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Zaterdag 23 november 2019 
Bezoek Viskwekerij  

Gebroeders Vandeput Zonhoven 
 

 

 
 
 
 

We vertrekken aan het Vijverplein om 9.00 uur stipt. De rondleiding start 
om 9.30 uur aan de viskwekerij, Boomsteeg 40  in Zonhoven.  
 
Deze viskwekerij is sinds 1865 gelegen in het grootste vijvergebied van België, namelijk 'De 
Wijers' in Midden-Limburg. In dit gebied liggen een duizendtal vijvers met een totale 
oppervlakte van ongeveer 700 hectare water, omringd door duizenden kilometers slootjes 
en beken. Dat is evenveel als 1.400 voetbalvelden! 

 
Het familiebedrijf bestaat reeds 4 generaties. Het 
team bestaat uit zeven mensen en beheert het 
grootste deel van deze vijvers. Hier kweekt men 
het ruimste aanbod aan zoetwatervissen, 
namelijk pootvis en vissen voor de hengelsport, 
alsook levende aasvissen voor snoekbaars, 
snoek, forel, baars en meerval. 
 
Op 23 november 2019 om 10 uur gebeurt er een 
officiële afvissing. We kunnen van dichtbij 
ervaren hoe de vijvers geselecteerd worden 
leeggevist. Wij hebben voor onze groep een 
aparte gids. 
 
 
Begeleiding: Guido en Ludwine Lemmens – 

Driessen. 
 
Praktisch: 
 

Toegangsprijs: 2€ inschrijving p.p. te betalen bij VWB rek.: BE 82 7510 0269 9468 met 
vermelding “viskwekerij”. 
 
Max. 40 deelnemers kunnen meegaan, eigen vervoer of carpoolen. 
 
Inschrijving via onze website of via mail naar zutendaal@vtbkultuur.be - via Peter van 
Nunspeet  0477 31 62 00  of Walter Vandeneede 0475 44 05 46. 

 

 

 

http://www.dewijers.be/default.aspx?ref=AGAAAA&lang=NL
http://www.dewijers.be/default.aspx?ref=AGAAAA&lang=NL
https://sites.google.com/site/viskwekerijvandeput/hengelsport
https://sites.google.com/site/viskwekerijvandeput/hengelsport
https://sites.google.com/site/viskwekerijvandeput/hengelsport
mailto:zutendaal@vtbkultuur.be
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Zondag 24 november 2019 
Wandeling Peer 

 

 

Plaats en uur van samenkomst: We komen samen aan het Vijverplein 
Zutendaal om 13.15 uur. De wandeling vertrekt om 14.00 uur aan de 

parking tegenover het politiegebouw aan 
het Armand Preud'hommeplein in Peer. 
Deze rit duurt ongeveer 35 minuten. 
 
Hoe geraken we er: We rijden via Genk 

naar het centrum van Meeuwen tot aan de 

verkeerslichten. Daar rijden we naar links en na 100 meter 

onmiddellijk rechts. We blijven deze weg volgen en aan de 

eerste rotonde rijden we rechtdoor tot de volgende rotonde. 

We nemen de derde afslag naar het centrum van Peer. We 

parkeren aan het Armand Preud’hommeplein vlakbij het 

politiegebouw en de kerk van Peer.  

 
Afstand en tijdsduur van de wandeling: 
We maken een pittige wandeling van 7,5 km. Stevige wandelschoenen zijn nodig. Gezien 

de periode is het tevens aangeraden een gepaste kledij te dragen. 

Wandelleiding: Yves en Marc 

Korte omschrijving van de wandeling: De naam Peer werd voor het eerst vermeld in het 
‘Gouden boek van Echternach”, waarin mogelijk het 
testament van de Heilige Willibrord uit 725 is 
overgeschreven. Peer komt daarin voor als Pedero. 
Andere bronnen geven dan weer aan dat de naam 
afkomstig zou zijn van Perre of Parre, wat "omheinde 
plaats" betekent. De gietijzeren stadspomp op de Markt 
dateert uit 1845 en is gekroond met een vergulde peer. Tot 
1767 was hier een poel die als wasplaats en drenkplaats 
voor het vee diende. In 1995 werden er fonteinen 
aangebracht. We vertrekken in het centrum en gaan langs 
de velden, over de Dommel, via de wandelpaden en 
brugjes het voor ons onbekende Peer verkennen. 
Onderweg stuiten we op een oude watermolen. De 
eigenaar, de heer Gerits, zal ons wellicht wat meer 
vertellen over deze molen in de Molhemstraat. Daar zal ook 
de drankwagen staan. Na de wandeling zullen we zoals 
gewoonlijk afspreken waar we wat kunnen napraten.  

