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  NIEUWS 

 

Beste lezer,  

Hierbij vinden jullie de laatste nieuwsbrief van 2015. We 

hebben weer heel wat interessante nieuwtjes uit het 

cultureel erfgoedveld samengebracht en wensen jullie 

alvast veel leesgenot. 

We maken ook van de gelegenheid gebruik jullie fijne 

eindejaarsfeesten toe te wensen. De Erfgoedcel zal 

gesloten zijn van 21 december t.e.m. 1 januari 2016.   

Vanaf 4 januari 2016 zijn we weer op post. 

 

 

Erfgoeddag 2016: Rituelen 

Op zondag 24 april 2016 vindt weer een nieuwe editie van 

Erfgoeddag plaats. Het thema is ditmaal ‘Rituelen’. Er 

hebben zich al heel wat verenigingen en heemkundige 

kringen aangemeld om die dag een activiteit te 

organiseren. De deadline voor inschrijven is 17 januari. 

Wie ook nog wil deelnemen en hierbij graag wat 

ondersteuning krijgt, contacteer ons dan snel! 

Voor komende editie zullen we opnieuw alle activiteiten 

bundelen in een mooie regionale brochure die in de 

Mijnstreek huis-aan-huis zal bedeeld worden. Hiervoor 

zoeken we mooie foto’s, dus wie deelneemt graag ook een 

mooi beeld aan ons bezorgen. 

Bijzonder dit jaar is een extra stimulans vanuit Cera: een 

financiële ondersteuning voor initiatieven met kwetsbare 

groepen. Verenigingen en organisaties van kwetsbare 

groepen die naar aanleiding van Erfgoeddag 2016 een 

culturele activiteit ontwikkelen kunnen in aanmerking 

komen voor een financiële ondersteuning van maximum 

2.000 euro. Het moeten culturele activiteiten zijn die 

vertrekken vanuit de competenties van de doelgroep en 

bijdragen tot een positieve beeldvorming. 

Aanvraagformulieren dienen uiterlijk op 31 december 2015 

  



ingediend te worden. Alle info kan je nalezen op: 

http://www.faronet.be/erfgoeddag/inspiratie/kwetsbare-

groepen. 

 

 

Open Kerkendagen en gebedshuizendag 2016 

Open Kerkendagen 

De Open Kerkendagen vinden dit jaar plaats op 4 en 5 juni 

2016. Het thema van dit jaar is ‘Klanken en stilte’.  

 

Het thema van de 9de editie van de Open Kerkendagen 

doet ons naar de religieuze gebouwen luisteren: plechtige 

orgelmuziek, bombastisch klokkengelui, subtiel belgerinkel, 

hemels koorgezang, het fluisteren in de biechtstoel of het 

geluid van de wind die langs de toegangspoort binnenwaait, 

… maar het doet ons ook stil staan bij klanken die we niet 

kunnen horen zoals de afbeelding van musicerende engelen 

in de glasramen, de rol van muziek in de schilderijen, 

beelden en in de gebeeldhouwde meubelen. 

Maar vergeten we vooral de stilte ook niet. Tijdens deze 

Open Kerkendagen kan je verschillende activiteiten 

organiseren die juist de plechtige en uitzonderlijke stilte in 

uw gebedshuis celebreren. 

Inschrijven gebeurt online via 

www.openkerkendagen.be (vóór 31 januari 2016). 

 

Open Gebedshuizendag 

  

Open Gebedshuizendag vindt in 2016 plaats op zondag 15 

mei. In de Mijnstreek zullen weer verschillende 

gebedshuizen deelnemen. Noteer deze datum dus alvast in 

uw agenda. Meer informatie hierover (inschrijvingen, 

thema, …) vindt u terug in onze volgende nieuwsbrief. 

 

 

 

Ketnetters op zoek naar hun familiegeschiedenis 

(Over)grootouders en kleinkinderen kunnen samen aan de 

slag in Het Stambos, een online tool om een 

belevingsstamboom te maken. In samenwerking 

met Familiekunde Vlaanderen zet Ketnet in op de zoektocht 

naar familiegeschiedenis en de dialoog tussen generaties. 

Lees er meer over op http://familiekunde-

vlaanderen.be/nieuws/familiegeschiedenis-de-klas. 

 



 

2016: Herdenking 70 jaar Italiaanse migratie en 60 jaar 

ramp van Marcinelle 

In 2016 zal het 70 jaar geleden zijn dat het bilateraal 

verdrag tussen Italië en België getekend werd, waardoor 

duizenden Italianen tewerkgesteld konden worden in de 

Belgische mijnen. In 2016 is het ook 60 jaar geleden dat de 

vreselijke mijnramp te Marcinelle vele levens kostte, 

waaronder ook dat van vele Italianen. 

Heb je een interessant projectidee en ben je op zoek naar 

inhoudelijke of financiële ondersteuning? De Erfgoedcel 

geeft graag een duwtje in de rug! Zie op onze website: 

www.erfgoedcelmijnerfgoed.be/ondersteuning. 

