
                                              
 

                                             Algemene Ledendag VVA 2016 

                                            

                                         Daguitstap naar C-mine in Genk 
                                                  

                                                 zaterdag 16 april 
 

 
                                   C-mine Genk                                                                                 Barenzaal 

 

 

Beste VVA-leden 

 

VVA-Limburg, bij monde van haar voorzitster Jeanine Broens, vice-voorzitter Michel 

Vanbuul en alle andere bestuursleden, nodigt u hartelijk uit op de Algemene Ledendag op 

zaterdag 16 april 2016. 

Dit is een unieke gelegenheid om elkaar te ontmoeten over de provinciegrenzen heen, van 

gedachten te wisselen, ons blikveld te verruimen en gezellig te tafelen, genietend van spijs en 

drank. 

 

Wij hebben voor C-mine gekozen, omdat we u kennis willen laten maken met deze parel van 

industrieel erfgoed met zijn monumentale architectuur. De schachtbokken van de mijn van 

Winterslag tekenen de Genkse skyline en staan symbool voor het rijke mijnverleden dat Genk 

kleurde. Deze indrukwekkend gerestaureerde site mogen jullie zeker niet missen! 

Na de renovatie kreeg het Energiegebouw een nieuwe bestemming: het biedt plaats aan het 

bezoekersonthaal, C-mine expeditie, C-mine cultuurcentrum en het C-mine designcentrum. 

De site is een prikkelend nest voor ondernemers, artiesten, studenten en cultuurliefhebbers. 

Hier gaat respect voor het industrieel verleden samen met hedendaagse, artistieke 

bedrijvigheid. 

 

DAGINDELING 

Deel 1 : 

Vanaf 10.00 uur: Onthaal met koffie en koekje. 

 10.45 uur: Academische zitting in de Barenzaal van het energiegebouw. 



 Verwelkoming door Mevr. Jeanine Broens, voorzitster VVA-Limburg 

 Welkomstwoord door Dhr. Wim Dries, burgemeester van de stad Genk 

 Lezing door prof. Jo Berben : Limburg, een toekomstvisie 

Ford sluit, Ikea komt naar Hasselt...en iedereen “SALKT”. Het zwarte goud van weleer 

heeft plaats gemaakt voor innovatie en een nieuw economisch model. Cleartech, 

lifescience, toerisme en creatieve economie zijn de nieuwe “motoren” in de regio. 

Hoe gaat Limburg met de kostbare ruimte in de provincie om? Welke kansen en valkuilen 

komt men tegen? Professor Jo Berben neemt ons mee in een bevlogen verhaal waarin hij 

wijst op de mogelijkheden om de provincie verder te ontwikkelen.  

 Voorstelling van de laureate van de VVA-prijs 2016 Mevr. An De Moor door Dhr. G. 

Duchateau 

 en prijsuitreiking met beeldje door VVA-voorzitter nationaal em.prof.dr. Reinhart 

Verschoore 

en dankwoordje door de gehuldigde. 

 12.30 uur: Receptie met champagne en 3 hapjes uit het lenteassortiment 

 

Deel 2 : 

13.15 uur : Diner in de Barenzaal 

Menu : - babykreeft met asperges en gewelde boter met kervel 

             - kwartel met gepaneerd boutje sesam en puree van wortel, spinazie en pijpui 

             - dessert : ijs met rode vruchten en hun coulis 

            -  koffie of thee 

Dranken zijn inbegrepen: huischampagne, witte en rode Franse of Italiaanse kasteelgebottelde 

wijnen, vers vruchtensap, water, frisdrank 

 

Zowel de receptie als het diner worden verzorgd door meesterkok Jan Wirix, de 

gerenommeerde cateraar Carpe Diem uit Tongeren. 

 

Deel 3 : aanvang 15.30 uur 

Optie 1 : C-mine expeditie : een uniek belevingsparcours met gids (duur: ongeveer 1,5 uur) 

Daal af in de ondergrond en onderneem een avontuur van 1,5 km: voel, hoor, zie, ruik en … 

ervaar. 

Een unieke wandeling voert je doorheen oude tunnels langs nieuwe, uitdagende installaties. 

Het letterlijke hoogtepunt van de tocht (optioneel) is de beklimming van de hoogste 

schachtbok van België. Vanop meer dan 60m hoogte heb je een schitterend uitzicht op de 

groene, Limburgse omgeving. 

 

Optie 2 : Verkenningstocht met gids van het Energiegebouw (duur ongeveer 1,5 uur). 

Dit gebouw is indrukwekkend gerestaureerd. Een machinezaal vol tandwielen, raderwerken 

en wijzerplaten zijn nog restanten van het mijnverleden. Hier klopte vroeger het hart van 

Winterslag. Na een zeer geslaagde renovatie kreeg het pand een nieuwe bestemming. 

 

Optie 3 : Activiteiten die je op eigen houtje en op eigen tempo kunt doen zonder gids. 

Enkele suggesties : 

 

Tuinwijk 

Met een C-mine ontdekkingskaart (te koop aan het onthaal voor 5 euro) volg je een 

beklinknagelde wandelroute door de tuinwijk van Winterslag (eventueel via de 

multiculturele en multiculinaire Vennestraat). Deze tuinwijken, waar de mijnwerkers en de 

mijningenieurs gehuisvest waren, waren hun tijd ver vooruit. 