Veel wandelgenot! 

Marc en Yves  
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 Zondag 8 december 2019 
 Wandeling Genk C-Mine 

 
Samenkomst : We komen samen aan het Vijverplein 
om 13.40 uur en vertrekken om 14.00 uur aan het 
sportcentrum van Genk, Emiel Van Dorenlaan 144, 
3600 Genk. 
 

Wandelleiding : René en 
Zofia – Rose en Maurice. 
Schoeisel : Degelijke 

wandelschoenen. 
  

Hoe bereik je de vertrekplaats : 

Vanaf het Vijverplein rijden we 
richting Waterschei. Aan de 
lichten bij de Bascule rijden we 
rechtdoor richting Thor Park. Voorbij 
de Gamma slaan we linksaf de 
Herenstraat in en die blijven we 
volgen tot we aan een T-stuk komen. 
Hier gaan we naar rechts en daarna 
onmiddellijk naar links, waar we op de 

parking van het sportcentrum parkeren. 
  
 De Wandeling : 

 

We wandelen ongeveer 8 km. We vertrekken aan het 
sportcentrum, maar laten dit al vlug achter ons en duiken het 
bos in. 
 
Daarna volgen we de Stiemerbeek richting Winterslag. 
We gaan ook een mooi stukje natuur ontdekken met 
moerassen en een knuppelpad. 
 
Dit stukje hebben we nog nooit verkend en daarna wandelen 
we weer langs de Stiemerbeek. 
Ook hier zijn we nog niet geweest, dus een aanrader om dit 
mooi opgewaardeerd stukje natuur te ontdekken. Als de 
weergoden ons goed gezind zijn, maken we zeker een mooie 
wandeling.  

Dus kaarsjes branden !!!   
  
 
Veel wandelgenot! 
René en Zofia – Rose en Maurice 
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Bezoek aan de drukkerij Coldset Printing 
HET BELANG VAN LIMBURG 

PAAL-BERINGEN 

Donderdag 12 december 2019 om 20.30 uur  

We komen oog in oog te staan met de gigantische drukpersen waar de kranten van 
morgen aan een razend tempo voorbij flitsen, 200.000 exemplaren per uur. Naast Het 
Belang van Limburg worden er ook onder andere het Nieuwsblad, De Standaard, Gazet 
van Antwerpen en nog vele andere bekende binnenlandse en buitenlandse titels gedrukt. 
We beleven vanop de eerste rij hoe ze gesneden, verpakt en vervoerd worden… tot ze 
kakelvers op uw ontbijttafel liggen. We worden begeleid door mevrouw Ann Steurbaut, 
voorzitster van de Limburgse gidsenvereniging. 

Praktisch: 
Wanneer: Donderdag 12 december 2019 om 19.45 uur aan het Vijverplein. De rondleiding 
start om 20.30 uur en duurt tot 23.00 uur. 
 
Waar: 
Coldset Printing Partners Paal-Beringen  
Industrieweg 147 
Industrieterrein Ravenshout 7010 
3583 Paal-Beringen  
 
Prijs: Negen euro per persoon (waarvan twee euro aan “Een Hart voor Limburg” wordt 
geschonken)  
 
Inschrijving: Vóór 1 december 2019 via website of via mail aan zutendaal@vtbkultuur.be 
of telefonisch naar Walter Vandeneede 0475 440546.  
 
Betaling: Na bevestiging van inschrijving door overschrijving op rekening BE05 9731 6756 
1975 van  vtbKultuur Zutendaal met vermelding “Drukkerij”. Inschrijving is pas definitief na 
betaling. 
 

mailto:zutendaal@vtbkultuur.be
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Zondag 22 december 2019 
Wandeling Eigenbilzen 

 
Plaats en uur van samenkomst:  
We vertrekken aan het Vijverplein 
om 13.45 uur.  
 
De wandeling start om 14.00 uur 
aan de achterkant van de kerk 
van Eigenbilzen in de Sint- 
Niklaasstraat. 
 
