED. Versgebakken brood, 
biogroenten en -fruit, ambachtelijke kazen, honing, hummus, pickels en soep: 
het is moeilijk kiezen tussen zo veel (h)eerlijke producten. Tijdens de biomarkt 
op zaterdag ontdek je verschillende ambachten, een eetbare tuin en het 
bakhuis Bakeriet waar traag gedesemd deeg wordt gebakken in de houtoven.
Rosendal.MARKED – Hoefstadstraat 21 – Open elke zaterdag van 8 tot 14 uur.
Rosendal.BRØD – Hoefstadstraat 23 – Open woensdag van 11 tot 18 uur en zaterdag van 8 tot 18 uur.

Verderop in de Hoefstadstraat zie je Street Art 
‘Groeten uit Genk’ van Easy Writers Collective. 
De foto die stad Genk in 2021 nam en op 
Facebook deelde, gaat ondertussen de wereld 
rond. Zo hebben onder meer mensen uit de 
VS, Finland, China en Australië het bericht 
gedeeld. Met dit initiatief wil stad Genk tonen 
dat contact houden met familie, vrienden en 
kennissen op een veilige, warme manier kan.
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 Vanuit de Hoefstadstraat neem je de eerste straat rechts. Je komt weer 
uit op de Vennestraat.

Wedstrijdvraag 16
Hoe vaak in de wandeling kwam je de Vennestraat al tegen, deze keer 
inbegrepen?

Kan de Italiaanse keuken jou steeds weer bekoren? 
Ga dan de Vennestraat links in (in plaats van rechts). 
Bij huisnummer 203 kom je Foglia tegen. Sinds 
twee jaar is het koppel Morena en Jeroen actief met 
hun take-away assortiment. Wegens groot succes 
breidde de zaak uit tot een hippe plantbased coffee 
& foodbar. Foglia serveert traditionele Italiaanse 
gerechten in een plantaardig jasje, gebaseerd op 
recepten van Morena’s grootmoeder. 
Foglia – Vennestraat 203 – www.foglia.be 

De Vennestraat vindt haar oorsprong in het mijnverleden. De mijn bepaalde het 
dagelijkse leven in en rond de tuinwijk. De bewoners deden boodschappen in 
de winkels van de mijn zelf. Andere vormen van handel waren niet toegestaan. 
Het gevolg? Handel en horeca trokken naar de rand van de wijk, want daar had 
de mijndirectie geen invloed. Nu zijn er in de Vennestraat restaurants, cafés en 
speciaalzaken uit alle windstreken, net zoals galerijen en de wekelijkse versmarkt. 

Tip! Het gratis boekje ‘Food &Co’ neemt je mee op pad doorheen de 
Vennestraat, ook wel de Straat van de Zintuigen genoemd. Het boekje 

is gratis verkrijgbaar aan het C-mine bezoekersonthaal. 
Meer info op www.vennestraat.be

Foglia biedt je een 

frisdrank bij, of een koffie 

na het nuttigen van een 

hoofdgerecht.
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Wandel je rechts de Vennestraat in, 
dan kom je aan je linkerzijde bakkerij 
Goiris tegen. Een weelde van 
lekkernijen staat je te wachten bij deze 
warme bakker die vooral bekendstaat 
om zijn notentaart, bosbessentaart 
en frangipane. In het weekend koop 
je hier specialiteiten zoals Italiaans 
brood op basis van voordeeg en 
desem. Je vindt hier ook hét multiculturele streekproduct uit de stad: 
de Genkse koekjes. Een bonte verzameling van Griekse Kourabiéthes, 
Italiaanse Cantuccini, Turkse Findikli, Belgische Pallet des dames en Poolse 
Pierniki. Lekkerder vind je ze niet.
Bakkerij Goiris – Vennestraat 120 – Open van woensdag t.e.m. vrijdag van 7.45 tot 18 uur, zaterdag 
van 7.30 tot 17 uur. Zondag van 7.30 tot 13 uur. Maandag en dinsdag gesloten.

