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1| Persbericht
Spoor van 7 mei tot en met 10 oktober mee van Train World tot Peking en ontdek een
buitengewoon Belgisch verhaal in China.
Met deze tentoonstelling herbeleef je het onbekende, maar daarom niet minder indrukwekkende
verhaal van de bouw van de Chinese spoorlijn Peking – Hankow die in het begin van de 20e eeuw het
noorden en het zuiden van het land met elkaar verbond.
Gedurende zeven jaar werkten meerdere
tienduizenden arbeiders aan deze gigantische
onderneming. Dit titanenwerk was het resultaat
van een samenwerking tussen ingenieurs,
technici en arbeiders, maar ook tussen westerse
en Chinese diplomaten en investeerders.
Niemand minder dan de Belgische ingenieur
Jean Jadot, toen 37 jaar, stond aan het hoofd van
het project en moest dit in goede banen leiden.
Naast dit historische avontuur presenteert de
tentoonstelling ook de wonderlijke ontwikkeling
van de spoorwegen in het hedendaagse China,
aan de hand van zijn hogesnelheidsnetwerk.

De lijn Peking-Hankow in cijfers en feiten:
- 1 214 km spoorlijn;
- 125 stations plus 2 420 bruggen en
kunstbouwwerken;
- Een 3km lange spoorwegbrug over de Gele Rivier,
een heus technisch hoogstandje voor die tijd;
- Keizerin-regentes Cixi reist voor de allereerste keer
per trein op deze lijn;
- Tijdens de Bokseropstand werd een deel van de
lijn vernield.

Uitzonderlijke werken dankzij unieke
samenwerking
Deze tentoonstelling krijgt een eigentijdse,
artistieke toets door originele tekeningen
rond het thema van de bouw van de lijn
Peking-Hankow, waar kunstenaars Li Kunwu
(China) en François Schuiten (België) samen
aan werkten. Ook ander werk van Li Kunwu,
geïnspireerd op de Chinese spoorwegen, verrijkt
de tentoonstelling op een unieke manier.
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Een tentoonstelling van werken van Li Kunwu
over de Yunnan spoorweg
De zaal Pays de Waes, in het hart van Train World, is gewijd
aan werken van Li Kunwu en vertelt over de bouw van
de Yunnan spoorweg aan het begin van de 20e eeuw.

Het verhaal door de ogen van de hoofdpersonages
Tijdens het bezoek vertellen enkele sleutelfiguren van deze
expo via levensgrote sprekende poppen hun boeiende
verhaal.
De anekdotes voeren je mee naar de tijd van weleer
waardoor je dit ongelofelijke avontuur opnieuw beleeft.

Activiteiten op het programma
- Online lezingen over de bouw van de lijn Peking - Hankow
- Gezinsactiviteit De gele Spoorlijn
- Stage voor kinderen Draken en treinen
- Aangepaste gidsbeurten

Het prachtige boek "Peking - Hankow: het grote epos"
Het boek werd uitgegeven door Editions Kana, geschreven door Louis Gillieaux, Jean Jadot, Charles
Lagrange, Philip Vanhaelemeersch, Michelangelo Van Meerten en Stéphane Disière en geïllustreerd
door de meesters der strips François Schuiten en Li Kunwu.
Dit uitzonderlijke werk schetst een gedetailleerd beeld van dit Frans-Belgische spoorwegavontuur in
China aan het begin van de 20e eeuw.

