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Beste lezer, 

Vlak voordat de zomermaanden goed van start gaan, hebben we een nieuwsbrief voor 

jullie samengesteld! 

In deze brief blikken we graag terug naar de drukke maanden die we achter de rug hebben. 

We schreven een nieuw beleidsplan voor de periode 2015-2020, gingen dit verdedigen bij 

Kunsten & Erfgoed (Vlaamse Overheid), legden de laatste hand aan de voorbereidingen 

voor Erfgoeddag 2014 en organiseerden een waar erfgoedfeest!  

Zo vinden jullie onder meer een verslag van Erfgoeddag in de Mijnstreek op 27 april jl., met 

meer dan 20 activiteiten! Ook de winnaar van onze wedstrijd wordt hieronder 

bekendgemaakt. Verder genieten we na van ons geslaagde erfgoedfeest van 15 juni en 

kunt u een kort verslag lezen van de vorming rond het reinigen van liturgisch vaatwerk die 

op 17 juni plaatsvond in Heusden-Zolder. 

U vindt ook enkele interessante nieuwtjes en we sluiten af met de aankondiging van het 

erfgoedprogramma voor de komende maanden.                                        

Veel leesplezier gewenst! 

Erfgoedcel Mijn-Erfgoed 

 
 

  

  

Verslag Erfgoedfeest 15 juni 2014  

De medewerkers van Erfgoedcel Mijn-Erfgoed liepen al enige 

tijd met het idee rond om een groot erfgoedfeest te 

organiseren. 

Na afronding, indiening en verdediging van ons nieuwe 

beleidsplan voor de periode 2015-2020 was het dan eindelijk 

zo ver. Op 15 juni 2014, een zonnige zondag, organiseerden we 

  



een groot erfgoedfestijn voor jong en oud naar aanleiding van 

het 7-jarig bestaan van de Erfgoedcel, de afronding van de 

huidige beleidsperiode en de vermoedelijke start van een 

nieuwe beleidsperiode van 6 jaar op 1 januari 2015. 

Erfgoedkenners en -leken waren uitgenodigd om een 

gevarieerd programma te ontdekken. Zo kon een 

tentoonstelling-voor-één-dag met erfgoedschatten uit de 

Mijnstreek bezocht worden, werden workshops en lezingen 

georganiseerd rond diverse thema’s, werd een preview 

gegeven van de op stapel staande projecten van het najaar 

2014, kon je snuisteren in een breed aanbod aan boeken, Cd’s 

en Dvd’s uit de streek, of kon je je laten fotograferen op een 

echte kameel, zoals de gewoonte was in de jaren ’50 en ’60 in 

een heel aantal scholen in de streek en daarbuiten. 

Het werd een fijn feest, met heel wat oude bekenden en 

nieuwe gezichten van binnen en buiten de streek. De jongsten 

onder ons konden zich uitleven op een ridderburcht, even 

plaatsnemen op de kameel, of een echte reus in elkaar 

knutselen naar het voorbeeld van de Kluizenaar van 

Bolderberg, die in de tentoonstelling was opgenomen.  

Het geheel werd afgesloten met een academische zitting voor 

de medeorganisatoren. Een beeldverslag van zowel het 

daggedeelte, als het avondgedeelte kan bekeken worden op de 

Facebookpagina van de Erfgoedcel. 

Ons volgende feest laat hopelijk niet te lang op zich wachten. 

Eerst wachten we op uitsluitsel vanwege de Vlaamse Overheid 

– Administratie Kunsten & Erfgoed betreffende ons ingediende 

dossier en voortzetting van de activiteiten van de Erfgoedcel.   

Op onze website en Facebookpagina houden we jullie uiteraard 

op de hoogte van de stand van zaken. 

Via deze weg een dikke merci aan onze achterban, de 

medeorganisatoren en de enthousiaste bezoekers! 

  

 

  Een grenzeloze Erfgoeddag op zondag 27 april!  

