historisch

Beste groepsverantwoordelijke
Bedankt voor jouw interesse in be-MINE. We stellen je graag onderstaande opties voor.
We vernemen graag welke activiteiten jouw voorkeur genieten. Op basis daarvan kunnen
wij een voorstel/offerte opmaken, onder voorbehoud van beschikbaarheid en prijswijzigingen.

MINE
beringen

leeftijd

aantal
deelnemers

attractie /
organisatie

activiteit

-12

2-80

Mijnmuseum

Rondleiding met
gids - Mijnwerkers
met vuile handen

1u

€4

Zoek naar de goudschat in de mijn! Trek je werkplunje aan en begin aan een spannende
speurtocht. Dit arrangement is voor het kleuteronderwijs. Groepen van minimum 10 personen.
Scholengroepen tot 18 jaar betalen geen gidsvergoeding.

-12

2-100

Mijnmuseum

Rondleiding met
gids - op pad met de
mijnwerker

2u

€4

Met een echte chef Mijnwerker worden de kinderen "aan het werk" gezet in de ondergrondse
simulatie. Een levensechte ervaring. Dit arrangement is voor het lager onderwijs. Groepen van
minimum 10 personen. Scholengroepen tot 18 jaar betalen geen gidsvergoeding.

-18

2-100

Mijnmuseum

Rondleiding met
gids - 'mijnwerkerspad'

2u

€4

Volg de gids in de historische gebouwen. Stap in de voetsporen van de mijnwerkers die vroeger
naar de ondergrond gingen. Dit arrangement is voor het secundair onderwijs. Groepen van
minimum 10 personen. Scholengroepen tot 18 jaar betalen geen gidsvergoeding.

Mijnmuseum

Rondleiding met
gids - Arrangement
Mijnmuseum

€6

Een gids begeleidt je door het musem en vertelt over de verschillende thema's zoals de ontdekking
van steenkool, het werk in de ondergrond, het leven in de cité, de sluitingen, de toekomst. In de
ondergrondsimulatie waan je je even mijnwerker. -6 jaar: gratis, 6-18 jaar: 4 euro, +18 jaar: 6 euro.
Gidsvergoeding: 15 euro (min. 10 p. en max. 20 p. per gids).

2u

€6

Rondleiding met een gids doorheen de indrukwekkende historische gebouwen. Je gaat waar de
mijnwerkers gingen: de badzaal, de lampenzaal, de bezettingszaal en de schachtbok. Als afsluiter
bezoek je de ondergrondsimulatie. -6 jaar: gratis, 6-28 jaar: 4 euro, +18 jaar: 6 euro. Gidsvergoeding:
15 euro (min. 10 p. en max. 20 p. per gids).

2u

€6

Het Mijnmuseum dompelt je onder in het woelige mijnverleden van Belgisch Limburg. Het museum
is elke dag open van 10u tot 17u. Combineer een bezoek aan de moderne tentoonstellingsruimte
met een indrukwekkende ondergrondsimulatie (11u, 13u en 15u).

-18

2-100

-18

2-100

Mijnmuseum

Rondleiding met
gids - Arrangement
Mijnwerkerspad

-18 &
18+

2-100

Mijnmuseum

Bezoek
Mijnmuseum
zonder gids

duurtijd prijs p.p.

2u

info

-18 &
18+

2-100

Visit Beringen

App "Kolenspoor"

2u

€-

Een interactieve wandeling die je laat kennismaken met de verhalen rond het Kolenspoor. Twee
goedgemutste Italiaanse vrienden Fabrizio en Martino nemen kinderen en hun ouders/begeleiders
mee en doorspekken de tocht met leuke opdrachten en spelletjes. Goed opletten, want ze
proberen je graag beet te nemen en durven al eens een grapje te maken! De wandeling is ca. 5 km
lang.

-18 &
18+

2-100

Visit Beringen

App "Beringen,
de cité"

2u

€-

Een interactieve wandelapp waarin inwoners vertellen over het leven in de cité. Een terugblik naar
vroeger met beeldfragmenten en een mini-quiz, kortom: een prikkelende manier om de buurt met
haar bijzondere architectuur te verkennen! Een tablet met de app ontleen je bij het toeristisch
onthaal. De wandeling is ca. 4,5 km lang.

18+

2-100

Visit Beringen

Rondleiding
be-MINE

2u

€
-

De gids neemt jullie mee op ontdekkingsreis over het mijnterrein, waarbij je de gebouwen en
installaties van buiten en van binnen leert kennen. Gidsvergoeding: 60 euro.

€
-

Na het wassen in de kolenwasserij, ging de steenkool met de trein richting het kanaal, het puin
dat overbleef, werd nabij opgehoopt en vormde zo de 'terril'. Terril 2 is nu natuurgebied. Een
rustgevende heuvel waar bosjes en open plekken elkaar afwisselen. Wandelpaden brengen je tot
op 100 meter hoogte waar je getrakteerd wordt op een indrukwekkend panorama. De gids vertelt
je meer over de geschiedenis van deze imposante 'berg'. Gidsvergoeding: 60 euro.

18+

2-50

Visit Beringen

Rondleiding Terril

2u