Reis met deze expo af naar het Chinese Middenrijk en verken nieuwe horizonten!
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Plan van de tentoonstelling
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2| Voorstelling van de artiesten François Schuiten en Li Kunwu

Over François Schuiten (1956°)
François Schuiten is geboren in Brussel op 26 april 1956.
François Schuiten publiceerde op zijn 16de zijn eerste
stripverhaal in de Belgische editie van het Franse tijdschrift
Pilote. Tijdens zijn latere opleiding aan het instituut
Saint-Luc in Brussel, ontmoette hij Claude Renard, die de
stripafdeling van deze school leidde. Vanaf 1977 bedacht
hij samen met zijn broer Luc de eerste verhalen van de
stripreeks De Holle Aarde. Tegelijkertijd tekende hij samen
met Claude Renard Aux Médianes de Cymbiola en Le Rail. In
1983 begon hij samen met zijn vriend Benoît Peeters aan
de bekroonde stripserie De Duistere Steden. In 2002 werd hij
onderscheiden voor zijn volledige loopbaan met de Grand
Prix d'Angoulême. In 2012 bracht hij zijn eerste soloalbum
De Schoonheid uit.
François Schuiten is niet enkel striptekenaar, maar maakte ook affiches, illustraties, zeefdrukken en
litho's. Hij ontwierp bovendien de metrostations Arts-et-Métiers in Parijs en Hallepoort in Brussel en was
scenograaf voor verschillende opera- en dansvoorstellingen. Hij had ook de hand in het visuele ontwerp
van verschillende films, waaronder Taxandria van Raoul Servais en Mr Nobody van Jaco Van Dormael.
François Schuiten is ook medeoprichter van het HIP-instituut, dat in samenwerking met de Universiteit
van Caïro de ScanPyramids-missie ontwierp en coördineerde. Dit multidisciplinaire project maakte de
grootse ontdekking van een onbekende holte in de grote piramide mogelijk. Deze werd in november
2017 gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Nature. François heeft de wetenschappelijke
teams in het veld in Egypte meermaals begeleid. Dit avontuur op het kruispunt van kunst, wetenschap
en technologie voedde zijn inspiratie, vooral voor zijn album De laatste farao van de bekende stripreeks
Blake en Mortimer.
Hij creëerde verschillende paviljoenen voor wereldtentoonstellingen, waarvan de meest belangrijke de
wereldtentoonstelling Planet of visions in Hannover was met ruim 5 miljoen bezoekers.
Samen met Benoît Peeters nam François Schuiten de inrichting van Maison Autrique onder handen, een
art-nouveaugebouw van Victor Horta. Hij is ook de scenograaf van Train World, het spoorwegmuseum
in Brussel dat in 2015 de deuren opende.
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Over Li Kunwu (1955°)
Li Kunwu (geboren in 1955) is een buitengewoon veelzijdig
kunstenaar. Hij is schilder, tekenaar, karikaturist, al bijna 30
jaar journalist bij de krant van Yunnan (Yunnan Ribao),en
auteur van een dertigtal geïllustreerde werken van zijn
geboorteprovincie Yunnan. Hij maakte bovendien een
tiental informatieve strips over Frankrijk.
Geboren tijdens het volle bewind van Mao, in een generatie
waar schone kunsten of een academische opleiding
taboe waren, leerde hij als autodidact zichzelf tekenen.
Door verschillende toevallige ontmoetingen kwam hij in
aanraking met de stripwereld en werd al snel bekend in
Frankrijk met zijn trilogie Une vie Chinoise.
Zijn indrukwekkend grafisch werk werd in een vijftiental talen
vertaald en laat de hedendaagse Chinese geschiedenis zien
door het prisma van haar eigen geschiedenis; alles in een
adembenemende stijl gedragen door zijn grote kennis van
meerdere artistieke technieken: traditionele schilderkunst,
propagandatekeningen, drukperstekeningen, karikaturen,
werken met strakke lijnvoering, inkttekeningen, gewassen tekeningen, aquarellen, ...
Sinds 2015 ontwikkelt Li Kunwu in samenwerking met Est-Ouest 371 in groot, of liever gezegd énorm
groot formaat, nieuwe vormen van artistieke expressie die meer als hedendaagse kunst gezien kunnen
worden dan als stripverhaal.
Zijn tekeningen werden al op heel wat plaatsen tentoongesteld: in het Cernuschi-museum (Parijs, 2015),
in het Toulouse-Lautrec-museum (Albi, 2017), in Shanghai met de Michelin Corporate Foundation (2016)
en met de Vuitton-collectie (2018), in het Gorslinemuseum (Bourgondië, 2016), in het FRAC Auvergne
(2018) en in La Rochelle (2020).
Est-Ouest 371
Est-Ouest 371 werd opgericht in 2015 door Geneviève Clastres en Philippe Pataud Célérier. De organisatie
vertegenwoordigt en exposeert de getekende werken (exclusief strips) van Li Kunwu in Frankrijk en
Europa.

