
START richting Paal
Casino, Kioskplein 25
MURGA AGRUM
13.30 – 14.00 uur
14.30 – 15.00 uur
15.30 – 16.00 uur

Mijnkathedraal
EXPO ART 27
14.00 – 18.00 uur
TOM, TOM & TOM
14.15 – 15.00 uur
15.30 – 16.15 uur

Rode weg
STRUISVOGELS
14.00 – 14.45 uur
15.30 – 16.15 uur

Domein Paalse Plas
KINDERGRIME 
EN SPROOKJES-
KAPSELS
10.00 – 17.00 uur

Binnenpad 
scholencampus
AGENT NR. 16
14.30 – 15.15 uur
16.00 – 16.45 uur

Nijverheidspark
HARLEY JUNIOR
14.15 – 15.00 uur
15.15 – 16.00 uur
16.15 – 17.00 uur

Cortenstalenpad  
be-MINE
FIETSEN DOOR  
HET WATER
10.00 – 17.00 uur

Rob Baltus
robbaltus1@gmail.com
Levenswandel  acrylverf op papier
Startende van bij de bron komen we op ons pad 
allerlei strubbelingen tegen en bereiken we soms 
een dunne draad. Op het eind komen we toch weer 
op onze pootjes terecht.

Hilde Bosmans
hilde.bosmans61@gmail.com 
Blue moon  schilderen met acrylverf
Hilde wil meer kleur in het straatbeeld in deze toch 
wel sombere coronaperiode! Samen hopen op een 
kleurrijke toekomst!

Jules Claes
claesjules@skynet.be - www.julesclaes.be 
Toekomst  mixed media  acryl, olie op doek
We laten corona ‘achter’ ons en kijken vooruit naar 
de toekomst.

Lutgart Claes
omalutgart@gmail.com
Op weg  schilderen met olieverf
Lutgart hoopt op een positieve levensreis voor de 
jongeren na corona.

Jos Cox
jcjoscox48@gmail.com
The positive future  fotografie
De invallende zon net boven het hoofd… Een model 
kijkend naar de toekomst… De stralen van de zon 
duiden mee de positieve richting!

Hannelore De Keyser
hannelore10@outlook.com
De Japanse kerselaar  zijdeschilderen
De Japanse kerselaar staat symbool voor geboorte, 
leven, een nieuw begin. De boom staat eveneens 
voor vertrouwen in de toekomst.

Patrick De Vlieger
devliegerpatrick@msn.com
Meisje met vlechtjes  droge naald, monotype
Kunst zal volgens mij na Corona weinig veranderen 
in de beleving ervan, het creëren en het bekijken. 
De kunstenaar is verbonden met zijn kunstwerk 
waarin hij zich kan uitdrukken. Eenzaamheid bestaat 
hier niet.

Brenda Eynatten
brenda.eynatten@telenet.be 
Rooskleurig met bubbels  mixed media
De toekomst rooskleurig zien, met een positieve 
vibe en creativiteit, dat is de manier om het hoofd 
boven water te houden, ook al moeten we nog een 
hele tijd in bubbels leven.

Ria Geunes
ria.geunes@telenet.be
Blauwgroen Moederkoren  collage / assemblage
In het Land van Bruegel is iedereen op een of 
andere manier kreupel. Iedereen heeft een gebrek, 
klein of groot. Maar we blijven hoe dan ook trots 
op ons Land en trekken er desnoods op krukken 
doorheen.

Marijke Henkens
marijke@marijkehenkens.be
www.marijkehenkens.be
Plas  handgeschept papier, bedrukt, beschilderd
De coronaperiode was voor mij een van bezinning 
en ‘back to the earth’, een confrontatie van mijn 
manier van leven en een vaststelling van hoe het 
ook anders kan: een positievere manier van leven, 
verwondering en aanvaarden van wat is.

Gabriëlle Kerkhofs
kerkhofsg@hotmail.be
Het meisje met de vlinders  zeefdruk / collage / 
olie op doek
In de Zuid-Amerikaanse cultuur is een persoon 
die omringd wordt door vlinders een brenger van 
goed nieuw. Ik koos voor dit thema omwille van de 
positieve boodschap die ik wil overbrengen.

