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Beste lezer, 

De Erfgoedcel Mijn-Erfgoed besteedde al sinds haar opstart veel aandacht aan educatie 
en ontwikkelde dan ook door de jaren heen enkele educatieve pakketten, zoals de 
Erfgoedradar en de lesmap voor het basisonderwijs. Andere projecten, zoals het Digitaal 
Omgevingsboek, zullen binnenkort opgeleverd worden. 

De Erfgoedcel Mijn-Erfgoed wenst deze projecten meer in de verf te zetten en kan 
hiervoor sinds 1 juli jl. rekenen op de ondersteuning van een educatieve medewerker, 
Gunther Truijen, die, via Het Vervolg, ons team komt versterken voor de duur van één 
jaar. 

We geven het woord aan Gunther om zichzelf, op een eigenzinnige manier, voor te 
stellen: 

"Ik herinner het me nog alsof het gisteren was: hoe ik als kleine knaap stond te turen 
naar die vreemde heuvels aan de horizon. Mijn opa die zei ‘Die komen daar door de 
mijnen.’ En verder kon ik me daar niet zoveel bij voorstellen. Mijnen? Terrils? Wat zijn 
dat? Het enige wat me toen restte, was zelf op onderzoek uitgaan …  

Nu, jaren later, ben ik aan de slag als educatief medewerker bij de Erfgoedcel Mijn-
Erfgoed. Divers, dat is het minste wat ik kan zeggen over het parcours dat ik tot nu toe 
heb afgelegd. Ik heb zowel een opleiding in de grafische vormgeving als in de 
‘transmediale kunsten’ achter de rug. Via een lerarenopleiding heb ik ervaring in het 
onderwijs kunnen opdoen. En toch, die mijnen hebben me nooit losgelaten. Zo ben ik 
ook al wat jaren actief bij vzw Het Vervolg waar men een boeiend discours omtrent 
erfgoed probeert op te zetten. 

Met deze nieuwe uitdaging bij Mijn-Erfgoed kan ik me verdiepen in uiteenlopende 
educatieve projecten. Ook mag ik een educatietreffen op poten zetten en hoop ik heel 
wat scholen bij erfgoededucatie te betrekken. Met andere woorden: er breken spannende 
tijden aan. Maar ik kijk er naar uit om een sterk educatief verhaal te brengen omtrent 
het industriële erfgoed in deze streek. Want het zou me sterk lijken als er hier nu niet 
ergens een jonge snaak naar de einder staat te kijken om zich vervolgens af te vragen 
wat die heuvels in de verte te betekenen hebben …" 

Gunther is bereikbaar op gunther@mijnerfgoed.be of 089-811 411 (maandag, 
dinsdag en woensdag). 

Verder vindt u hier meer informatie over komende activiteiten waar de Erfgoedcel aan 
meewerkt of die de Erfgoedcel organiseert, nieuwe publicaties en interessante nieuwtjes. 
 
Erfgoedcel Mijn-Erfgoed  
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Erfgoeddag  

Volgend jaar zal Erfgoeddag doorgaan op zondag 21 april 
rond het thema ‘Stop de tijd!’. 

Deze editie focust op het grotendeels onzichtbare werk àchter 
de schermen, en wil laten zien hoe erfgoedorganisaties zich 
inzetten om de tand des tijds een halt toe te roepen. Maar 
ook het begrip ‘tijd’ en de beleving daarvan kan aan bod 
komen.  
Net als het afgelopen jaar zullen er inspiratiedagen worden 
georganiseerd om uw organisatie op weg te helpen rond het 
thema. De infosessie voor de Mijnstreek zal worden 
gehouden op 24 oktober 2012 vanaf 19 uur. De locatie zal 
nog worden bekendgemaakt in onze volgende nieuwsbrief of 
via onze website. 
  

 

  

 
foto: Peter Hermans 

25 jaar sluiting van de Kolenmijn in Waterschei 

Op 10 september 2012 is het 25 jaar geleden dat de mijn van 
Waterschei werd gesloten. 
De mijnwerkers van vzw Mijn-Verleden hebben het 
voormalige magazijn van de kolenmijn van Waterschei 
omgetoverd tot een expo die een overzicht geeft van de 
geschiedenis en het werken in deze kolenmijn. Om het 
jubileum van de sluiting van de mijn 25 jaar geleden te 
herdenken, zijn ze op zoek naar foto’s van de afbraak van 
enkele van de mijngebouwen van Waterschei. 
Heb jij thuis nog foto’s van de afbraak van deze gebouwen die 
gebruikt mogen worden voor een tentoonstelling of kleine 
publicatie? Neem dan vóór 1 september contact op 
met  Xavier Huygen (mail naar xavier.huygen@pandora.be of 
bel 0477/338 555). 
  

