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KATTEVENNEN

1. C-mine - C-Mine 10 bus 2
2. Station - Europalaan 45
3. Bokrijk - Fietsenstalling via Parking 1
4. Kattevennen - Planetariumweg 18

1. C-mine Crib - C-Mine 12
2. Kattevennen - Eetcafé Kattevenia
3. Centrum - Fruitmarkt
4. Centrum - Taverne Patio - Rootenstraat 11
5. Bokrijk – Trobbiani’s Place Genk – Hasseltweg 475  
    (verplichte consumptie)

Visit Genk / C-mine bezoekersonthaal

1. Ambiance café Bagatel - Zandoerstraat 6
2. Eetcafé Kattevenia - Kattevennen 12
3. Taverne De Krater - Planetariumweg 18
4. De Sintel – Landwaartslaan 62
5. Roots Pub – Landwaartslaan 59

1. Kattevennen Corpus - Planetariumweg 18
2. Molenvijverpark Camp Carré - Molenstraat z/n
3. Thor Park - André Dumontlaan 67 (overdekt)
4. Nomadland - Meeuwerstraat
5. C-mine - C-Mine 10 bus 2
6. SportinGenk Park - Emile Van Dorenlaan 144
7. Heempark - Hoogzij 7
8. Domein Bokrijk
9. Emile Van Dorenmuseum - Henri Decleenestraat 21

1. Thor Central - Thor Park 8000
2. Fietspunt Station - Europalaan 45
3. Bokrijk - Bokrijklaan 1
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Keramiek Studio K&Z is een authentiek keramiekatelier 
gerund door Yolande Schreurs. De studio is gelegen in een 
authentiek gebouw uit 1930 op de Vennestraat, dichtbij 
C-mine. Yolande maakt voornamelijk gebruikskeramiek. Het 
volledige proces kan je ter plaatse bekijken. Bij het atelier 
ligt ook een winkeltje; de stukken die verkocht worden zijn 
uniek en handgemaakt. Regelmatig geeft ze basisworkshops 
waarbij klanten hun eigen creativiteit naar boven halen.  
Ontdek tijdens deze workshops je innerlijke kunstenaar en 
ga creatief aan de slag!

Mede door zijn fascinatie voor solitaire bijen en vlinders is 
imker Albert Reynaers sinds 1980 vrijwilliger in ’t Heempark. 
Albert werkt met het ras Carnica, een zachtaardige bij, 
die zeer geliefd is bij imkers. Het park beschikt over een 
prachtige bijenhal die uniek is in Limburg. Albert geeft sinds 
jaar en dag lezingen en workshops. De Bijenhal is tijdens 
zomerse zondagen ook toegankelijk voor het publiek. Vergeet 
zeker niet een kijkje te nemen wanneer je nog eens door het 
Heempark aan het wandelen bent!

Gelegen in het centrum van Genk, vind je juwelier Goudskool. 
Hier kan je door Jill – een jonge gepassioneerde goudsmid 
– op maat gemaakte juwelen laten samenstellen. Ook voor 
originele verlovingsringen, trouwringen  en ander maatwerk 
ben je bij Goudskool aan het juiste adres. Jill werkt met 
assen, geboortestenen, persoonlijke graveringen of zelfs met 
moedermelk. Daarbovenop mag je zelf jouw uniek ontwerp 
bepalen. Of geef je oude sieraden een nieuw leven door ze 
mee te nemen naar Jill haar winkel: zij kan deze verwerken 
tot een volledige nieuwe creatie. Herstellingen en verkoop van 
oud goud zijn ook mogelijk. Kortom, Goudskool is zeker het 
ontdekken waard.

Een prachtige collectie boeken voor ieders smaak. Boeiende 
expo’s, auteurs en illustratoren die je een inkijk gunnen in 
hun wondere wereld. Een streepje livemuziek op vrijdag. Plus 
een architectuur waar je stil van wordt. Dat is de bib van Genk, 
een warme, uitnodigende plek voor grote en kleine mensen 
die hunkeren naar nieuwe verhalen. Een cocon van rust in 
een wereld vol ruis. Vanaf 1 mei 2022 kan je kennis maken 
met de verborgen schatten van het groene stadscentrum. Een 
schatkaart met leuke opdrachten leidt je langs 10 pareltjes 
van plekken met een verhaal. Een heerlijk woorden- en 
beeldenbad!

