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  NIEUWS 

 

Terugblik op Erfgoeddag 2016 en aankondiging 
Erfgoeddag 2017  
Op zondag 24 april 2016 was er in de Mijnstreek weer heel wat 

te beleven. Er waren maar liefst 35 toffe activiteiten in de 

gemeenten As, Beringen, Genk, Heusden-Zolder, Houthalen-

Helchteren en Maasmechelen! Diverse tentoonstellingen, 

workshops, demonstraties, lezingen, … lieten het publiek 

kennis maken met het thema ‘rituelen’. Het thema werd in de 

Mijnstreek weer boeiend uitgewerkt: onder meer rondleidingen 

op de voormalige mijnterreinen, unieke kerkbezoeken, een 

musical en dansworkshop, koningschieten en een heuse 

reuzendoop!  Het weer op Erfgoeddag was wisselvallig, de 

activiteiten waren dat absoluut niet en de meer dan 13.000 

bezoekers lieten zich duidelijk niet afschrikken door het weer! 

We willen dan ook iedereen bedanken die zich ingezet 

heeft om er een boeiende dag van te maken! 

De lokale brochure met daarin alle activiteiten werd ook dit 

jaar in de 6 gemeenten huis-aan-huis bedeeld en werd zowel 

door de organiserende verenigingen als de bezoekers goed 

gesmaakt: een handige en aansprekende leidraad om je 

parcours uit te stippelen. Voor een fotoverslag verwijzen we 

graag door naar onze Facebook-pagina. Verderop in deze 

Nieuwsbrief vind je een fotocollage. 

Enkele tentoonstellingen uit het aanbod kan je nog steeds 

bezoeken. Zie verderop in onze agenda. 

Volgend jaar vindt deze hoogmis voor de erfgoedliefhebber 

plaats op zondag 23 april. Dan staan de activiteiten allemaal in 

het teken van het thema ‘Zorg’. Blokkeer deze datum alvast in 

de agenda voor veel erfgoedplezier. Wie op de hoogte wil 

blijven van Erfgoeddag kan zich inschrijven op de nieuwsbrief 

via www.erfgoeddag.be. In het najaar start de Erfgoedcel als 

lokale en regionale coördinator met de voorbereidingen en kan 

je ons contacteren indien je een activiteit wil inschrijven. 

 

  



 

Nieuw cultureel erfgoeddecreet in de maak. 

Minister Sven Gatz heeft een langetermijnvisie voor het 

cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Gemeenschap 

voorgesteld aan de Vlaamse Regering, die de nota ook 

goedkeurde. Maak kennis met deze belangrijke conceptnota 

die de basis legt voor het nieuwe cultureel erfgoeddecreet 

dat in de loop van 2017 in voege zal treden. Dit is een 

belangrijke nota voor de Erfgoedcel gezien het binnen dit 

decreet is dat we door de Vlaamse Overheid gesubsidieerd 

worden. Je kunt de nota nalezen op 

http://www.kunstenenerfgoed.be/sites/default/files/ 

uploads/160325_Conceptnota_erfgoed_Vlareg_2.pdf. 

 

 

Euregionale kaart op de Architectuur Biënnale van 

Venetië  

Vorig jaar werkte de Erfgoedcel, als actie binnen het Jaar van 

de Mijnen, aan de ontwikkeling van een Euregionale kaart van 

het mijnerfgoed. Deze kaart werd het voorbije jaar verspreid 

op de verschillende mijnsites die op de kaart vermeld staan. 

Enkele weken geleden, kwam de vraag binnen om deze kaart 

te tonen op de Architectuur Biënnale van Venetië. De 

Erfgoedcel reageerde enthousiast op deze vraag, de kaart 

staat tentoon van 28 mei 2016 tot en met 27 november 2016. 