De veertiende editie van Erfgoeddag was opnieuw een groot 

succes in de Mijnstreek. Een dikke merci aan al de vrijwilligers 

die zich die dag hebben ingezet! 

Heel wat heemkundige kringen, musea en verenigingen 

openden immers hun deuren voor het publiek en 

organiseerden een tentoonstelling, een rondleiding, een 

workshop, een demonstratie, een wandeling, .. rond het thema 

https://www.facebook.com/ErfgoedcelMijnErfgoed/photos_albums


  

‘Grenzeloos’. Het publiek kon kennis maken met de 

verschillende migranten die doorheen de tijd onze streek 

hebben opgezocht. Ook kon je je laten verrassen door andere 

reizigers zoals woonwagenbewoners, hedendaagse 

nieuwkomers en vliegeniers. Verder waren er ook activiteiten 

rond fysieke grenzen, de grens van leven naar dood, het tot 

stand komen van collecties over de grenzen heen en het 

doorbreken van snelheidsgrenzen. 

Uiteindelijk waren er bijna 30 activiteiten om te ontdekken en 

bijna 7.000 bezoekers konden ervaren hoe boeiend het 

erfgoed uit de Mijnstreek is. Een beeldverslag is te vinden op 

onze Facebook pagina. 

Een heleboel mensen namen ook deel aan de wedstrijd en 

trachtten het juiste aantal bezoekers te schatten. De heer 

Reymen uit Genk kwam het dichtste in de buurt van de 6.698 

geregistreerde bezoekers en mag gaan genieten van een 

degustatiemenu bij La Botte! 

Volgend jaar is er opnieuw een Erfgoeddag, ditmaal op zondag 

26 april 2015. Het thema is dan ‘Erf!’ Wat is de relatie tussen 

erven, erfenis en erfgoed? Hoe belangrijk waren erfenissen 

voor de samenstelling van collecties in onze musea, 

bibliotheken en archieven?  Van welk erfgoed zijn onze 

kinderen en kleinkinderen erfgenamen en hoe gaat dat dan? 

Welke rol spelen testamenten (en hoe zien die er eigenlijk uit) 

door de eeuwen heen? Kortom: wat kan de ‘erf’ in ‘erfgoed’ 

zoal betekenen? 

Net als bij voorgaande edities zullen infosessies worden 

georganiseerd om organisaties op weg te helpen rond het 

thema. Als Erfgoedcel organiseren wij inloopavonden (oktober 

en november 2014) voor de verenigingen die een activiteit 

willen organiseren en ondersteuning bij het inschrijven 

wensen. We houden jullie op de hoogte! 

    

 

  

   

Limburgse erfgoeddepots krijgen subsidie 

De provincieraad heeft een nieuw subsidiereglement 

goedgekeurd voor investeringen in erfgoeddepots (ruimten 

waarin erfgoed voor langere tijd bewaard wordt). Zowel 

gemeentebesturen als erfgoedbeheerders kunnen hier gebruik 

van maken. 

Om het erfgoed te beschermen tegen schadelijke invloeden 

zoals licht, luchtverontreiniging en vochtigheid, zijn vaak 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.231314697079131.1073741831.115927195284549&type=3


investeringen nodig die zwaar op de begroting kunnen wegen. 

Met het subsidiereglement wil de provincie duurzame 

oplossingen haalbaarder maken. 

Subsidies zijn bijvoorbeeld mogelijk voor: 

-       het plaatsen van nieuw meubilair 

-       het plaatsen van branddetectie en –blussers 

-       de aankoop van aangepast verpakkingsmateriaal 

(zuurvrije dozen, textielhoezen, opgevulde kapstokken, …) 

-       de aankoop van luchtbevochtigers of –ontvochtigers 

-       het behandelen van stukken die aangetast zijn door 

schimmels of insecten 

-       … 

Een subsidieaanvraag voor kleine verbouwingswerken of 

nieuwe opbergmeubels moet dit jaar uiterlijk op 1 september 

worden ingediend, vanaf 2015 uiterlijk op 1 maart. Voor 

andere investeringen mag te allen tijde een subsidie worden 

aangevraagd. De subsidie bedraagt maximaal 60 % van de 

kosten, met een maximum van 30 000 euro. 

