
Stap terug in de tijd waar duizenden mijnwerkers meer dan 

800 meter diep afdaalden in de ondergrond van Beringen.

Bezoekers hangen aan de lippen van de ex-mijnwerkers die 

hun verhalen vertellen. De grootste industriële erfgoedsite 

van Vlaanderen laat een diepe indruk na. De combinatie 

van de indrukwekkende schachtbokken en het grandioze 

mijnpatrimonium van meer dan 100.000 m² is uniek in Europa.

Kom alles te weten over het ontstaan van steenkool, het 

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

en de woelige stakingsperiode.

Openingsuren
Het Mijnmuseum is het hele jaar open van maandag t.e.m. 
zondag van 10u tot 17u. De ticketbalie (Toerisme Beringen) 
sluit om 16 u.. Gesloten op 17 april 2022 en van 24 december 
2022 tem. 1 januari 2023.

Reservaties 
Toerisme Beringen
Koolmijnlaan 203
3582 Beringen
+32 (0)11 42 15 52
toerisme@beringen.be
www.toerismeberingen.be

Contact 
Mijnmuseum
Koolmijnlaan 201
3582 Beringen
+32 (0)11 45 30 25
info@mijnmuseum.be
www.mijnmuseum.be
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PRAKTISCH

•  Elke 1e zondag van maart t.e.m. november 2022

• 6 maart, 3 april, 1 mei, 5 juni, 3 juli, 7 augustus, 4 september, 2 oktober en 6 november 2022

• Start van de rondleiding: 11u, 13u, 15u

• Duur van de rondleiding: 2,5 uur

• Toegang: volwassenen: €8 | 60+: €7 | 6 tot 18 jaar: €6 | -6 jaar: gratis

• Reserveren is verplicht: 011 42 15 52 of toerisme@beringen.be

* Let op, tijdens de mijnzondagen is een individueel bezoek aan de ondergrondsimulatie om 11u, 13u en 15u niet mogelijk.

Neem een kijkje in de historische gebouwen die normaal gesloten blijven voor individuele bezoekers! Kijk achter de muren van onze 

badzaal en betaalzaal. Ontdek waar de mijnwerkers hun loonzakje kregen, waar ze elkaars rug wasten, waar ze hun doorweekte plunje te 

drogen hingen… Na deze uitgebreide tour ga je samen met je gids nog de ondergrondsimulatie* verkennen. 

MIJNZONDAGEN

#1

B E R I N G E N

Aanbod 2022
INDIVIDUEEL
GROEP
SCHOOL

Je ruikt hun zweet. 

Je proeft het stof op je tong. 

Je ziet hen de lift uitstappen. 

Je hoort hen om warm water 

roepen in de eindeloze rij douches.

Je voelt hoe ze hun pijnlijke rug rechten.

Je bent één van hen. 

Je bent een mijnwerker in Beringen.



PRAKTISCH

•  Toegang: Per leerling: € 4

•  Groepen van minimum 10 personen

•   Reservatie verplicht: toerisme@beringen.be

 +32 (0)11 42 15 52

Ben je met 10 personen of meer? Ontdek onze twee specials! 

Special 1: Mijnmuseum (2u)
Volg de gids en keer het museum binnenstebuiten. Kruip in de 
huid van een mijnwerker en daal af in de ondergrondsimulatie.

Special 2: Mijnwerkerspad (2u)
Volg de gids en stap in de voetsporen van de mijnwerkers 
die vroeger naar de ondergrond gingen. Voel je klein in de 
kolossale industriële mijngebouwen en steek je neus in de 
badzaal, de lampenzaal en de bezettingszaal. Ervaar hoe 
hard het labeur was in de nagebouwde ondergrond. 

Scholen kunnen kiezen uit meerdere speelse en educatieve 
programma’s.

Kleuters Mijnwerkers met vuile handen (1u)
Zoek naar de goudschat in de mijn! Trek je werkplunje aan en 
begin aan een spannende speurtocht.

Lagere school Op pad met de mijnwerker (2u) 
Trek je mijnwerkerskledij aan en duik in de ondergrondsimu-
latie. Span je spieren en ga aan het werk, net als een echte 
mijnwerker.

Secundair Mijnwerkerspad (2u) 
Volg de gids in de historische gebouwen. Stap in de voetsporen 
van de mijnwerkers die vroeger naar de ondergrond gingen.

Ontdek de 9 zalen tellende museumpresentatie, laat je verwonderen door het klank- en lichtspel en ontdek beklijvende getuigenissen. 

Combineer je bezoek met: 

• Mijn Verhaal: een gratis boekje vol leerrijke opdrachtjes voor de jongste bezoekers. 
• Audiotour Mijnmuseum: Neem een iPad mee aan de balie of download de gratis app op je smartphone en luister naar Roberto’s 

levensverhaal. 

Aansluitend op je bezoek aan het Mijnmuseum kun je met het hele gezin aan den lijve ervaren hoe het er in de mijn aan toe 

ging met een gegidste rondleiding in de ondergrondsimulatie. Reserveren hoeft niet.

GROEPEN SCHOLEN

 INDIVIDUELE BEZOEKERS

PRAKTISCH

•  Toegang: volwassenen: €6 | 60+: €5 | 6 tot 18 jaar: €4 | -6 jaar: gratis

•  Bezoek aan de ondergrondsimulatie (+/- 45 min.) om 11u, 13u en 15u: €3 p.p. extra

•  Zonder reservatie

PRAKTISCH

•  Toegang: volwassenen: €6 | 60+: €5 | 6 tot 18 jaar: €4 | 

 -6 jaar: gratis

•   Gidsvergoeding €15

•  Minimum 10 personen en maximum 20 personen per gids

•  Duur: 2 uur per arrangement

•  Reservatie verplicht: toerisme@beringen.be

 +32 (0)11 42 15 52

De eerste graad secundair onderwijs kan de 
educatieve game  Maximine in de klas spelen. 
Download het spel op www.mijnmuseum.be, 
de Google Play Store en de Appstore.

Download de gratis app 
‘Mijnmuseum’ via Google Play Store 
of de Appstore.


