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Wonen op be-MINE

Mijnmuseum scoort
internationaal

OPENING
AVONTURENBERG & TODI
Registreer je op www.bemine.be en
ontvang deze nieuwsbrief ook digitaal

www.bemine.be

OPENING
TODI

AVONTURENBERG

Op zaterdag 29 oktober is het zo ver. Dan opent het indoor duikcentrum TODI,

Zondag 11 september – tijdens de jaarlijkse Mijnhappening – opende het

na een lang en intens voorbereidingstraject, haar deuren voor het publiek.

speellandschap op de Avonturenberg zijn deuren voor publiek. Sinds de

Vanaf dan kunnen zowel ervaren duikers als beginnelingen hier terecht voor

opening is de Avonturenberg alle dagen gratis toegankelijk van een half uur

een duik in de tropische onderwaterwereld. Maar TODI wordt meer dan dat …

voor zonsopgang tot een half uur na zonsondergang.

NIEUW RESTAURANT IN BERINGEN

De Avonturenberg is een unieke attractie: tussen

Filip Reynders van restaurant Het Vijgeblad legt de laatste hand aan de voorbereidingen

een woud van 1.600 houten palen zijn tal van

van het nieuwe restaurant op TODI, waar een groot aquarium de link naar het

spelelementen

recreatieve gedeelte maakt. TODI krijgt ook een aparte duikersbar, een zaal voor

vlakken nodigen iedereen uit tot klimmen, glijden,

feestjes en voorstellingen, en een ruimte die speciaal wordt ingericht voor ouders met

verstoppen en ontdekken met een eindeloze variatie

jonge kinderen. Hier is het niet nodig om braaf op je stoel te blijven zitten!

aan speelmogelijkheden.

BBQ

Ook wandelaars komen aan hun trekken met een

De site van TODI bestaat uit twee indikkers. De grote indikker werd verbouwd tot

wandeling via trappen, wandelpaden en plateaus tot het kolenplein. Onderweg

indoor duikcentrum. Onder de kleine indikker kan je binnenkort terecht voor een

zijn er rust- en uitkijkpunten.

barbecue! Met verrolbare barbecues en mobiele tap-en koelinstallaties wordt dit

is momenteel afgesloten. Er wordt een oplossing uitgewerkt hoe we de

bij goed weer een super bbq-zone!

speelveiligheid van dit onderdeel kunnen verbeteren.

VISSEN

gebouwd.

De

vele

palen

en

Eén spelonderdeel, met name de glijbaan,

De Avonturenberg is een project van Stad Beringen met de steun van Toerisme

De toekomstige bewoners van het duikcentrum, de vissen, zijn

Vlaanderen.

intussen allemaal een jaar oud. Het gaat om 28 verschillende soorten,
in totaal maar liefst 2.200 vissen! Van zodra de waterkwaliteit in

Info: Toerisme Beringen, Koolmijnlaan 203, 3582 Beringen

het duikbassin in orde is, kunnen ze het water in.

011/42 15 52, toerisme@beringen.be

RESTAURATIEWERKEN

OP be-MINE IN VOLLE GANG
Voor het bouwverlof werd een belangrijke

van het begin van de 20ste eeuw terug tot leven

fase van de restauratiewerken afgerond. Het

brengt. Momenteel zijn de restauratiewerken

waterkasteel (de toren nabij de koeltorens), de

aan de badzalen, losvloer en kolenwasserij 2 aan

indikkers (waarin duikproject TODI gevestigd is)

de gang, volumes die bestemd zullen worden

en het hoofdgebouw. Vooral dit laatste verdient

voor de school (zie verder in deze nieuwsbrief)

de aandacht, omdat het een prominente plaats

en museale functies, met name het toekomstige

inneemt op de site en de verfijnde architectuur

Mijnbelevingscentrum.
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WONEN OP be-MINE IN DE

URBAN VILLA’S
2 OF 3
SLAAPKAMERS

TUSSEN

110-124 m2

50%

VERKOCHT
“foto’s Edgard Vandebosch”

MEER INFO OVER DE RESTERENDE
APPARTEMENTEN?
CONTACTEER ONZE MAKELAARS!

ANJES DAEMS
011 42 33 80
MIJN-IMMO@ERA.BE

STEF PROOST
014 59 10 20
INFO@STEFPROOST.BE

EEN SCHOOL OP be-MINE
trum van de gemeenschap op! Het rust- en

VAN IEDEREEN EN
VOOR IEDEREEN!

verzorgingstehuis, het winkelcentrum en het

De school draagt actief bij aan een samenleving die

zwembad zijn een succes. Met het mountain-

kansen garandeert voor iedereen en die gericht is op

bikeparcours, de Avonturenberg en binnenkort

‘samen’ wonen, ‘samen’ werken en ‘samen’ leven. Ze

OMGEVING BIEDT
MEERWAARDE

de opening van de klimhal en TODI zet be-MINE

is complementair aan het be-MINE project en werkt

De nieuwe school krijgt een eigentijdse, moderne

zich nogmaals op de kaart als recreatieve to-

integrerend. Een school in een veilige, vertrouwde

infrastructuur die multifunctioneel wordt benut

taalbestemming.

