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Beste lezer,  

Het nieuwe jaar is alweer een stukje gevorderd en de Erfgoedcel Mijn-Erfgoed 

heeft niet stilgezeten. In de laatste nieuwsbrief van 2008 lichtten we al een tipje 

van de sluier op in verband met 2009. Het belooft een druk jaar te worden met 

heel wat werk achter de schermen, maar ook enkele leuke projecten voor het 
publiek.  

In deze nieuwsbrief gaan we o.a. dieper in op het erfgoedlabel, dat vorige week 

boven de doopvont gehouden werd, op het project 'Limburg feest' en op 
'dragers van erfgoed, een aanstekelijke soort'.  

Veel leesplezier!  

 

 

   

   

   

   

   

   

   

Een erfgoedlabel in de Mijnstreek  

Op 12 februari 2009 stelde Erfgoedcel Mijn-Erfgoed het 
erfgoedlabel voor.  

Bewoners van de Mijnstreek rijden misschien elke dag 

langs een oude mijnsite, laten hun haar kappen bij de 

Turkse barbier, praten dialect of verzamelen 

Barbarabeeldjes. Erfgoed is belangrijk voor de plek 

waar iemand woont, voor de persoon die iemand is, 

voor het verhaal dat iemand vertelt. Maar 

erfgoed wordt niet altijd herkend. Daartoe ontwikkelde 

de Erfgoedcel in samenwerking met de zes 

mijngemeentes een erfgoedlabel.  

Het label moet een herkenningspunt zijn bij alle 

communicatie over erfgoed in de Mijnstreek: 

aankondigingen van activiteiten zoals Erfgoeddag, 

Open Monumentendag, Nacht van de geschiedenis, 

tentoonstellingen, vertelavonden... projecten zoals een 

studiedag of een project van een school... publicaties 
zoals het tijdschrift van een heemkundige kring.  

Surf naar www.erfgoedlabel.be om alles te vernemen over 

het label. Je kan het er ook downloaden om het te 

plaatsen op de communicatie rond jouw erfgoed-

evenement. Help mee om het ons omringende erfgoed 

herkenbaarder te maken!  

  

http://www.erfgoedlabel.be/


 

 

Sleutelfiguren en Mijnstreektours: dragers van 

erfgoed  

Vanaf heden kan je niet alleen in Genk, maar ook in 

As, Beringen, Heusden-Zolder, Houthalen-Helchteren 

en Maasmechelen op stap met een sleutelfiguur. Dat 

zijn toegewijde vrijwilligers die hun persoonlijke 

geschiedenis vertellen. Je ontmoet ze in hun eigen 

huis, wijk, club- of gebedshuis. Je ontdekt een stuk 

van de wereld aan de hand van hun levensverhaal en 

beleeft een ontmoeting om nooit te vergeten. Alle 

sleutelfiguren en hun verhaal vind je terug op de 
website www.sleutelfiguren.be.   

Ook met een 'Mijnstreektour' kan je de streek 

verkennen. Met een kleine groep (max. 8 personen) 

krijg je een exclusieve kijk op het erfgoed van de 

koolmijnen: mooie tuinwijken, 

machtige industriegebouwen, zuiderse 

winkels... Kortom: je beleeft de Mijnstreek. De 

verschillende tours en tarieven vind je op 
www.mijnstreek.be  

Samen met vzw Het Vervolg en met steun van de 

Vlaamse Gemeenschap werden deze twee projecten 

uitgebreid en geactualiseerd. Een bezoek waard!  

 

 

Vademecum  

Vanaf vandaag kan je op de website van de 

Erfgoedcel het vademecum raadplegen: een 

uitgebreide adressenlijst van gemeentelijke diensten, 

musea, heemkringen, kerkraden, archieven... in of 

relevant voor de Mijnstreek. Wil je samenwerken met 

een organisatie of een vereniging, zoek je advies of wil 

je iemand een suggestie doen? Dan is dit jouw 

instrument. Gedateerde gegevens worden regelmatig 

aangepast. Ontbreekt er een belangrijk adres? Geef 
ons een seintje!  

   

 

http://www.sleutelfiguren.be/
http://www.mijnstreek.be/


 

Limburg feest!   

In Limburg, en zeker ook in de Mijnstreek, wordt bijna 

elke dag wel een feest gevierd. Is het geen feest 

binnen het gezin (een doop, een verjaardag, een 

huwelijk), dan is het wel een heiligenviering, een 

jaarmarkt, een kermis, een Sint-Maartensvuur of een 

oogstfeest. Deze unieke vormen van immaterieel 

erfgoed zijn het onderwerp van een publicatie die 

wordt voorbereid door Heemkunde Limburg, samen 

met de Limburgse erfgoedcellen en de provincie 

(PCCE). Lokale heemkundige kringen worden daarbij 

aangesproken om, als lokale erfgoedexperts, een feest 

uit hun buurt te documenteren. Speciaal voor hen werd 

er een inspiratiegids gemaakt, die op 
www.heemkundelimburg.be of op de website van de 

Erfgoedcel te raadplegen is.   

   

 

 

   

 

Kort nieuws   

Op 26 april is het weer zover: Erfgoeddag in de 

Mijnstreek. Nog meer verenigingen, musea, heemkringen... 

dan vorig jaar bieden de bezoeker een boeiend programma 

aan. Het thema is Vriendschap, dat wordt op de meest 

uiteenlopende manieren belicht: kameraadschap in de 

ondergrond van de mijn, openheid naar andere religies en 

culturen, het verenigingsleven in een klein dorp... Schrijf de 

datum in je agenda en hou de volgende nieuwsbrief in het 
oog, want daarin nemen we het programma op.  

Chiro, de grootste jeugdbeweging van Vlaanderen, is 75 

jaar geworden. Ter ere van deze verjaardag 

maakte Chiro een reizende tentoonstelling, 'Chiro Expo'. 

Die tentoonstelling komt binnenkort - van 8 mei tot 28 juni 

- naar het kasteel van Bokrijk. Naar aanleiding daarvan 

gaan wij op zoek naar oude foto's van chiro's uit de 

Mijnstreek om aan de tentoonstelling toe te voegen. Heb jij 

nog foto's van vóór 1980 waarop je aan het touwtrekken, 

vendelzwaaien, zingen, sjorren, volksdansen... bent? Laat 

het ons weten!  

Vorig schooljaar stond voor Basisschool De Triangel in 

Maasmechelen helemaal in het teken van het Mijnverleden. 

Leerkrachten en leerlingen gingen wekenlang aan de slag 

met het project Mijn Geschiedenis. De lesmap, een echte 

'bijbel' voor alle leerkrachten die het mijnverleden in hun 

lessen wil verwerken, wordt op 28 april voorgesteld in 

Maasmechelen. Wil ook jij hierover op de hoogte gehouden 
worden, laat ons gerust iets weten.  

Vanaf maandag 2 maart is Portie Erfgoed, de 

http://www.heemkundelimburg.be/


erfgoedrubriek op TVL, terug van weggeweest. Elke eerste 

maandag van de maand komt hier een onderwerp uit de 
Mijnstreek in aan bod. Zeker kijken dus!  

   
 

  

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 
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