"De mannen"
80 X 80 cm, Chinese inkt, 2017
© Li Kunwu_Est-Ouest 371
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3| Het boek "Peking - Hankow: het grote epos"
Uitgeverij Kana en Train World nemen je mee op reis aan de hand van ongepubliceerde archiefdocumenten
en een adembenemende beelden die samengebracht zijn in een uitzonderlijk boek.

Dit boek laat je spannende en buitengewone avonturen
ontdekken: kolossale bouwwerken, hoogstaande
technieken, historische gebeurtenissen… Laat je
meeslepen in het avontuurlijke verhaal van één van de
grootste openbare werken van het begin van de 20e
eeuw!
Om dit boeiende verhaal te verrijken sloegen twee
meesters van het stripverhaal - François Schuiten en
Li Kunwu - de handen in elkaar voor enkele originele
tekeningen rond het thema van de constructie van de lijn
Peking-Hankow. Deze twee kunstenaars, de ene uit het
Oosten en de andere uit het Westen, werkten reeds
vaker rond de spoorwegwereld van China en Europa.
In de pagina's van dit boek verenigen ze voor de eerste
maal hun talenten om deze fascinerende en verdwenen
wereld van spoorwegpioniers in China in beeld te
brengen.

AUTEURS
Louis Gillieaux - onderzoeker in spoorweggeschiedenis; Jean Jadot - ingenieur, kleinzoon en
naamgenoot van Jean Jadot, hoofdverantwoordelijke bij de aanleg van de spoorlijn; Charles Lagrange
- gespecialiseerd onderzoeker in Chinese geschiedenis; Philip Vanhaelemeersch directeur van het
Confuciusinstituut van Brugge; Michelangelo Van Meerten econoom en historicus; Stéphane Disière
specialist in spoorweggeschiedenis.

ILLUSTRATORS
François Schuiten en Li Kunwu

PRAKTISCHE INFO
Uitgever: Uitgeverij KANA
Publicatiedatum : 28 mei 2021 in de museumshop, in onze online fanshop en in de boekhandel.
Formaat : 23,5 x 31 cm - 272 p.
Prijs : € 34,90
ISBN : 9782505111443
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4| Activiteiten op het programma
4.1. Online lezingen over de bouw van de lijn Peking-Hankow
Train World plant niet alleen tijdens deze expo maar ook nadien, in 2022, vijf lezingen in over het
boeiende thema van de bouw van de spoorlijn Peking-Hankow. De sprekers, allemaal specialisten
op het gebied van spoorweggeschiedenis of in de geschiedenis van China, vertellen meer over de
verschillende aspecten van deze Belgisch-Chinese geschiedenis.
Zolang de huidige sanitaire maatregelen van kracht blijven, organiseren we de lezingen online.

◆ Een spoorlijn als speerpunt voor de Belgische belangen in China aan het einde van de 19e eeuw.
22 mei 2021, om 11u in het Frans en om 13u30 in het Nederlands
Sprekers : Michelangelo Van Meerten (NL) en Charles Lagrange
(FR)
De eerste lezing wordt gegeven door econoom en historicus
Michelangelo Van Meerten. Tijdens de lezing schetst hij het
verhaal over de intrede van Europa in het verzwakte China
aan het begin van de 19e eeuw en vertelt over de enorme
inspanningen die ons land deed bij de onderhandelingen over
de aanleg van de lijn tussen Peking en Hankow.

