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Opnieuw Roller
Bike Parade
in Hasselt

Het is maandag en het is grote
vakantie. Dat betekent dat in Hasselt
het seizoen van de Roller Bike
Parade opnieuw van start gaat. U
kiest voor een korte of lange lus,
van respectievelijk ongeveer 5 en 20
km. Rolschaatsen, fietsen,
skateboards, steps en longboards,
het mag en kan allemaal. In deze
zomermaanden worden er trouwens
ook Roller Bike Parades
georganiseerd in o.a. Tienen,
Leuven en Brussel. (eco )

Vakantietocht in
Bilzen

De vakantie inzetten met een
wandeling over rustige wegen en
door verschillende natuurgebieden.
Dat kan vandaag vanuit Beverst
(Bilzen). U kiest zelf de afstand: 6,
12, 18 of 22 km. De organisatie is in
handen van wandelsportvereniging
De Schoverik uit Diepenbeek. (eco)
Vandaag, start tussen 7 en 15 uur,
aan zaal Beversheem (Zonhoeves
traat). Deelname: 1,5 euro.
X Meer info: www.walkinginbelgium.be

X Maandag, vanaf 19.30 tot 23 uur. Vertrek:
Kolonel Dusartplein. Gratis deelname.
X Alle info op www.agrollerbikeparade.be

TVL Wandelrally
in Zonhoven

Tijdens deze zomermaanden kan u
met de hele familie en op eigen
ritme Zonhoven ‘het hart van de
Wijers’ ontdekken tijdens de TVL
Wandelrally. Onderweg passeert u
heel wat mooie natuurplaatsen en
moet u natuurlijk ook vragen
oplossen. Er zijn mooie prijzen te
winnen voor de deelnemers met de
meeste juiste antwoorden. (eco)
X Dagelijks, nog tot 31/10. Vertrek aan GC
Tentakel (Kneuterweg). Wandelrallyboekje
(4 euro) te koop bij TVL (Herkenrodesingel
16, Hasselt), en in Zonhoven bij UiTpunt,
hoofdbieb, Martenshuys en ’t Cultureel.
X Meer info op www.tvl.be

Z MERXXL
De mooiste plekjes volgens onze journalisten
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Plantenexcursie
aan talud KesseltVroenhoven

De Limburgse Plantenwerkgroep
organiseert in juli en augustus
verschillende plantenexcursies. De
eerste vindt vanavond plaats langs
het Albertkanaal in KesseltVroenhoven en dat in samenwerking
met Natuurpunt Lanaken. U hoeft
echt geen specialist te zijn om mee
op deze plantenzoektocht te gaan.
Aan taluds vindt u een grote
verscheidenheid aan planten op een
kleine oppervlakte. Wandelschoenen
zijn aanbevolen. (eco)
X Vandaag, van 18.30 tot 21 uur. Start aan
De Brug van Vroenhoven
(Maastrichtersteenweg 212, Riemst).
X www.provinciaalnatuurcentrum.be/likona

X Nog tot 30 juli. Kasteel KaNeel
(Eindhoutdorp 13). Gratis toegang.
X www.uitinvlaanderen.be

Het terras van het mijnstreekmuseum
(links onder) is een goede startplaats om
het gigantische terrein van be-Mine te
verkennen. FOTO B-MINE-EASYCOPTERS

ophalen in be-Mine Boulevard,
een groot en nieuw winkelcomplex dat de prijs kreeg van beste
retailpark van België. Wandelaars en sportievelingen kunnen
de top van de terril 2 beklimmen
die op 100 meter hoogte een
panorama op Limburg en de
Kempen biedt. Maar ook
mountainbiken of ravotten in de
aanliggende Avonturenberg
behoort tot het keuzepalet. Het
neusje van de zalm echter ligt
aan de voet van de berg. In een
reusachtig bassin - een oude
mijninstallatie - is TODI ondergebracht: een snorkel- en
duikcentrum waar je kan
zwemmen tussen duizenden
tropische vissen, uniek in
Europa. Wie niet wil duiken of
zwemmen, kan via brede aquariumvensters de kleurrijke vissen
en de duikers gadeslaan. Op het
gelijkvloers nodigt een brasserie
met terras je uit om te verpozen.

Korspel
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Luister naar het verhaal van een echte mijnwerker
tijdens rondleiding op maat van elke groep.
FOTO :B-MINE-DIRK DEKENS

Koolmijnlaan

Alb

WAT
be-Mine
WAAR
Koolmijnlaan 203, 3582 Beringen
PRIJS
Gratis parking en toegang tot terrein en
terril. Mijnmuseum 6 euro,
ondergrondsimulatie 3 euro extra.
INFO
www.toerismeberingen.be
tel: 011/421552

Met meer dan 6.000 peper- en
zoutstellen heeft Véronique Verbist
uit Laakdal één van de meest unieke
collecties ter wereld. Het gaat om
peper- en zoutvaatjes in alle
mogelijke vormen, kleuren en
thema’s. Een deel van deze
verzameling is nu tijdelijk - en dat
nog tot eind juli - te bezichtigen in
het oud-gemeentehuis van Eindhout
(Laakdal), waar nu Kasteel KaNeel is
ondergebracht. (eco)

De hele zomer lang tippen de journalisten van Het Belang van
Limburg u opnieuw bijzondere plekjes. Dit jaar delen we onze
mooiste ervaringen van dicht bij huis. In Limburg of net over de
grens, u kunt nu vertrekken en genieten.
Vandaag: Ivo Vandekerckhove in Beringen.

be-Mine, nieuw leven
op en rond oude mijn
In het toegangsgebouw van de
steenkolenmijn (gesloten in
1989) is de toeristische dienst
van Beringen ondergebracht. Er
is zoveel te doen in be-Mine
maar het best begin je met het
mijnstreekmuseum. Enthousiaste oud-mijnwerkers geven
rondleidingen en houden het
sympathieke museumcafé mét
terras open. “Ik heb mijn vader
op zijn sterfbed moeten beloven
zijn levenswerk en dat van
mijndirecteur Gilbert Goddeeris
verder te zetten,” zegt Hans
Hofer. “Intussen ben ik hier al
32 jaar vrijwilliger en 20 jaar
voorzitter van de vrienden van
het Mijnstreekmuseum. Ik ben
hier elke dag, zeven dagen op
zeven. We hebben 25 gidsen en
trekken per jaar zo’n 35.000
bezoekers. Voor de allerkleinsten
maken we er een sprookje van,
voor mindervaliden hebben we
een aangepast parcours en
blinde bezoekers laten we ruiken
en voelen aan de werktuigen die
de mijnwerkers gebruikten.”
Met zijn 100.000 m2 aan gebouwen is Beringen de best bewaarde mijnsite van België. In de
voormalige compressorenzaal is
het klimcentrum Alpamayo
ondergebracht. Aangrenzend ligt
Sportoase, het stedelijk zwemparadijs met buitenbad. Shoppingliefhebbers kunnen hun hartje
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Expo van peperen zoutvaatjes
in Laakdal
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Duiken en zwemmen tussen autowrakken en duizenden tropische vissen in TODI. FOTO B-MINE-FILIP STAES

MORGEN: Cadzand-aan-Zee

