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BERINGEN
Na meer dan anderhalf jaar 
intensieve verbouwings- en 
uitbreidingswerken werd 
afgelopen maandag de Beringse 
bibliotheek feestelijk geopend. 
De opening werd opgefleurd 
door muzikale intermezzo’s van 
het kwintet van de Academie 
voor Muziek Woord en Dans.

Het bibgebouw werd op het ge-
lijkvloers uitgebreid met een 
lees- en studieruimte en een po-
lyvalente zaal. Aan de uitbrei-
ding werd er ook een aange-
naam lezersterras voorzien, 
zodat bezoekers vanaf nu ook 
buiten hun krant of boek kun-
nen lezen. Daarnaast werd het 

bestaande gedeelte van de bib 
gemoderniseerd: nieuw tapijt 
en verlichting, heel wat nieuwe 
rekken en een frisse laag verf op 
de muren. De ingang van de bib 
zal voortaan aan de kant van het 
binnenplein tussen de kerk en 
de bib liggen, zodat fietsers en 
wandelaars een veilige en ge-
makkelijke toegang hebben.
Tijdens de werken werd ook me-
teen de basis gelegd voor het zo-
genaamde ‘Open+’-verhaal, dat 
in 2023 op de planning staat. Via 
dat systeem met toegangscon-
trole zullen leners ook buiten de 
reguliere openingsuren, en dus 
zonder aanwezigheid van bi-
bliotheekpersoneel, gebruik 
kunnen maken van de uitleen-
service. 
De opening gaf ook meteen  
het startschot voor een heuse 
feestelijke openingsmaand.  
De hele maand september kan  
je coronaproof genieten van  
een heleboel culturele en  
creatieve activiteiten in de  
bib. 
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Na anderhalf jaar werken is nieuwe bib geopend BILZEN/GENK

Een twintigtal leerlingen van 
de Provinciale Secundaire 
School Bilzen (PSSB) heeft 
maandagvoormiddag een 
werfvergadering gehouden op 
het terrein van het toekomstige 
‘Reddingscentrum Vicky & 
Alexis’, een opleidingscentrum 
voor reddingshonden en hun 
begeleiders. Zij zullen dan ook 
meebouwen aan de oefencon-
structies die er komen te staan. 

Het ‘Reddingscentrum Vicky & 
Alexis’ is in volle opbouw op een 
terrein van het opleidingscen-
trum Provincie Limburg Oplei-
ding en Training (PLOT) in 
Zwartberg. De eerste spa-
desteek was begin dit jaar een 
feit, nu is het tijd om de oefen-
constructies te creëren. De vei-
ligheidscampus kan daarvoor 
rekenen op helpende handen 
van Provinciale Secundaire 
School Bilzen. Zij gaan mee een 
hindernissenparcours uitwer-
ken waar de honden worden 

getraind. 
Om te weten wat er precies van 
hen wordt verwacht, hebben de 
leerlingen maandagvoormid-
dag een werfvergadering bijge-
woond. «Zij zullen dus effectief 
ingeschakeld worden in een 
concreet project met een hoge 

educatieve meerwaarde», 
klinkt het bij schooldirecteur 
Antonio Pascale. «Op die ma-
nier krijgen ze de kans om hun 
technische skills aan te scher-
pen op vlak van metaalbewer-
king en bouw.» 

(ENL)

De leerlingen hielden een werfvergadering. Foto Mine Dalemans

Leerlingen bezoeken toekomstig 
opleidingscentrum voor reddingshonden

Limburgs toerisme wordt steeds inclusieverREGIO
Het toerisme besteedt steeds meer 
aandacht aan inclusiviteit van logies. 
Drie onderzoekers aan de Universiteit 
Hasselt en Hogeschool PXL onderzoch-
ten twee jaar lang hoe toeristische 
ondernemers rekening kunnen houden 
met iedereen. Hun resultaten moeten 
uitbaters van logementen voortaan 
helpen om hun infrastructuur en 
communicatie aan te passen.

