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18+ 10-100+  Sportoase 
be-MINE Zwemmen n.v.t

Kom baantjes trekken of je techniek bijschaven in het 25-meterbad. Voor de allerkleinsten zijn er baden met 
verschillende dieptes en aangenaam water. Het complex omvat glijbanen met speciale lichteffecten, een relaxzone 

met sauna's en stoombad en een buitenzone met zwemvijver en bijbehorend zonneterras. 

-18 & 
18+ 2-20

Paintball 
Arena 

Kelchterhoef

Outdoor 
Lasergame 2,5 u 

Outdoor lasergames speel je met een aangepast geweer, zonder verfbolletjes en tot op 200 meter nauwkeurig. Dus 
geen verfspatten, geen masker ... enkel fun. Maak je geen zorgen, lasergames worden niet met echte lasers gespeeld 

maar met infrarood licht ... perfect veilig voor de ogen.

18+ 2-8 Visit Beringen Verhuur: 
e-steps 2 u Reserveren is mogelijk van 10 maart tot 20 oktober, huurprijs: 10 euro + 5 euro waarborg per stuk/dag, 

minimumleeftijd voor huur/gebruik van de e-steps is 18 jaar - max 40km.

18+ 2-50 Visit Beringen 
/ Velotril

Verhuur 
e-bikes

prijs  
per dag 

Wil je een e-bike huren voor een daguitstap? Met onze ruime voorraad e-bikes kun je altijd bij ons terecht. Vanaf be-
MINE ben je meteen op het fietsnetwerk van Limburg. 

18+ 2-10
Velotril Bike 
Experience 

center

Verhuur 
e-MTB

prijs 
per dag 
of per 
halve 
dag 

Wil je een e-mountainbike huren voor een daguitstap? Met onze ruime voorraad e-bikes kun je altijd bij ons terecht. 
Vanaf be-MINE ben je meteen op het fietsnetwerk van Limburg. 

-18 &  
18+ 20-100 Visit Beringen Kolenspoor-

speelkar 
halve 
dag 

Twee ploegen nemen het tegen elkaar op. In de rijdende spelkoffer mer spelmateriaal en handleiding zitten 
verschillende opdrachten, die de teams moeten uitvoeren langs het Spolenkoor. Op een ludieke manier leren de 

teams meer over het mijnverleden. 

-12 2-40 Visit Beringen

Op 
speurtocht 

met 
Pierewiet de 
Kanariepiet

3 u

Op speurtocht met Pierewiet de kanariepiet' is een speelse wandeling die vertrekt bij Toerisme Beringen. Hier krijg je 
een rugzakje mee met al het nodige materiaal voor onderweg. De tocht is  is toegankelijk voor buggy’s en rolstoelen. 

Vertrekken kan je bij Toerisme Beringen, dagelijks geopend tussen 10 en 17 uur. Twee versies: een versie voor min 
zes-jarigen en één voor kinderen vanaf 6 jaar. 

-18 & 
18+ 2-…

Visit Beringen 
/ Orientering 
Vlaanderen

Oriëntatie- 
parcours in 

het park van 
de directeur

n.v.t.
Je kan in het park van de directeur terecht voor een Mapicoparcours: de nieuwste vorm van oriëntatielopen in 

Vlaanderen. Iedere post is uitgerust met een kleur, getal, letter en tekening waardoor er een zeer brede waaier aan 
mogelijkheden en niveaus zijn. Geschikt vanaf 10 jaar.

-18 & 
18+ 2-20

Visit Beringen 
en VrijeTijds-

Punt Ham

Tafelroute: 
Fietsen door 

3 gangen
n.v.t.

Hou je van fietsen? Hou je van lekker eten? Dan is deze culinaire belevenis zeker iets voor jou!  
Je stapt op de trappers voor een tocht tussen de 40 en 60 kilometer door Ham en Beringen. Onderweg stop je bij 

drie horecazaken waar je geniet van een heerlijke maaltijd.  
Reserveren kan tussen 1 april en 3 oktober 2022. Er zijn twee formules beschikbaar. 

Tafelroute 1 - 11u30: soep – hoofdgerecht – dessert (30 euro (excl. dranken))
Tafelroute 2 - 11u30: voorgerecht – hoofdgerecht – dessert (40 euro (excl. dranken))

MINE
beringen

Beste groepsverantwoordelijke     

Bedankt voor jouw interesse in be-MINE. We stellen je graag onderstaande opties voor.  
We vernemen graag welke activiteiten jouw voorkeur genieten. Op basis daarvan kunnen  
wij een voorstel/offerte opmaken, onder voorbehoud van beschikbaarheid en prijswijzigingen.  
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