Stijn Lauwers
stijn.lauwers@skynet.be
In vogelvlucht
Het voorbije jaar was een beproeving. Opgelegd. 
Noodgedwongen. Maar we wandelden. We fietsten. 
We tartten de natuur. En ontrafelden daarbij 
haar onschuld… De (water)wegen lezend, keren 
gedachten en herinneringen in vogelvlucht terug 
naar hun verlangen. Obsessief. Getormenteerd. 
Maar vastberaden.

Elly Moors
moorselly1@gmail.com - https://ellymoors.exto.be/
Social distancing  acryl op doek
Dit werk symboliseert het heden, maar ook de 
toekomst. Komen er nieuwe virussen in omloop? Is 
dit het nieuwe normaal? Blijft social distancing de 
norm? Blijven we afstand houden, zowel letterlijk als 
figuurlijk? Blijven we ‘zuurstofmaskers’ dragen?

Hilde Nijs
hildenijs@gmail.com - www.hildenijs.com
To the Moon & Back, voor een humane samenleving! 

 crayon, inkt, aquarel, acryl op papier
Alles draait om connectie, de verbondenheid die de 
mensheid bij elkaar houdt. Affectie, begrip, fysieke 
ontmoetingen maar evenzeer mentaal contact, ons 
culturele leven, kunst… we snakken er allemaal naar. 
Ik pleit voor verbeelding want dat is de lijm van de 
maatschappij.

Johan Oyen
johan.oyen1@telenet.be - www.oy2.webnode.be
Hoop  aquarel
In de toekomst zullen we niet zonder vaccins 
kunnen. Als iedereen gevaccineerd is kunnen we 
terug lachen en plezier maken. Dus laat ze maar in 
overvloed vloeien. 

Zjeeke Polleunis
josee_polleunis@skynet.be - www.zjeeke.be
Impressie  porselein
De covidperiode heeft ons vele beperkingen 
opgelegd maar anderzijds weer opengesteld voor 
de natuur en het met andere ogen kijken naar de 
subtiele veranderingen in de natuur om het in de 
toekomst te herwaarderen en te koesteren.

Annie Postelmans
postelmansannie@hotmail.be
Imagination  fotografie
Tijdens de coronaperiode ben ik blijven dromen. 
De natuur, water, zeep en mijn fototoestel 
zorgden ervoor dat ik op mijn eigen manier 
dingen en gedachten kon ontsluieren. Zo kan het 
verlangen naar schoonheid, symbolen, ontroering, 
verwondering, herinneringen, … bijdragen tot de 
spiegel van onze emoties.

Leo Reijnders
leoreijnders@thecloudknitters.be
www.dewolkenbreiers
Cloud Force One  mixed media
Cloud Force One zal de toekomst in alle facetten 
beïnvloeden en heeft daarvoor een wereldwijd 
netwerk en activiteiten uitgebouwd. Kunst en 
cultuur zullen in de toekomst het ontbrekende 
cement zijn in de maatschappij.

Frédérique Rennuit
www.grisdegrisceramics.net
Fleuritis digitalis  fotomontage
De deprimerende wereld van 
ziekenhuisbehandelingen, weergegeven door 
röntgenfoto’s van de longen. Ze worden door-
broken door de eenvoudige maar hoopvolle kracht 
van kleurrijke, bijna lichtgevende bloemen.

Dorien Scheymans
dokashi@hotmail.com - www.dorienscheymans.be
Bevrijding  acryl
Over de innerlijk bevrijding uit zo een lastige 
periode als de coronatijd.

Gerda Schroeten
gerda.schroeten@hotmail.com
Hoop  chemiegrammen
De vrolijke kleuren zijn een teken van hoop in een 
betere tijd na covid.

An Simons
an1simons@msn.com
Seeing trouhg things.
Met een weidse kijk op de wereld rondom ons 
blijven we geduldig de toekomst verwelkomen.