Iets verderop ligt aan je linkerzijde Cinema Victoria. Ooit cinema, nu depot. 
Cinema Victoria was eigendom van de familie Vandebroek. De bioscoop 
opende zijn deuren in de jaren 1920. Filmliefhebbers maakten dus de 
evolutie mee van de ’stomme‘ film in zwart-wit naar de geluidsfilm 
in kleur. Decennialang was Cinema Victoria een trefplaats 
voor jong en oud uit Winterslag en daarbuiten. Zowat alle 
filmklassiekers passeerden er de revue. In 1987 rolde 
de laatste film over de spoelen.

Bakkerij Goiris
 biedt je

 bij 

aankoop van tw
ee koeken 

een derde koek  

gratis a
an.

Wedstrijdvraag 17
Bekijk de gevel van bakkerij Goiris. 
Bakker Hugo Goiris bedacht vier 
multiculinaire koekjes en de stad 
Genk schreef in 2015 een wedstrijd 
uit voor het vijfde koekje. Welk 
koekje kreeg op deze manier een 
ereplaats bij de Genkse koekjes?

A.  Griekse Kourabiéthes

B.  Italiaanse Cantuccini

C.  Turkse Findikli

D.  Belgische Pallet des Dames

E.  Poolse Pierniki
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Aan je rechterkant kom je restaurant Honderdprocentmianne tegen. Het 
gloednieuwe pop-up restaurant van cateraar en foodblogger Marianne 
opende de deuren in 2021. Marianne tovert de 
lekkerste vegan gerechten op je bord. Met een 
vriendelijk en warm onthaal kies je uit een dagvers 
lunch- of dinermenu dat maandelijks een nieuwe 
toets krijgt. De muren zijn gedecoreerd met tijdelijke 
kunstexposities. 

Honderdprocentmianne – Vennestraat 127 – Open dinsdag 
en woensdag van 12 tot 15 uur en 17 tot 20 uur, donderdag 

en vrijdag van 12 tot 15 uur en 18 tot 22 uur, zaterdag van 12 
tot 22 uur. Maandag en zondag gesloten. 

 
 El Mundo biedt 

je een frisdrank aan bij 

de consumptie van een 

tapasplank.

Iets verderop vind je El Mundo. Wie het woord tapas 
hoort, droomt meteen van zuiderse oorden, zwoele 
zomeravonden en sfeervolle terrassen. Bij El Mundo 
proef en beleef je die sfeer ook ècht. Gastheer Marco 
verwelkomt zijn klanten als vrienden en verwent 
je met vakkundig bereide wereldtapas boordevol 
smaak. 
El Mundo – Vennestraat 104 – Open woensdag t.e.m. vrijdag van 12 tot 
22.30 uur, zaterdag van 10.30 tot 23 uur en zondag van 16 tot 22 uur. 
Maandag en dinsdag gesloten.
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Naast Honderdprocentmianne 
vind je het sympathieke eethuis 
Gepetto, waar broer en zus 
Thomas en Eline je van harte 
welkom heten. Dit koffie- en 
eethuis is ontstaan uit passie 
voor gebak en de liefde om het 
te delen. Gepetto is er voor alle 
lekkerbekken die zichzelf graag 
verwennen met pannenkoeken, 
Brusselse wafels, chocolat moelleux … Thee-sommelier Thomas heeft een 
mooi gevarieerd assortiment voor een nieuwe thee-ervaring. Op het terras 
geniet je van het uitzicht op de mijnschachten.
Gepetto – Vennestraat 123 – Open van woensdag t.e.m. zondag van 9 tot 19 uur. Maandag en 
dinsdag gesloten.

 Wandel de Vennestraat uit en volg de flauwe bocht naar links. Zo kom 
je uit op de Wildekastanjelaan. Steek de straat over en wandel de straat 
naar links in. Een hoge muur, gemaakt van keien, bevindt zich aan je 
rechterkant. De opening in de muur leidt je naar het C-mine plein. 
Wandel door de opening via de trap of via de hellingbaan. Je bevindt je 
nu op het C-mine plein. 

Wedstrijdvraag 18
C-mine is de naam voor het 
ontwikkelingsproject van de 
voormalige steenkoolmijn 
van Winterslag. De naam 
C-mine werd in 2015 gekozen 
via een wedstrijd. Waar staat 
de C officieel voor?

