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Wetenschappelijk cultuurcentrum van de ULB
Rue De Villers 227
Couillet - 6010
Contact: +32 71 60 03 00
https://www2.ulb.ac.be/ccsnouveau/index.html
Het Wetenschappelijk Cultuurcentrum (CCS) van de ULB is
gelegen op de campus van Parentville in Charleroi. Het doel
is om de wetenschappelijke cultuur te promoten.
Het CCS bevindt zich in een park van 20 ha en biedt de bezoekers
permanente en tijdelijke tentoonstellingen, interactieve
experimenten, een astronomisch observatorium en tal van
wetenschappelijke animaties gericht op jongeren.
Deze activiteiten richten zich tot iedereen die graag dingen willen
bijleren en de interessante aspecten van wetenschappen willen
ontdekken.

Onthaalruimte en vele animatiemogelijkheden
allemaal te uwer beschikking in het Wetenschappelijk
Cultuurcentrum van de ULB in Charleroi.
Het CCS organiseert animatie voor het grote publiek en voor
scholen. Er zijn tijdelijke exposities, conferenties en andere
animatie/ateliers. Lijst met animatie is hier beschikbaar.
Er is ook een activiteitenkalender op deze pagina.

Openingsuren
Van maandag tot vrijdag, van 9u30 tot 17u30 en op de eerste zondag
van de maand, van 10u tot 18u.

Gesloten op zaterdagen en de andere zondagen.
UItzonderlijke opening op aanvraag (+32 (0)71/ 60 03 00). Jaarlijkse
sluitingen.

Toegang tot het Wetenschappelijk Cultuurcentrum
Jonger dan 6 jaar: gratis
Jonger dan 10 jaar / schoolgroepen: € 2
Studenten / senioren / grote gezinnen / groepen volwassenen:
€3
Volwassene: € 4

Rondleidingen worden enkel in de week gedaan op reservering (1
uur): inkom + € 15 / groep (max. 15 personen)
Atelier, met rondleiding: enkel in de week en op reservering (1uur
+ 1uur): inkom + € 40 / groep (max. 15 personen)

Bent je leerkracht?
Het CCS ontwikkelt een pedagogisch programma dat geschikt is
voor alle schooljaren.
Wil je er meer over te weten komen? Surf dan naar
de leerkrachtenhoek.
Het Wetenschappelijk Cultuurcentrum van de ULB in
Parentville, proef van de wetenschap.

Deze informatie wordt louter informatief gegeven.
Neem voor je vertrek rechtstreeks contact op met de toeristische partner die je
interesseert.
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