
Hilsen fra Mons i Belgia! 

Søndag formiddag den 24. februar reiste vi tre blide jenter til Mons som ligger i Sør-Belgia for å delta 

på ISW, også kjent som International student week. ISW er et samarbeidsprosjekt mellom ulike 

bergforeninger i Europa, med land som blant annet Finland, England, Tyskland, Ungarn, Nederland og 

Belgia.  

I løpet av uken besøkte vi ulike bedrifter, som presenterte deres industrier og sosialt fikk vi oppleve 

mye belgisk kultur.  

 

Vi ble godt tatt i mot av de belgiske studentene, og søndagskveld braket det løs med en stor bli-kjent 

middag, hvor vi også traff de andre internasjonale studentene.  

 

På mandag dro vi til Holcim sementfabrikk, hvor vi fikk følge prosessen fra råmateriale til det ferdige 

produkt. Vi besøkte også en gruve, som var 260 km stor og en av europas største. Dette var en 

sandsteinsgruve. Det morsomme med gruva, var at det også fantes en underjordisk innsjø 

(grunnvannsspeil), som noen tok seg motet til å bade i.  

 



 
På tirsdag dro vi på dagstur til Brussel, Europas hovedstad. Vi dro på sightseeing og fikk se på 

Manneken-pis, en fontene av en liten gutt som står å kontinuerlig tisser på et hjørne. Denne gutten 

bærer også over 650 nasjonaldrakter, blant annet bunad, på museet ved siden av. Vi fikk også besøke 

en Belgisk sjokoladefabrikk og smake på de kjente belgiske vaflene.  

På kvelden hadde vi tradisjonell belgisk ølfest, hvor vi fikk smake flere belgiske ølsorter. 

 



 



 
 

På onsdag hadde vi nok engang to bedriftsbesøk, hvor vi fikk dra til en borefabrikk (Diamant Drilling 

Services), som produserte spesialbestilte borekroner. Deretter dro vi til den andre sementfabrikken i 

området, CBR, som driver med produksjon av hvit og grå sement.  

 

Så kom torsdagen, dagen hvor vi fikk sove litt lengre enn normalt, før turen bar til et belgisk bryggeri, 

nemlig Dubuisson. Der fikk vi et godt innblikk i hvordan den belgiske ølen blir produsert, samt 

smaksprøver. Om kvelden var det Casino-kveld med et strålende live-band, som var veldig populært 

blant de belgiske studentene. Vi fikk prøvd oss på alt fra roulette til blackjack og poker.  

 



 
Dagen deretter kom turens høydepunkt med besøk til den åpne steinbruddet Antoing Career 

(Cimescaut). Dette var av litisk stein. Vi fikk guidet rundtur, som blant annet inneholdt kjøring av stor 

hjullaster (Kristin fikk prøve), knusing av stein, og vi fikk være med på en spregning. Om kvelden var 

det tide for en Thanksgiving fest, som er den tradisjonelle avslutningen på ISW.  

 

Alt i alt hadde vi en ekstremt flott tur, med mye faglige input og sosiale begivenheter.  

 

Mvh Regine, Anne og Kristin.  

 


