
Excursie 2015 voor leden en 1 introducé. 
 
Zaterdag 30 mei a.s. vertrek om 8.00 uur bij het Oude Raadhuis in Mierlo, voor een dagexcursie 
met de bus naar Diest en Beringen in België. De verwachte thuiskomst is ± 20.30 uur. 
 
Na aankomst in Diest drinken we eerst koffie of thee met gebak in restaurant De Badmeester. 
Dit restaurant is gelegen aan de rand van het centrum op het Provinciedomein “Halve Maan” nabij de 
Lindenmolen.  
 
Om 10.30 uur halen gidsen van de stad Diest ons daar op voor een rondleiding door de oude 
stadskern en het Begijnhof. In geval van slecht weer bezoek aan O.L. Vrouwenkerk i.p.v. Begijnhof 
 
In het Vlaams-Brabantse Hageland aan de oevers van de rivier de Demer ligt het gezellige stadje Diest. 
Vanaf 1499 werd drie eeuwen lang de geschiedenis van Diest bepaald door het huis van Oranje-Nassau. 
Het historische stadscentrum en tal van beschermde monumenten herinneren nog steeds aan deze 
fascinerende geschiedenis. Diest profileert zich nu nog steeds als Oranjestad. Koning Willem-Alexander 
voert nog de adellijke titel Baron van Diest. De stad die in 1229 stadsrechten kreeg dankte haar opkomst 
aan de gunstige ligging, langs de handelsweg Brugge-Keulen en aan rivier de Demer.  
In het centrum op de Grote Markt is het de imposante St-Sulpitiuskerk die onmiddellijk de aandacht trekt. 
In deze kerk ligt de oudste zoon van Willem van Oranje begraven. Helaas is de kerk op de zaterdag pas 
later in de middag open.  
Aan de rand van de historische binnenstad ligt het prachtige en pittoreske Begijnhof, dat in 1253 werd 
gesticht door de Heer van Diest. Het is opgenomen op de UNESCO-lijst van het Werelderfgoed. De meeste 
van de 90 huizen en conventen dateren uit de 17de en 18de eeuw en zijn allen bewoond, of ingericht als 
atelier, galerie, antiekwinkel en cultureel centrum. Het is geplaveid met grove kinderkoppen, dus dames 
denk aan uw schoeisel. De oudste kerk van Diest is de 13e eeuwse Onze-Lieve-Vrouwekerk. Deze kerk is - 
evenals de begijnhofkerk-  opgetrokken in de typische ijzerzandsteen uit de streek. Blikvangers in het 
interieur zijn de koperen doopvont, de neogotische preekstoel, de Grot van Lourdes en een koperen 
Madonna van Fatima.  
 
Vanaf 12.30 hebben we vrije lunchpauze. Het zal niet zo moeilijk zijn om die, in dit gezellige stadje met de 
nodige horeca, in te vullen. Of breng een lunchpakketje mee en dwaal rustig door het stadje, de parken of 
zoek de groene randen van Diest op. 
 
Om 14.00 uur vertrekt de bus naar Beringen waar om 14.45 uur onze rondleiding start door het 
Mijncomplex. Ons arrangement “mijnwerkerspad” genoemd is een wandeling door de gebouwen en een 
bezoek aan de ondergrondsimulatie. De gebouwen zijn niet individueel te bezoeken, enkel met groepen. 
De wandeling door de gebouwen bedraagt slechts een geringe loopafstand. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
      
        Restaurant De Badmeester         Historische stadskern van Diest 



 
Vanaf 1901 werd steenkool uit de ondergrond van de Belgische Kempen gehaald. Het hoogtepunt van de 
kolenproductie was na de tweede wereldoorlog en lag mede aan de basis van de economische  
ontwikkeling van België. Op het eind van de jaren vijftig moest de steenkool echter concurrentie dulden 
van goedkopere energiebronnen. Op den duur waren de mijnsluitingen onvermijdelijk. De mijn van 
Beringen werd op 28 oktober 1989 gesloten. Vandaag zijn de sporen van het mijnverleden nog sterk 
aanwezig in de unieke omgeving van Beringen Mijn. De vroegere mijnzetel is haast volledig bewaard en 
vormt een pareltje van industriële archeologie. Op het mijnterrein is sinds 1986 het Mijnmuseum 
gevestigd.   

  
Na de rondleiding gebruiken we het diner in Brasserie-Restaurant De Paal gemeente Beringen. 
 
Voor deze excursie inclusief de busreis, koffie/thee en gebak, de rondleidingen in Diest en de kolenmijn in 

Beringen en het diner inclusief 1 consumptie, betalen de  leden € 47,- en introducés € 50,-. Bij 
afmelding wegens onvoorziene omstandigheden krijgt u de kosten die ons niet worden aangerekend 
retour.  
Als de bus bij uw aanmelding al vol zou zijn krijgt u z.s.m. bericht. Als u zich eerder al hebt aangemeld 
dan staat dit wel genoteerd maar i.v.m. met de keuze van het hoofdgerecht vragen we u toch dit, of 
per mail door te geven of het invulstrookje in te leveren bij:  
Marij Damen, Ellenaar 4 (!! nieuwe adres) - E-mail:  marijdamen@hotmail.com 
Annie Berkers, Burg. v. Lokvenstraat 135 -  E-mail: annie.berkers@onsbrabantnet.nl 
Bij aanmelding per E-mail graag richten aan beide E-mail adressen. 
 
Aanmelden t/m zondag 10 mei april. 
De betaling na aanmelding graag voldoen op bankrekening:  
IBAN NL51 RABO 0134 1598 37 met vermelding Excursie, of contant bij Annie of Marij. 
 
Uitgebreidere documentatie krijgt u na aanmelding.  
 
                                                                   

 
Naam; …………………………………..                       telefoonnummer……………………………… 

 
eventueel mobielnummer…………………………. 

 
Wil met   1  -   2   personen deelnemen aan de excursie.    (Doorhalen wat niet van toepassing is). 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Menu:  
Kippenbouillon soep 
_  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 
Geef uw keuze aan voor het hoofdgerecht: 
 
….  X   Stoofvlees bereid met Herckenrode bruin, met frietjes en salade     
of 
….  X   Kipfilet provençale, met frietjes en salade     
of  
….  X   Tongrolletjes met pittige vissaus, met frietjes en salade   
_  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  
Nagerecht:     
…. X Dame Blanche (vanilleijs met chocoladesaus)               eventuele dieetwensen: 
of           
…. X koffie, ook cappuccino of thee           ……………………………………………… 
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