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Nieuwsbrief 1 

 

Beste lezer,  

Ziehier de aller-eerste nieuwsbrief van de Erfgoedcel Mijn-Erfgoed. Reeds enkele 

maanden zijn wij actief bezig met het uitvoeren van de erfgoedconvenant tussen de 

Vlaamse Gemeenschap en de zes mijngemeentes: As, Beringen, Genk, Heusden-Zolder, 

Houthalen-Helchteren en Maasmechelen.  

Onze taak? Die start met het in kaart brengen van het aanwezige erfgoed. Dat wordt niet 

alleen bewaard in musea en archieven, maar ook bij verenigingen, heemkringen én in de 

hoofden van mensen (mondeling erfgoed). We willen het erfgoed toegankelijk maken 

voor een breed publiek, samenwerking bevorderen tussen 'erfgoedwerkers', openstaan 

voor vragen en suggesties, advies geven... Kortom een 'integraal en geïntegreerd 

erfgoedbeleid' op poten zetten. Bent u of is uw vereniging geïnteresseerd in een 

eventuele samenwerking met de Erfgoedcel, geef ons dan gerust een seintje.  

Enkele projecten staan reeds op korte termijn op de agenda. Veel leesplezier!  

 

LANCERING ERFGOEDCEL  

Begin oktober wordt de Erfgoedcel Mijn-Erfgoed gelanceerd voor de sector, de streek en 

de pers. Ter gelegenheid daarvan pakken we uit met onze nieuwe website, 

http://www.mijnerfgoed.be/ , waar u zéker een kijkje moet gaan nemen. U kan er zowel 

naar de algemene, informatieve website, als naar onze beeldbank, die momenteel in 

ontwikkeling is. Bovendien brengt de erfgoedcel een cd-rom op de markt: Mijn-Erfgoed, 

Onbekend Terrein? waarbij we door middel van een 30-tal prachtige foto's iedereen 

willen verrassen met het veelzijdige en boeiende erfgoed dat zich in de streek bevindt: 

van voetbalschoenen tot reliekhouder, van moskee tot molen, van oude dialecten tot 

jongerentaal. U kan deze cd-rom gratis bestellen bij info@mijnerfgoed.be  

 

http://www.mijnerfgoed.be/
mailto:info@mijnerfgoed.be


 
Sint-Anna-ten-Drieën, 16de eeuw 

Sint-Willibrorduskerk Heusden-Zolder  

Foto: Eddy Daniëls  

 

 

KEBAB MET MAYONAISE  

De reizende tentoonstelling 'Kebab met mayonaise', een realisatie van SIWE (Steunpunt 

voor Industrieel en Wetenschappelijk Erfgoed) en de Erfgoedcel Mijn-Erfgoed, schiet uit 

de startblokken op de multiculturele markt van Heusden-Zolder op woensdag 14 

november in de namiddag. Daarna volgt een heuse tour langs de markten van de 

Mijnstreek. Na elke markt kan je de tentoonstelling nog een weekje bewonderen in je 

plaatselijke cultuurhuis, bibliotheek of gemeentehuis. In het voorjaar gaat de 

kebabmobiel naar lagere en middelbare scholen. En wie weet... kom je hem volgende 

zomer wel tegen op een festival.  

Een tentoonstelling over kebab? Inderdaad, een tentoonstelling over migratie, eetcultuur 

en streekgastronomie aan de hand van het populaire 'kebab'broodje. De migratie van 

Turkse arbeiders naar de Limburgse Mijnstreek zorgde voor een langzame vermenging 

van eetculturen: kebab met mayonaise, frietjes, half-pikant, met feta... Een groot 

verschil met de authentieke Turkse kebab, die werd geserveerd met rijst, en zonder 

saus. De tentoonstelling belicht de herkomst van kebab, de bereidingswijze, die heel wat 

veranderingen onderging, de 'kebabindustrie', en de populariteit van het broodje, dat in 

Limburg alvast een echt streekgerecht is geworden.  

Naast de tentoonstelling is er ook nog de publicatie 'Kebab met mayonaise, een 

hedendaagse kijk op traditionele en industriële eetcultuur' die je binnenkort ook 

op onze website kan bestellen. Naast de geschiedenis en de techniek van kebabbereiding 

vind je ook recepten, citaten en leuke foto's in het boek. Een musthave voor kebab- én 

erfgoedliefhebbers.  



 
 

Foto's: Luc Daelemans  

 

 

MYSTERIEUS MASY  

In de 19de eeuw ontstond op de grens van Houthalen-Helchteren en Meeuwen-Gruitrode 

een sprookjesachtig domein: het domein van Théodore Masy, een schatrijke Waalse 

industrieel. Hij bouwde er zijn droomkasteel, met de meest luxueuse details, zoals een 

japans salon, en een lift. Masy legde ook een uitzonderlijk park aan, met exotische 

boomsoorten, een collectie orchideeën, en een planetarium. Na de dood van Masy begon 

het domein langzaam af te takelen. Momenteel blijft er enkel nog een ruïne over, terwijl 

de bijzondere vegetatie op het domein wel nog zichtbaar is. Vandaag is het domein 

eigendom van het Belgische Leger en niet toegankelijk voor het publiek.  

Het zijn vooral de verhalen die verderleven: een onderzoek naar getuigen en 

getuigenissen van het leven op en rond domein Masy resulteert in een publicatie, die 

begin 2008 zal verschijnen.  

Een project in samenwerking met het Belgisch Leger, Natuur en Bos, Houthalen-Helchteren en Meeuwen-

Gruitrode en hun heemkringen, het Regionaal Landschap Kempen en Maas, het Regionaal Landschap Lage 

Kempen en de erfgoedcel Mijn-Erfgoed  



 
Foto: arbeiders bewerken het land bij de Eikenberg, het latere domein Masy  

  

De Erfgoedcel Mijn-Erfgoed voert de erfgoedconvenant uit die werd afgesloten tussen de 6 mijngemeentes As, 
Beringen, Genk, Heusden-Zolder, Houthalen-Helchteren, Maasmechelen en de Vlaamse Overheid. 
Contacteer ons voor al uw erfgoedvragen: E. Coppéelaan 87, 3600 Genk, T 089 811 411, F 089 811 410, 
info@mijnerfgoed.be of www.mijnerfgoed.be 

 

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen, schrijf u dan hier uit of mail naar info@mijnerfgoed.be met 

vermelding 'uitschrijven nieuwsbrief. Wenst u deze nieuwsbrief per post te ontvangen, volstaat een mailtje met 
uw adresgegevens en de vermelding 'nieuwsbrief per post', naar info@mijnerfgoed.be 

 

 Erfgoedcel Mijn-Erfgoed 
E.Coppéelaan 87 

3600 Genk 
T 089 811 412 
F 089 811 410 

info@mijnerfgoed.be 
www.mijnerfgoed.be  
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