Monika Sluyts
monika.sluyts@gmail.com
Revival  aquarel
Monika Sluyts ziet de toekomst na Corona als een 
heropleving van leven en natuur. Onze planeet zal 
een weg vinden om zichzelf te herstellen met of 
zonder ons.

Chantal Spiritus
chantal.spiritus@gmail.com
Pirouette  tekening met acryl
Een libelle is fragiel, net zoals de mens. Deze libelle 
danst haar toekomst tegemoet. In de toekomst zal 
er terug samen kunnen gedanst worden wanneer 
we geduld hebben en elkaar beschermen.

Piet Stockmans
piet@pietstockmans.com - pietstockmans.art
ww.pietstockmans.com
Verleg je einder en je creëert zelf je toekomst  
zeefdruk
Je moet nooit op iemand anders wachten om iets te 
bereiken.

Monique Timmermans
monique.timmermans1@telenet.be 
Sunny side up  acryl
Monique Timmermans wil absoluut positiviteit 
overbrengen in haar schilderij en dit doet ze door 
het gebruik van levendige kleuren.
Corona zette de wereld volledig op zijn kop . 
Maar nu reikt de onderste bubbel de hand aan de 
bovenste bubbel.

Jonathan Vaes
jonathanvaes@gmail.com - www.piku.be
I want to dance again  fotografie
Voor Jonathan betekent de toekomst na corona 
weer naar buiten kunnen komen, plezier maken, 
genieten van muziek, festivals groot en klein, 
opgaan in de menigte, …

Madeleine van de Kerkhof
mady.vdk@hotmail.com
De vrijheid komt terug  aquarel en Chinese inkt 
Met dit werk wil Madey van de Kerkhof 
laten zien dat we ondanks de corona en de 
voorzorgsmaatregelen hunkeren naar de vrijheid 
van voorheen.

Tejo Van den Broeck
tejovandenbroeck@telenet.be
https://tejovandenbroeck.art/
Out of the shadows  aquarel
Tejo Van den Broeck schermt zich af van het 
verleden. Hij houdt het op afstand en tracht het 
weg te duwen en te vergeten.

Jack van Hoek
jackvanhoek@skynet.be 
Jackvanhoek.kunstinzicht.nl 
Para-Paradise  schilderkunst
Kleur zal overwinnen. We hopen dat we na Corona 
weer volop kunnen genieten van kleur in ons paradijs.

Jean Van Wetswinkel
liliane.neys1@telenet.be 
Multicultureel  schilderkunst
Een wereldwijde pandemie brak los zonder 
onderscheid te maken tussen ras, religie, leeftijd, 
sekse, arm of rijk... Zal na corona ‘integratie’ nog 
voldoende aandacht krijgen?

Marianne Verbeek
dominique.vandormael@telenet.be
Refill, Recharge, Reconnect  aquarel
De Leegte? Wat na de ‘C’pandemie? Wat hield ons 
recht al die tijd? Wat houdt ons recht? Een troostende 
gedachte… Een tijd om weer vooruit te kijken.

Leonora Verhoeven
leonora1474@gmail.com 
Hoopvol in gedachten  watercolor painting
De vrouw kijkt omlaag in gedachten verzonken door 
alles wat rond haar gebeurt, alles is nu zo anders. 
Hoe overleven we dit? Door de hoop en goedheid 
die in ieder mens zit.

Joske Vranken
joske.vranken@hotmail.com
Almost curfew time  zeefdruk
Corona had ons in zijn greep. We leefden in een 
wereld die we nooit voor werkelijkheid hadden 
durven nemen. Langzaam vervaagt het beeld van de 
avondklok. We kijken hoopvol uit naar een nieuwe 
normaal.

Walter Vranken
walter.vranken@telenet.be
The future is bright  acryl
Ineengestrengelde en naar elkaar reikende mensen 
symboliseren de honger naar contact. De heldere 
kleuren suggereren een hoopvolle toekomst met 
nieuwe inzichten, meer verbondenheid, solidariteit 
en waardering voor mens en natuur.

