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Beste Beringenaar,

Glijbaan avonturenberg geopend

De lente is in het land en dat stemt
zichtbaar gelukkig. In onze stad staan
bermen, parken, perkjes en ook vele
voortuinen vol met kleurrijke lentebloeiers. Wie door onze stad wandelt,
moet geen moeite doen om zich in een
waar schilderspalet te wanen.

Op 26 maart werd de nieuwe glijbaan van
de avonturenberg op be-MINE feestelijk
geopend. Na het traditionele doorknippen
van het lintje werd de glijbaan ingegleden
door de kinderen van de kindergemeenteraad, de leerlingen van de klas Paars van
De Step Beringen en door schepen van
Jeugd en Recreatie Jessie De Weyer.

Samen met de warme zonnestralen
zorgde dit de afgelopen tijd al voor een
gezellige drukte in de Beringse winkelstraten, op de wandelpaden en terrassen
en bovenop onze avonturenberg.
Beringen bruist, zoveel is duidelijk! Ik wil
je dan ook graag uitnodigen om volop
te genieten van alles wat onze stad te
bieden heeft. Zowel inzake natuurpracht
en stedelijk erfgoed, als op gebied van
horeca, shopping, recreatie en evenementen.
Recent kozen de leden van N-VA Beringen een nieuwe bestuursploeg. Samen
met hen koester ik de ambitie om zoveel
mogelijk stadsgenoten te leren kennen
en aan de slag te gaan met hun ideeën
en voorstellen. Aarzel dus zeker niet
om ons ‘in den draai’ aan te spreken.

“Wij zijn heel blij dat er een veilige en
leuke oplossing gevonden werd. De helling
maakte het ontwerp niet evident, maar met
deze uitdagende en spectaculaire nieuwe
glijbaan heeft Beringen opnieuw een trekpleister. Bureau Kinderspel zorgde voor een
risico- en veiligheidsanalyse. Groot en klein
kunnen in alle veiligheid van deze glijbaan
genieten!”, aldus schepen De Weyer.

Schepen De Weyer testte de glijbaan uit.

Herken deze plek en win een biermand
Herken je deze plaats? Laat het ons weten en win
biertjes van onze lokale brouwers. Stuur jouw
antwoord voor 15/6 naar mitchel.vaes@n-va.be.

Tot slot wil ik het vorige bestuur van
N-VA Beringen bedanken voor hun
jarenlange inzet en de leden oprecht
danken voor hun engagement en hun
vertrouwen in mij als voorzitter.
Mitchel Vaes
Voorzitter N-VA
Beringen

Jong N-VA Beringen denkt aan de studenten
Jong N-VA Beringen draagt de blokkende studenten een warm hart toe. Daarom deelden ze opnieuw studeerpakketten uit via hun sociale media. “Het bevat een schriftje,
een pen, een stressbal, een potlood en natuurlijk een Lion voor de nodige leeuwenkracht”, zegt voorzitter Jasper Vanhamel. Ook in juni, bij de volgende blokperiode,
hoopt onze jongerenafdeling opnieuw de Beringse leerlingen en studenten te kunnen
ondersteunen.
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Mijnbelevingscentrum: eindelijk doorbraak!
Provincie Limburg heeft het bedrijf aangeduid dat het mijnbelevingscentrum be-MINE
Pit mag ontwerpen en bouwen. Het gaat over het consortium Groep Charbon, dat zal
instaan voor de realisatie van een unieke wandeling door de mijngebouwen. “We zijn
verheugd dat er eindelijk een doorbraak is in dit dossier”, meldt schepen van Toerisme Werner Janssen. “De volgende maanden zullen de nodige vergunningen worden
aangevraagd en zal het ontwerp worden afgestemd met de verschillende stakeholders.
Volgend jaar starten de werken en het is de bedoeling om be-MINE Pit in 2024 te openen. Het verhaal van de mijnwerker zal centraal staan tijdens de tocht door de mijngebouwen. be-MINE Pit is de kers op de taart van de herbestemming van de mijnzetel
in Beringen en het zal Beringen nationale én internationale uitstraling geven”, besluit
Werner.

Toerismeschepen Werner Janssen voor het badzaalgebouw.

Beringen Spring(t) opent evenementenseizoen
Op 23 en 24 april ging in het centrum van Beringen ‘Beringen Spring(t)’ door. Stad Beringen, vzw Toerisme Beringen en de
middenstand van Beringen-Centrum werkten samen om de bezoeker een mooi gevuld programma aan te bieden. “Tijdens Beringen
Spring(t) stonden mode, muziek en animatie voor de kinderen centraal”, zegt schepen van Evenementen en Lokale Economie
Werner Janssen. “De straten stonden vol met terrassen, attracties voor de kinderen en allerlei workshops. Op het marktplein gingen
dj-optredens, een kinderdisco en een optreden van de Harmonie van Beringen door. De middenstand organiseerde een prachtige
modeshow en op de Lutgartsite kon je terecht voor een grootse kunstmarkt. Met Beringen Spring(t) werd het evenementenseizoen
geopend; we kijken uit naar een bruisende zomer”, besluit Werner Janssen.