 

 

VVIA: memorandum fabrieksschoorstenen  

In het kader van het Europees jaar van het Industrieel en 

Technisch Erfgoed loopt een internationale actie voor het 

behoud en de herwaardering van fabrieksschoorstenen. De 

volledige tekst van het memorandum vind je op: 

http://www.industrieelerfgoed.be/motie-

fabrieksschoorstenen. 

 

 

Oproep: Erfgoedcel Mijn-Erfgoed is op zoek naar 

verzamelaars en verzamelingen!  

Ben je een verzamelaar? Of ken je iemand die vol passie 

verzamelt? Heb je wel 100 thermometers, is er een kamer 

in je huis gevuld met kermissouvenirs of verzamel je alles 

over de Heilige Barbara? Geef ons dan een seintje via 

leengos@mijnerfgoed.be of 089 811 411. We zoeken naar 

deze info voor een nieuw project over verzamelen in 

Limburg dat in 2016 zal lopen, in samenwerking met 

Erfgoed Haspengouw, het Provinciaal Centrum voor 

Cultureel Erfgoed, Heemkunde Limburg, het Limburgs 

Volkskundig Genootschap en het Stadsmus (Hasselt). 

Foto: Eddy Daniels 

 



 

Reuzeleuk nieuws: de Reuzen winnen de prijs 

Immaterieel Cultureel Erfgoed 

Op 27 oktober reikte minister van Cultuur Sven Gatz de 

Prijs van de Vlaamse Gemeenschap voor Immaterieel 

erfgoed uit. Die ging naar Reuzen in Vlaanderen vzw voor 

de manier waarop ze de reuzengemeenschappen verenigen 

en sensibiliseren over erfgoedzorg. De prijs gaat dus naar 

alle vrijwilligers die de reuzencultuur een toekomst geven. 

Proficiat! De prijs werd ongetwijfeld ook gevierd worden op 

de 4de Federatiedag op 14 november. Jullie kunnen enkele 

foto’s zien van dit fijne feest op 

https://www.flickr.com/photos/volkskundevlaanderen. 

Foto: Neeltje Wessels  

 

 

Welke vereniging maakt voor jou het verschil?  

Ken jij een Limburgse culturele vereniging die het 

afgelopen jaar een inspirerende werking uitbouwde, cultuur 

op een vernieuwende manier toegankelijk maakte voor een 

breed publiek, iets bijzonders bijdroeg aan de 

cultuursector, een verschil maakte in cultureel Limburg, …? 

Nomineer haar dan voor de Limburgse Cultuurprijs 2015! 

De vereniging maakt zo niet alleen kans op de felbegeerde 

titel, maar ook op een geldprijs van 5.000 euro. 

Meer informatie via http://www.limburgsecultuurprijs.be/. 

   

  AGENDA 

 

15 december: Oude filmpjes in het Woutershof 

Op dinsdag 15 december kun je van 14 tot 17 uur oude 

filmpjes van Zolder bekijken en opnieuw beleven in het 

Heemkundig Museum Woutershof, Dekenstraat 28, 3550 

Heusden-Zolder. Heemkundige Kring Zolder brengt de 

geschiedenis weer tot leven in dit nostalgische Museum. 

Deze activiteit is vooral gericht op de senioren van 

Zolder. Wil je erbij zijn, gelieve eerst te reserveren bij Theo 

Houben op het nummer 0477 226 648. Inkom is gratis. 

Foto: Tony Sempels 

 



 

20 januari 2016: Lezing Ivo Vandekerckhove - Het 

Drama van Zwartberg 

Ivo Vandekerckhove, hoofdredacteur van Het Belang van 

Limburg, geeft op woensdag 20 januari 2016 een lezing 

met als thema “50 jaar sluiting – het drama van 

Zwartberg”. Deze lezing wordt georganiseerd door vzw 

Heemkring Heidebloemke i.s.m. Stedelijke Bibliotheek Genk 

en VTB afdeling Genk en zal doorgaan in zaal De 

Ontdekking van de Stadsbibliotheek Genk om 20 u. 

Inkomprijs: 5 euro, voor leden bib/Heemkring 

Heidebloemke: 3 euro. Betalen kan ter plekke. Reserveren 

kan via tel. 089 65 35 95. 

Foto: Collectie stad Genk – J. Harsch. 

 

 

2 februari 2016: Dag van de cultuureducatie 

Ben je gebeten door cultuur en leren? Overtuigd van het 

belang van cultuureducatie in de groei van ieder kind, 

iedere jongere en elke volwassene? Op zoek naar nieuwe 

inzichten en vernieuwende praktijken? Dan is de Dag van 

de Cultuureducatie iets voor jou! 

Neem je agenda en kruis alvast dinsdag 2 februari 2016 

aan. Dan vindt de volgende Dag van de Cultuureducatie 

plaats in Vooruit in Gent. 
 

  

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 
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