R.J. Wagemans Halma
info@wagemans-halma.nl
Entropie  mixed media
De mens, mondiaal verbonden, heeft nog altijd een 
blind vertrouwen in eigen kunnen. Zijn vermetelheid 
spreekt tot de verbeelding, maar eveneens zijn 
vergankelijkheid en falen. De maakbare samenleving 
heeft flinterdunne grenzen en leidt tot onverwachte 
chaos. Maar de hoop blijft.

Ann Witters
aajwitters@yahoo.com
https://aajwitters.wixsite.com/annwittersart
Man versus machine  collage
De schepping, de aarde, de natuur, de mensen,… 
alles is goed zoals het is. Niets is perfect en dat 
hoeft ook niet. Men streeft naar beter, sneller, 
perfecter,… en door middel van artificiële 
intelligentie en genetische manipulatie kan alles 
verbeterd worden. Maar is het daarom beter? 

animatie
20 juni

START richting  
Beverlo-Koersel
Casino, Kioskplein 25
MURGA AGRUM
13.30 – 14.00 uur
14.30 – 15.00 uur
15.30 – 16.00 uur

Park Beverlo
GOUDEN BOMEN
13.30 – 14.00 uur
14.30 – 15.00 uur
15.30 – 16.00 uur

Hemelbrug,  
Rundstraat 6
BE BUBBLED
14.00 – 14.30 uur
15.00 – 15.30 uur
16.00 – 16.30 uur

COR, Klarinetstraat 27
MOVO
13.30 – 15.00 uur
15.30 – 17.00 uur

Molenveld
WANDELENDE 
BUFFETTAFELS 
EN BALLONNEN-
CLOWN
10.00 – 17.00 uur

Binnenpad 
scholencampus 
AGENT NR.16
14.30 – 15.15 uur
16.00 – 16.45 uur
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Laat je op je pad 
verrassen door 
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15 22 14 19

22

8

23

13

13

16

19

21

16

22

17

20

15

15

21

13

14

17

23

18

13

18

21

20

13

13

17

14

20

18

16

19

23

12 6 1 7

6

3

2

2

11

10

8

12

9

6

5

4

12

11

11

11

4

9

9

8

2

3

12

5

10

7

9

1

5

3

10

7

11

een artistiek 
vlaggenproject 
doorheen Beringen

Op dit plan staan twee 
uitgestippelde fietsroutes 
langsheen de vlaggen. Langs de 
mooiste paden leiden de routes je 
van vlag naar vlag. Zo leer je zowel 
toeristisch als artistiek Beringen 
kennen. Op elke locatie vind je 
bordjes terug waar je met een 
QR-code de betekenis van de 
vlaggen kan ontdekken. Dezelfde 
informatie kan je terugvinden 
op de website van CC Beringen 
www.ccberingen.be of maak het 

je gemakkelijk en reserveer een 
gratis gps bij de dienst toerisme.

Idealiter vertrek je aan Casino en 
hou je rechts aan. Dit is het meest 
veilig. Maar je kan evenzeer aan 
om het even welke vlaggenlocatie 
starten. 
De fietsroute richting Paal is 29 
km, die richting Koersel is 35 km, 
maar de sportievelingen doen 
uiteraard beiden. Je komt zeker en 
vast leuke stopplaatsen tegen.

FIETSROUTE MET ANIMATIE
Op zondag 20 juni luisteren we met veel poeha de 
fietsroute op met artiesten van allerlei slag die je 
op je pad zullen verrassen. Ze zorgen ervoor dat het 
een fietsroute wordt om nooit meer te vergeten!

VLAGGENZOEKTOCHT
Voor iedereen tot en met 14 jaar is er een 
vlaggenzoektocht met mooie prijzen. De 
deelnameformulieren zijn beschikbaar op  
www.ccberingen.be, in Casino Beringen, Whatz 
Hap, toerisme Beringen, OC De Buiting en het 
administratief centrum.

MAIL ART
In juli presenteert Wolkenbreier een participatief 
mailart-project op de Lugartsite. Elke vrijdag van 
juli open van 14.00 tot 20.00 uur en, zaterdag en 
zondag van 14.00 tot 18.00 uur.