Het volledige reglement en het aanvraagformulier zijn 

beschikbaar op www.limburg.be/subsidies. 

Voor begeleiding bij een aanvraag en advies over 

depotinrichting: Provinciaal Centrum voor Cultureel Erfgoed, 

Tine Hermans, 011 23 75 84, tine.hermans@limburg.be  

 

  

  

Digitale fotokaders in de Uitleendienst  

Voor haar erfgoedfeest schafte Erfgoedcel Mijn-Erfgoed drie 

nieuwe digitale fotokaders aan die dienst deden in de 

tentoonstelling voor één dag in de Barenzaal op C-Mine op 15 

juni jl. 

Deze kaders zijn gebruiksvriendelijk en eenvoudig te bedienen, 

en gemakkelijk te bevestigen aan een wand. Vanaf heden 

kunnen erfgoedverenigingen, heemkringen en musea ze voor 

hun erfgoedactiviteiten kosteloos bij ons lenen. 

Indien u interesse heeft om de kaders te lenen, gelieve dan 

contact op te nemen met ons via info@mijnerfgoed.be. Meer 

info vindt u op www.mijnerfgoed.be door te zoeken op de 

term ‘uitleendienst’. 

http://www.limburg.be/subsidies
mailto:tine.hermans@limburg.be
mailto:info@mijnerfgoed.be
http://www.mijnerfgoed.be/


 

  

  

Workshop zilver reinigen 

Op dinsdag 17 juni jl. ging er in de kerkfabriek Sint Hubertus en 

Sint Vincentius van Zolder een workshop ‘liturgisch vaatwerk 

reinigen’ door. Deze workshop werd georganiseerd door de 

Erfgoedcel Mijn-Erfgoed in samenwerking met vzw 

Monumentenwacht Limburg.  

Onder deskundige leiding van Elisabeth Mertens 

(metaalrestauratrice van beroep) en Hans Tegenbos – beide 

monumentewachter interieur – werd uitgelegd hoe je als 

beheerder van een collectie kerkelijk erfgoed het onderhoud 

van metalen voorwerpen kunt uitvoeren. 

De workshop werd georganiseerd voor kerkfabrieken op het 

grondgebied van de gemeentes Heusden-Zolder en Beringen, 

en er waren 8 deelnemers van drie kerkfabrieken aanwezig: 

kerkfabriek Sint Quirinus (Viversel), kerkfabriek Sint 

Willibrordus (Heusden) en kerkfabriek Sint Hubertus en Sint 

Vincentius (Zolder). Ieder had zelf een erfgoedvoorwerp uit de 

eigen kerkfabriek meegenomen om schoon te maken onder 

goede begeleiding van de aanwezige docenten van 

Monumentenwacht. De erfgoedcel stond in voor de kosten van 

een reinigingsset met de juiste poetsproducten. 

En het resultaat mocht er zijn! 

  

 

                                                

  

  

  

  

Santé Cité: Tentoonstelling over het café- en uitgaansleven in 

Beringen-Mijn 

Beringen-Mijn kende in de periode van de mijn een heel divers 

caféleven. In de Stationstraat, de Koolmijnlaan en omgeving, 

zorgden meer dan veertig cafés voor de dorstige mijnwerkers. 

Maar de cité herbergde ook verschillende logementhuizen met 

een bijhorende verbruikszaal. Migranten van diverse komaf, 

richtten hun eigen clublokalen op waar zij zich konden 

ontspannen, hun feestdagen konden vieren, elkaar konden 

ontmoeten.. En dan waren er nog de beroemde barakjes naast 

café Modern, waar de mijnwerkers na hun arbeid in de mijn, 

snel een pintje dronken en een putcervela aten. 