Paalse picknickplek opgewaardeerd

Oekraïne, een reflectie
Het zal je maar overkomen
Naast het grote Rusland te leven
En het Westen te veel na te streven
Met brutaliteit en blind geweld
Leest Rusland Oekraïne de les
Bombardementen verwoesten het land
En doen massa’s mensen vluchten

Schepenen Werner Janssen en Jessie De Weyer

Op twee recent vernieuwde wandelroutes in Paal kan je nu
ook een opgeknapte picknickplek terugvinden. Een samenwerking tussen stad Beringen, de vrijwilligers van Paalonline,
FERM, vzw Wandelend Paal en vzw Regionaal Landschap
Lage Kempen resulteerde in een opwaardering van de wandelroutes in Paal en een opknapbeurt van de picknickplek op
de kruising van de Wisselstraat met de Steengroefstraat.
“Het slotstuk van een geslaagd participatief traject, waardoor
wandelaars nu kunnen genieten van een mooi rustpunt”,
aldus schepen van Recreatie en Participatiebeleid Jessie
De Weyer en schepen van Toerisme Werner Janssen.

beringen@n-va.be

Geschokt door de hardheid van de strijd
Voelen wij ons verbonden met Oekraïne
Met in ons achterhoofd het spook van de grote oorlog
Herman Boonen
Bestuurslid N-VA Beringen
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Kom eind mei naar Coursel Carroussel
Vorig jaar kon Koersel Kerst omwille van de coronamaatregelen niet doorgaan. Stad Beringen engageerde zich samen
met vzw Toerisme om dit jaar een vervangend evenement in
Koersel te organiseren. En dat wordt Coursel Carroussel.
Het kerkplein zal gevuld zijn met tal van kermisattracties. In
en rond de nieuwe COR zullen heel wat activiteiten doorgaan.
Er zijn optredens, er is straattheater en voor de kinderen zijn
er workshops en springkastelen. In de COR gaan rondleidingen door, zodat iedereen kan kennismaken met deze prachtige
feestzaal. “Naast al de animatie die voorzien is, zal je ook gezellig
kunnen terrassen in Koersel”, zegt schepen van Evenementen
Werner Janssen. “De verenigingen die ieder jaar meewerken aan
Koersel Kerst zullen dat weekend klaar staan om iedereen te
voorzien van een lekker drankje. Noteer met stip 28 en 29 mei
in jouw agenda.”

Schepen Janssen aan het COR, waar er rondleidingen zijn.

Wist je dat …
h et stadsbestuur 31.149,54 euro investeerde in de jeugdwerkingen van Chiro
Koersel, jeugdhuis Club XVIII en jeugdhuis Club 9 voor de installatie van camera’s
en een inbraakpreventiesysteem?
e r sinds de heropening in september al heel wat leuke activiteiten in de bib
georganiseerd werden? Zo startte de bib met ontbijtlezingen, een spelletjesvoormiddag en werd ook een heuse groenbib geopend. Check beringen.bibliotheek.be
voor het volledige programma!
d e oevers aan de Paalse Plas binnenkort over een afstand van 1 kilometer worden verstevigd? Zo kan het knappe fiets- en
wandelpad rondom de Paalse plas in stand worden gehouden.
je ook dit jaar een buurtbudget van 500 euro (of meer, mits motivering) kan aanvragen voor jouw buurt? Zoek je inspiratie of
meer info: check www.beringen.be/buurtbudgetten!
e r opnieuw een zomerbar zal zijn aan Koersels Kapelleke? Zo kan je vanaf mei tijdens de
openingsuren van de speeltuin genieten van wat lekkers! Ook werden in de speeltuin heel wat
toestellen vernieuwd.
we op 27, 28 en 29 mei de Dag van de Buren vieren? Stad Beringen ondersteunt dit initiatief
met leuke starterspakketten (zie www.beringen.be/dagvandeburen).
d e Buitenspeeldag dit jaar aan het begin van de paasvakantie
georganiseerd werd op vijf locaties in Beringen? Op www.beringen.be/
buitenspelen vind je trouwens toffe spelletjes ter inspiratie, ontdek je de
speelpleintjes in jouw buurt en kan je zien waar je de speelmobiel
langskomt!
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