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Daguitstap Limburg op 

zaterdag   04 JUNI 2022 

 

Programma :      

 Bezoek mergelgroeven Kanne  

 Lunch in jachthaven te Kanne  

 Gegidst bezoek B- mine te  Beringen “ het mijnwerkerspad “ 

 Belevingscentrum  B- mine  

 Diner in Mia Mensa  op B- mine site  

 

Reisbeschrijving  

Onze eerste opstapplaats (1 ) is om 08:30 u. aan brasserie  “ De Nachtegaal “  in  

het Nachtegalenpark.  Vervolgens stoppen we een tweede maal om 08:45 u. aan de 

P&R zone te Wommelgem (rond punt) ( 2). 

We zetten koers richting Limburg en houden halt in  het mooi gelegen  “Kanne “, 

grensdorp aan het Albertkanaal ,  waar we  ontvangen worden met een warme drank 

en verse Limburgse vlaai. 

Dan start onze ontdekkingstocht  door de mergelgroeven onder leiding van een 

aantal gidsen. 

Zij zullen ons de geheimen van de grotten met hun muurschilderingen, de unieke 

champignonteelt en hun belang als leverancier voor de huizenbouw uitgebreid 

toelichten.  

„s Middags gebruiken we de lunch,  te midden de jachthaven te Kanne, in  brasserie 

“Opcanner Anker”. De lunch bestaat uit  een Limburgse koffietafel,  zijnde een 

buffet met diverse soorten brood, broodjes, diverse soorten beleg , garnituur en 

groentjes. 

Na de lunch  vervolgen we onze reis naar de volgende bestemming:  “B mine“ te 

Beringen, gelegen  in de unieke  reconversiezone en grootste industriële erfgoedsite  

van Beringen . 

In het “Mijnmuseum “ komen we meer te weten over het  ontstaan van de 

steenkool, het sociale leven in de cité en het werken boven en onder de grond. De 

gidsen zijn ex-mijnwerkers, die ons door de bovengrondse zalen zullen loodsen,  

gekruid met diverse verhalen over het harde mijnwerkers bestaan .  

Als afsluiter hebben we een driegangenmenu verdiend  in de  ultramoderne  

brasserie “Mia Mensa” op dezelfde site. Je kan kiezen tussen :  

 Voorgerecht :   
o Carpaccio tonijn (a) 
o of Rundscarpaccio (b)  



Daguitstap  Limburg  op zaterdag  4  Juni 2022  

 

 Hoofdgerecht :  
o Kabeljauw met frisse salade (c) 
o of Steak met diverse sauzen en frisse salade (d) 
     

 Nagerecht : Dame Blanche  
 

Na deze goed gevulde dag, rijden we terug naar de respectievelijke opstapplaatsen 

waar we omstreeks 20:00 u  de eerste halte zullen aandoen en vervolgens de 

tweede ad ca 20:15 u. 

 

Volledige prijs van dit alles is 74 eur, te betalen op de rekening KBC 

Gepensioneerden Kring  Antwerpen BE 85 4097 5200 8106 met de vermelding :  

lidnummer -  opstapplaats (1) of (2) -  keuze van voorgerecht ( a) of (b) en 

hoofdgerecht (c) of (d).  

 

Inschrijving van  5 tem 20 april , behoudens vervroegde afsluiting .  

 

De betaling geldt als definitieve inschrijving en bij overboeking zal je binnen 

de week gecontacteerd worden. Vermijd dus het gebruik van de betaalagenda. 

 

                                       

Inbegrepen in de deze prijs 

 Warme drank en vlaai   s „morgens  

  Middagmaal (Limburgs buffet)  inclusief drank (water, koffie, thee) 

 2 consumpties naar keuze bij het avondmaal uitgezonderd sterke dranken / 

champagne  

 Alle toegangsprijzen, gidsen, vervoer en alle fooien .  

 

Gelieve ook telkens 10 minuten vooraf aanwezig te zijn op je gekozen opstapplaats. 

In de mergelgrotten kan het fris zijn. Hou daarmee rekening mee en voorzie je van 

een jasje of een trui. 

Meer info nodig of heb je de dag zelf een probleem? Contacteer Ludo Ielegems, de 

organisator, op het nummer 0 498 73 06 10. 

Veel plezier gewenst. 

 

Ludo Ielegems      Roger Lenaerts 

Bestuurslid/organisator dagreizen   Voorzitter 
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Mia Mensa  Beringen  Opcanner  Anker  