 

 

In 2017 voor de 15e keer Nacht van de 
Geschiedenis: Feesteditie  

2017 wordt een feestjaar voor de Nacht van de Geschiedenis: 

het is immers de vijftiende keer dat het Davidsfonds de Nacht 

zal organiseren. Deze jubileumeditie zal in het teken staan van 

het thema muziek. Om je op weg te helpen bij het organiseren 

van een activiteit met als thema muziek op dinsdag 21 maart, 

werd alvast een infobundel gepubliceerd. Deze kan je 

raadplegen op http://www.heemkunde-

vlaanderen.be/images/Infobundel-De-Nacht-van-de-

Geschiedenis-2017.pdf 

 

http://www.kunstenenerfgoed.be/sites/default/files/


 

Het Oud Limburgs Schuttersfeest (OLS) en reuzen 

Sjötte Zjef en Vranke Mie    

Schutterij Sint-Monulphus en Gondulphus uit Mechelen-aan-

de-Maas won in 2015 het OLS en heeft daarom de eer om 

samen met de gemeente Maasmechelen dit jaar het Oud 

Limburgs Schuttersfeest te organiseren. Het OLS heeft sinds 

2008 de status van immaterieel cultureel erfgoed in 

Vlaanderen en vrijwel alle schutterijen uit Belgisch en 

Nederlands Limburg komen dan samen. Dergelijke organisatie 

vraagt heel wat inzet, moeite en tijd van vrijwilligers. Wie 

graag dit unieke gebeuren van dichtbij meemaakt, kan zich 

dan ook opgeven als vrijwilliger. Door je aan te melden kan je 

een vereniging naar keuze steunen! 

Onlangs werden ter ere van dit Schuttersfeest al twee nieuwe 

inwoners ingeschreven in het bevolkingsregister van 

Maasmechelen: het reuzenkoppel Vranke Mie en Sjötte Zjef. 

Tijdens het Kinjer OLS dat doorgaat op dinsdag 28 juni zullen 

beide reuzen worden gedoopt in aanwezigheid van reuzen-

meters en peters. Meer info via: www.ols2016.be.  

 

 

Nieuwe website Heemkunde Limburg 

Goed nieuws! Heemkunde Limburg beschikt over een nieuwe 

website, met interessante nieuwtjes en een handige kalender. 

De moeite om eens te bezoeken! Lees meer hierover op 

http://heemkunde-limburg.be/. 

 

 

Nieuw boek over de Limburgse mijnen 

Onlangs verscheen bij Uitgeverij Verloren het boek ‘In de put. 

De arbeidsmarkt voor mijnwerkers in Belgisch-Limburg, 1900-

1966’, geschreven door Dr. Bart Delbroek. Het onderwerp is 

de dagelijkse werking van de arbeidsmarkt voor mijnwerkers 

in Belgisch-Limburg. Het boek vormt het laatste deel in een 

reeks over de arbeidsmarkt voor mijnwerkers in de Euregio 

(cf. 'Het tekort' van Leen Roels en 'Mijnbouw en arbeidsmarkt 

in Nederlands Limburg' van Serge Langeweg) binnen de reeks 

Maaslandse Monografieën. De publicatie werd tijdens een 

publieksmiddag over mijnwerkers in de Euregio officieel 

aangeboden aan Jan Kohlbacher, bezieler en oprichter van het 

Museum van de Mijnwerkerswoning in Eisden. 

Het boek kost € 25,00 excl. Verzendkosten en is te verkrijgen 

bij de Erfgoedcel, 089 811 449. 

 

http://www.ols2016.be/


 

Subsidie voor WOI-projecten, indienen tegen 1 

oktober 2016:  

Bij het Provinciaal Centrum voor Cultureel Erfgoed kunnen nog 

steeds twee maal per jaar subsidiedossiers ingediend worden 

voor Limburgse erfgoedprojecten rond Wereldoorlog 1. De 

volgende indiendatum is 1 oktober 2016. Deze subsidiestroom 

blijft lopen tot en met 2018. Voor projectdossiers kan 

maximaal 8 000 euro aangevraagd worden, voor 

investeringsdossiers kan maximaal 12 500 euro aangevraagd 

worden. Het reglement vind je hier terug  of je kan informatie 

opvragen op het telefoonnummer 011 23 75 75 (Provinciaal 

Centrum voor Cultureel Erfgoed). 

