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Oude elektriciteitscentrale wordt klimhal

Gitaren, Hip Hop
& Dance 6 & 7 mei

KLIMMEN, DUIKEN
FEESTEN & CULTUUR
be-MINE HEEFT HET ALLEMAAL
Registreer je op www.bemine.be en
ontvang deze nieuwsbrief ook digitaal

www.bemine.be

OUDE ELEKTRICITEITSCENTRALE WORDT KLIMHAL

THE ULTIMATE

DIVING

E X P E R I E N C E
ER WORDEN
CONTINU MEER DAN
100 ROUTES UITGEZET,
IN ALLE MOEILIJKHEIDSGRADEN.

be-MINE

KLIMHAL

In het najaar van 2016 opent indoor duikcentrum

en

Jan

In de klimhal kunnen zo’n 40 touwgroepen

TODI op be-MINE de deuren. Dit wordt het

Larosse

tegelijkertijd klimmen (“top rope”). Er worden

eerste snorkel- en duikcentrum in Europa,

tekenden op

continu meer dan 100 routes uitgezet, in alle

waar je in veilige en optimale omstandigheden

19 februari een

moeilijkheidsgraden. De tophoogte van 18 meter

kan duiken of snorkelen tussen tropische

samenwerkingsover-

betekent dat er klimroutes tot 25 meter klimlengte

zoetwatervissen.

eenkomst voor de realisatie van een indoor klim-

kunnen zijn (rekening houdend met de graad van

hal in de voormalige elektriciteitscentrale. Sa-

overhang).

men met Mijn Zwemparadijs, de Avonturenberg,

Dirk Heylen en Wouter Schoovaerts, zaakvoerders
TODI: “Terwijl er op de werf de afgelopen maanden

trum Todi zet dit project be-MINE nogmaals op

TRAININGSMOGELIJKHEDEN

de kaart als recreatieve totaalbestemming. Van-

Vlak naast het klimcentrum biedt onder andere

de vissen. Die zijn nu in opkweek bij Aquabeek in

af eind 2016 zijn zowel geoefende als onervaren

de 50 meter hoge schachtbok in de toekomst een

Nederland, in water met een constante temperatuur

klimmers hier welkom voor een topervaring.

waaier aan trainingsmogelijkheden: via ferrata,

van 23 graden. Dat wordt ook de temperatuur van

abseilen, outdoor klimmen, industriële technieken,

het water in de duikbassins.”

het mountainbikeparcours en indoorduikcen-

De samenwerking met Jan Larosse is geen toeval:

… Zowel recreanten als professionals (bedrijven,

hij is de drijvende kracht achter de indoor klimmuur

hulpverlenders, …) kunnen zich hier bijscholen.

Olympia in Hasselt. Met het nieuwe klimproject in

hard gewerkt werd, waren we achter de schermen
volop bezig met de voorbereiding van de komst van

GRAPPIG WEETJE
“Om het voeren van de vissen vlot te laten verlopen,

naar avontuurlijke vrijetijdsbeleving waar men het

HERBESTEMMING
MIJNERFGOED

hele jaar door terecht kan.

Het klimproject komt in een deel van de

eten. Zo hopen we dat de vissen binnenkort weten

compressoren- en turbinehal van de voormalige

wanneer het hun beurt is, en komen ze niet allemaal

Beringen wilt hij inspelen op de toenemende vraag

VOOR ELK WAT WILS

werken we met geluiden: elke groep vissen heeft
een eigen geluid en krijgt op een ander tijdstip te

elektriciteitscentrale. De aanzienlijke vrije hoogte

tegelijkertijd. Op die manier kunnen ook de kleine

De eerste fase van het project omvat een indoor

van 18 meter maakt van deze hal de geknipte

visjes rustig eten”.

klimfaciliteit. In een tweede fase volgen de outdoor

locatie. De totale investering bedraagt 1,65 miljoen

klimactiviteiten.

euro en is goed voor 7 nieuwe jobs.

Er

komen

speciale

wanden

WERKZAAMHEDEN

voor kinderen, gericht op opleiding en recreatie.

“In juli vullen we het bassin met water. Als dat

Gevorderde klimmers leven zich uit op ongeveer

gebeurd is, kan alles beginnen draaien.

1.000m klimoppervlakte, met een tophoogte van

JAN LAROSSE

18 meter. Boulderaars vinden hun gading in de

“Het unieke kader op de mijnsite van Beringen zal

Verder zijn de restauratiewerkzaamheden aan de

“ondergrondse” boulderruimte, die een oppervlakte

aan het klimmen een aparte beleving geven.”

kleine indikker afgerond. Deze indikker dateert van

2

heeft van ongeveer 400m2.