In de Molenstraat tref je The Gallery, waar kunstenaars een 
expositieplatform vinden. Met ongeveer om de drie weken 
een nieuwe tentoonstelling is The Gallery een plek waar 
veel beweegt. The Gallery is een inclusieve expositieruimte 
waar kunstenaars en creatievelingen uit Genk en omstreken 
terecht kunnen om hun werk aan de buitenwereld te tonen. 
The Gallery toont diverse disciplines en werken, waar zowel 
nieuwe stemmen in het veld als een oudere garde een kans 
krijgen. Samen met de Kunstenarij wil Team The Gallery 
een toegankelijke plek aanbieden waar de deur openstaat 
voor zowel een kunstminnend publiek, als kunstzinnige 
uitspattingen en creatieve ideeën. 

In wisselende tentoonstellingen vertelt het Emile 
Van Dorenmuseum het verhaal van meer dan 450 
landschapschilders die in de jaren 1840-1940 het landschap 
van de Limburgse Kempen op doek vereeuwigden. Het 
museum is ondergebracht in villa Le Coin Perdu, de 
voormalige kunstenaarswoning van Emile Van Doren (1865-
1949). Als huis van landschap en kunst kijkt het museum niet 
alleen terug naar het verleden, het is ook een residentieplek 
voor hedendaagse kunstenaars die zich laten inspireren door 
hun voorgangers en het landschap van vandaag. 

Een creatieve werk- en ontmoetingsruimte voor jonge 
denkers en makers. Ontwerperscollectief GERAAS gaat 
in samenwerking met Stad Genk en LUCA School of Arts 
leegstand tegen in het centrum van Genk. Het pand van de 
voormalige Trioscoop op de Rootenstraat, waar ook jarenlang 
een kledingwinkel in huisde, is een culturele hotspot 
geworden. Het Werkhuis biedt atelierruimte voor jonge 
kunstenaars en ontwerpers, en organiseert expo’s waarin 
het werk van deze en andere creatievelingen tentoongesteld 
wordt. Kom langs en zie met eigen ogen wat de nieuwste 
generatie kunstenaars te bieden heeft. Kom lezingen en 
workshops volgen, tentoonstellingen bekijken of neem een 
kijkje in het atelier!

Op de fundamenten van het mijnverleden en de oude 
dierentuin van Zwartberg ontdek je LABIOMISTA, een 
evoluerend kunstwerk dat je meeneemt in de unieke visie 
van kunstenaar Koen Vanmechelen over identiteit, fertiliteit 
en bioculturele diversiteit. Door het groene terrein van 24 
hectare loopt een pad dat passeert langs Vanmechelens 
kunstwerken, installaties en de dieren die een essentiële 
rol spelen in zijn werk. Nood aan een break? Wie weet staan 
de luifels van de pipowagens van het buurtpark Nomadland 
open, dat ligt vlak aan LABIOMISTA. Regelmatig worden er 
lokale food & drinks geserveerd.

Uitstalling The Villa - een voormalige dokterswoning in 
Victoriaanse stijl - focust op een unieke combinatie van 
schilderijen, tekeningen en sculpturen. Het is een perfecte 
plek om hedendaagse kunst te ervaren in combinatie met 
een intrigerende omgeving. Je kan in Uitstalling The Villa 
terecht voor tijdelijke tentoonstellingen, maar je krijgt ook de 
mogelijkheid om de privécollectie van curator Danny Weckx 
te bewonderen. Werken van Pablo Picasso, Louise Bourgeois, 
Koen Vanmechelen, Dylan Lewis, Nicolas Party, Man Ray, 
William Kentridge, Gilbert & George, Dana Schutz en Julian 
Opie vonden hier een nieuwe thuis.

Uitstalling The Gallery legt de klemtoon op internationaal 
bekende artiesten uit Zuid-Afrika. De galerij startte in 2019 met 
een soloshow van Anton Smit en programmeert nu continue 
tweemaandelijkse tentoonstellingen van inspirerende 
kunstenaars. In 2022 is het uitkijken naar indrukwekkende 
exposities van sterk opkomende en gevestigde artiesten. 
Met onder andere de rebelse Kendel Geers en Zanele Muholi, 
die reeds exposeerde in Tate Modern, staan er alvast twee 
kleppers van formaat op het programma. Noteer ook 1 april in 
je agenda. Dan start ‘Uitgestald-1’, een groepstentoonstelling 
van de 18 meest beloftevolle Limburgse kunstenaars, en dit 
in samenwerking met Koen Vanmechelen.