◆ Éen project: Peking - Hankow. Éen man: Jean Jadot
5 juni 2021, om 11u in het Frans en om 13u30 in het Nederlands
Sprekers : Philip Vanhaelemeersch (NL) en Louis Gilliaux (FR)
Tijdens deze tweede lezing verdiepen we ons in het leven van een opmerkelijke Belg
die de spilfiguur is van deze tentoonstelling: Jean Jadot. In 1898 stemde hij ermee
in de aanleg van de spoorlijn Peking-Hankow te leiden. Philip Vanhaelemeersch,
directeur van het Confuciusinstituut in Brugge, geeft meer tekst en uitleg over het
persoonlijke, familiale en professionele leven van deze fascinerende ingenieur en
belicht zijn andere verdiensten die hij leverde voor de Belgische staat.

Jean Jadot

◆ Een reis van Peking naar Hankow, in 1913 en in 2019
25 september 2021, om 11u in het Nederlands en om 13u30
in het Frans
Spreker: Philip Vanhaelemeersch.
Een reisgids uit 1913 beschrijft wat een reiziger zoal kan
ontdekken vanuit de trein op de spoorlijn Peking-Hankow.
Philip Vanhaelemeersch, directeur van het Confuciusinstituut
in Brugge, maakte deze reis in 2019 zelf. Hij trekt parallellen
tussen deze twee reizen en verrijkt de lezing met tal van
historische en actuele beelden.
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In 2022
Het thema van deze expo is zo rijk dat er nog twee lezingen gepland staan in 2022, na afloop van de
tentoonstelling. De precieze data liggen nog niet vast, maar de onderwerpen wel:
◆ Econoom en historicus Michelangelo Van Meerten maakt
je wegwijs in de ontwikkeling van de spoorwegen en
spoorwegindustrieën in de 19e eeuw, voornamelijk in Europa.
Het verhaal richt zich in het bijzonder op de wereldwijde
export van de Belgische en Franse spoorwegindustrie naar
China.

◆ Tot de jaren vijftig verliepen de beginjaren van de Chinese
spoorwegen moeizaam. Het contrast met hun fenomenale
groei sinds de jaren 2000 is des te opvallender. Louis Gillieaux,
onderzoeker in spoorweggeschiedenis en actualiteit, vertelt
hoe dit geëvolueerd is tot de verrassende omvang van het
huidige Chinese hogesnelheidsnet. Met zijn toelichting over
het New Silk Roads-project schetst hij een portret van de
nieuwe spoorwegrelaties tussen China en Europa.

PRAKTISCHE INFORMATIE
Wanneer?
Zaterdag 22 mei 2021 om 11u00 (FR) en om 13u30 (NL)
Zaterdag 05 juni 2021 om 11u00 (FR) en om 13u30 (NL)
Zaterdag 25 september om 11u00 (NL) en om 13u30 (FR)
Nog 2 nader te bepalen data voor 2022
Prijs
De online lezingen zijn gratis.
Informatie
Telefoon: 02 224 75 88
E-mail: info@trainworld.be
Reservering
Via onze website www.trainworld.be
Persdossier - Van Peking tot Hankow: een Belgisch avontuur in China
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4.2. Gezinsactiviteit "De Gele Spoorlijn"
Zoals gebruikelijk biedt Train World dit jaar opnieuw een gezinsactiviteit De Gele Spoorlijn aan als
onderdeel van de nieuwe tijdelijke tentoonstelling Van Peking tot Hankow: een Belgisch avontuur in
China. De titel verwijst naar De Gele Rivier die door China stroomt. We werkten hiervoor terug samen
met Amadeo Kollectif, een kunsteducatieve organisatie gevestigd in Schaarbeek.
Dit keer is het Jean, een gepensioneerde Belgische ingenieur, die de gezinnen
verwelkomt.
Tijdens hun bezoek zullen gezinnen vijf leuke speltorens tegenkomen op
verschillende plaatsen in het museum. Aan de hand van deze speltorens komen
kinderen en families meer te weten over het boeiende verhaal van de lijn
Peking-Hankow en Train World. Bij de torens kunnen ze puzzelen, quizzen, korte
animaties bekijken, een buitenaardse machine uitvinden en nog heel wat meer.
Archief Jean jadot
Na de vijf torens wacht
er de kinderen nog een
knutselopdracht. Ze kunnen hun zelfgemaakte
tekeningen tot leven laten komen met een eigen
gemaakte zoötroop!

