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Beste lezer,  

Allereerst onze beste wensen voor een erfgoedrijk 2010. De Erfgoedcel Mijn-Erfgoed is 

alvast klaar om er opnieuw in te vliegen. De Projectvereniging Mijnstreek, de vereniging 

van zes gemeentes die de Erfgoedcel aanstuurt, nam ondertussen ook afscheid van 

voorzitter Patrick Witters. Bij deze onze grootste dank voor de geleverde inspanningen! 

Als nieuwe voorzitter verwelkomen we Mario Volders, ook de nieuwe schepen van cultuur 

in Beringen.  

In deze nieuwsbrief verneem je meer over een nieuwe workshop die de Erfgoedcel vanaf 

nu aanbiedt, ons gewijzigd subsidiereglement en een reeks projecten die op stapel staan 

voor het voorjaar.  

Alvast veel leesplezier!  

 

 

 

   

   

Workshop: 'Erfgoed, wat zit er in voor jouw 

organisatie?'  

Naast heemkundige kringen, musea en 

erfgoedverenigingen zijn er in de Mijnstreek heel wat 

organisaties en verenigingen die raakvlakken hebben 

met erfgoed. Toeristische diensten bijvoorbeeld, of 

scholen, rusthuizen, integratiediensten en 
buurtopbouwwerk, bibliotheken, dienstencentra...  

Voor hen ontwikkelde de Erfgoedcel een workshop 

'Erfgoed, wat zit er in voor jouw organisatie?' Velen 

van hen hebben het woord 'erfgoed' wel eens horen 

waaien, maar weten niet precies wat, hoe, waar... Hoe 

kunnen zij aan de slag met erfgoed? En waarom 
zouden ze zelf een project rond erfgoed organiseren?  

Door deze workshop komen de deelnemers te weten 

waar erfgoed voor staat en wat de meerwaarde is om 

ermee aan de slag te gaan. Dat kan verschillen van 

organisatie tot organisatie. Voor de ene is erfgoed een 

middel om mensen samen te brengen, de andere kan 

extra bezoekers aantrekken met erfgoed, het kan een 

bonus voor je publiek zijn, verschillen bespreekbaar 

maken, ons iets leren over de wereld... Voor elke 

vereniging, school, organisatie, dienst of instelling kan 

erfgoed een leuk en inspirerend middel zijn om haar 

  



eigen doelstellingen te realiseren.  

Je kan met je dienst of organisatie deze workshop 

gratis aanvragen. Misschien ken je mogelijk 

geïnteresseerde diensten / organisaties? Bel of mail 
ons voor meer inlichtingen: info@mijnerfgoed.be of T 089 

811 412.  

   

 

 

   

       

   

 

Projectsubsidiereglement van de Erfgoedcel 
aangepast  

Het projectsubsidiereglement van de Erfgoedcel trad in 

de zomer van 2008 in voege. Na anderhalf jaar 

functioneren werd het tijd voor enkele aanpassingen. 

De vernieuwde versie vindt u vanaf nu op de website 
onder 'erfgoedveld', of kan u via deze link raadplegen. 

Indien u dus zelf plannen hebt voor een project leest u 

het er best eens op na.  

   

 

 

 
Een 'nieuwe 

voordeur'                             

   

 
Voortuintjes in Limburg  

Het Limburgs Volkskundig Genootschap onderzoekt in 2010 de 

Limburger via zijn voortuin, om er daarna een boek over te 

publiceren. Welke versieringen kan je er allemaal bewonderen, 

en voor welke gelegenheid? Welke tradities toont de voortuin? 

Ossenfeesten, nieuwe voordeuren, paasbomen of halloween-

tuinen: het komt allemaal aan bod. Maar niet zonder uw hulp. 

Ziet u, in uw gemeente of buurt, een bijzonder versierde 

voortuin? Reageer dan snel, want meestal blijven die 

versieringen niet lang staan. Een mailtje naar 

luk.indesteege@telenet.be zorgt ervoor dat de 

tuin gefotografeerd en de bewoner geïnterviewd wordt. Wil u 

graag zelf ook meewerken aan het verzamelen van deze 

gegevens? Dat kan door u aan te melden als interviewer op 

hetzelfde e-mailadres.  

   

 

 

    

 
Wat zit er tussen uwe boterham?  