Door het prestigieuze Amerikaanse Time Magazine bekroond 
tot één van de mooiste plekjes op aarde. ‘Fietsen door het 
Water’ in Bokrijk is een unieke fietsbeleving waarbij je meer 
dan 200 meter dwars door een vijver van de Wijers in Bokrijk 
Park (knooppunt 91) fietst. Met het water op ooghoogte ervaar 
je de natuur in de toppen van je tenen. In de verte zie je de 
historische gebouwen van het Openluchtmuseum Bokrijk. De 
Duiventoren in het Openluchtmuseum is ingericht als tweede 
uitkijkpunt. Goed voor een panoramisch uitzicht over de 
vijvers van natuurgebied De Wijers.

Casa Otium is ideaal gelegen langs de fietsroute tussen 
knooppunten 71 en 72. De eigenaars hebben een pipowagen 
omgetoverd tot een ware B&B. Ook beschikt Casa Otium over 
een prachtige beeldentuin en een open klei-atelier. Casa 
Otium staat garant voor lokaal vakmanschap. Elk tuinobject 
is eigenhandig gecreëerd, vaak met gerecycleerd materiaal. 
Neem zeker eens een kijkje of steek zelf je handen uit de 
mouwen. Om je eigen unieke tuinbeeld te maken in klei, kan 
je deelnemen aan workshops in hun atelier.

Bij imkerij ’t Fleurtje wordt op een zeer ambachtelijke 
manier honing geproduceerd. De bijen worden uitsluitend 
op natuurlijke drachten geplaatst om honing te verkrijgen, 
en staan dan ook hoofdzakelijk in natuurgebied. De honing 
wordt door imker Freddy zelf geoogst en op een professionele 
manier verwerkt. De verschillende soorten honing variëren 
van wilgenhoning, fruit, koolzaad, acacia, linde, heide en pure 
raathoning waar geen mensenhand is aan geweest. Jaarlijks 
helpt Freddy een aantal startende imkers op weg en leidt hun 
op om de ambacht door te geven naar volgende generaties. 
Ook is het heerlijk vertoeven tussen de bloemen en groenten 
in de wilde bijentuin. 

Trek je wandelschoenen aan en kom naar het Heempark. Deze 
groene oase ligt tussen het centrum van Genk en Kattevennen. 
Kuier er langs de vijvers en hooilanden. Geniet van de orde in 
de kruiden-, fruit- en groentetuinen. Je kan er lunchen aan een 
van de picknickbanken of iets lekkers bestellen bij de bistro. 
Kinderen leven zich uit in de avontuurlijke speeltuin. Wie op 
zoek is naar nóg meer avontuur kan het laarsjesparcours 
volgen doorheen wilgentunnels, het bosje, de natte omgeving 
en de grote vijver. Het Heempark heeft ook een aantal 
enthousiaste gidsen die je alles kunnen vertellen over de 
natuur. 

In  het  Mijndepot wordt de geïnteresseerde bezoeker rondgeleid 
doorheen een reconstructie van de oude mijngangen. Dat 
gebeurt onder leiding van ervaringsdeskundigen die de harde 
mijnarbeid aan den lijve hebben ondervonden. Het Mijndepot 
beschikt ook over een aangename ontmoetingsruimte waar 
de bezoekers in contact komen met personen gelieerd aan 
de mijnnijverheid. De vereniging die dit alles organiseert, 
VZW MIJN-VERLEDEN, staat garant voor verschillende 
manifestaties per jaar, die de geschiedenis van de Limburgse 
steenkoolnijverheid levendig houden. Een intrigerende 
ervaring verzekerd!

De natuur én het heelal beleven? Kattevennen! Niet alleen 
heb je van hieruit toegang tot het Nationaal Park Hoge 
Kempen, je bent hier ook aan het juiste adres voor een reis 
door de kosmos. Hier koop je je ticket voor een ruimtereis 
in de Cosmodrome, onthaast je in Corpus, de gedroomde 
picknickplek en klim je naar de sterren via de bliksemtrap. 
Via de unieke Stokkenmanroute kan je het bos in Kattevennen 
volop beleven. Kattevennen is ook een paradijs voor fietsers 
en bovendien aangesloten op het Limburgs fietsroutenetwerk. 
Wat je ook doet, the sky is the limit.