NEW TOLD DREAM
Van 19 juni tot en met 4 juli kan je hedendaagse kunst gaan spotten 
in een bijzondere locatie: de mijnkathedraal Sint-Theodardus 
in Beringen-Mijn. In de tentoonstelling New Told Dream laten 
kunstenaars zich inspireren door de hemelse architectuur met hun 
beeldende fantasieën van licht, kleur en hoop. New Told Dream 
is een project van Art 27 vzw, in samenwerking met Kerkfabriek 
Mijnkathedraal Beringen, Citévolk Spreekt, CC Beringen, ECRU 
en de Vlaamse Overheid. Elke dag open van 14.00 tot 18.00 uur, 
behalve op maandag.

be-MINE EN CO
En uiteraard is de mijnsite meer dan de moeite waard. Op de dienst 
toerisme kan je terecht voor alle informatie over de activiteiten op 
be-MINE: fietsroutes, de Pierewiet-speurtocht, fietsenverhuur… 

Veel plezier! 
(en altijd benieuwd naar jullie ervaringen via  
marijke.henkens@beringen.be)ex

tr
a’s

Kunst leeft in Beringen! Dit artistiek vlaggenproject 
is daar weer een bewijs van. 
37 kustenaars maakten een ontwerp voor 77 vlaggen 
op 23 locaties verspreid over heel Beringen. Het 
gezamenlijk thema is de toekomst na corona. Het 
valt op hoe verscheiden iedere kunstenaar dit thema 
behandeld heeft: positief, twijfelend, met meer 
ervaring of een andere kijk op de wereld, hoopvol, ... 
kortom elk ontwerp en ieder idee is uniek!



download de GPX-file via
www.ccberingen.be 

en volg de route
via GPS
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fi etsroute 
richting Beverlo 
en Koersel
1. START VLAGGEN CASINO 
Kioskplein richting Koolmijnlaan 
2. VLAGGEN TOERISME 
Koolmijnlaan oversteken, volg 
bord FNR (fi etsroutenetwerk) 
volg FNR 341  
sla voor de brug links in
volg het geplaveide pad 
Laan op Vurten links
Stationsstraat oversteken 
Stationskaai rechts 
Gaston Oomslaan rechts 
Burgemeester Heymansplein 
14. VLAGGEN DE KARDIJK 
Beverlo dorp links 
Beverpad rechts

15. VLAGGEN SPORTHAL 
BEVERLO 
Beverpad links 
Heppensesteenweg links
Molenaarstraat rechts 
Korspelsesteenweg links 
Genemeerstraat rechts 
Eggestraat links 
Stalsesteenweg rechts 
Vossenhoek links 
16. VLAGGEN SBS KORSPEL 
Pijlstraat rechts 
Steeg links laten liggen 
Splitsing Vossenhoek links 
Wittevennestraat rechts 
Korspelseheidestraat links
FRN 310
Bosstraat blijven volgen!
Heihoevenweg 
Uitkijktorenlaan rechts
Fonteintjesstraat
17. VLAGGEN FONTEINTJE
Volg FRN 310 tot kruising 
Lochtenbergstraat 
Postelmanshoekstraat rechtdoor!
Pannehoefstraat rechts
Vliegeneindestraat links
Mouterijstraat links

fi etsroute 
richting Paal
1. START VLAGGEN CASINO 
Kioskplein richting Koolmijnlaan 
2. VLAGGEN TOERISME 
Koolmijnlaan oversteken, volg 
bord FRN (fi etsroutenetwerk) 
volg FRN 503
Noordwijkstraat links
Kerkstraat rechts 
SINT-THEODARDUS 
EXPO NEW TOLD DREAM 
Koolmijnlaan oversteken aan 
zebrapad 
Theodardusplein richting Rode weg
3. VLAGGEN MIJNSTADION 
Beverlosesteenweg oversteken 
Volg FRN 503 
Hazelaarstraat links 
Olmsesteenweg rechts 