Vanwege de huidige sanitaire situatie wordt
de knutselopdracht niet in Train World zelf
georganiseerd. Gezinnen ontvangen aan het einde
van het bezoek een tas met het nodige materiaal
om de knutselopdracht thuis te doen.
Deze familieactiviteit verzekert plezier voor jong
en oud!

PRAKTISCHE INFORMATIE
Voor wie?
Voor jong en oud
Activiteit beschikbaar in het NL, FR, DE en EN
Wanneer?
Iedere dag vanaf 07.05.2021 tot het einde van de expo, enkel op maandag niet
Prijs
De activiteit is inbegrepen na aankoop van een toegangsticket tot Train World.
Informatie en reservering
Telefoon: 02 224 75 88
E-mail: reservaties@trainworld.be
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4.3. Stage voor kinderen "Draken en treinen"
In het kader van de tentoonstelling Van Peking tot
Hankow: een Belgisch avontuur in China biedt Train World
een artistieke vijfdaagse stage aan, waarin kinderen
worden ondergedompeld in de wereld van de Chinese
kunsten.
De ontmoeting tussen Belgische en Chinese culturen
is het uitgangspunt van deze cursus en combineert
muziek, theater, tekenen, met klei experimenteren en
nog heel wat leuks.
De hoofdrolspelers zijn draken, Chinese geleerden,
rijstvelden en een spoorlijn in volle ontwikkeling. Hoe
het verhaal afloopt? Dat bepalen de kinderen zelf.

PRAKTISCHE INFORMATIE
Voor wie?
Kinderen van 8 tot en met 12 jaar
Wanneer?
Van 12 tot en met 16 juli 2021
Telkens van 9u30 tot 17u (opvang mogelijk van 8u30 tot 9u30 en van 17u tot 18u)
Prijs
- € 130 voor het eerste kind
- € 110 voor andere kinderen van dezelfde familie
Informatie en reservering
Telefoon: 02 224 75 88
E-mail: reservaties@trainworld.be
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4.4. Aangepaste gidsbeurten
Gezien de van kracht zijnde sanitaire maatregelen, zijn groepsbezoeken tot nader order opgeschort.
Zodra deze opnieuw toegelaten zijn, bieden onze professionele gidsen een thematische rondleiding
op maat aan in het thema van de Chinese spoorwegwereld. Ontdek in het hart van Train World 1001
anekdotes over de bouw van de spoorlijn Peking-Hankow.