Design Conceptstore is ontstaan door twee jonge ondernemers 
Bryan Joris en Glenn Senden. Het is een belevingswinkel met 
lokale en ecologische producten gefocust op exclusiviteit. Er 
is ook altijd een mogelijkheid om producten te personaliseren 
door middel van een lasercutter. Bryan en Glenn ondersteunen 
samen een twintigtal andere ondernemers door ze fysiek 
onder de mensen te brengen in hun winkel. Langs de andere 
kant helpen juist deze ondernemers hun door constant leuke 
en nieuwe producten te leveren voor het inkleden van Design 
Conceptstore. Zeker een bezoek waard!

Het Mekka voor violisten, altisten en cellisten in Genk en 
omstreken. Zowel beginners, gevorderden als profs zijn 
bij Ludo Wevers – met reeds 40 jaar ervaring -  op het 
juiste adres. Klanten kunnen terecht voor restauraties en 
herstellingen van strijkinstrumenten. Ook verkoopt Ludo 
kwalitatieve instrumenten, zowel nieuw als tweedehands. 
Bovendien is er de mogelijkheid om degelijke en puntgave 
studie instrumenten te huren of om strijkstokken te verharen. 
Naast de verkoop van instrumenten heeft het vioolatelier van 
Ludo Wevers een uitgebreid gamma aan snaren, koffers en 
onderdelen.

Bijzonder design, unieke juwelen en verrassende 
kunstobjecten. Oja is een concept store waar de liefde voor 
ambacht en originaliteit van afspat. Bezielster Denise Gielen, 
zelf architecte en juweelontwerpster, presenteert regelmatig 
nieuw en niet-zo-alledaags talent. Van eigenzinnige oorbellen 
van some.thing(s) INSIDE tot lederen accessoires van Mieke 
Dierckx of kunststoffen krukjes van Haute Cuisine: Oja is 
naast een winkel ook een galerie én atelier.

BRAUW is een stadsbrouwerij en bar die een 
ontmoetingsplaats wil zijn voor iedereen met een passie 
voor brouwen en bier. In de BRAUW-bar verwelkomen Joris 
en Ward iedereen met goesting om van lokaal craftbier te 
genieten. Je vindt er een divers gamma,  met passie gemaakt. 
Laat je door zytholoog Ward adviseren met een bier aangepast 
aan jouw verwachtingen. Of misschien wil je wel genieten van 
de paired flight, waar je kennis maakt met mooie bier-food-
combinaties. BRAUW is een unieke brouwerij in België waar 
je jouw bier zelf kan brouwen. Joris staat natuurlijk klaar om 
je te begeleiden en ondersteunen waar gewenst. Daarnaast 
brouwt de brouwmeester ook enkele huisbieren en worden 
er lekkere bieren gemaakt voor andere horecagelegenheden.

Marylène Madou werd begin 2017 opgericht in België, 
genoemd naar de ontwerpster zelf. Het merk werd gelanceerd 
met een succesvolle collectie zijden foulards, en tot op 
vandaag is print nog steeds het ultieme uitgangspunt voor 
elke collectie. Elke textielprint wordt in in-house gemaakt 
door Marylène zelf. Iedere print is opgebouwd uit haar eigen 
tekeningen, schilderijen en digitale illustraties. Dit is wat 
een Marylène Madou-print uniek maakt. Je kan de volledige 
collectie accessoires en kleding terug vinden in haar shop op 
de Klokstraat. Marylène gaat regelmatig collaboraties aan 
met andere Belgische modebedrijven, zoals Café Costume.