Design- en architectuurwandeling 

Het Genkse centrum (afstand van C-mine is 3 km) heeft heel wat te bieden aan moderne 

architectuur. 

– een bijzonder bibliotheekgebouw 

– het designhotel Carbon 

– het vernieuwde stadsplein 

– het Bottagebouw 

Het Bottagebouw is een van de nieuwste paradepaardjes in het centrum. Het prestigieuze 

kantorencomplex werd ontworpen door de befaamde Zwitserse architect Mario Botta. De 

vierde verdieping biedt plaats aan de Cosmopolitan Gallery, een galerij voor hedendaagse 

kunst. Je kan er het werk bewonderen van de internationaal bekende Limburgse kunstenaar 

Koen Vanmechelen. 

Vanmechelen zal de volgende jaren onlosmakelijk met Genk verbonden zijn. Aan de villa 

van de mijndirecteur in de Genkse wijk Zwartberg wordt La Biomista gecreëerd, een 

dierenpark dat de link tussen kunst en biodiversiteit blootlegt. La Biomista zal te bezoeken 

zijn vanaf 2018. 

 

Thor Park Waterschei 

In Genk had je vroeger drie koolmijnen: naast Zwartberg en Winterslag was er ook de mijn 

van Waterschei. Op die voormalige mijnsite blijft het hoofdgebouw in al zijn 

monumentaliteit overeind. Het wordt het baken van Thor Park, een technologie- en 

wetenschapspark dat volop in ontwikkeling  is en dat net als C-mine een bijzondere site 

wordt met als codewoorden: energie, innovatie en beleving. 

 

Al deze info vind je in de toeristische infogids van Genk die verkrijgbaar is aan de balie. 

 

Deel 4 : De afsluiting is voorzien rond 17.00 uur. 

Tot afscheid bieden we u een kop koffie/thee aan met een stuk “Limburgse vlaai”. 

 

HOE INSCHRIJVEN? 

 

Gelieven onderstaand inschrijvingsformulier te mailen naar  vvalimburgsecrmarc@fulladsl.be   of 
te zenden Jeanine Broens, Kiezelstraat 88 bus 1, 3500 Hasselt 

 

U kunt kiezen uit volgende combinaties: 

 

Academische zitting + receptie (deel 1)                                           25 euro 

Academische zitting + receptie + diner (deel 1+2)                          75 euro 

Kiest u deel 1 + deel 2 + deel 3 (met optie 3) + deel 4                    75 euro 

Kiest u deel 1 + deel 2 + deel 3 (met optie 1 of 2 ) + deel 4            80 euro 

Gelieve uitdrukkelijk de optie bij inschrijving te vermelden !!! 

 

Gelieve ons uw keuze kenbaar te maken voor 31 maart 2016 en ons tegelijkertijd het 

overeenkomstige bedrag over te maken op rek.nr. BE42 9731 1890 4654 van VVA-Limburg.  

Alleen betaling geldt als definitieve inschrijving 

 

ADRES 

C-mine cultuurcentrum 

C-mine 10, bus 1 

3600 Genk 

mailto:vvalimburgsecrmarc@fulladsl.be


 

Voor oudere GPS : Evence Coppéelaan 91, Genk 

 

WEGBESCHRIJVING 

C-mine is gelegen vlakbij de E 314. Je neemt afrit 31 “Genk centrum” en draait links richting 

Genk centrum. Aan de eerste lichten volg je de pijl naar C-mine en draai je bijgevolg rechtsaf. 

Vlak na de eerste rotonde zie je C-mine aan jouw linkerkant. Als je op de eerste rotonde links 

gaat, heb je toegang tot de ondergrondse parking 1. Voor C-mine cultuurcentrum kun je best 

op de tweede rotonde naar links gaan voor toegang tot parking 2. 

Vanaf de parking volgt u de naamborden VVA. 

 

Het “verre Limburg” ligt dichterbij dan u denkt. De Limburgers heten u dan ook graag 

welkom! 

                                

Wij danken de stad Genk voor de financiële ondersteuning. 

 

 

 

Hartelijke groeten van het bestuur. 



 

 

INSCHRIJVINGSFORMULIER 

 

 

Algemene Ledendag VVA 

 

Daguitstap naar C-mine in Genk 

 

zaterdag 16 april 2016  

 

 

 

Naam en voornaam: 

 

Naam en voornaam partner: 

 

Afdeling: 

 

 

schrijft in voor de Algemene Ledendag in Limburg, C-mine in Genk, en kiest per persoon 

voor één van de volgende combinaties: 

 

x A de academische zitting en de receptie en betaalt 25 euro p.p. 

 

x B de academische zitting, de receptie en het diner en betaalt 75 euro p.p. 

 

x C de academische zitting, de receptie, het diner, deel 3 (optie 3: activiteit zonder 

gids) en de afsluiting en betaalt 75 euro p.p. 

 

x D De academische zitting, de receptie, het diner, deel 3 (optie 1: C-mine expeditie 

met gids) en de afsluiting en betaalt 80 euro p.p. 

 

x E De academische zitting, de receptie, het diner, deel 3 (optie 2: 

Verkenningstocht van het Energiegebouw met gids) en de afsluiting en betaalt 80 euro 

p.p. 
 

Gelieve het aantal gekozen combinaties in te vullen in het hiertoe voorziene vakje. 