 

  

 

HERINNERING: Erfgoedsymposium Manifesta9 
op 13 en 14 september 2012: "De Toekomst in de 
Steigers". 

Op het symposium wordt een ‘Manifest voor de Mijnstreek’ ter 
discussie voorgelegd aan de deelnemers. Het huidige 
erfgoedbeleid wordt niet alleen kritisch geëvalueerd maar er 
worden ook concrete stappen geformuleerd die het belang 
van het mijnverleden voor de inwoners en de bezoekers van 
de streek moeten garanderen. 

Het volledige programma en het inschrijvingsformulier is 
beschikbaar op www.manifesta9.org (doorklikken op het 
nieuwsitem). Inschrijven kan tot en met 26 augustus. Met 
vragen kan je steeds terecht bij inemetalidis@manifesta.org of 
telefonisch 089/710447. 

mailto:xavier.huygen@pandora.be
http://www.manifesta9.org/
http://manifesta9.org/nl/nieuws/erfgoed-symposium-manifesta-9/
mailto:inemetalidis@manifesta.org


  
 

  

 

Open Monumentendag 2013 

Op zondag 9 september 2012 viert Vlaanderen voor de 
24ste keer Open Monumentendag. Dit jaar staat Open 
Monumentendag helemaal in het teken van het thema 
‘Muziek, woord en beeld’. Openstellingen en activiteiten 
zijn op zondag 9 september helemaal gratis! 
 
In het kader van de activiteiten rond Open Monumentendag 
brengt de Erfgoedcel Mijn-Erfgoed ook dit jaar weer 
postkaarten uit waarop het erfgoed dat verbonden is aan de 
monumenten in de kijker wordt geplaatst. De kaarten zullen 
te verkrijgen zijn bij de deelnemende monumenten, maar ook 
via de respectievelijke gemeentes. Wilt u ze nadien nog 
bijbestellen, dan kan dat ook via Erfgoedcel Mijn-Erfgoed. 
 
In de Mijnstreek kunnen de volgende monumenten bezichtigd 
worden: 

As: 

De Sint Aldegondiskerk:  
Sint-Aldegondisplein z/n, 3665 As. 
Openingsuren: 10u-12u en 14u-18u. 
Vrij bezoek mogelijk. 

Genk: 

De Christus Koningskerk:  
Kerkeweg z/n, 3600 Genk. 
Openingsuren: 13u-18u. 
Gidsbeurten: 13u, 14u, 15u, 16u en 17u, ook vrij bezoek mogelijk.  
  
C-Mine:  
C-Mine 10 bus 2, 3600 Genk. 
Openingsuren: 10u-18u. 
Vrij bezoek mogelijk. 
  
Emile Van Dorenmuseum:  
Henri Decleenestraat 21, 3600 Genk.  
Openingsuren: 10u-18u.  
Gidsbeurten: 13u, 14u, 15u, 16u en 17u, ook vrij bezoek mogelijk. 
Dit is een kindvriendelijk monument vanaf 9 jaar. 

Beringen: 

Casino:  
Kioskplein 25, 3582 Koersel.  
Openingsuren: 10u-18u. 
Vrij bezoek mogelijk.  
  
Kiosk:  
Kioskplein z/n, 3582 Koersel.  



Openingsuren: 10u-18u. 
Vrij bezoek mogelijk. 
  
Zaal Brun: 
Kerkstraat z/n, 3580 Beringen.  
Openingsuren: 10u-18u. 
Vrij bezoek mogelijk. 
  

Houthalen-Helchteren: 

Lokaal Fanfare Sint-Trudo: 
Maastrichtsestraat 1, 3530 Helchteren. 
Openingsuren: 10u-18u. 
Vrij bezoek mogelijk. 

Repetitielokaal De Eendracht:  
Elzenstraat 14, 3530 Houthalen. 
Openingsuren: 10u-18u. 
Vrij bezoek mogelijk. 
  
Lokaal Harmonie Hoeverheidegalm:  
Hortelstraat z/n, 3530 Houthalen. 
Openingsuren: 10u-18u.  
Vrij bezoek mogelijk. 
  
Zaal Broederkring: 
Guldensporenlaan 13a, Houthalen. 
Openingsuren: 10u-18u.  
Vrij bezoek mogelijk. 
   