 

 

1000 jaar graafschap Loon   

In opvolging van het druk bijgewoonde colloquium dat HiSAB 

op 5 maart 2016 organiseerde rond 1000 jaar Graafschap 

Loon, nodigt het studiecentrum afgevaardigden van 

heemkringen, erfgoedcellen en geschiedenisminnaars graag uit 

voor een korte denk- en werkvergadering over plaatselijke 

activiteiten rond de geschiedenis van het Graafschap. Je bent 

van harte welkom op 28 juni vanaf 19 uur in het lokaal 

Limburg (UCLeuven-Limburg Quadri) in Diepenbeek. 

Meer informatie en inschrijven vóór 20 juni bij: 

maike.meijers@gmail.com. 

 

  AGENDA 

 

Nog tot en met 26 juni: 'Barbara, beschem ons! 

Mijnwerker zijn brengt veel gevaar met zich mee. Elk jaar 

vieren mijnwerkers het feest van Sint-Barbara, patrones van 

de gevaarlijke beroepen. Bij dit feest horen diverse rituelen: 

de dagen ervoor een kolenslag, een officieel en religieus 

gedeelte op de dag zelf, maar ook cafébezoek met 

werkmakkers en de uitbetaling van de premies. Het 

Mijnmuseum geeft inzicht in wat er bij dit feest komt kijken. 

De tentoonstelling 'Barbara, bescherm ons!’ is nog te zien, in 

het Mijnmuseum te Beringen tot en met 26/6/2016. 

Tegelijkertijd is de tentoonstelling "Zuid-Wales & Kolen", die 

deel uitmaakt van de permanente museumtentoonstelling, te 

bezoeken (tot december 2016). Deze tentoonstellingen zijn 

beide inbegrepen in het toegangsticket. 

 



 

17 juni - 10 juli: 'Het Oud Limburgs 
Schuttersfeest' 

Tentoonstelling ‘Het Oud Limburgs Schuttersfeest’ in de 

dekenale kerk Sint-Monulfus en Gondulfus in Maasmechelen. 

In woord en beeld en ondersteund door attributen wordt de 

geschiedenis van het OLS verteld en het verloop van het OLS 

geïllustreerd. Opening op 17 juni om 19.30 uur. De kerk is 

dagelijks open van 13.30 tot 17.30 uur. 

 

 

Nog tot en met 4 september: 'Nieuwe collectie'  

Op zijn 40ste verjaardag kijkt het Emile Van Dorenmuseum in 

Genk met de tentoonstelling 'Nieuwe collectie' terug hoe de 

verzameling sinds 1976 gegroeid is. Nog te zien tot en met     

4 september 2016. 

 

 

Nog tot 6 november: 'Baat het niet, schaadt het 
niet' 

Deze tentoonstelling gaat over de verering van Sint-Hubertus 

tot midden de 20ste eeuw. Zolder was het centrum van de 

streek voor de verering van deze heilige. De tentoonstelling 

geeft een beeld over het leven van Sint-Hubertus, de rituelen 

die er werden gebruikt en de invloed van deze heilige op de 

inwoners uit de streek en hun dagelijks leven. Nog te zien tot 

6 november in het Woutershof in Heusden-Zolder. 

 

  

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 

 

 

  
 

                                              
 

 

 

 

mailto:info@mijnerfgoed.be
http://www.mijnerfgoed.be/
http://www.erfgoedcelmijnerfgoed.be/
http://www.wvc.vlaanderen.be/erfgoed/

