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

SEMINARIES
1 auditorium en 3 vergaderzalen

IN DE MIJNGANGEN
de temperatuur is hetzelfde als  
de buitentemperatuur

TOEGANKELIJKHEID
Site toegankelijk voor 
mindervaliden

GELEIDEHONDEN 
Huisdieren verboden, behalve 
blindengeleidehonden

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

GRATIS PARKEREN

PICKNICKWEIDE

Centre Historique Minier
Fosse Delloye – rue d’Erchin
CS 30039 - 59287 Lewarde
Tél : +33 (0)3 27 95 82 82

www.chm-lewarde.com

TIJDSCHEMA 2023
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

** Kinderen van 5 tot en met 18 jaar, studenten, gahandicapten en  
een begeleider… op vertoon van een geldig legitimatiebewijs.

Individuen

Mini-groepen* 
(van 15 tot 19 pers.)

Groepen* 
(vanaf 20 pers.) Vanaf 8u na telefonische reserveren

PRAKTISCHE  
INFORMATIE

PRIJZEN 2023 

Duur van de rondleiding: 1u (regelmatig starten)
Gratis bezoek aan de tentoonstellingen: ongeveer 1u30

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

WINKEL-CAFÉRUIMTE
Meer dan 1000 ideeën voor souvenirs  
en cadeautjes
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Schoolgroepen

Groepen volwassenen (vanaf 20 pers.)

Mini-groepen (van 15 tot 19 pers.)

€ 12,50
€ 6,70

€ 10,60

Toegang tot de site,  
tentoonstellingen en rondleiding 
door de galerijen (audiogidsen)

€ 33

+ € 1,80  (naast een bezoek)

Londres

Douvres Calais

BruxellesLille

Douai
Arras

Valenciennes

Amiens

Rouen
Reims

Paris

Lewarde

Cambrai

Nieuwe   
scenografie 

in de 
paardenstal

ONTDEK  
HET GROOTSTE  

MIJNMUSEUM   

VAN FRANKRIJK!

 

Centre 
Historique
MINIER

€ 6,70
April - september Oktober - maart

€ 5

Gezinstarief (2 Volwassenen + 2 Kinderen)

Getuigenis-ontmoetingen   
(alleen individuele bezoekers)

Normaal tarief
Verlaagd tarief**

* Reserveren op 03 27 95 82 96

Maandag tot zaterdag:  13u tot 17u
Zonen feestdagen en schoolvakanties 
(zone B): 10u tot 17u
Museum sluit om 18u

Van 01/11 tot 31/03

Elke dag:  
9u tot 17u
Sluiting: 
vanuit het museum  
om 19u

Van 01/04 tot 31/10



REIS NAAR   
HET HART VAN DE MIJN 
In het gezelschap van een culturele bemiddelaar, 
daalt u af in de diepten van de galerijen om 
de lagen waar steenkool werd gewonnen, te 
betreden. Een bezoek onderbroken door het 
gebrul van machines en projecties van archieffilms 
die mijnwerkers aan het werk laten zien.

DE MIJN   
IOP KLAARLICHTE DAG
Verken alle facetten van de mijn in de 
tentoonstellingen: raak de kolen aan, reis 
door 270 jaar mijnbouwgeschiedenis, deel het  
dagelijks leven van de mijnwerker, sluit je aan 
bij de stal om de rol van paarden te begrijpen en 
test je kennis van energie...DE FOSSE DELLOYE,    

HISTORISCH MONUMENT

Het Mijnhistorische Centrum, gevestigd op een 
voormalige kolenwinningsschacht, is vandaag 
de dag een belangrijke toeristische en culturele 
plek in Hauts-de-France, getuige van een 
opwindend menselijk en industrieel avontuur. 
Het wordt erkend als een opmerkelijke locatie van 
het Mijnbekken dat op de werelderfgoedlijst van 
UNESCO staat.

In de originele gebouwen van de Delloye-mijn, 
de kleren die in de badkamer hangen, de  

honderden authentieke lampen en de 
imposante spoelen van 

de extractiemachine 
dompelen je onder in  

de wereld van  
de mijnbouw.

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
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