De reizende tentoonstelling 'Wat zit er tussen uwe 

boterham?' werd in november 2009 geopend in 

As. Na het gemeenschapscentrum, de ingang van de 

bibliotheek en de hal van het gemeentehuis te hebben 

bezocht, verhuisde de expo naar Maasmechelen. Daar 

konden bezoekers van de kringwinkel Maasland en 

bibliotheekgangers proeven van het 

mailto:info@mijnerfgoed.be
http://www.erfgoedcelmijnerfgoed.be/images/filelib/mapje%20subsidiereglement%20volledig_308.pdf
mailto:luk.indesteege@pandora.be


     boterhammenverhaal. Momenteel staat de 

tentoonstelling in Genk. U kan haar reis volgen op 
www.mijnerfgoed.be/boterhammen . Al heel wat scholen 

bestelden de gratis boterhammendoos met het 

educatieve pakket. Er zijn er nog enkele verkrijgbaar 
via info@mijnerfgoed.be .  

   

 

 

  Foto 

Mine Daelemans  

   

   

 
Foto Rijksarchief Hasselt  

 
Grieken en Glasplaten   

In het voorjaar van 2010 staan twee belangrijke 

tentoonstellingen op het programma waarin de 
Erfgoedcel Mijn-Erfgoed partner is.  

De eerste tentoonstelling, 'Grieken in Limburg', toont 

de prachtige resultaten van een onderzoek van Maria 

Dermitzaki naar de verschillende generaties Grieken 

in de Mijnstreek. Als fotografe had ze niet alleen 

aandacht voor de levensverhalen van deze mensen, 

maar ook voor de foto's die ze doorheen de jaren 

(mee)namen en die de migratie en inburgering treffend 

in beeld brengen. Van 21 februari tot 11 april loopt 

deze tentoonstelling in de inkomhal van het stadhuis 

van Genk.  

 

Een project van vzw Tirasila in samenwerking met Cultuurcentrum Genk 

en Erfgoedcel Mijn-Erfgoed.  

Van 21 maart tot 25 april loopt de tentoonstelling 

'Breekbaar verleden, glasnegatieven van het Limburgse 

mijnverleden'. Een maand lang kan je in CC 

Maasmechelen terecht voor het bezichtigen van een 

unieke collectie beelden die in de beginjaren van de 

mijnindustrie werden gemaakt doorheen de streek. Je 

ziet de gebouwen letterlijk verrijzen uit de heide, 

mijnwerkers aan de slag, de aanleg van de cités, de 

geraamtes van de eerste mijnkathedralen... Een uniek 

beeld van de prille Mijnstreek. Bij de tentoonstelling 

hoort ook een gelijknamig boek, dat je kan verkrijgen 

op de tentoonstelling of in het Rijksarchief in Hasselt.  

 

Breekbaar verleden is een project van LRM, Provincie Limburg, Erfgoedcel 

Mijn-Erfgoed, Rijksarchief Hasselt, Coalface/Het Vervolg, met als curator 

fotograaf Danny Veys.    

   

 

 

   

 
Kort nieuws  

Studie-avond funerair erfgoed: Op donderdag 11 februari 

organiseert het PCCE een seminarie over het beheer van 

funerair erfgoed. Een spreker van vzw Epitaaf geeft een beter 

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


 

   

     

inzicht in de wettelijke voorschriften, de waarde van funerair 

erfgoed, het beheer en de bewaring ervan. Deze avond gaat 

door op 11 februari van 19u30 tot 22u in het Cultuurcentrum 

van Genk (Stadsplein 1) en is gratis. Inschrijven verplicht via 
amilkers@limburg.be (nog tot 2 februari).  

 

Erfgoeddag in de Mijnstreek: Op 25 april nemen opnieuw heel 

wat organisaties en verenigingen deel aan Erfgoeddag. In de 

Mijnstreek kan je maar liefst op 19 plaatsen terecht voor 

boeiende activiteiten en tentoonstellingen rond het thema 

'Fake?'. Cultureel erfgoed op de grens van waar/niet waar, 

echt/niet echt... komt aan bod. Een voorsmaakje van het 
programma in de Mijnstreek vindt je alvast op onze website.  

Nieuw voorstellingsboekje: de Erfgoedcel stelde voor 

partnerorganisaties en geïnteresseerden een klein 

voorstellingsboekje samen. Daarin wordt beknopt uitgelegd 

op welke terreinen de Erfgoedcel actief is, en heel wat 

voorbeelden van projecten komen er in aan bod. Gratis te 

verkrijgen bij de Erfgoedcel!  

   

 

  

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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