Dit rijke café- en ontspanningsleven wordt, onder de noemer 

Santé Cité, door de werkgroep Citévolk Spreekt, via deze 

unieke tentoonstelling in de kijker gezet. Verschillende 

uitbaters van de toenmalige cafés, barakjes en 

logementhuizen, maar ook klanten van toen, werden 

geïnterviewd  en vertelden hun verhaal. Meer dan 500 foto’s, 



  

  

  

  

  

tijdsdocumenten van toen, werden verzameld en zijn te 

bekijken. In samenwerking met het Mijnmuseum werd een 

barakje gereconstrueerd. Het geheel wordt opgefleurd met 

oude caféspullen, en authentieke documenten uit het archief 

van de stad Beringen.  

Vernissage: 29 augustus 2014 om 19u. 

Plaats: Foyer van het Cultuurcentrum Casino, Kioskplein – 3582 

Beringen-Mijn. 

Toegangsprijs: gratis. 

Periode: 30 augustus tot en met 7 september 2014. 

Open: alle dagen van 13u tot 17u. Zondag 7 september tijdens 

de mijnhappening open van 10u tot 17u. Santé Cité verhuist 

daarna naar de mijnsite, waar ze nog bewonderd kan worden 

tot 26 oktober 2014. Het is de eerste activiteit van een 

uitgebreid programma rond de herdenking van 25 jaar 

mijnsluiting. 

Met de steun van Provincie Limburg, CC Beringen, Stad 

Beringen, Erfgoedcel Mijn-Erfgoed en het Mijnmuseum. 

 

 

  

  

Vernieuwd Mijndepot  

Op vrijdag 30 mei jl. opende in Waterschei het vernieuwde 

Mijndepot. De actieve groep vrijwilligers van vzw het 

Mijnverleden waren maandenlang aan het werk om de 

collectie, die tot voor kort ondergebracht was op de eerste 

verdieping van de koolmijn van Waterschei, te verhuizen naar 

een verdieping lager. En het resultaat mag er zijn. Hoewel de 

huidige ruimte iets kleiner is dan de vorige, voelt de bezoeker 

zich nu echt mijnwerker en krijgt deze nu nog meer gevoel 

1000 meter onder de grond te zitten. Rondleidingen in het 

vernieuwde Mijndepot zijn mogelijk na contact name op het 

volgende emailadres: mijndepot@hotmail.be. 

Via deze link kunt u een kort interview en reportage op TVL 

betreffende het vernieuwde Mijndepot bekijken. 

Op 5 juli eerstkomende opent in het Mijndepot de 

tentoonstelling Mine Art 2. Deze kunsttentoonstelling loopt tot 

27 juli. Meer informatie is terug te vinden op 

www.mijndepot.be. 

  

mailto:mijndepot@hotmail.be
http://youtu.be/cYINLtknKtw
http://www.mijndepot.be/


 

  

  

Agenda  

- 5 juli – 27 juli 2014: Tentoonstelling Mine Art 2 – Mijndepot, 

André Dumontlaan 67, Waterschei, Genk 

- 1, 2, 3 augustus 2014: Absolutely Free Festival, met focus op 

“100 jaar Wereldoorlog 1 in Genk” – C-Mine, Genk 

- 10 augustus 2014: tentoonstelling “100 jaar 14-18 Opgrimbie 

14-18 onze strijd”, Gemeenschapscentrum, Hoekstraat 1, 

Opgrimbie, Maasmechelen 

- 17 augustus 2014: reuzenstoet Bokrijk van 14.45u tot 16.00u 

(start aan de technische gebouwen van het Openluchtmuseum 

Bokrijk) 

- 29 augustus – 7 september 2014: tentoonstelling “Santé 

Cité”, tentoonstelling over het café- en uitgaansleven in 

Beringen-Mijn, Casino Beringen, Kioskplein 25, Beringen. 

- 2 september - 19 oktober 2014: Opening “Miras 50”, 

tentoonstelling over 50 jaar Turkse migratie, C-Mine, Genk. 

  

 

  

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 

 

 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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