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TENTOONSTELLINGEN
Hoogstaande thematisch opgezette
tentoonstellingen nemen u mee op een
uniek menselijk en industriel avontuur. Hoe
is steenkool ontstaan? Welke gebeurtenissen
hebben een stempel gedrukt op de geschiedenis
van de mijn? Wat deden de mijnwerkers buiten
de werkuren?
De tentoonstellingen komen tot leven dankzij
honderden voorwerpen, films en foto’s van
archieven die voortvloeien uit onze collecties.

EEN HISTORISCH MONUMENT
VOL EMOTIE
Het Historische Mijncentrum, dat gevestigd is op een
voormalig mijnterrein, is het grootste mijnmuseum in
Frankrijk en vormt een belangrijke toeristische
en culturele plaats in de Hauts-de-France.
Het getuigt van een opwindend industrieel en
menselijk avontuur.
Sinds 2012 wordt het erkend als opmerkelijke
Mijnbekken in Nord-Pas-de-Calais en is het door de
Unesco uitgeroepen tot Werelderfgoed.
Wandel door de authentieke gebouwen van de
Delloye-mijn en ontdek hoe een steenkoolmijn
precies werkt.

REIS NAAR HET KLOPPEND
HART VAN DE MIJN
Bezoek met audiogids in gezelschap van een
cultureel mediator. Daal af in de diepten van de
mijn om de steenkolenmijnen in de verschillende
periodes en de werkomstandigheden van de
mijnwerkers te leren kennen.
Een bezoek op het ritme van dreunende
machines en met projectie van foto’s.

ONTMOETING MET
EEN OUD-MIJNWERKER*
Deel een bevoorrecht moment met
een oud-mijnwerker, getuige van
dit gepassioneerde, industriële en
menselijke avontuur.
*Uitsluitend in het Frans

IN 2020, OPENING VAN DE NIEUWE

INTERACTIEVE RUIMTE
ENERGIEMIJN
Een tentoonstelling om alles te leren over
de energie van gisteren, vandaag
en morgen!

PRAKTISCHE
INFORMATIE

EVENEMENTEN 2020
Verdiep uw kennis van de mijnwereld door de
tijdelijke tentoonstellingen:
• 1720: een ontdekking in het hart van
industriële revoluties
3 februari - 20 september 2020
• Lucien Jonas (1880-1947), werken des Hautsde-France (werktitel) zaterdag 19 september
2020 – zondag 28 februari 2021
Een ook:
Nacht van de Musea
Europese Erfgoeddag
Wetenschap Feest…

RESTAURANT « LE BRIQUET »
regionale specialiteiten
open elke middag (behalve op sluitingsdagen
van het museum)
reserveren aanbevolen op het nummer
+33 (0)3 27 95 82 82
lebriquet@chm-lewarde.com
BOETIEK-CAFÉ

VOOR BUITENLANDSE
BEZOEKERS

DOCUMENTATIECENTRUM

TOEGANKELIJKHEID

IN DE MIJNGANGEN

Een rondleiding met audiotour
in het Engels, Duits, Nederlands,
Pools, Italiaans en Spaans

Site toegankelijk voor
mindervaliden

Toegankelijk op afspraak (+33
(0)3 27 95 82 82)

de temperatuur is hetzelfde als
de buitentemperatuur

HONDEN VERBODEN

GRATIS PARKEREN

SEMINARIES

PICKNICKWEIDE

1 auditorium en 3 vergaderzalen

2020

Zondagen, schoolvakanties
en feestdagen : 10 uur tot 19 uur
Kaartverkoop stopt om 17 uur

GROEPEN

VAN 1 MAART T/M 14 NOV.
Dagelijks 9 tot 19.30 uur
Kaartverkoop stopt om 17.30 uur

Vanaf 8 uur telefonisch reserveren

TOEGANGSPRIJZEN
Ontdekking bezoek : Toegang tot het mijncentrum en de
tentoonstelling + audiotour
INDIVIDUELE
BEZOEKERS
GROEPEN

(Vanaf 20 personen)

Normaal tarief
Verlaagd tarief*

€12.50
€6.70

Gezinstarief (2 Volwassenen + 2 Kinderen)
Volwassenen
School groups

april - september : €6.70

€ 33
€10.60
oktober - maart5: €5
€

Ontmoeting met een oud-mijnwerker : €1.80
*Kinderen van 5 tot en met 18 jaar, studenten, gahandicapten en een begeleider… op vertoon van een geldig legitimatiebewijs.
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VAN 15 NOV. T/M 29 FEB.
Maandag t/m zaterdag : 13 uur tot 19 uur
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Het museum is dagelijks geopend, behalve van
1 t/m 31 januari en op 1 mei en 25 december.
Special sluiten van het museum te zien op
www.chm-lewarde.com

Impression : Qualit’Imprim 03 20 50 66 72

OPENINGSUREN
VAN HET MUSEUM