A.  Coal (engels 
voor steenkool)

B.  Creativiteit

C.  Centrum

D.  Cité
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De nacht van 1 op 2 augustus 1901: een cruciaal moment in de geschiedenis 
van onze mijnen. Want toen deed de Leuvense geoloog André Dumont een 
proefboring. Die bevestigde het vermoeden dat er in Limburg steenkool in de 
grond zit. In Winterslag startten de mijnbouwactiviteiten op 19 maart 1910: ze 
delfden de eerste schachten. Een schachtbok wordt boven de mijnschachten 
gebouwd en verbindt de boven- en ondergrond. De lift eronder voerde 
mijnwerkers, materiaal en steenkool op en neer. De eerste kolenklomp van het 
Kempens bekken zag op 28 juli 1914 het daglicht. Helaas brak zes dagen later 
de Eerste Wereldoorlog uit … De mijnen lagen al meteen voor jaren 
stil. De echte kolenontginning begon in 1917. Pas na de Tweede 
Wereldoorlog beleefde de mijnindustrie 
zijn topjaren. Toen draaiden de fabrieken 
op volle toeren. 

Wist je dat Winterslag de oudste (1915) 
en de jongste (1962 – 1963) schachtbok 
van Limburg heeft? De schachtbokken 
waren oorspronkelijk even hoog (40 
meter). Door de stijgende productie is 
in 1963 de oude schachtbok vervangen 
door een nieuwe van ruim 72 meter hoog.

Wedstrijdvraag 19
Kijk goed naar de schachtbokken. Welke ‘Societé’ zorgde voor het ontwerp 
en uitvoering van de schachtbok uit 1915?

C-mine is een hybride, artistieke site op de grondvesten van de steenkoolmijn. 
Het industriële mijnerfgoed werd met zorg gerestaureerd. Het vroegere 
mijngebouw is nu een hotspot voor design, muziek, film, kunst en meer. 
Dompel je onder in het programma, ga onder de grond in de C-mine expeditie 
of verdwaal in het labyrint. Je kunt het energiegebouw ook op eigen houtje 
verkennen. Dankzij de boeiende verhalen maak je kennis met het leven op de 
site, van vroeger en vandaag.
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Ontdek ook de evenementen in Genk. Van 28 tot 30 april 2022 vindt het 
‘Connecting Nature Impact Festival’ plaats, waarbij de impact van de natuur op 
het leven in de stad wordt getoond. 
Een traditie op de eerste dag van mei is de ‘O-parade’. Tijdens een grote 
bloemstoet krijgen de toeschouwers bloemzaad en er zijn heel wat markten. 
In de zomer is er het wereldfeest ‘Allez Stalenstraat’ en op vier zaterdagen is het 
volle bak feest met multiculinaire hoogstandjes tijdens ‘Vollebak Vennestraat’. 
Met een cultuurfestival tovert C-mine Winterslag om in ‘Zomerslag’ dat 
plaatsvindt tot eind september. 
Een overzicht vind je terug op www.visitgenk.be of vraag je na bij het C-mine 
bezoekersonthaal.

C-mine bezoekersonthaal – Open op maandag van 13 tot 17 uur en dinsdag t.e.m. zondag van 10 tot 17 
uur. Het C-mine Energiegebouw is dagelijks toegankelijk voor het publiek van 9 tot 18 uur.

 Hier aan C-mine start het derde en laatste deel van de 
wandeling die je terugbrengt naar het startpunt station 
Genk. Je kunt kiezen om te wandelen of de bus te 
nemen. Beide opties worden beschreven.

Met deze bon krijg je 

toegang tot de C-mine 

expeditie
 voor 8 euro  

in plaats v
an  

10 euro.
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Van C-mine naar het station met de bus. Wandel terug naar de Wildekastanje-
laan. Hier vind je de bushalte ’Genk C-mine‘ met Stop ID: 406884. De busrit 
duurt ongeveer een kwartier. 
– Vóór 20 uur reis je met lijn G8. De lijn G8 (Opglabbeek Nieuwe Kempen – 

Genk Station) rijdt elke dag tussen 6 uur ’s ochtends tot 20 uur om het half 
uur van halte Genk C-mine naar het station. Op spitsuren rijdt de bus om 
de 10 of 15 minuten. 

– In de late avond reis je met lijn G3. De lijn G3 (Genk Station lus) rijdt vanaf 
20 uur om het uur van halte Genk C-mine naar het station. 

