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2015 belooft veel goeds
voor be-Mine !

WAT MAG
JE NU
VERWACHTEN
VAN
be-MINE ?

Hier beleef jij
binnenkort uren
winkelplezier!

CHECK IT!

ONTSPANNEN
EN GENIETEN

Vertier voor jong en oud
Ga jij binnenkort aan de slag in
het nieuwe winkelcentrum
of het woonzorgcentrum?
www.bemine.be

WONEN
OP be-MINE
VANAF
206.000
EURO*
*excl. kosten.

Mijnmuseum

Mijn Zwemparadijs

Retailpark

Het Mijnmuseum dompelt je onder in het mijnver-

In juni vorig jaar opende Sportoase

Zes grote winkelketens hebben reeds

Restauratiewerken
aan monumenten

leden van Belgisch Limburg. Maak kennis met het

Mijn Zwemparadijs. Het was de eerste

een contract afgesloten met be-MINE

De restauratie van de 4 monumentale koeltorens

werk in de ondergrond en het leven rond de mijn.

grote opening op de mijnsite.

om een zaak te openen in het nieuwe

werd eind 2014 voltooid. In 2015 zal be-MINE

Herbeleef de woelige sluitingsperiode en kom al-

Voor meer info: www.sportoase.be

winkelcomplex. Het retailpark op de

de restauratie uitvoeren van het waterkasteel, het

mijnsite opent in september van dit jaar.

directiegebouw, de indikkers en de badzalen.

les te weten over de mijnstreek van vandaag! Het

DE MIJNSITE VAN BERINGEN
“De herontwikkeling van de mijnsite van
Beringen is nu op kruissnelheid. Wie vandaag
de mijnsite bezoekt zal onmiddellijk merken
dat de transformatie in volle gang is. Het
zwembad, museum en toeristisch onthaal zijn
slechts een voorbode van het geïntegreerd
toeristisch en recreatief project. Weldra
verwelkomen we de eerste bewoners op
Houtpark en nog dit jaar openen het
woonzorgcentrum en het winkelpark”

imposante mijnterrein en de gebouwen bezoeken

Duikcentrum Todi

kan via een geleide wandeling.

Het duikcentrum Todi zal één van de

zien dat de werken in volle uitvoering

Voor meer info: www.mijnmuseum.be

Info & contact

speerpunten worden van het be-MINE

zijn. Dat levert natuurlijk ook veel nieuwe

www.bemine.be, www.houtpark.be

project. Te midden van subtropische

jobs op. Het retailpark creëert 250 extra

Contact be-MINE :

vissen zal er in verwarmd water naar

jobs. Voor de invulling daarvan wordt in

Nancy Konings

believen kunnen gedoken en gesnorkeld

het voorjaar een jobdag georganiseerd.

info@bemine.be

Toeristisch Onthaal
Limburg
Toerisme Beringen vormt vandaag het nieuwe

worden. De opening van het duikcentrum

Toeristisch Onthaal voor Limburg: je vindt er in-

is voorzien eind 2016. Inmiddels werden

Avonturenberg

formatie over heel de streek. In januari 2013 ver-

de bouwvergunning en milieuvergunning

Langs de flanken en op de top van de terril

huisde het infokantoor naar een volledig nieuwe

voor dit project aangevraagd. In een

wordt een wandel- en speelpark ingericht

uitvalsbasis: het inkomgebouw van de mijn.

volgende nieuwsbrief zullen we hier

en een permanente moutainbikepiste.

Voor meer info: www.toerismeberingen.be/

zeker meer in detail op terugkomen.

De opening is voorzien in het voorjaar

Voor meer info: www.todi.be

van 2016.

toeristisch-onthaal-voor-limburg

Koen Nulens,
algemeen direct
eu

Wie vandaag de mijnsite bezoekt zal

Koolmijnlaan 201, 3580 Beringen
011/ 37 35 74

DEZE WINKELS
KAN JE AL ZEKER
VERWACHTEN !

r be-MINE nv.

en nog veel meer...

“Beringen zal in de komende jaren een
transformatie ondergaan. We zijn ambitieus
op vele fronten. Eén van de belangrijke
ontwikkelingen is dat 25 jaar na de mijnsluiting
de herbestemming van de mijnsite nu concreet
vorm krijgt. Het project be-MINE zal de
grootste industriële erfgoedsite van Vlaanderen
transformeren tot een bestemming
waarmee we bezoekers tot over de
landsgrenzen heen naar Beringen
kunnen halen. En niet onbelangrijk,
be-MINE creëert ook nieuwe jobs
in toerisme, recreatie en de zorg. “

Burgemeester
Maurice Webe
rs
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DE MIJNSITE VAN BERINGEN BE-MINE
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OPLEVERING IN
ZICHT!

be-MINE, WAT STAAT ER IN
2015 TE GEBEUREN?
OPENING
WOONZORGCAMPUS
SPORENPARK MEI 2015

zullen het kader authentiek maken.

EERSTE FASE HOUTPARK
BIJNA GEREALISEERD
De bouw van de eerste 12 appartementen, ook

Het woonzorgcentrum “Sporenpark” opent

urban villa’s genoemd, is vandaag afgerond.

zijn deuren begin mei 2015. Inmiddels zijn de

De buitenaanleg wordt voltooid en ook de

aanwervingen lopende voor hoofdverpleegkun-

niet verkochte eenheden worden kwalitatief

digen, verpleegkundigen, zorgkundigen, ergo-

afgewerkt, zodat ze vanaf maart instapklaar zijn.

therapeut, animator, kinesitherapeut, kok en keu-

We zijn eveneens volop bezig met de inrichting

kenmedewerkers.

van een modelappartement dat geniet van
een spectaculair zicht over de groene terrils.

Ondertussen kunnen ook kandidaat-bewoners voor

Geïnteresseerde investeerders kunnen zich

het woonzorgcentrum of de assistentiewoningen

melden op het nummer: 011/ 11 37 35 74 of

zich inschrijven (011/960030).

via info@bemine.be.

Voor meer info: www.wzcsporenpark.be

BE-MINE ZOEKT
CREATIEVELINGEN VOOR
HORECA UITBATING AAN
RETAILPARK

2015 BELOOFT VEEL
GOEDS VOOR BE-MINE!
“Na de opening van Mijn Zwemparadijs in juni

WONEN OP ÉÉN
VAN DE UNIEKSTE
LOCATIES VAN
BELGIË
Op zaterdag 21 en zondag 22/03 van 14u

van vorig jaar kondigt 2015 zich veelbelovend

tot 17u organiseren wij een opendeurweekend,

aan

voor

zodat u het modelappartement kan komen

van

de

be-MINE.

Met de

opening

woonzorgcampus

bezichtigen. Ook op een ander tijdstip is dit

Wie wil shoppen op be-MINE moet op

Sporenpark, de realisatie van

uiteraard mogelijk, mits u een afspraak maakt met

tijd en stond kunnen verpozen. In het

de urban villa’s op Houtpark

onze makelaars.

zogenaamde “Ophaalgebouw” vlak naast

en het retailpark worden

Meer info?

de parking van het retailpark heeft be-

er

Surf snel naar www.houtpark.be

MINE zopas een project opgestart om een

stappen

drank- en eetgelegenheid in te richten.

herbestemming van onze

Zowel de architectuur van het gebouw als

mijnsite.”

de aanwezige machines
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opnieuw

belangrijke

gezet

in

de
check zeker ook onze facebookpagina:
https://www.facebook.com/pages/BeEerste Schepen
Anne Wouters-Cuypers

MINE/