BIJENHAL HEEMPARK - HOOGZIJ 7
JULI EN AUG - ZONDAG GEOPEND 14:00 - 17:00
WWW.HEEMPARK.BE/BIJENHAL

DESIGN CONCEPT STORE, SHOPPING 1
MA TEM ZA 09:30-19:00
WWW.DESIGNCONCEPTSTORE.BE

BIBLIOTHEEK GENK, STADSPLEIN 3
MA TEM VRIJ 10:00-18:00 / ZA 10:00-16:00
WWW.BIBLIOTHEEKGENK.BE

THE GALLERY, MOLENSTRAAT 7
OPENINGSUREN ZIE WEBSITE
WWW.THE-GALLERY.BE

MALPERTUIS, MOLENSTRAAT 24
MA 14:00-18:30 / DI TEM VRIJ 09:30-18:30 / 
ZA 09:30-18:00
WWW.BOEKHANDELMALPERTUIS.BE

VIOOLATELIER LUDO WEVERS,  
HUISBAMPTSTRAAT 11
DI TEM VRIJ 14:00-18:00  
OF NA AFSPRAAK +32 (0)89 36 22 26

LABIOMISTA, MARCEL HABETSLAAN 50
DI TEM ZO 10:00-17:00 
AANGEPASTE UREN: ZIE WEBSITE
WWW.LABIOMISTA.BE

UITSTALLING THE VILLA, MARCEL HABETSLAAN 13
OPENINGSUREN VIA WEBSITE OF OP AFSPRAAK
WWW.UITSTALLING.COM

UITSTALLING ART GALLERY,  
MARCEL HABETSLAAN 26
DI TEM ZA 13:00-17:00
WWW.UITSTALLING.COM

FIETSEN DOOR HET WATER, BOKRIJK
WWW.DEWIJERS.BE / WWW.BOKRIJK.BE

CASA OTIUM, GRACHT 27
OPENINGSUREN: JULI EN AUGUSTUS  14:00-18:00 
WWW.CASAOTIUM.COM

’t FLEURTJE, SPOORSTRAAT 11
OPENINGSUREN ZIE WEBSITE
WWW.IMKERIJTFLEURTJE.SIMPLESITE.COM

HEEMPARK, HOOGZIJ 7
OPENINGSUREN ZIE WEBSITE
WWW.HEEMPARK.BE
*park, speeltuin en tuinen zijn altijd toegankelijk.

*Museum en museumtuin vrij te bezoeken.

MIJNDEPOT, ANDRÉ DUMONTLAAN 67
DI TEM ZO 13:00-18:00
WWW.MIJNDEPOT.BE

TOEGANGSPOORT KATTEVENNEN
OPENINGSUREN ZIE WEBSITE
WWW.KATTEVENNEN.BE

BRAUW, MOLENSTRAAT 37/1 
WOE 14:00-22:00 / VRIJ-ZAT 14:00-00:00
WWW.BRAUW.BE

MARYLÈNE MADOU, KLOKSTRAAT 27
MA-WOE 13:00-18:00 / DO-VRIJ 11:00-18:00 
ZA 10:30-18:00
WWW.MARYLENEMADOU.BE

GOUDSKOOL, MOLENSTRAAT 16
DI TEM ZA 10:00-17:30 / DO 12:30-17:30
WWW.GOUDSKOOL.BE

KERAMIEKSTUDIO K&Z, VENNESTRAAT 141
MA 09:00-12:00 & 13:00-18:00 / 
DI TEM VRIJ 09:00-18:00 / ZA 09:00-16:00
WWW.SCHREURSYOLANDE.BUSINESS.SITE

EMILE VAN DORENMUSEUM, 
HENRI DECLEENESTRAAT 21
DO TEM ZO 14:00-18:00
WWW.EMILEVANDORENMUSEUM.BE

OJA, VENNESTRAAT 145
WOE TEM VRIJ 14:00-18:00 / ZA 11:00-17:00
WWW.OJA.BE

HET WERKHUIS, ROOTENSTRAAT 33
OPENINGSUREN ZIE WEBSITE
WWW.WERKHUISGENK.BE
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Achter de sierlijke, Engels ogende gevel van Malpertuis tref je 
de hemel op aarde voor boekenliefhebbers. Bezieler Jan Feys 
startte 25 jaar geleden als onafhankelijke boekhandelaar naar 
eigen smaak en aanvoelen. Dwaal rond in de verschillende 
kamers en snuister in het rijke aanbod aan (non-)fictie, 
reisgidsen en kinderliteratuur. Wil je de laatste nieuwe must-
reads of tips, dan wijzen Jan en zijn medewerkers je de juiste 
boeken aan. Malpertuis is één van de laatste onafhankelijke 
boekhandels in België, een plek om te koesteren.

Intrigerende vakmensen, uitdagende ateliers, ongeremd 
spelplezier, sfeervolle evenementen, handige themaroutes, 
historische taferelen: het Openluchtmuseum Bokrijk bruist 
vanaf het begin van de paasvakantie als nooit tevoren. Mét 
een vaste programmatie zodat je jouw favoriete scènes 
en ontmoetingen vlot in je bezoek plant. Bezoek de fraai 
gerestaureerde huizen en stap in taferelen van honderd jaar 
geleden. Duik in een futuristische zoektocht met augmented 
reality. Onderscheid je in de Speelschuur met tijdloze 
volksspelen. Scherp je eigen vakmanschap aan in onze 
ateliers. Krijg inzicht in de bierbrouwkunst. Bewonder ‘live’ 
de kennis en techniek van de expert-restaurateurs. En laat 
je vertederen door historische dierenrassen. Meer dan ooit 
maak je het hier écht mee … op jouw maat!