Twee jaar geleden begonnen Nele By-
lois, Ryanne Lemmens en Elke Ielegems 
aan hun onderzoek naar hoe de toeristi-
sche sector rekening kan houden met 
alle noden van alle mensen. «Het is zo 
belangrijk om op vakantie te kunnen 
gaan als je dat wilt», vertelt onderzoek-
ster Nele Bylois. «Toch is dat voor men-

sen met een beperking niet zo vanzelf-
sprekend. Het zijn vaak kleine dingen 
zoals de afstandsbediening van de tele-
visie niet kunnen gebruiken of een hel-
ling waar je met je rolstoel niet op ge-
raakt. Zulke zaken verpesten de vakantie 
voor een stuk. Om zulke dingen te ver-
mijden hebben we onderzoek gedaan 
dat geleid heeft tot een roadmap met 
heel concrete tips voor toeristische on-
dernemers», klinkt het.

Roadmap
Minister van Welzijn Wouter Beke 
(CD&V) en minister van Toerisme Zuhal 
Demir (N-VA) zakten voor de gelegen-
heid af naar Hostel H in Hasselt waar de 
tips uit de roadmap al toegepast zijn. «Ie-
dereen verdient vakantie», vinden de 

ministers. «Het is zo belangrijk dat we 
kijken naar hoe we mensen met een be-
perking beter kunnen ontvangen. Be-
staande infrastructuur vernieuwen en 
beter toegankelijk maken kost vaak veel 
geld, maar wanneer je van 0 begint, is 
het vaak helemaal niet duurder om alles 
ineens inclusief te maken», vertelt Beke. 
«Het is ook niet voor niets dat het budget 
van Toerisme in Vlaanderen verdrie-
dubbeld is», voegt Demir toe. «Daar 
moeten we iets mee doen. Ik herinner 
me zelf hoe erg het was als ik op 1 sep-
tember niets kon vertellen in de klas 
wanneer de juf vroeg naar onze reizen. 
Hopelijk kan dit onderzoek en deze ver-
nieuwingen iedereen in de toekomst 
laten genieten van een tripje.»
Tijdens het tweejarige onderzoek be-

gonnen de drie onderzoeksters hele-
maal bij het begin. «Eerst werden loge-
menten en toeleveranciers gescreend 
op hoe goed of slecht ze het deden. Daar-
na hebben we een groeiplan opgesteld 
met heel concrete tips over hoe ze op 
elke mogelijke manier inclusiever kun-
nen zijn», vertelt Nele Bylois. «Zo letten 
we erop dat er afstandsbedieningen met 
slechts vier grote toetsen zijn, badka-
mers worden vergroot en lavabo’s ver-
laagd, hellingen worden rolstoeltoegan-
kelijk gemaakt. Maar het gaat evengoed 
om een ander, eenvoudiger lettertype 
op de website, we voegen alt text toe aan 
afbeeldingen waardoor slechtzienden 
ook weten wat er op de foto staat, akoes-
tiek wordt verbeterd voor slechthoren-
den en zoveel meer», klinkt het. (LDBH)

LANAKEN
Vriendenploeg 
Landeigendom 
SportKring vzw 
bestaat 50 jaar
Landeigendom SportKring vzw, 
kortweg LSK, kreeg de titel ‘konink-
lijk’. De bekroning van 50 jaar 
vriendschap. Het voetbalploegje is 
een begrip in Lanaken. Vroeger 
speelden ze nog bij de ‘Maaslandse 
Verstandhouding’, maar nu 
voetballen ze alleen nog maar 
vriendschappelijke matchen.
LSK speelt op de velden bij 
Sportoase. (WJL)

TESSENDERLO/

DIEST
Bestuurder met 
glaasje te veel op komt 
in gracht terecht
Een 56-jarige man uit Tessenderlo 
meldde dinsdag rond 0.20 uur dat 
hij in de Nieuwe Dijkstraat in Diest 
in een gracht was gereden. Bij 
aankomst van de politie bleek dat 
de bestuurder niet gekwetst was, 
maar behoorlijk onder invloed van 
alcohol reed. Zijn rijbewijs werd 
dan ook onmiddellijk ingetrokken 
voor 15 dagen. (KBG)

PELT
Noorderhart 
Mariaziekenhuis 
opnieuw coronavrij
Goed nieuws vanuit het Noorder-
hart Mariaziekenhuis in Overpelt. 
Daar laat men weten dat het 
ziekenhuis dinsdagvoormiddag om 
11 uur opnieuw coronavrij is. Er zijn 
geen patiënten met corona en ook 
geen patiënten met het vermoeden 
van het virus. Ook op 8 juni werd 
het ziekenhuis al even coronavrij 
verklaard. Vervolgens verbleef er 
maandenlang een klein aantal 
patiënten. Nu is het ziekenhuis dus 
opnieuw vrij van het virus. (BVDH)

BALEN
Fiets je eigen WK-route
Nog even en Vlaanderen mag het 
WK Wielrennen verwelkomen voor 
zijn 100ste verjaardag. Naar 
aanleiding daarvan stippelde Balen 
een WK-route van 28 kilometer uit 
langs de mooiste plekjes die de 
gemeente te bieden heeft.
Je kan de route van de Sportdienst 
online raadplegen via www.
wksportvlaanderen.routeyou.
com/route/9635819 en downloa-
den naar je eigen toestel. Je kan er 
ook je eigen route uitstippelen. 

