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Persbericht Erfgoeddag 2015 in de Mijnstreek  

  

  

Op zondag 26 april vindt de 15de editie van Erfgoeddag plaats. Erfgoeddag is een 

initiatief van FARO – Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw, in samenwerking met 

de erfgoedgemeenschappen in Vlaanderen en Brussel. Erfgoedcel Mijn-Erfgoed 

coördineert en ondersteunt de activiteiten in de Mijnstreek: As, Beringen, Genk, 

Heusden-Zolder, Houthalen-Helchteren en Maasmechelen. 

Op Erfgoeddag openen een twintigtal heemkundige kringen, verenigingen en organisaties 

uit de Mijnstreek hun deuren voor het grote publiek. Er worden meer dan 25 gratis 

activiteiten georganiseerd rond het thema ‘Erf!’. 

Genoeg redenen dus om deel te nemen aan Erfgoeddag in de Mijnstreek! Hopelijk zien 

we jullie op een van de vele activiteiten. 

Onderaan dit bericht vind je een beknopt overzicht van de activiteiten. Het programma is 

per gemeente gerangschikt. Voor een aantal activiteiten zoals rondleidingen, lezingen en 

workshops moet je vooraf inschrijven en zijn de plaatsen beperkt. De lokale brochure 

met alle informatie over de activiteiten is huis-aan-huis bezorgd in de Mijnstreek en kan 

je ook via onze website raadplegen. In het midden van de brochure is een handige kaart 

opgenomen, met een overzicht van alle activiteiten in de Mijnstreek.                           

De activiteiten speciaal voor gezinnen met kinderen werden aangeduid met het vliegje. 

 

Deze brochure is ook bij de deelnemers te verkrijgen en in de bibliotheken, cultuurcentra 

en toeristische diensten in de gemeenten As, Beringen, Genk, Heusden-Zolder, 

Houthalen-Helchteren en Maasmechelen en in de Provinciale Bibliotheek in Hasselt. 

Voor meer informatie of beeldmateriaal kan u terecht bij: 

Erfgoedcel Mijn-Erfgoed 

E. Coppéelaan 87 

3600 Genk 

+32 89 81 14 12 

pieter@mijnerfgoed.be 

www.mijnerfgoed.be 

  

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


Praktische info: Zondag 26 april van 10 tot 18 uur (tenzij anders aangegeven in de 

brochure). 

 

 

Activiteiten in As  

Langers Lanz-Bulldogmuseum - Museum voor Antieke Tractoren 

Bijzondere schenkingen in het museum! 

Tentoonstelling speciaal voor gezinnen en kinderen van 10 tot 18 uur. 

Museum ’t Mieleke 

Ode aan onze schenkers! 

Tentoonstelling van 10 tot 18 uur. 

  

 

Activiteiten in Beringen  

Kiosk Heemkunde Beringen-Paal in het Brigidahuis Koersel 

Erven en erfenissen in onze gemeente door de eeuwen heen 

Tentoonstelling van 10 tot 17 uur, Lezing om 11 uur, Wandeling om 14 uur. 

Kiosk Heemkunde Beringen-Paal in het Brigidahuis Koersel 

Erven en erfenissen in onze gemeente door de eeuwen heen 

Tentoonstelling van 10 tot 18 uur. 

Davidsfonds Koersel in het Brigidahuis Koersel 

Bè den boer euver zen kôj en zenne koesj 

Tentoonstelling van 10 tot 18 uur. 

vtbKultuur Beringen in de Sint-Brigidakerk Koersel 

De schenkingen van de familie Evens 

Tentoonstelling van 10 tot 17 uur. 

Kerkfabriek Sint-Brigida Koersel 

Kerkschatten: verborgen erfstukken 

Tentoonstelling van 10 tot 17 uur. 

Mijnmuseum Beringen 

De komst van de mijnen, een breuklijn in de geschiedenis van de streek 

Tentoonstelling van 10 tot 18 uur. 

     



 

Activiteiten in Genk  

Emile Van Dorenmuseum 

150 jaar Emile Van Doren 

Tentoonstelling van 10 tot 18 uur. 