en nabije omgeving bevordert het welbevinden van

en de brede leef- en leeromgeving maximaal

De mijnsite eist haar vroegere plek als cen-

is een doel dat perspectief geeft op een hoopvolle
toekomst.

kinderen. Ze versterkt het woonproject en creëert

ondersteunt. De aanwezigheid van recreatieve

Het Mozaïek en De Horizon, de 2 vrije basisscholen

waardevolle synergieën met de vernieuwde mijn-

en educatieve componenten in de onmiddellijke

van Beringen-Mijn, verhuizen na de renovatie van

site. De school is van iedereen en voor iedereen!

omgeving van de school zijn een meerwaarde

het badzalengebouw naar de mijnsite. Die staat

voor de leerkrachten, de kinderen en hun ouders.

van veel van onze kinderen in het verleden hebben

INZETTEN OP
DIVERSITEIT

geleverd. Met de komst van een school op deze

Leven en leren in diversiteit zijn een troef waarop

ondersteunen de leerkrachten op pedagogisch-

plek maakt hard labeur plaats voor lachende

de nieuwe school ten volle inzet. Een school op een

didactisch

kinderen, wordt het verleden toekomst en

unieke locatie die maximale ontwikkelingskansen

schoolklimaat en bieden kinderen de kans om hun

brengen we jongeren in contact met het historisch

biedt aan alle kinderen, en die burgers vormt tot

horizon te verruimen.

erfgoed.

kritische volwassenen met een open geest voor

symbool voor het harde werk dat de voorouders

de hedendaagse multiculturele samenleving. Dat

Het zwembad, het Mijnmuseum, het rust- en
verzorgingstehuis

en

vlak,

de

creëren

groene
een

omgeving
aangenaam

Schoolbestuur Het Mozaïek en De Horizon
DE MIJNSITE VAN BERINGEN be-MINE
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MIJNMUSEUM
BERINGEN SCOORT INTERNATIONAAL

“foto’s Jonathan Vaes”

Het rijke verleden van be-MINE laat niemand

echte mijntrein. Geen wonder dat meer en meer

onberoerd. Het Mijnmuseum krijgt jaarlijks dan

buitenlandse toeristen zich laten bekoren door

ook heel wat bezoekers uit binnen- én buitenland

het Limburgse mijnpatrimonium. Daar mogen we

OOK OP JE
GSM:
DE APP!

over de vloer. Het museum ademt geschiedenis,

terecht fier op zijn!

De voorbije maanden heeft het Mijnmuseum een

maar er is meer dan dat. Je kan het verleden zelf
gaan ervaren in een ondergrondsimulatie …

SUCCESVERHAAL

ONDERGRONDSIMULATIE
Bezoekers van het Mijnmuseum komen alles

app ontwikkeld die je bezoek aan het museum
ondersteunt. De iPod-tour ‘Mijnmuseum’ is vanaf
oktober gratis te downloaden in de App Store en
Google Play. Zeker de moeite!

Het Mijnmuseum is, met jaarlijks maar liefst 30.000

te weten over het ontstaan van steenkool, het

geïnteresseerden, op toeristisch vlak een schot in

werken boven en onder de grond, het sociale leven

PRAKTISCH

de roos. Bezoekers hangen aan de lippen van de

in de cité en de woelige stakingsperiode. Maar

Voor openingsuren, prijzen en andere info over het

ex-mijnwerkers die hun verhalen vertellen. De

daar blijft het niet bij. Samen met een gids kan je

Mijnmuseum en de Mijnzondagen:

grootste industriële erfgoedsite van Vlaanderen

hier aan den lijve ondervinden hoe er honderden

Mijnmuseum Beringen

laat elke keer opnieuw een diepe indruk na. De

meters onder de grond werd gewerkt. De gids

Koolmijnlaan 201, 3582 Beringen

iPod-tour in vijf talen en het gezinsspel Mijn

neemt je mee naar de ondergrondsimulatie, waar

+32 11 42 15 52

Verhaal maken je bezoek compleet. En dan zijn er

het verleden opnieuw tot leven komt.Een beleving

www.mijnmuseum.be

nog de speciale Mijnzondagen, waarop je een kijkje

die nog lang blijft nazinderen!

www.facebook.com/het.mijnmuseum

kan nemen in de historische gebouwen zoals het
badzalencomplex, gevolgd door een ritje in een

Events be-MINE najaar 2016
Mijnzondagen:
2 & 16 OKTOBER
Openingsweekend TODI:
29 & 30 OKTOBER
KBC Industrial Night Run:
15 OKTOBER
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Dag van verzet tegen extreme armoede:
19 OKTOBER
Winterwandeling op terril:
10 DECEMBER

Brunch/party ten voordele van
vzw Benjalien
13 NOVEMBER
Inschrijven via: ilska@hotmail.be