PRAKTISCHE INFORMATIE
Duur
2 uur
Prijs
€ 110 voor de gids (toegangstickets en vervoer niet inbegrepen)
Betaling
Aan de kassa, liefst met kaart (Bancontact/Maestro/MasterCard/Visa)
Aantal personen
Maximum 20 personen per gids
Annuleren
Kosteloos annuleren is mogelijk tot 7 kalenderdagen voor het bezoek (enkel schriftelijk).
Informatie en reservering
Telefoon: 02 224 75 88
E-mail: reservaties@trainworld.be
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5| Train World
Train World is het nationale treinmuseum van NMBS, de Nationale Maatschappij van de Belgische
Spoorwegen.
Het uitstalraam van de spoorwegen van gisteren, vandaag en morgen.
In een rijk historisch kader brengt Train World niet alleen de waardevolste locomotieven en rijtuigen van
het Belgische spoorwegerfgoed bijeen, er zijn ook tal van spoorwegobjecten, unieke archiefstukken,
foto’s en filmpjes te vinden. Alles is zorgvuldig ondergebracht in een spectaculaire scenografie van de
bekende tekenaar François Schuiten, in samenwerking met Expoduo en de dienst Historisch Erfgoed
van NMBS.
Train World ontving maar liefst bijna 760 000 bezoekers sinds de opening op 25 september 2015. Dankzij
een geslaagde combinatie van enkele van de meest prestigieuze stukken uit de NMBS-collecties en de
uitzonderlijke, interactieve scenografie herbeleefden ze de geschiedenis van de Belgische spoorwegen.
Momenteel staat Train World op TripAdvisor op de 5e plaats van de meest aanbevolen attracties in
Brussel en op de 3e plaats van in totaal 123 Brusselse musea. Train World ontving ook al enkele jaren op
rij het label "Certificate of Excellence" en de "Travellers' Choice Award" van Trip Advisor.
Train World krijgt ook heel positieve beoordelingen op volgende referentiesites: maar liefst 5/5 op
Facebook, 4.6/5 op Google en 4.5/5 op Trip Advisor.
Daarnaast kreeg Train World voor het 5e opeenvolgende jaar 3 sterren toegekend in de Groene
Michelingids. Deze maximumscore betekent dat we 'de reis meer dan waard' zijn.
Tijdens de coronacrisis bleef Train World zijn collecties onderhouden en voortwerken aan nieuwe
projecten. Het museum nam ook een hele reeks maatregelen om de bezoekers in de beste
omstandigheden te ontvangen (dagelijkse grondige reiniging van heel het museum, bezoekers spreiden
over verschillende tijdslots, eenrichtingsparcours met markeringen op de grond, alcoholgel langsheen
het volledige parcours, audiogids op smartphone via de Train World-app enz.).
Dankzij deze strikte maatregelen ontving Train World het Brussels Health Safety Label.
Een mooie beloning voor het team achter Train World, die van het spoorwegmuseum een referentie
hebben gemaakt in Brussel en daarbuiten, ongeacht de omstandigheden.
Een absolute aanrader voor jong en oud!
www.trainworld.be
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6| Partners en sponsors
Deze tentoonstelling kwam tot stand dankzij de steun van onze partners en sponsors, die we van harte
bedanken:
AREP werd opgericht in 1997 en is een multidisciplinair architectenbureau.
Als dochteronderneming van SNCF Gares & Connexions, is hun missie het
bedenken van duurzame, koolstofarme oplossingen voor alle regio’s en
allelei soorten mobiliteit. Het bureau is betrokken bij en innoveert op alle gebieden die essentieel
zijn voor de regeneratie van architectuur en territoria; vanaf het architecturaal-, stedenbouwkundigen landschapsontwerp tot en met de engineering, door middel van ontwerp, programmeeradvies en
projectmanagement.
Raphaël Ménard staat aan het hoofd van AREP en is verantwoordelijk voor de ecologische transitie. Met
het EMC2B-model (energie, materialen, klimaat, koolstof, biodiversiteit) biedt AREP sinds 2018 concrete
antwoorden op de grote uitdagingen van ecologische noodsituaties. AREP telt bijna 1.000 medewerkers
van 30 verschillende nationaliteiten, in Frankrijk en in het buitenland, en behoort met zijn omzet tot de
top van de architectenbureaus in Frankrijk.