1958, is 9 meter hoog en heeft een diameter van 22
meter. De restauratiewerken omvatten voornamelijk
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PUTROCK 2016

GITAREN, HIP HOP & DANCE
Voor het zesde jaar op rij haalt Putrock deze

6 & 7 MEI

lente muziekliefhebbers van Beringen en ver

BERINGEN

daarbuiten naar de mijnsite voor een knallend
weekend. Op vrijdag 6 en zaterdag 7 mei kan je
er terecht voor 2 dagen feest met zowel Belgisch
als internationaal talent. En dat alles in het
decor van de historische mijngebouwen.
Toon Pattyn – voorzitter vzw Between the Hills: “Acht
jaar geleden startten we Putrock op vanuit een soort
van lokale nood van de jeugd aan een eigen festival in
Beringen. De jeugdraad ging toen op zoek naar een
groep mensen die zin had om dat te doen. Een aantal

Putrock duurt opnieuw twee dagen en gaat door

daarvan is vandaag nog steeds actief in het bestuur.”

op vrijdag en zaterdag. Maar dit keer trekken we

WAAROM be-MINE
ALS LOCATIE?

op vrijdag volledig de kaart van de dance en het

TICKETS

feestgebeuren, en voorzien we een extra podium

Vrijdag 6/9 EUR

voor de danceliefhebbers.

Zaterdag 15/20 EUR

“Toen we voor de eerste editie op zoek gingen naar

Combi 18/23 EUR

een geschikte plek, wilden we een mooie locatie

Ook op zaterdag pakken we het anders aan. We

in Beringen om ons project te realiseren. En van

hebben gekozen voor twee duidelijke lijnen in de

daaruit kwam het idee: Beringen heeft altijd al de

live programmatie: stevige gitaren – het mag eens

VRIJDAG 6 MEI

traditie van het mijnverleden gekend, en heeft een

rocken – en hiphop. Doorheen de jaren waren dat

Gunther D • Skyve Soundsystem • Gestapo

prachtige industriële site. We wilden de kracht van

de twee culturen die voor Putrock het best werkten,

Knallmuzik • Partyshakerz • Vision Machine •

die locatie benutten door Putrock op het terrein van

en daarom hebben we er maximaal op ingezet. Zoals

DJ Fré • Chez • Digital Noise • Kneels • Skitz

de oude mijnsite te organiseren. We zijn blij dat be-

elk jaar besteden we ook weer veel aandacht aan de

& S.cense • Greg Lamore & Jay Lee Hudson

MINE altijd is meegegaan in dat verhaal en heeft

inrichting en de belichting. We focussen volop op

meegedacht op die piste. Een festival organiseren

beleving en kwaliteit voor de bezoekers.”

op deze locatie is immers niet vanzelfsprekend, daar
komt heel wat bij kijken.”

Combi 10 EUR* (-18 jarigen uit Beringen)

ZATERDAG 7 MEI
The Subways(UK) • Tourist lemc • Truckfighters(SW)

Minstens zo straf als de affiche dit jaar zijn de

• Woodie Smalls • John Coffey(NL) • Lefto •

ticketprijzen: de tickets van Putrock worden

Fresku(NL) • Equal Idiots • Hypochristmutreefuzz •

goedkoper ten opzichte van vorig jaar. Daarbovenop

Benefactors • Roach • AMN • Bad Habits

“Dit jaar zijn er een paar nieuwe dingen! We hebben

kunnen jongeren tot 18 jaar die woonachtig zijn in

Voor meer info: www.putrock.be

het concept van het festival een beetje aangepast.

Beringen een combiticket kopen voor slechts 10 EUR..

NIEUWIGHEDEN?

de behandeling van het roerwerk (een draaiend
mechanisme met 4 armen, dat over de grond van
de indikker sleept om het slib weg te schrapen). Dat
roerwerk kreeg een behandeling met roestwerende

C&A OPENT DEUREN
OP be-MINE BOULEVARD

en beschermende verf en heeft nu opnieuw zijn
originele en authentieke uitzicht.”

Met de opening van de C&A op 26 maart is het
laatste winkelpand op de be-MINE Boulevard

Voor meer info over het duikcentrum en de

ingevuld.

historische indikkers kan je terecht op
www.todi.be

Een mooie aanvulling op het huidige aanbod!