– Let wel: De laatste bus vertrekt om 22.51 uur. 
– De dienstregeling van de halte ’Genk C-mine‘ lees je ook op www.delijn.be/nl/haltes/halte/406884

Van C-mine naar het station wandelen (in 2,5 of 3 km, zie opties verderop). 
Wandel terug naar de Vennestraat via de Wildekastanjelaan. Op de Vennestraat 
wandel je 1,5 km verder tot je aan je linkerkant de 
Kuilenstraat in kan gaan. De Kuilenstraat leidt tot de 
fameuze kronkelende fietsersbrug (eerder in de 
wandeling gespot). Wandel over de fietsersbrug. 

Nu heb je twee opties:

A  Korte, eenvoudige route (van 1 km): Wandel op het fietspad parallel aan 
de N76. Na 500 meter kom je uit op de Europalaan. Sla daar links af en 
wandel verder op de Europalaan voorbij het rondpunt. Verderop kom je 
aan je linkerkant aan het station.

B  Kronkelende wijkwandeling (van 1,5 km): Blijf na de fietsersbrug 
doorwandelen op de Kuilenstraat. Als je andere straatnamen tegenkomt, 
blijf je kiezen voor de Kuilenstraat (de eerste straat rechts, dan 
eerstvolgende straat links, de bocht volgen en rechtdoor blijven gaan). 
Uiteindelijk komt de Kuilenstraat uit op de Sint-Martensbergstraat. Ga 
deze links in. Deze straat loopt door in de Stoffelbergstraat en komt dan 
uit op de Winterslagstraat. Deze wandel je rechts in. Je komt uit op de 
Europalaan die je rechts opwandelt. Verderop aan je rechterkant kom je 
aan het station.
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OVERZICHT DUURZAME EN SOCIALE INITIATIEVEN

Fietspunt Genk – Europalaan 45 – Van begin oktober tot eind maart, open alle 
weekdagen van 8.30 tot 12 uur en van 12.30 tot 16.30 uur, zaterdag en zondag 
gesloten. Van begin april tot eind september, open alle weekdagen van 8.30 
tot 12 uur en van 12.30 tot 16.30 uur, open op zaterdag, zondag en feestdagen 
van 9 tot 13 uur.

Fietsbibliotheek voor volwassenen – Fietspunt Portavida, Welzijnscampus 
11/92, 3600 Genk.

Cambio Vlaanderen – Koningin Maria Hendrikaplein 65b, 9000 Gent.

Werkstation – Stadsplein 3, 3600 Genk

MAU kattencafé – Molenstraat 17, 3600 Genk – Open van woensdag t.e.m. 
zaterdag van 10 tot 17.30 uur. Maandag, dinsdag en zondag gesloten.

Oxfam Wereldwinkel Genk – Nieuwstraat 28 – Open van dinsdag t.e.m. 
zaterdag van 9.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 18 uur. Maandag en zondag 
gesloten.

Fietsbieb – Basisschool Mater Dei, Grotestraat 25, 3600 Genk (toegang via 
Klokkuil, voorheen Regina Mundi. 

Rap op Stap – Grotestraat 32, 3600 Genk.

Jeugdcentrum Rondpunt 26 – Europalaan 26, 3600 Genk.

OverKop – Europalaan 26, 3600 Genk.

Burgerbudget Genk – burgerbudgetgenk.be 

Campus O3 – Jaarbeurslaan 19, 3600 Genk.

Ligo LiMiNo – Jaarbeurslaan 25, 3600 Genk.
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Fietsnet Genk – www.routeplanner.fietsnetgenk.be

Speelkaart Genk – www.jeugdgenk.be/speleningenk 

Keep Forget – www.keepforget.be 

Junior Team – https://www.jeugdgenk.be/wat%20is%20junior-team 

Stiemerlab – www.stiemerlab.be 

 OVERZICHT PROJECTEN GESTEUND DOOR CERA

Fietsschool Genk – Cegeka Arena van KRC Genk, Waterschei, 3600 
Genk.

IN-Z – Welzijnscampus 5/11, 3600 Genk.

De Sfeer – Grotestraat 32, 3600 Genk.

Vzw Beestig Wijs – Hoefstadstraat 4, 3600 Genk.

Pleegzorg Limburg – Welzijnscampus 19/1, 3600 Genk.