Emile Van Dorenmuseum in het C-Mine Cultuurcentrum 

Retrospectieve Emile Van Doren (1865-1949) 

Tentoonstelling van 10 tot 18 uur.  

Dienst Cultuur van stad Genk in de Sint-Matinuskerk 

Rond de kerktoren: de beiaard 

Rondleidingen van 13 tot 17 uur. 

Parochie Onze-Lieve-Vrouw van Fatima in de kerk en de parochiezaal 

Voyageurs: geboren reizigers! 

Tentoonstelling van 10 tot 18 uur. Misviering met nadruk op het leven van 

woonwagenbewoners van 9.30 tot 10.30 uur. 

Mijn(ar)boretum Genk 

Waar is de verdwenen orde van het Mijnboretum? 

Zoektocht van 10 tot 18 uur. 

Mijn(ar)boretum Genk in het Créosa Aroma Instituut 

Kruidje roer me wel! 

Workshop van 14 tot 16 uur (let op: maximaal 40 deelnemers, reserveren via 

0475/31.23.92). 

   

 

Activiteiten in Heusden-Zolder 

Gemeentebestuur Heusden-Zolder in Ophaalmachinegebouw DeVerdieping 

ZLDR Luchtfabriek neemt je mee op ontdekkingstocht! Ontdek de erfenis van de 

mijnbouwtechnieken 

Tentoonstelling van 10 tot 17 uur. Laatste rondleiding om 16 uur. 

Museumwerking Circuit Zolder in de tribune van Circuit Zolder  

De 'Omloop van Terlaemen’: een sportieve erfenis 

Tentoonstelling van 10 tot 18 uur. 

 



Museum Het Woutershof 

Van reuzenwieg tot… reuzengraf? Heropleving van de Reuzencultuur in Heusden-Zolder   

Tentoonstelling 10 tot 18 uur. 

       

 

Activiteiten in Houthalen-Helchteren 

Erfgoedwerking Helchteren in de trouwzaal van het N.A.C. 

Het dagboek van pastoor Germanes: dagen tijdens WO I 

Lezingen om 13.30 en 15.00 uur (let op: maximaal 40 deelnemers per lezing, reserveren 

via 011/49.21.29). 

Gemeentebestuur Houthalen-Helchteren in het Cultureel Centrum Casino 

Tysmans, alive & kicking! Creatief op ontdekking naar het legaat 

Workshop speciaal voor gezinnen met kinderen van 15 tot 17 uur. 

Geschied- en Heemkundige Kring De Klonkviool in de Pastorij 

Het lot van Giel de Booi: van veldwachter tot ondergang van een reus 

Tentoonstelling van 10 tot 18 uur. 

Geschied- en Heemkundige Kring De Klonkviool in Greenville – 

Cleantech Bezoekerscentrum 

Mijnerfgoedherinneringen: de schenking van Jean De Schutter aan de gemeenschap van 

Houthalen-Helchteren 

Rondleidingen om 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 en 17 uur. 

  

 

Activiteiten in Houthalen-Helchteren 

VZW Tuinwijk 2020 in de Sint-Barbarakerk Isdeb 

Sint-Barbara: een bovenaardse heilige als ondergrondse erfenis 

Tentoonstelling van 12 tot 18 uur.  

Heemkundige Kring ’t Oude Grimbiaca in het Gemeenschapscentrum van 

Opgrimbie 

Opgrimby plechtig 

Tentoonstelling van 10 tot 18 uur.  

Landbouwmuseum De Nostalgie 

Vondelingskes en schatten op zolder 

Tentoonstelling van 10 tot 18 uur.  



Stichting Erfgoed Eisden in basisschool De Friffel  

Reus-achtig: de (weder)geboorte van twee Eisdense reuzen 

Officiële voorstelling van de twee reuzen om 15 uur.  

Stichting Erfgoed Eisden in het Museum van de Mijnwerkerswoning 

Reus-achtig: de (weder)geboorte van twee Eisdense reuzen 

Tentoonstelling van 10 tot 18 uur. 

Karnavalmuseum 

Herinneringen aan Karnaval: het erfgoed achter de pint! 

Tentoonstelling van 10 tot 18 uur. 

  

  

  

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, 
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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