We wandelen ongeveer 8 km. 
 
Wandelleiding: Miet en Laurent Kellens en Peter. 
 

Hoe bereik je de vertrekplaats : 

We rijden via Roelen richting Gellik. 
Aan het T-punt rijden we rechtsaf naar Eigenbilzen 
over de nieuwe brug en na 50 m. slaan we linksaf en 
nemen we VOOR de Hartenberg (kerk) een smal 
straatje rechts in, de St Niklaasstraat.  
 
 
 
 

 
Eigenbilzen ligt in een waterrijk 
gebied en is zonder twijfel een 
charmant dorp. Hoelbeek ligt in het 
zuiden van Haspengouw waar de 
bodem uit zand en leem bestaat. 
Mopertingen ligt op een hoogte van 
ongeveer 90 meter op de 
noordkant van het Haspengouws 
plateau. Het grootste deel wordt 
ingenomen door landbouw en door 
de fruitteelt. 
 

Veel wandelgenot in de “wäskes” en “steegkes”! 
 
Miet en Laurent 
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Zondag 29 december 2019 
Ochtendwandeling 

 
Plaats en uur van samenkomst:  
We vertrekken aan de parking Lichttoren, Nettersheimplein, om 9.00 uur! 
We wandelen ongeveer 8 km.  

 
Wandelleiding :Harry Vangronsveld en Peter van 
Nunspeet. 
 
De nieuwe parking is sinds 2017 geopend maar 
nog niet goed bekend. De parking ligt via de 
Nieuwstraat rechts achter het Gemeentehuis, 
langs de Lichttorensteeg en het Nettersheimplein. 
Er is plaats voor een 40-tal auto’s. 
 
Dit is de laatste wandeling van 2019 en 
traditioneel de afsluiter van het jaar. 

Deze tocht van de vroege vogels brengt ons in de mooie natuur rond het vliegplein “ De 
Wevelsmoer “. Het vliegveld is momenteel nog even in gebruik is door het Belgische leger, 
maar wordt stilaan volledig ingenomen door het Amerikaanse leger.  
Onderweg is een koffietje met iets erbij altijd welkom! 
 
Een fijne wandeling! 
Harry Vangronsveld en Peter van Nunspeet 

 
 
 
Zweef- 
vliegen
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Zondag 5 januari 2019 
Nieuwjaarswandeling Krieckaert 

 
Plaats en uur van samenkomst:  

We vertrekken aan het Vijverplein om 13.45 uur. 
De wandeling vertrekt om 14.00 uur aan de 
Krieckaertlaan in Gellik. We parkeren rechts op 
het terrein. 
We wandelen ongeveer 8 km. 
 
Wandelleiding : Herman Thijs en Peter van Nunspeet. 
  
Voor velen zullen dit de eerste Nieuwjaarswensen zijn in 
onze wandelvereniging. Een drankje mag dan niet ontbreken. 
Het is een mooie wandeling in de Gellikerheide en 
Zutendaal. Als hoogtepunten ontdekken we de ex 
Hoefaerthoeve, de Roelerbeek en het gehucht Roelen. Een 
gemakkelijke mooie wandeling en zeker de moeite waard! 
Tot dan! 

Herman Thijs en Peter van Nunspeet 
 

Zondag 19 januari 2019 
Wandeling De Maten Genk 

 
Plaats en uur van samenkomst:  
We komen samen aan het Vijverplein om 13.35 uur. De wandeling vertrekt om 
14.00 uur aan de Kneippstraat in Genk (parking sportvelden Bokrijk Sport). 

De wandeling 
De wandeling van 7,2 km. is 
goed te bewandelen met enkele smalle 
paadjes. Trek je wandelschoenen aan. 
 
Wandelleiding: Herman Thijs en Yves 
Wouters. 
 
Natuurgebied De Maten is een van de 
oudste natuurgebieden van Vlaanderen. 
Het maakt deel uit van het vijvercomplex 
De Wijers. Je vindt er nog een stukje 

authentiek wijerlandschap met prachtige vijvers aan elkaar verbonden door koppen en 
staarten. Het is ook het gebied bij uitstek voor de vogelliefhebber. De Wijers zijn namelijk 
broedgebied voor tal van water- en zangvogels 
 

Veel wandelgenot! 
Herman Thijs en Yves Wouters 
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