In 2017 richtte de John Cockerill Group de John Cockerill Foundation op (een
particuliere stichting naar Belgisch recht) om de erfenis van John Cockerill,
waarvan de Groep een van de laatste erfgenamen is en vooral de enige die de
naam nog draagt, te blijven benadrukken.
Het doel van de stichting? Het sponsorbeleid van de John Cockerill Group structureren, zowel in België
als in het buitenland. De stichting weerspiegelt de waarden van het bedrijf; in het bijzonder respect voor
zijn geschiedenis en erkenning van zijn beroepen, maar ook zijn globale strategie, territoria, producten,
diensten en markten.
Door deze stichting op te richten, willen ze het materiële en immateriële erfgoed van oprichter
John Cockerill niet alleen behouden en overdragen aan de gemeenschap, maar ook ontwikkelen en
openstellen.
De stichting coördineert en ondersteunt dagelijks alle activiteiten die ons erfgoed eren (materieel,
immaterieel, waarden, nagedachtenis, enz.), maar steunt ook activiteiten op het gebied van cultuur en
industrieel erfgoed, humanitaire of sociale activiteiten. Ze doen dit door financiële partnerschappen
of partnerschappen in natura aan te gaan, of door het ter beschikking stellen van vaardigheden of
diensten.
Het Confuciusinstituut is het instituut voor Chinese taal en cultuur van de
Hogeschool West-Vlaanderen (HOWEST). Het instituut is ontstaan als een
samenwerkingsakkoord met een Chinese partneruniversiteit, Zhejiang
Gongshang University, dat taaldocenten detacheert.
Sinds 2014 heeft het Confuciusinstituut zijn vaste stek in een 19e-eeuws pand in de
historische Brugse binnenstad. De kerntaak van het Confuciusinstituut is de promotie van de Chinese
taal, taalonderwijs voor studenten en de organisatie van het officiële Chinese taalexamen (HSK) voor
België en de buurlanden.
Het instituut wil zich in de toekomst verder profileren als ervarings- en kennispool op het vlak van het
traditionele Chinese handschrift en kalligrafie. Occasioneel, en voor zover ze de expertise in huis heeft,
werkt het Confuciusinstituut ook samen met gevestigde musea, instellingen en culturele organisaties in
het domein van de geschiedenis van de culturele uitwisseling tussen België en China.
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7| Praktische informatie
TRAIN WORLD
Prinses Elisabethplein 5
B-1030 Schaarbeek
OPENINGSUREN (MUSEUM en MUSEUMSHOP)
10u00-17u00 (laatste toegang om 15u30)
Gesloten: elke maandag, 25 december en 1 januari
FANSHOP
Train World lanceerde in april 2021 een gloednieuwe online fanshop. Er is voor ieder wat wils, van
nieuwsgierige bezoeker tot grote treinliefhebber. We bieden zo iedereen de mogelijkheid om zichzelf
eens goed te verwennen of een dierbare te plezieren met leuke items uit ons Train World-universum of
met artikelen over onze tijdelijke exposities. Onze fanshop
INFO
E-mail: info@trainworld.be
Tel: 02 224 74 37
Web: www.trainworld.be
TOEGANKELIJKHEID
Train World is volledig toegankelijk voor personen met een mobiele beperking.
TRANSPORT
- Trein: station Schaarbeek
- Tram: 7 en 92
- Bus: 56, 58, 59 en 69
- Villo: 160
- Parking: B-Parking van station Schaarbeek
TARIEVEN
- Kinderen (- 6 jaar): gratis
- Jongeren (6 - 12 jaar): € 9
- Jongeren (13 - 17 jaar): € 11
- Volwassenen (18 - 66 jaar): € 14
- Senioren (+ 65 jaar): € 11
- Familieticket: € 40
- Audiogids: € 2
- Train World-applicatie: gratis (Android & iOS)
- Jounalist (op vertoon van perskaart): € 9 - gratis na contact met de afdeling communicatie

SAFETY LABEL
Sinds 17 augustus 2020 draagt Train World het label "Brussels Health Safety Label".
Dit betekent dat we de strikte veiligheidsregels van het labelprotocol volgen, en
daarmee een veilig bezoek verzekeren.
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8| Illustraties voor de pers
Alle visuals en foto's zijn beschikbaar via deze link:
https://drive.google.com/drive/folders/1On5riqmQ3IDLzoJUK1r0eCMpBamS14fy?usp=sharing
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