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Waterschei: Thorpark
Startplaats
Toegangspoort Thorpark, André 
Dumontlaan 67,3600 Genk

Thorpark
Thorpark is een gebied van 10 km² achter 
de voormalige mijn van Waterschei, dat 
in 2017 werd toegevoegd aan het 
Nationaal Park Hoge Kempen. Je vindt 
hier alles wat dit park te bieden heeft: 
mijnsteenbergen te midden van heide en 
dennenbossen, een mooie beekvallei, jeneverbessen en landduinen. 

Wandeling
Aan Thorpark Central starten zes wandelingen. We kiezen de blauwe 
wandeling van bijna 8 km. We stellen voor dat je ze volgt ‘in wijzerzin’ 
(dus starten via het pad langs het mijngebouw).
De wandelingen zijn prima aangegeven. Als je toch een wandelkaart wil: 
deze routes zijn aangegeven op de wandelkaart ‘Thorpark’.

De moeite waard
• 0 km: Thor Central: de voormalige mijngebouwen werden omge-
 toverd tot een groeiend bedrijven- en wetenschapspark waar 
 technologie, onderzoek, energie en innovatie centraal staan.
• 4 km: Mijnterril Waterschei: het uitsorteren van steenkool en 
 steen gebeurde bovengronds; onbruikbare stenen werden afge-
 voerd en opgehoogd tot een mijnsteenberg of terril. De zuidelijke 
 kegel van de mijnterril van Waterschei is 
 heraangelegd tot een uitkijkpunt met unieke 
 vergezichten (de klim naar de top is een pittig 
 extraatje bovenop de wandeling).

wandelen

bewegen - onthaasten - bezinnen

maandag 20 juli

vakantie is …
… wandelen met een+

Thorpark; ook een wijds uitzicht
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Vallei van de Zijpbeek
Domein La Butte Aux Bois
Paalsteenstraat 90 te Neerharen-Lanaken 
(parking voor wandelaars).

De vallei van de Zijpbeek 
Grondwater dat uit het Kempisch 
plateau stroomt, verzamelt zich in greppels en slootjes, om uiteindelijk 
de Zijpbeek (spreek uit: ‘Ziepbeek’) te worden. Door dijkjes ontstaan 
onderweg meerdere vijvers. Reeds na 8 km mondt de Zijpbeek uit in de 
Maas. Wandelend in deze vallei, geniet je van geurende gagelstruiken, 
prachtige vergezichten en van de rust en de ruimte in één van de stilste 
plekjes van het Nationaal Park Hoge Kempen.

Wandeling
We kiezen voor de paarse wandeling, een flinke tocht van 11,2 km. Deze wan-
deling kreeg van het Duitse Wanderinstitut het label ‘Premium-wandeling’.

Onderweg
* Tegenover de parking ligt het Domein ‘La Butte aux Bois’ (‘de heuvel
   in het bos’). Dit landgoed is in 1924 gebouwd voor Ridder Lagasse de 
   Locht en zijn familie. Nu is het een exclusief hotel-restaurant.
* Koninklijk Domein Fridhem: op het meest noordelijke punt van de 
   wandeling, passeren we aan de rand van het Koninklijk Domein Frid
   hem, waarvan koning Boudewijn een gedeelte schonk 
   aan het bisdom om er een Monasterium 
   te laten bouwen. zoek.
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Wandelen met een       : helen
De eerste fase van een pelgrimstocht is ‘omschakelen’. De tweede fase 
is ‘genieten’. Doordat het pelgrimerend onderweg-zijn bij een mens heel 
wat losmaakt, komt een pelgrim ook oog in oog te staan met de minder 
mooie elementen uit zijn bestaan: ontgoocheling, kwetsuren, verdriet, 
falen … Het is goed dat dit alles naar boven komt. Want enkel dan kan 
je het verwerken en je verzoenen. De derde fase van een pelgrimstocht 
heet ‘helen’ …

Opdracht voor onderweg
–> Neem in je hart de steen weg, waar-
     onder je jouw verdriet hebt weggeduwd 
     en laat het maar naar boven komen ...
–> Geef dat lijden in je hart de ruimte om 
     emoties op te roepen; laat die emoties 
     toe, duw ze niet weg; ga in gesprek met
     je emoties, probeer ze een plaats te geven …
–> Probeer iets positief te halen uit jouw 

verlieservaringen: heb je er (na een lang proces) iets uit geleerd? Ben je 
er op een of andere wijze rijker of sterker door geworden?

..................................
Deze vakantietip is een initiatief van Zoekpunt, kerkplek in Shopping 2 te 
Genk, met de bedoeling om ideeën uit te wisselen voor een vakantie met 
een zinvolle beleving, een vakantie met een       .
Van donderdag 1 juli tot en met zondag 15 augustus is er iedere dag 
een thema dat wordt uitgelicht. Het is ook te volgen via de Facebook-
pagina @zoekpunt en de website zoekpunt.dekenaatgenk.be. 
maandag  bezinnend wandelen
dinsdag  gezond ontbijtje (link met kruidenbloemen/vruchten 
  die in de Bijbel voorkomen
woensdag  open kerk bezoeken
donderdag  quality time met de kids (leeftijd 5-10 jaar) 
vrijdag   opruimen in je huis en hoofd
zaterdag  een goed boek (inkijkexemplaar en te koop in 
  Zoekpunt en de week nadien te leen
zondag  rustdag met een inspirerende gedachte

Zoekpunt is een kerkplek in dekenaat Genk (kerken in As, Genk, Lana-
ken, Maasmechelen en Zutendaal) om te ontmoeten, prikkelen, 
informeren en winkelen (verkooppunt van Pastoraal Informatie-
centrum (de ‘winkel’ van Bisdom Hasselt). 
verboden op de openbare weg te werpen     •    zoekpunt.dekenaatgenk.be     •            @zoekpunt


