BGB - Daguitstap Beringen
op donderdag 16 augustus 2018
Op 16 augustus organiseren we een daguitstap naar de vroegere mijngemeente
Beringen, niet zozeer om de streek en een aantal toeristische bezienswaardigheden
te verkennen, wel om enkele toonaangevende en innovatieve bedrijven te bezoeken.

CONCENTRA (Adres: Industrieweg 147, 3583 Paal)
Concentra is wellicht het best gekend als uitgever van Het Belang van Limburg. Op
het industriegebied van de voormalige gemeente Paal beschikt de mediagroep over
één van de meest hoogtechnologische krantendrukkerijen van Europa.
Concentra Media drukt er niet alleen de eigen kranten Het Belang van Limburg en
Gazet van Antwerpen, maar ook de kranten van Corelia Media zoals Het Nieuwsblad
en De Standaard. Naast nog een aantal buitenlandse kranten worden er ook
diverse reclamebladen en magazines gedrukt waaronder Metro, De Weekkrant en
De Streekkrant, De Zondag en De Bond.
Vier moderne krantenpersen drukken tot 40.000 exemplaren per uur in kleur. We
zien vanop de eerste rij hoe de kranten gedrukt, gesneden, verpakt en vervoerd
worden.

FLANDERS’ BIKE VALLEY (Adres: Tervantstraat 2b, 3583 Paal)
Dat Vlamingen gek zijn op wielrennen hoeft niet meer gezegd. Maar dat ook de
technologische kennis hoogstaand is, is minder geweten. Flanders’ Bike Valley is een
innovatiecentrum opgericht door de bedrijven Ridley Bikes (racefietsen), Bioracer
(fietskledij), Lazer (fietshelmen), Voxdale (design- en productontwikkeling) en
Flander’s Drive (kenniscentrum voertuigenindustrie).
Paradepaardje van Flanders’ Bike Valley is de windtunnel die een lengte heeft van
50 meter. Vier gigantische ventilatoren zorgen voor een luchtstroming met een
maximale windsnelheid van 108 kilometer per uur. Een voor Europa uniek
lasergestuurd meetsysteem merkt de geringste veranderingen op inzake frame,
positie op de fiets, helm en kleding. Ook voor andere sporten kan er getest worden:
van golf en ski tot schaatsen en bobsleeën en zelfs paardensport.
Naast de windtunnel is er de bekende fietsenfabrikant Ridley die toonaangevend is
in de zoektocht naar nieuwe materialen en op het vlak van aerodynamica. We
doorlopen het productieproces van deze topfietsen waar vooral handenarbeid aan
te pas komt.

REMISE 56 (Adres: Albert I Laan 56, 3582 Koersel)
De voormalige stelplaats van de stoomtram en lijnbussen in Koersel werd in juni
2016 omgedoopt tot Brouwerij en Grand Café Remise 56. Deze naam is een leuke
verwijzing naar het verleden. ‘Remise’ is een vakterm voor stelplaats. Het getal 56
slaat op het huisnummer van de brouwerij.
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Dit authentieke pand werd gebouwd in 1907 om dienst te doen als stelplaats voor
de locomotieven en passagiersrijtuigen van de tramlijn Diest - Koersel.
Aanvankelijk werd hier een stoomtram gestald, daarna kwamen de gemotoriseerde
rijtuigen. In 1954 werd de tramlijn vervangen door een busdienst en moesten de
trams na bijna vijftig jaar plaats maken voor autobussen. Vanaf 2001 stond het
gebouw leeg. Middels een projectwedstrijd in 2013 kreeg het gebouw een nieuwe
bestemming. Met respect voor de eigenheid en het verleden werd het gebouw
grondig gerenoveerd en is er nu een kleine brouwerij en een grand café gevestigd.
Tijdens het geleid bezoek krijgen we een boeiend verhaal over de geschiedenis van
het gebouw, over de brouwerij, de geheimen van het brouwproces en de bieren.

PRAKTISCH
Voor de bezoeken van Concentra en Flanders’ Bike Valley worden we ingedeeld in
twee groepen die afwisselend in de voor- en namiddag beide bedrijven bezoeken.
Diegenen die met eigen vervoer komen rijden rechtsreeks naar Concentra
(adres: Industrieweg 147, 3583 Paal) waar parkeergelegenheid is. Hou er wel
rekening mee dat ook voor de verplaatsingen tussen de bedrijven de eigen wagen
nodig kan zijn.

Dagindeling:
08.45 Vertrek Garage Autocars Van Aerschot (Adres: Houwaartstraat 389,
3270 Scherpenheuvel)
09.10 Rotonde Rotselaar
09.45 Bezoek Concentra - Groep 1 (duur ongeveer 2 uur)
09.55 Bezoek Flanders’ Bike Valley - Groep 2 (duur ongeveer 2 uur)
12.30 Broodjesmaaltijd in Fietscafé De Paalse Plas (Adres: Holststraat 85,
3583 Paal)
13.45 Bezoek Concentra - Groep 2
13.55 Bezoek Flanders’ Bike Valley - Groep 1
16.15 Vertrek naar Remise 56 voor brouwerijbezoek (ca 1 uur) gevolgd door
een warm avondmaal
18.45 Vertrek huiswaarts
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Inschrijving
Inschrijven voor 1 augustus 2018 per brief aan Tony Lemmens, Busselbergstraat
9, 3583 Paal of per e-mail aan tony.lemmens@telenet.be.
Op het inschrijvingsformulier moeten ook de namen van de deelnemers vermeld
worden (is nodig voor de bedrijfsbezoeken).
De deelnameprijs bedraagt 55 euro per persoon. Hierin zijn begrepen de drie
bedrijfsbezoeken, de broodjesmaaltijd inclusief 2 gewone consumpties, het
avondmaal inclusief 2 consumpties (1 bij aankomst en 1 bij het eten) en het
busvervoer.
Gelieve te betalen door overschrijving naar het rekeningnummer van BGB-Leuven:
BE91 7390 0930 0176 met vermelding ‘Daguitstap Beringen’ en het aantal
deelnemers. Vermits voor de bedrijfsbezoeken maximum 60 personen zijn
toegelaten zal de betalingsdatum bepalend zijn.
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