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BOETIEKHOTEL BURGEMEESTERHUYS 
OPENT DEUREN IN BERINGEN 

Eindelijk is het zover en kan boetiekhotel Burgemeesterhuys in Beringen de deuren openen voor het 
grote publiek. Trotse eigenaars Wim Reynders en Marilda Van Sweevelt staan al een tijd te popelen 
om de eerste gasten te ontvangen, maar door de coronacrisis moest dat enkele maanden wachten. “Dat 
gaf ons wel wat extra tijd om de puntjes op de i te zetten, maar eigenlijk waren we in april al klaar voor 
onze eerste klanten,” vertelt Marilda. “Nu het eindelijk weer mag kunnen we niet wachten om de 
eerste gasten te verwelkomen.” 

Boetiekhotel Burgemeesterhuys heeft vijf unieke kamers die elk voorzien zijn van alle comfort. Het 
hotel ademt Beringen en dat merk je ook aan de namen. Vier kamers werden vernoemd naar de 
postcodes van haar deelgemeenten en de grootste, meest luxueuze kamer kreeg de naam 
‘Burgemeester’, een knipoog naar de oorspronkelijke bewoner van het herenhuis. Naast vijf tot in de 
puntjes uitgewerkte kamers kan je ook helemaal tot rust komen in de gemeenschappelijke ruimtes van 
het hotel. Je vindt er onder meer een loungeruimte met gashaard, een ontbijtruimte en een gezellige 
bar. In de grote tuin kan je in alle rust genieten van een versnapering. 

In de gerenoveerde burgemeesterswoning in het centrum van Beringen kan je vanaf nu terecht bij 
Wim en Marilda en hun kleinschalig en gezellig boetiekhotel. Iedereen is welkom, of dat nu is voor 
een vakantie in eigen land of voor een ontdekkingstocht door de Limburgse mijnstreek, Beringen 
heeft voor ieder wat wils. “Beringen heeft veel troeven en de laatste jaren heeft de stad hard gewerkt 
om haar weer te laten opbloeien,” zegt Wim, “Er is hier heel wat te doen. Zo heeft onze stad een 
zwemparadijs, een klimtoren, een duiktoren en een avonturenberg voor de sportievelingen. Ook voor 
de natuurliefhebbers valt er heel wat te beleven: Beringen telt tal van uitgestippelde wandelingen op 
en rond de mijnterril. Daar hoeft het uiteraard niet te stoppen; onze stad is de perfecte toegangspoort 
tot de rest van de mijnstreek.”  

Wim en Marilda denken ook aan de zakelijke klanten. Naast de gebruikelijke voorzieningen zoals wifi 
of een kluis in elke kamer die geschikt is voor laptops, beschikt het hotel ook over een volledig 
uitgeruste vergaderruimte. “Met industriezone West-Limburg op slechts vijftien minuten rijden was 
het een heel bewuste keuze om iedereen, zowel onze gasten als mensen die hier niet logeren, de 
mogelijkheid te geven een vergaderruimte te huren”, verklaart Wim. “Of het nu is voor een 
vergadering of een vakantie, we kijken ernaar uit om gasten in de watten te mogen leggen.” 
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Voor beeldmateriaal kan u terecht op: 
https://drive.google.com/drive/folders/1PKm3mxflmFetGd4eFEILUeJ8wTuMF3VD?usp=sharing  

Voor meer informatie: 
Wim Reynders 
wim@burgemeesterhuys.be 
+32 495 04 95 77 

www.burgemeesterhuys.be  


