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BERINGEN

Eerste zomerbar opent op be-MINE
Op de voormalige mijnsite in
Beringen-mijn opent vzw be-MINE
beheer vanmiddag de zomerbar
be-MINE Summer. Tot en met 21
juli kan u er terecht voor heerlijke
cocktails, lekkere snacks en
gezellige thema-avonden.
Zahra BOUFKER

Volgens de organisatoren be-MINE beheer, de Beringse dienst toerisme en de stad Beringen, beschrijft de zomerbar zichzelf als
een plek van gelukzaligheid, verbondenheid, ontspanning en vermaak voor jong en oud. De locatie
is in elk geval strategisch goed gekozen. Naast het reeds bestaande
mijnmuseum en het toeristisch
onthaal openden de voorbije jaren
verschillende attracties de deuren.
Denk maar aan Sportoase be-MINE, klimcentrum Alpamayo,
duikcentrum Todi, de Avonturenberg en daarnaast het shoppingaanbod van be-MINE Boulevard. Vorige maand opende de
Clip ’n Climb, een klimzaal voor
de allerkleinsten. Maar hier stopt
het niet. Volgende maand opent
Mia Mensa, een sfeervolle horecazaak gelegen vlak aan de parking

“Evenementen moeten van be-MINE
een site in beweging maken”, aldus
Werner Janssen (rechts). Foto ZB

van be-MINE Boulevard. De elektriciteitscentrale wordt omgebouwd tot een eventruimte die
klaar zal zijn in het najaar van
2019. De restauratiewerken aan
Kolenwasserij 4 zijn opgestart en
ook de werken aan het scholencomplex ‘Straf!’ vatten binnenkort
aan.

Vakantiegevoel

“Be-MINE is een site in beweging”, zegt voorzitter vzw be-MINE beheer Werner Janssen.
“Naast de bestaande attracties
moeten evenementen van be-MINE een levende site maken, zowel
overdag als ’s avonds. Zo kunnen
Beringenaren genieten van dat

heerlijk vakantiegevoel dichtbij
huis. Het openingsweekend staat
volledig in het teken van gezinnen
met kinderen. Dan wordt het terras van de zomerbar uitgebreid
met tal van attracties. Kinderen
kunnen er klimmen, springen en
zweven. Zo hebben we een volledige programma klaar met tal van

eetavonden en optredens. Als afsluiter, op 21 juli, hebben we gekozen voor een Belgische dag met
friet en stoofvlees, een streekbiertje en echte meezingers van de
L&M Band. We willen van Beringen, en be-MINE in het bijzonder,
een plek maken waar iedereen zich
thuisvoelt”, aldus Janssen.

PEER

GENK

Beeld van zeven
meter aan ingang
Thor-park
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De ingang van Thor-park ziet er
voortaan nog mooier uit want
donderdagochtend is daar het
zeven meter hoge beeld ‘Faith’
opgetrokken. “Het beeld symboliseert het geloof in de toekomst en
de wederopstanding, die Genk na
zowel de mijnsluitingen als de
sluiting van Ford toch kenmerken”, zegt de Zuid-Afrikaanse
kunstenaar Anton Smit die het
kunstwerk vooraf nog een laatste
onderhoudsbeurt gaf. “Het is een
beeld uit polyester dat we met de
boot per container naar Antwerpen verscheept hebben. De stad
Genk heeft voor een mooie sokkel
gezorgd die het beeld nog meer
uitstraling bezorgt. De plaatsing
gebeurde met een kraanwagen uit
aluminium die tot vier ton kan
hijsen. Het beeld dat 300 kg
weegt, bereikt dankzij de sokkel
van twee meter, nu een hoogte
van negen meter. We gaan het
beeld nu afwerken zodat het
zwaar en stevig genoeg is om alle

Voor de tiende keer
verdwalen in een maisveld
Als de maïs meer dan twee meter
hoog staat, maakt Peer zich op
voor een zomer vol
verdwaalplezier. Vandaag opent in
de Lindebosstraat voor het tiende
jaar op rij het maïsdoolhof. De
vorige zomers bracht deze
tijdelijke attractie telkens maar
liefst 10.000 bezoekers op de been.

FOTO KAREL HEMERIJCKX

weersomstandigheden te doorstaan.” (dj)
X In de Uitstalling kan nog tot 30
september, op afspraak via
089/84.84.20 een expo over het werk
van Anton Smit bezocht worden.

Victor Verbeemen

Met volle overtuiging zet landbouwer Erik Paesen (57) al bijna
een decennium zijn maïsveld ter
beschikking voor een labyrint.
“Het eerste jaar was het opgevat
als een eenmalig evenement om de
start van de plattelandsklassen te
promoten. De locatie was toen
nog in de Mgr. Broekxstraat”,
herinnert Paesen zich. “Dit sloeg
echter zo aan dat het voor herhaling vatbaar was en vanaf het
tweede jaar verhuisde het doolhof
definitief naar de ruime locatie
hier aan de Lindebosstraat.”
Naast het bieden van amusement
willen de vrijwilligers van de
Landbouwraad, de Bedrijfsgilde

en de stad Peer ook het landelijke
leven promoten. “Door de jaren
hebben we het doolhof aangevuld
met randanimatie waarbij gezinnen kunnen proeven van het buitenleven.” Ook dit jaar werd tussen de stevige maïsstengels weer
voor een kilometers lang gangenstelsel gezorgd op de bijna 4 hectare grote site. “Elk jaar verrassen
we met een ander parcours. Eerst
wordt alles uitgetekend op een
plan, waarbij de rijen maïsplanten
voor ons de oriëntatiepunten vormen. Uiteindelijk gaan we bij de
aanleg, die drie dagen duurde, heel
zorgvuldig te werk. De paden van
het doolhof moeten er verzorgd
bijliggen en we waken erover dat
het ook allemaal toegankelijk
blijft voor rolstoelgebruikers.”
Het doolhof vlak aan de Baan
naar Helchteren is nog tot en met
zondag 1 september dagelijks te
bezoeken tussen 10 en 18 uur. Op
vrijdag 9 augustus is het labyrint
ook in het donker te ontdekken tijdens ‘Maïs by Night’. (gvb)
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Mijn broertje wordt al 1 jaar !

“Elk jaar verrassen we met een nieuw
parcours”, aldus Erik Paesen. Foto GVB