OPENLUCHTMUSEUM BOKRIJK, BOKRIJKLAAN 1
DI TEM ZO 10:00-18:00 
(VAN 2 APRIL T.E.M. 2 NOVEMBER)
WWW.BOKRIJK.BE

Architectuur en industrieel erfgoed, ze versterken mekaar op 
C-mine. De uitgestrekte site is een eindeloze inspiratiebron. 
Het jaarrond staan er boeiende tentoonstellingen, 
voorstellingen en projecten op het programma. De ideale 
plek om even uit te rusten op een terras met zicht op de 
imposante schachtbokken. Of voor een creatieve duik in het 
mijnverleden, in C-mine expeditie. Wandel ook zeker het 
Energiegebouw binnen, hier ligt het bezoekersonthaal van de 
stad: een bron van inspiratie voor je bezoek aan Genk. Volks 
genieten doe je in de nabijgelegen Vennestraat, de Straat van 
de Zintuigen, daar krijg je de hele wereld op je bord.

C-MINE, C-MINE 10 BUS 2
MA 13:00-17:00 / DI TEM ZO 10:00-17:00 
(Openingsuren bezoekersonthaal)
WWW.C-MINE.BE

1 6

Interieurarchitecte en meubelontwerpster Gilberte Claes heeft 
een voorliefde voor Scandinavisch design en cureert Galleriet 
als een platform voor pure, noordelijke esthetiek én cultuur. 
Ze presenteert Finse, Noorse en Deense collega-ontwerpers 
gecombineerd met ‘Cirklen’n, haar eigen productlijn voor 
tafelaccessoires. Neem een kijkje in Galleriet Finse, het 
aanpalende pand, waar authentieke Scandinavische meubels 
in Funkis stijl worden tentoongesteld.

GALLERIET, VENNESTRAAT 187
WOE TEM VRIJ 13:00-18:00 / ZA 14:00-17:30
WWW.GALLERIET.BE

3

109 11 12

Sinds 2001 is Hilde Baar professioneel actief in de 
kaderindustrie. Sinds oktober vorig jaar is ze als zelfstandige 
gestart met haar zaak ‘KADRA’ op de Vennestraat. 
Professioneel advies omtrent lijst, passe-partout en glas 
zorgen voor essentiële meerwaarde. Bovendien biedt Kadra 
een ruime keuze  aan wissellijsten  in vele materialen en 
formaten. Neem zeker ook een kijkje in de showroom voor 
een stijlvolle afwerking. Bovendien biedt KADRA sporadisch 
ingelijste kunstwerken of objecten aan van gekende 
kunstenaars. Voor een hoogwaardige print van eigen 
kunstwerken of foto’s ben je bij KADRA aan het juiste adres.

KADRA, VENNESTRAAT 112
DI TEM VRIJ 10:00-17:00 / ZA 12:00-16:00
WWW.KADRAGENK.BE
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Met zijn serie hardporselein verwierf kunstenaar en keramist 
Piet Stockmans internationale bekendheid. De ene keer 
bedekt met een laagje glazuur, de andere keer robuust, soms 
hagelwit, dan weer met een blauw accent – kenmerkend 
Stockmansblauw – maar altijd discreet en sober. Het 
handwerk van deze grootmeester combineert ambacht met 
experimenteel minimalisme in zijn puurste vorm. In de 
shop vind je zowel toegepast werk zoals servies, maar ook 
kunstobjecten uit porselein. Bovendien vinden er in de galerie 
regelmatig tentoonstellingen plaats.

STUDIO PIETER STOCKMANS , C-MINE 100 BUS 2
WOE-DO 10:00-17:00 / VRIJ 10:00-15:00 / 
ZA EN 1e ZO VAN DE MAAND 14:00-17:00
WWW.PIETSTOCKMANS.COM

2 7 8

27

26

Deze tour brengt je naar de mooiste 
plekjes in Genk en leert je de Genkse 

vakmannen & -vrouwen kennen.

*tuin en atelier geopend