4. VLAGGEN 
BEVERLOSESTEENWEG 
Beverlosesteenweg rechts 
Volg FRN 330 tot aan de parking 
tegenover De Weven
Volg daar het fi etspad rechtdoor 
sla even af richting fi etscafé 
5. VLAGGEN PAALSE PLAS 
Vervolg FRN 330 
Donckstraat (Golfclub) links 
Tessenderlosesteenweg links 
Keiveldstraat rechts 
Wilbroek links
Deurnestraat rechts 
Tweede kruispunt Engeldonk links 
Vervolg FRN 330 
Schaff ensesteenweg rechts 
FRN 523 links 
Diestersteenweg oversteken naar 
Mierheuvelstraat 
Meldertsesteenweg links 
Wijerstraat links 
Kapelstraat rechts 
Wijerstraat links 
Diestersteenweg rechts 
6. VLAGGEN HELDENLAAN 

Tessenderlosesteenweg links 
7. VLAGGEN OC DE BUITING 
Parkstraat rechts 
8. VLAGGEN SPORTHAL PAAL 
Meelbergstraat links 
Sint-Sebastiaanstraat rechts 
Nieuwe Erven rechts!
Korkdriesstraat rechts onder de 
brug door 
Beverlosesteenweg rechts 
9. VLAGGEN INDUSTRIEWEG 
Industrieweg oversteken 
Papenhofstraat rechts 
Katermeerstraat rechts 
Paalsesteenweg oversteken 
richting Buitingstraat 
Oude Baan links 
Schuin oversteken naar 
Ternaaiseweg 
Lummenseweg links 
Paalsesteenweg rechts 
Heemstraat onder tunnel 
Schuin oversteken naar Stadswal 
10. VLAGGEN LUTGART 
EXPO MAIL ART ALBENE
Schuin oversteken naar 

Burgemeester Geyskensstraat 
Bogaersveldstraat 
Achter skatepark links 
11. VLAGGEN KOOLMIJNLAAN 
Kasteletsingel - volg rotonde 
richting Heusden-Zolder 
Nijverheidspark rechts 
12. VLAGGEN NIJVERHEIDSPARK 
Keer terug naar Kasteletsingel en 
volg rechts 
Nijverheidsstraat rechts 
Volg Kruisbaan 
Mijnschoolstraat rechts 
13. VLAGGEN ADMINISTRATIEF 
CENTRUM 
be-MINE rechtdoor 
Voor Mia Mensa inslaan 
Achter Mia Mensa start 
Cortenstalenpad 
Achter Mijnmuseum links 
Koolmijnlaan oversteken naar 
Kioskplein

AANKOMST 

Hoekstraat rechts
Pastorijstraat rechts
Fietspad tegenover Leliestraat 
volgen tot achter Academie
18. VLAGGEN COR 
Achter COR rechts
19. VLAGGEN KERK KOERSEL 
over Kerkplein
Pastoor Mievislaan links 
Pieter Vanhoudtstraat 
20. VLAGGEN SBS KOERSEL 
Sportlaan links 
21. VLAGGEN SPORTHAL 
KOERSEL 
Rechts tot aan de tennisclub
Links van de parking fi etspad 
volgen voorbij de skateramp
Kruisweg links
Duivenstraat rechts 
Oversteken naar Helderbeekstraat
FNR 343 volgen tot Uilshoek!
Schaapsweg rechts
Merelstraat links
Beringerheide rechts 
Kiezelvoort links!
Dijkstraat links
Joachimstraat rechts!
Beringersteenweg rechts

22. VLAGGEN KASTELETSINGEL
Hasseltsesteenweg rechts
Heusdenseweg rechts 
Muizenheidestraat links tot einde
Stukje rechts en dan fi etspad 
Motbemden volgen 
Adelardstraat
Motstraat rechts
23. VLAGGEN STATION 
BERINGEN
Oversteken naar Geiteling 
Molenveld rechts 
Voorbij het plein de weg 
Molenveld blijven volgen 
Aan Koolmijnlaan oversteken naar 
fi etspad scholencampus 
Nijverheidsstraat rechts 
Kaaistraat links 
Volg FNR 345 
Voor de brug rechts fi etspad
Aan kruising naar rechts 
Kruisbaan rechts
Bremstraat links
Tennisstraat links
Visvangststraat rechts
Kioskplein rechts

AANKOMST
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