(WDH)

Midden juli werd het maïs-
doolhof in Paal geopend. Het is 
inmiddels een jaarlijkse tradi-
tie, die in de regio bekend staat 
als ‘fietsen door de maïs’. De 
uitbaters gingen nog een stap-
je verder dan de vorige jaren en 
brachten met hun initiatief 
een ode aan Duvel. Het grote 
doel was om kunst naar de 
maïs te brengen en het doolhof 
vol te stoppen met dertien le-
vensechte kunstwerken. Elke 
dag kan je van 10 tot 22 uur 
door de maïs fietsen en dit tot 
het einde van de zomer. 

Vete
Helaas kreeg Emiel maandag 
een zware tegenslag te verwer-
ken. «Onze buurman is rond 16 
uur met zijn landbouwvoer-
tuig dwars door het doolhof 
gereden. Op dat moment wa-
ren er geen bezoekers aanwe-
zig. Het achterliggend tarwe-
veld is van de landbouwer in 
kwestie, maar deze daad was 
totaal onnodig. Er is immers 

ook een weg waar hij langs om 
kan rijden. Deze vete sleept ei-
genlijk al ruim 60 jaar aan. In 
1939 is er een uitspraak gedaan 
over een verbindingsweg die 
aan de bron van het probleem 
ligt.» 
Dat jaar werd er officieel geno-
teerd dat de toegangsweg in 
kwestie een ‘erfdienstbaar-
heid van overgang’ is. De land-
bouwer kan via andere perce-
len zijn veld niet bereiken. 
Probleem was dat er volgens 
hem ook op deze toegangsweg 

maïs was geplant, waardoor de 
landbouwer naar eigen zeggen 
wel over het veld moest rijden. 
Om de zaak voor eens en voor 
altijd uit te klaren, nam Emiel 
nu ook een advocaat in de arm. 
«Ik vind het jammer dat met de 
dader niet te praten valt. We 
hebben voor de rest eigenlijk 
geen probleem met hem, maar 
deze discussie wordt alleen 
maar erger. We wilden altijd 
nog een gesprek voeren, maar 
nu is het genoeg geweest. Op 
20 september komt de zaak 
voor de vrederechter. Nu we de 
advocaatkosten betalen, wil-
len we ook dat de kwestie ef-
fectief behandeld wordt.»

Schade camoufleren
Volgens Emiel is het maïsdool-
hof voor dit jaar nog niet red-
deloos verloren. «We zullen 
proberen de schade te herstel-

len en te camoufleren. Mensen 
blijven dus ook de komende 
weken wel nog steeds welkom. 
In feite gaat het om een pad 
van 5 meter breed en een totale 

schade over 600 vierkante me-
ter. We zullen proberen dit op 
te vullen, al zal het doolhof 
nooit meer worden zoals het 
was.» 

TOERISTISCHE TREKPLEISTER BLIJFT KOMENDE MAANDEN WEL NOG TOEGANKELIJK

Buurman vernielt maïsdoolhof met pikdorser
PAAL
Het maïsdoolhof van De Merelhoeve, in 
Paal bij Beringen, is maandagnamiddag 
zwaar beschadigd door een landbou-
wer. Die reed met zijn pikdorser dwars 
door de toeristische trekpleister om zijn 
eigen veld te bereiken. «Hij kon daar 
nochtans perfect via een weg geraken. 
We hebben een advocaat in de arm geno-
men», vertelt uitbater Emiel Meelbergs.

 
BIRGER VANDAEL

Ik vind het jammer 
dat met de dader  
niet te praten valt.  
We hebben voor de 
rest eigenlijk geen 
probleem met hem

EMIEL MEELBERGS

Emiel Meelbergs, uitbater van het maïsdoolhof, bij de aangerichte schade. Foto’s Mine Dalemans

Volgens Emiel is er voor 600 vierkante meter 
aan maïs vernield.


