
 
 

Genk 
 

28-29-30 april en 1 en 2 mei 2023  

 

 
 
 
 
 

 

 
Bereikbaarheid: vanaf autosnelweg E314 Genk-Aken de afrit 32 richting Genk-
centrum. Bij de eerste rotonde links afslaan. Bij de eerstvolgende 
verkeerslichten ga je naar links, toegangspoort Kattevennen. Rechts van de 
lichten ligt het St-Jans-ziekenhuis: ZOL Campus St-Jan. Je rijdt nu het domein 
Kattevennen binnen via de Bronsbosstraat 
 
Domein Kattevennen is één van de toegangspoorten van het Nationaal Park 
Hoge Kempen met vele wandel- en fietsmogelijkheden. 
We bevinden ons hier aan het knooppunt 30 van het Limburgs 
fietsroutenetwerk. 
 
Vrijdag 28 april 2023 
 
Aankomst op de parking vanaf 12.00 uur. 
Om 18.00 uur inschrijving in taverne manege Kattevenia. 
Daar is ook de mogelijkheid om iets te eten. 
 

Zaterdag 29 april 20230 
 
Om 10.00 uur verkenningswandeling naar het centrum van 
Genk (ongeveer 3,5 km) via het Heempark, Zonnewijzerpark 
en het Molenvijverpark. 
We wandelen door shopping 1 en shopping 2 tot aan het Stadsplein om dan 
terug te keren via de Hoogstraat en Schabartstraat die momenteel een 
fietsstraat is. 
Degene die willen in het centrum blijven kunnen eventueel terugkeren met de 
bus. 
Vanaf Genk station perron 2 de bus G2 nemen tot halte Kattevennen. 
Men kan ook met de fiets naar het centum, er zijn verschillende 
fietsstallingen. 
 
Om 18.30 uur verzamelen we bij de motorhome van de organisators voor 
het aperitief. 
 
 

 

Organisatie: Hendrik & Rosette Pex (lidnr 2429)  
 
GPS: Kattevennen 15, 3600 Genk 
Coördinaten: 50.9560379 5.5322195 
 

Max. 30 motorhomes 
 



 

Zondag 30 april 2023 
 

Om 13.00 uur gezamenlijke wandeling naar de cosmodroom voor 
een 360° film: “Mars 1001”. 
Samen met zes astronauten maak je in 2031 de eerste bemande 
vlucht naar Mars mee. 
 

Aansluitend bezoeken we de sterrenwacht om door een drie meter lange 
telescoop naar de hemellichamen te kijken. Hopelijk is het dan heldere 
hemel. 
In de expo “De Oerknal” wordt je meegenomen naar het absolute begin van 
de kosmos 
en reizen we doorheen de tijd van de oerknal tot het heden. (€ 10,00/p.p.) 
 

Om 18.15 u gezamenlijk vertrek naar het restaurant “De Krater” voor het 
avondeten. (€ 35,00/pp) 

 
Maandag 1 mei 2023 
 
Allen naar het centrum van Genk voor de jaarlijkse 1-mei feesten. 
Voormiddag rommelmarkt en jaarmarkt. 
Namiddag bloemenstoet en taptoe. 
’s Avonds vuurwerk en heel de dag is de kermis geopend. 
 

 

Dinsdag 2 mei 2023 
 
11.00 uur Afsluiten van het weekend. 
 

 

MENU 
 

Hapjes 

Genker Buffet: 

Limburgse stoverij met frieten 

Italiaanse lasagne 

Griekse Salade 

Turkse aubergine met rijst 

(Vegetarisch) 

Dessertenbuffet 

 



 

 

 

 

 

• GEEN huisdieren toegelaten in het restaurant en de 
taverne 

• Huisdieren aan de leiband 

• Wij houden de parking proper 

  

Uiterste inschrijvings- en betalingsdatum:  31 maart 2023 

• parking | € 10,00 

• aperitief | € 3,00/pp 

• Cosmodroom | € 10,00/pp 

• Buffet op zondag | € 35,00/pp  

• Organisatiekost | € 2,00 