Winterslag Feest – https://www.facebook.com/Winterslag-
Feest-497595237115597/ 

Tuin van Betty – Hoefstadstraat 22, 3600 Genk.

 OVERZICHT PROJECTEN GOODPLANET

Educatief aanbod – www.goodplanet.be/nl/ons-aanbod
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ANTWOORDFORMULIER

Antwoord met een letter of getal waar mogelijk.

Wedstrijdvraag 1: Je ziet een rood geschilderde straat. Dit duidt op een 
fietszone. Welke weggebruikers mogen in deze zone fietsers inhalen? 

Wedstrijdvraag 2: In welke taal is de zin geschreven? 

Wedstrijdvraag 3: Kijk goed naar de gevel van KROK. Wie baat deze zaak uit? 

Wedstrijdvraag 4: Los de rebus op om zo de zin in te vullen. 
.......... komt voor bij personen die enkel seksuele gevoelens ervaren wanneer 
zij een sterke emotionele band met de partner hebben.

Wedstrijdvraag 5: Bekijk het infobord van de Sfeertuin. Wat vind je niet terug 
in de tekening? 

Wedstrijdvraag 6: Wij kunnen allemaal ons steentje bijdragen aan een beter 
klimaat. Weet jij welke van de volgende opties de grootste CO2-uitstoot 
veroorzaakt? 

Wedstrijdvraag 7: Australische graffitikunstenaar Smug heeft in 2016 met 
street art van dieren het jeugdcentrum vies nice gemaakt. Welke dieren zijn 
het? 

Wedstrijdvraag 8: Tussen de graffitikunstwerken vind je een wesp van de 
Limburgse street artist Fwesh (Roel Hendrix) met daarboven KRCG, in de 
typische blauwe kleur van de Limburgse voetbalclub. Waar staat de afkorting 
KRCG voor? 

Wedstrijdvraag 9: Welk routenummer hebben we met onze wandeling tot nu 
toe het meest gevolgd? Antwoord enkel met een getal. 

Wedstrijdvraag 10: Bekijk de gevel van de bakkerij. Wat wilde bakker Cedric 
worden vooraleer hij koos voor het bakkersberoep? 
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Wedstrijdvraag 11: Als je verder op de Acacialaan wandelt, kom je aan je 
rechterkant een verkeersbord tegen met ’Uitgezonderd bewoners‘ dat van 
toepassing is op dit deel van de Hovenierslaan. Wat betekent dit bord? 

Wedstrijdvraag 12: Wat is er wel toegelaten op het speelterrein? 

Wedstrijdvraag 13: Begeef je terug naar de Acacialaan. Verderop aan je 
linkerkant heb je de mogelijkheid om te sorteren in glasbakken. Welke optie is 
toegelaten? 

Wedstrijdvraag 14: Hoeveel woningen telt deze woningblok? Tel de 
huisnummers. Vergeet de woningen aan de zijkanten van de woningblok niet! 

Wedstrijdvraag 15: Hoeveel verschillende talen vinden een plek in dit 
gedicht? 

Wedstrijdvraag 16: Hoe vaak in de wandeling kwam je de Vennestraat tegen, 
deze keer inbegrepen? 

Wedstrijdvraag 17: Bekijk de gevel van bakkerij Goiris. Bakker Hugo Goiris 
bedacht vier multiculinaire koekjes en de stad Genk schreef in 2015 een 
wedstrijd uit voor het vijfde koekje. Welk koekje kreeg op deze manier een 
ereplaats bij de Genkse koekjes?

Wedstrijdvraag 18: C-mine is de naam voor het ontwikkelingsproject van 
de voormalige steenkoolmijn van Winterslag. De naam C-mine werd in 2015 
gekozen via een wedstrijd. Waar staat de C officieel voor?

Wedstrijdvraag 19: Kijk goed naar de schachtbokken. Welke ‘Societé’ zorgde 
voor het ontwerp en uitvoering van de schachtbok uit 1915? 

Schiftingsvraag

Tussen mei en oktober legt Toon Vandeurzen, schepen van economie, 
duurzaamheid en ruimte van de stad Genk het volledige traject te voet af. 

Hoe lang doet hij over de wandeling?   uur   min   sec



www.cera.coop


