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Maaslandse 
Wijnvrienden 

Nieuwsflash! 

Met de zomeractiviteit 2017 

gaan we terug naar ons Lim-

burgs mijnverleden. 

De activiteit gaat door op de 

voormalige mijnterreinen van 

de mijn van Waterschei,  

A. Dumontlaan 114 te Water-

schei/Genk (ingang tegenover 

Brico in Waterschei) 

 

We laten jullie de mogelijkheid op 3 verschillende tijdstippen in te stappen: 

 

Om 14u vertrekt de groep om een wandeling te maken naar de mijn-

terril . (Stevig schoeisel is hier aan te raden zoniet noodzakelijk!!!) 

 

Om 15.45u openen we de festiviteiten met koffie en vlaai met daarna 

een bezoek aan het mijnmuseum. 

 

Omstreeks 18.00u /18.30u krijgen we dan een mijnwerkersmenu aan-

geboden met daarna een gezellige babbel om het jaar af te sluiten. 

Voorzie eventueel een pull, het zou in het mijngebouw wat fris kun-

nen zijn ‘s avonds. 

 

Er is één prijs voor het geheel : € 50 per persoon (zowel voor leden als 

voor de partners).    VOORZIE EIGEN VERVOER ! 
 

Inschrijven is ook op voorhand betaling via ons rekeningnummer aub. 

 

Vergeet ook niet jullie (al-of-niet) deelname te melden via het bekende ka-

naal: paul@vandinter.be vóór vrijdag 16/06/2017 omdat de organisatie al-

daar de nodige voorbereidingen tijdig moet kunnen treffen (bestelling bij 

traiteur enz…) 

Opgelet: 

Wij testen ook een eerste keer een nieuw aanmeldingssysteem dat we vanaf 

volgend seizoen gaan toepassen. Om het formulier in te vullen klik je op de 

plaats in de mail “hier klikken”. Vergeet ook niet het ingevulde formulier te 

verzenden. 

Zeker doen en probeer ook de link in de mail met het invulformulier. 

 

Namens het bestuur, J. Golsteyn, secretaris MWV vzw 

Dagorde 
Zaterdag 24 juni 2017 : Zomeractiviteit 

 

Zaterdag  24 juni 2017 

 

14.00 u 

Wandeling naar de mijnterril 

van Waterschei 

 

15.45 u 

Koffie en vlaai 

Bezoek aan het mijnmuseum 

 

18.30 u 

Mijnwerkersmenu 

Gezellig samenzijn 

 
 

Niet vergeten: 

 

Stevige schoenen  

voor de wandeling 

 

Pull voor ‘s avonds 

mailto:paul@vandinter.be


Zomeractiviteit Mijndepot Waterschei 
 

    

Wandeling Mijnterril – Mijnmuseum - Mijnwerkersmenu 

Zaterdag 24 juni 2017 
 

Om 14.00 uur werd verzameling geblazen op de parking van de Mijn van Waterschei. 

We hadden dit jaar gekozen voor een combinatie van een stukje Limburgse historie, een wandeling in 

een mooi stukje Limburg en een …. Limburgse avond, ongecompliceerd en gezellig..  

De oud-mijnwerkers van vzw Mijn-Verleden hebben het voormalig magazijn van de koolmijn van 
Waterschei omgetoverd tot een expo die een overzicht geeft van de geschiedenis en het werken in deze 
koolmijn. Ze nodigen iedereen uit voor een bezoek en rondleiding  
Waar vroeger hard gewerkt werd, heerst nu een intrigerende rust. Deze koolmijn zal een nieuwe 
toekomst krijgen als wetenschapspark. En in afwachting verzorgen de mijnwerkers er de herinnering en 
de overlevering. Straffe verhalen inbegrepen. Een wandeling naar de top van de mijnterril maakt het 
verhaal volledig. 

 
Wandeling 
 
Voor het eerste deel van deze namiddag werden de rugzakken gevuld met de nodige flessen wijn en 
daarna vertrokken we voor een wandeling van +- 6 km. Via de “mijnwerkerscité” en langs het Stadion 
van KRC Genk kwamen we aan de voet van de Mijnterril. Een stevige klim en daarna konden we 
genieten van een wijds uitzicht en … een glaasje (bekertje) Latido de Sara Garnacha Blanca.  
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Na een pittige afdaling en een wandeling over het “plankenpad”, liepen we over de werf van wat straks een 
wetenschapspark wordt. 

   
 

 
 

   
 



Koffie 
 

Na een pauze met koffie, thee of meer geestrijke dranken en een stukske vlaai, werden we in het 
Mijnmuseum verwacht. 
 

  
 

 
Museumbezoek 
 

Een introductiefilm toonde ons hoe er in de mijn gewerkt werd. Daarna werden we rondgeleid in de 
reconstructie van mijnschachten, -pijlers en -gangen, die hier opgebouwd is en waarin een schat aan 
origineel materiaal is ondergebracht (al waren de rat en het kanariepietje dan wel niet zo authentiek). 
Mede door bijpassende geluiden en de demonstratie van allerlei werktuigen kregen we toch enigszins 
een indruk over de werkomstandigheden in de mijn. 
 
  

       
 

     

 



Mijnwerkersmenu  
 
De vrijwilligers van het Mijn-Verleden toverden een stevige “mijnwerkersmaaltijd” op tafel, oerdegelijk en 
lekker, al namen we toch aan dat de mijnwerkers vroeger niet iedere dag zo’n maaltijd op tafel kregen. 
Onze wijnmeester had daar een mooie keuze rosé-wit-rood bijgezet. Daarbij nog goed gezelschap … en 
meer hebben we niet nodig. 

         

                

   



  
De vrijwilliggers kwamen los en we werden getrakteerd op Limburgse meezingers, gevolgd door enkele 
“mijnwerkersmoppen” van Paco. Ronny kon het dan natuurlijk ook niet laten en voegde er een optreden 
aan toe. Aan ambiance geen gebrek. 
…. Een mooie afsluiter van het seizoen…. 

                 

Danken we tenslotte Marc en Guy voor de prima voorbereiding en organisatie (en voor al de keren dat 

ze de terril op en af zijn gelopen). 

                                          Fijne vakantie en tot in september! 