Voor meer info: www.c-and-a.com

DE MIJNSITE VAN BERINGEN be-MINE
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WOONZORGCAMPUS

SPORENPARK

MIJNEVENTS
2016
ZON 3 & 17 APRIL Mijnzondag
ZON 24 APRIL Erfgoeddag
ZON 1 & 15 MEI Mijnzondag
VR-ZA 6 & 7 MEI Putrock
ZA-MA 14-16 MEI Sinksenkermis &
rommelmarkt
ZON 5 & 19 JUNI Mijnzondag
VR 10 JUNI Specials Party
ZA 11 JUNI Steakdag
ZON 3 & 17 JULI Mijnzondag
ZON 7 & 21 AUGUSTUS Mijnzondag
ZON 4 & 18 SEPTEMBER Mijnzondag
ZON 11 SEPTEMBER Mijnhappening
ZON 2 & 16 OKTOBER Mijnzondag
ZA 10 DECEMBER Winterwandeling op terril

De

nieuwe

woonzorgcampus

Sporenpark

met terras, waar men medebewoners kan
ontmoeten.

aan opvangmogelijkheden voor zowel actieve

maken van de gemeenschappelijke ruimtes van

als zorgbehoevende senioren. Er zijn 104

het woonzorgcentrum, zoals de leesruimte of

kamers voor permanent verblijf, 6 kamers voor

de cafetaria. Voor maximaal comfort voorziet

kortverblijf, een beschermde afdeling en 17

Sporenpark

assistentiewoningen.

hotelformules, en zelfs een all-in formule!

WOONZORGCENTRUM

BESCHERMDE
AFDELING

Bewoners richten hun kamer in zoals zij dat mooi

Voor personen met dementie beschikt het

laten, heeft Eduard zelf voor de assistentiewoning

en comfortabel vinden, en voelen zich op die

woonzorgcentrum over een veilige omgeving in

in Sporenpark gekozen. Het lijkt voor hem of hij

manier helemaal thuis. De vele groene zones, de

de beschermde afdeling. Deze afdeling beschikt

elke dag met vakantie is. “Een chique, goed hotel.”

aangename leefruimtes en de ruime terrassen geven

over een eigen binnentuin, waar bewoners steeds

de levenskwaliteit hier een boost. De inrichting is

omringd en begeleid worden door gespecialiseerde

Eduard heeft een ruime assistentiewoning, het

warm, met veel lichtinval en een knipoog naar de

zorgmedewerkers.

eten is lekker en gevarieerd, er wordt elke dag

unieke omgeving.

Centrum

voor

Kortverblijf

kunnen

ook

verschillende

gebruik

biedt

een comfortabele, zorgzame en veilige omgeving.

een animatieteam. Familie van de bewoners is altijd

Lukt het even niet om alleen te wonen, neemt een

welkom in de gezellige cafetaria.

mantelzorger een weekje vakantie of is er nood aan
revalidatie? Bewoners in deze situatie krijgen hier

Voor meer informatie en foto’s:

begeleiding in een professioneel kader.

www.wzcsporenpark.be
Voor een bezoek of vragen:
bel naar 011 96 00 30
of mail naar info@wzcsporenpark.be

de 2 bovenste verdiepingen. Per verdieping is

be-MINE DE MIJNSITE VAN BERINGEN

waarbij veel gelachen wordt. Kortom: “Ik wil niet
alleen. Hier wordt goed voor me gezorgd.”

ruim aanbod van activiteiten onder begeleiding van
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gepoetst, er is superlieve verzorging en activiteiten
meer weg. Ik ben hier goed, voel me niet meer

kapsalon, een pedicure en een kineruimte, en een

er een grote, lichte gemeenschappelijke ruimte

Na lang aarzelen en twijfel om alles achter te

maaltijden in eigen keuken. Er zijn hier ook een
een

De 17 assistentiewoningen bevinden zich op

EDUARD THEUNIS,
BIJNA 90 JAAR.

Elke dag bereidt de keukenstaf lekkere, verse

antwoord op de nood aan tijdelijke opvang in

ASSISTENTIEWONINGEN

011 37 35 74
INFO@beMINE.BE
FACEBOOK.COM/beMINEBERINGEN

restaurant-en

AANGENAAM WONEN

CENTRUM VOOR
KORTVERBLIJF
Het

Bewoners

CONTACT be-MINE

naast de groene mijnterril biedt een waaier

Adres: Terrilpark 1, 3582 Beringen

