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Dagtrip: ‘Knipoog-dag’ Genk  
(cultureel stadsfestival)  

Zondag 25 maart 2018 - Let op: start zomeruur  ! 
 
Beste vrienden van vtbKultuur DAMME, 
 
De jaarlijkse Knipoog-dag als opener van het themajaar “ Vlaamse Meesters, laat je inspireren”  komt 
eraan. Dit jaar is Genk in Limburg met  de site van C-Mine aan de beurt. We rijden comfortabel met 
de autocar vanuit Sijsele en worden ter plaatse afgezet en opgeladen. De koffie met boterkoek 
tijdens de rit wordt ook dit keer naar ieders voldoening voorzien ! Het provinciaal bestuur 
vtbKultuur W-Vl. betaalt bovendien grotendeels de bus waardoor wij de totaalprijs gevoelig kunnen 
drukken.  

Programma: 

 07u15: vertrek Sijsele – Lindeplein (= GPS Kloosterstraat) - voldoende & gratis parking ! 

 10u00-12u00: o.l.v. een gids Bezoek aan de tuinwijk in Waterschei met de Oekraïens-
katholieke kerk (Byzantijnse ritus) met als pronkstuk een kapel gewijd aan Joannes de 
Doper. Als de mannen in de mijn werkten, hielden de vrouwen en kinderen de tuinwijken 
levendig. Uit hun land brachten ze gewoonten en gerechten mee. Een smeltkroes van 
culturen die nog altijd de charme van de wijk bepaalt zoals de vernoemde kerk in het 
voormalig logementsgebouw van de mijn. 

 12u15-14u00: Verzorgde warme middaglunch in een lekkere Genkse eetgelegenheid. 

 14u00-17u15: vrije bezoeken op eigen tempo of o.l.v. het bestuur, tevens met pendelbus 
richting centrum en naar C-mine.  Een cultureel menu waarop je vrijblijvend kunt 
aansluiten. Flaneer door de stad en C-mine  (Creatief Genks mijnerfgoed met 
hedendaagse artistieke bedrijvigheid). Daal af in het ondergronds belevingsparcours, je 
wandelt door oude tunnels en langs nieuwe uitdagende installaties tot op de top van de 
schacht, bezoek het werkterrein van Studio Pieter Stockmans (de internationaal 
gerenommeerde keramist) in het voormalig metaalmagazijn. Je komt hier ogen te kort. 
Maar ontdek ook historische, moderne, charmante en supergezellige pareltjes met 
volgende hoogtepunten : 

 Multiculturele ontdekkingstocht in de Vennestraat waar Italië, Turkije en Griekenland de 
zuiderse proeftuin zijn met de vele kruidenierszaakjes en pop-up activiteiten 

 Miniconcertjes van de Genkse Academie voor Kunst in het Cultuurcentruim en C-Crib 
alsook orgelconcerten in de Sint-Martinuskerk. 

 De tuinwijk van Winterslag kan je spelenderwijs verkennen via het spel OndersteBoven 
dat je uitdaagt om een mysterie op te lossen. 

 Hedendaagse architectuur van de bibliotheek of het Botta-gebouw 

 De villa Le Coin Perdu, voormalige kunstenaarswoning van Emile Van Doren met een 
verrassende collectie van landschapsschilderijen en tekeningen begin 20ste eeuw 

 !!! Na inschrijving krijg je alvast de details en bezoekmogelijkheden a.h.v. een 
overzichtelijk schema ter voorbereiding !!! 

 17u15-18u00: Afsluiter met muzikale animatie op het C-mineplein met o.a. het Labyrint, 
een imposante stalen installatie van het kunstenaars- en architectenduo Gijs Van 
Vaerenbergh. Daarna huiswaarts met de autocar. 
 

Deelnameprijs: €44 p.p. leden vtbKultuur; €50 niet-leden.  

http://www.vtbkultuur.be/damme


Deze prijs omvat busreis, koffie & koek, MIDDAGLUNCH, info en documentatie met toelichting 
van de uitzonderlijk geopende locaties op vertoon van de badge, gidsbeurten met bezoeken in 
de VM en NAM., drink in de namiddag en muzikale afsluiter. 

Niet wachten maar  zonder dralen DRINGEND aanmelden bij penningmeester   

willysoenens@telenet.be  of tel. 050 / 35 05 74 , met girering van het passend bedrag op rek.: 
BE51 0000 2582 7662 van vtbKultuur DAMME -  TOT  EN MET  1 maart  a.s.! 

  
Annuleringen worden na deze datum niet terugbetaald. Deelname pas verzekerd na betaling ! 
 
 
Johan Dessein, voorzitter vtbKultuur DAMME 
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