
 

Mijnmuseum 

Welkom in het Mijnmuseum te Beringen. Je kan bij ons terecht voor 
een bezoek aan het nieuwe multimediale museum, een exclusieve 
wandeling doorheen de historische mijngebouwen tijdens de 
Mijnzondagen, genieten van een lekker Koolputtersbiertje in onze 
cafetaria of uitwaaien op de mijnterril. Je kan elke dag bij ons terecht; 
individuele bezoekers kunnen hun museumbezoek aanvullen met een 
begeleide tocht naar de ondergrondsimulatie -om 11 u., 13 u. of 15 u.- 
en reserveren is niet nodig. Check ook zeker onze gloednieuwe iPod-
tour voor individuele bezoekers (beschikbaar in het Nederlands, Frans, 
Engels,Duits, Italiaans en Turks) en ons gratis gezinsprogramma 'Mijn 
Verhaal'. Er is voor elk wat wils: zo is er een uitgebreid aanbod voor 
gezinnen, groepen en scholen.Het Mijnmuseum vertelt je het verhaal 
van de mijnwerker en de mijnontginning. Het nieuwe museum werkt 
met getuigenissen, video's en geluidsfragmenten, aangevuld met een 
maquette die via een klank- en lichtspel de bovengrondse activiteiten 
duidt. We hebben ook nog Mijnzondagen waarbij je een kijkje kan 
nemen achter de schermen. 
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Fatih-moskee (Beringen) 

De Fatih-moskee is een Turkse moskee in het Belgische Beringen-Mijn. 

Geeft een speciaal accent aan het Kempische mijnlandschap.  De bouwstijl 
in Ottomaanse architectuur is duidelijk herkenbaar aan de twee 
minarettorens en de grote koepel.  Het speciale karakter van het interieur 
wordt meebepaald door de mooie handgeschilderde wandtegels. 

Door de activiteiten van de Steenkoolmijn van Beringen trokken vele 
arbeiders naar deze werkgever. Zo ontstond ook een aanzienlijke Turkse 
gemeenschap. In 1994 werd de Fatih-moskee geopend, die de op één na 
grootste van België is. 

Ze is gebouwd in Ottomaanse architectuur en bezit twee minaretten van 
elk 26 meter hoog. De koepel heeft een hoogte van 16 meter. Hierin 
hangt een in Turkije vervaardigde massief koperen kroonluchter. De 
muren zijn bezet met azuurblauwe tegels. Het interieur is rijk en kleurig 
gedecoreerd. 
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