 

  

 

Studiedag in Bokrijk over de jaren '60 van het 
IVOS op 21 september  

Naar aanleiding van twee tentoonstellingen over de Sixties in 
het Openluchtmuseum Bokrijk en in het Limburgs Museum te 
Venlo, organiseert het Interlimburgs Volkskundig 
Samenwerkingsverband (IVOS) op vrijdag 21 september een 
studiedag over de jaren '60. De centrale vraag die op 
deze dag wordt gesteld is: kunnen we eigenlijk wel over de 
‘Golden’ Sixties spreken? De jaren 60’ was immers niet alleen 
een periode van expansie, bedrijvigheid en een groeiende 
koopkracht, maar ook van hevige (studenten)protesten tegen 
de gevestigde orden en het kapitalisme, van de Vietnam-
oorlog en van de Praagse Lente. Daarnaast was het ook 
de periode waarin tientallen Afrikaanse landen hun 
onafhankelijkheid verkregen en waarin Mao in China zijn 
culturele revolutie inzette. Tijdens deze themadag lichten 
verschillende musea toe hoe zij aandacht besteden aan deze 
turbulente tijden. 

De studiedag heeft plaats op het domein van het 
Openluchtmuseum in Bokrijk. 
Inschrijven kan nog tot 14 september via 



e.tielemans@limburgsmuseum.nl. De kostprijs voor deelname 
aan de studiedag bedraagt 19,50 euro, waarin ook de lunch 
en een documentatiemap is inbegrepen. 
Voor meer info kan je terecht bij het Openluchtmuseum 
Bokrijk tel.  011-265323. 
  

 

  

 

Educatietreffen 2012: 7 november in het 
Mijnmuseum, Beringen  

Omdat de Erfgoedcel Mijn-Erfgoed sterk gelooft in het 
samengaan van erfgoed en educatie organiseert het voor de 
eerste maal een educatietreffen. Doel van dit treffen is het 
promoten van onze educatieve pakketten bij de doelgroep, 
maar we zetten ook graag enkele projecten die inspelen op de 
nieuwe digitale cultuur in de kijker.  

Zo staat er bijvoorbeeld een presentatie van ‘Maximine’ op 
het programma. Dit is een educatieve game van Limburgse 
makelij. Het spel werd namelijk door de Provinciale 
Hogeschool Limburg ontwikkeld op vraag van het 
Mijnmuseum. Ook ons meest recente project, het Digitale 
Omgevingsboek komt aan bod. 

Met dit educatietreffen wil de Erfgoedcel Mijn-Erfgoed zoveel 
mogelijk leerkrachten uit het basis- en middelbare onderwijs 
in de mijnstreek bereiken. Toegang is gratis en uiteraard 
bieden we een hapje en een drankje aan. Wie weet ligt er 
zelfs een verrassing klaar voor elke leerkracht! 

Wanneer: Woensdag 07/11/2012. 
Aanvangsuur: 14.00 uur. 
Einde voorzien rond 18.00 uur. 

Waar: Mijnmuseum, Koolmijnlaan 201, 3582 Beringen. 
  

 

  

 
  

Nieuwe publicaties: 

Tenslotte stellen wij u nog enkele nieuwe publicaties voor: 

• DVD Cinematek: "De Mijnen": deze DVD met 14 films 
over de Belgische steenkoolmijnen bevat zowel 
documentaires, reclamefilms, actualiteiten-films, 
nieuwsitems, educatieve films en de stille film 'Au 
pays du Ténèbres'. Het bijbehorende boek vertelt de 
beknopte geschiedenis van de Belgische 
steenkoolmijnen. 

• "Magisch Mythisch Maasmechelen": dit boek werd 
financieel gesteund door de Erfgoedcel, en bundelt 
veertig mythische Maasmechelse verhalen, elk met 
een magische geschilderde illustratie van Benjamin 
Miermans. 

• "Reuzen in Limburg": een prachtig geïllustreerd 
kunstboek met een historische toelichting over reuzen 

mailto:e.tielemans@limburgsmuseum.nl


 
  

 
  

en een overzicht van de bestaande, actieve en 
teloorgegane Limburgse reuzen. 

• "Eerste Hulp bij Collectiebeheer": een door de 
Erfgoedcel Mijn-Erfgoed uitgegeven handleiding over 
collectiebeheer naar aanleiding van een onlangs 
gehouden informatiedag over erfgoedzorg in de 
Mijnstreek. 

Meer informatie over deze publicaties vindt u op onze website 
(www.mijnerfgoed.be), waar u ook kunt lezen hoe u ze kunt 
bestellen. 
  
  
  
  
  
  

 

HERINNERING: Ontmoetingsdag "Het dagelijks leven, geen alledaags 
verhaal" op 15 september te Bokrijk. 

Tenslotte herinneren wij u nog aan de Ontmoetingsdag voor de deelnemers aan het 
project ‘Het dagelijkse leven, geen alledaags verhaal’ op zaterdag 15 september te 
Bokrijk. De deelnemers krijgen nog een persoonlijke uitnodiging. 
  

  

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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