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Beste lezer, 

    

 Het cultureel erfgoedveld in de Mijnstreek is de voorbije maanden continu in 

beweging geweest. En ook wij hebben niet stilgezeten. Hieronder lees je alvast over 

enkele van onze eigen realisaties, alsook over publicaties en tentoonstellingen, waar 

onze erfgoed-actievelingen druk mee bezig zijn geweest. Denk je ook eens mee na 

over de oproepen die je hieronder kan vinden? 

 Aan iedereen alvast een fijne rustige zomer toegewenst! 

 Leen, Lidia en Leen! 
  

  NIEUWS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erfgoeddag 2017: een terugblik 
Overal in de Mijnstreek vonden op zondag 23 april boeiende 

activiteiten plaats in het teken van Erfgoeddag: de hoogmis 

van het culturele erfgoed in Vlaanderen. 

Thema van deze editie was ‘Zorg’ en in alle gemeenten werd 

dit door een waaier aan erfgoed- en andere organisaties 

verrassend ingevuld. Zo waren er organisatoren die de zorg 

voor ons cultureel erfgoed centraal stelden, maar eveneens 

heemkundige kringen die de samenwerking met een lokale 

zorginstelling opzochten. Jong en oud konden zich laten 

verrassen door activiteiten waarbij, in sommige gevallen, 

werkelijk alle zintuigen geprikkeld werden. U vindt verderop in 

deze Nieuwsbrief een fotocollage. 

De in totaal meer dan 12.000 bezoekers hebben genoten van 

dit diverse programma en we willen bij deze dan ook alle 

organisatoren bedanken die zich hebben ingezet om een mooie 

activiteit te voorzien. 

Opnieuw werd door de Erfgoedcel een lokale brochure verzorgd 

met daarin alle activiteiten in de 6 mijngemeenten die huis-

aan-huis bedeeld werd. Net zoals vorige jaren werd deze 

brochure zowel door bezoekers als organiserende verenigingen 

positief ontvangen. Ook de spot op Radio 2 Limburg zorgde 

voor extra communicatie en wellicht nieuwe geïnteresseerden. 

Net zoals vorige jaren werden enkele activiteiten voor meer 

dan één dag georganiseerd. 

  



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

De tentoonstelling ‘Hand in hand – Koolmijn als project-

ontwikkelaar en zorgverlener in de 20ste eeuw’ is zo nog tot  

24 september elke zondag te bezoeken van 14 tot 17u in het 

Woutershof (Dekenstraat 28, Heusden-Zolder).   

Erfgoeddag 2018 

Volgend jaar vindt Erfgoeddag plaats op zondag 22 april en is 

het thema ‘Kies voor erfgoed!’. In het jaar van de lokale 

verkiezingen roept Erfgoeddag op om te kiezen voor erfgoed. 

Hoe bepalen erfgoedinstellingen wat wordt bijhouden? Welke 

beslissingen brengt het digitale tijdperk? Het thema biedt ook 

de kans om het cultureel erfgoed over verkiezingen te tonen. 

Hoe werden lokale verkiezingen vroeger geregeld? Blokkeer 

deze dag alvast in uw agenda! 

Wie op de hoogte wil blijven kan zich inschrijven op de 

nieuwsbrief via www.erfgoeddag.be. In het najaar start de 

Erfgoedcel als lokale en regionale coördinator als vanouds met 

de voorbereidingen en kan u ons contacteren indien u een 

activiteit wil organiseren. 

 

 

Sluitertijd 

Naar aanleiding van de herdenking van 100 jaar steenkool in 

Limburg en van 25 jaar sluiting van de laatste steenkoolmijn in 

de Benelux, werkte onze Erfgoedcel een rondreizende 

fototentoonstelling uit. Tony van Galen maakte tijdens de jaren 

80 en 90 een hele reeks prachtige foto’s van de mijnstakingen 

en –sluitingen en toont in deze expo een selectie van dit werk. 

De expo stond van 22 april 2017 tot en met 31 mei 2017 in 

Zolder (ZLDR Luchtfabriek). Van 1 juli 2017 tot en met 20 

augustus 2017 is ze te bezoeken in de Compressorenhal van  

C-mine, Genk. Toegang is gratis.  

Daarna gaat de tentoonstelling nog naar Beringen (Betaalzaal 

be-MINE): 10 september 2017 tot en met 22 oktober 2017; 

Maasmechelen (Cultureel Centrum): 28 oktober 2017 tot en 

met 17 november 2017 en Houthalen-Helchteren (Nieuw 

Administratief Centrum): 1 tot en met 31 december 2017. 

 

http://www.erfgoeddag.be/


 

Vliegveld Asch - publicatie en expo in As en in 

Genk 

Jan Lantmeeters stelde op vrijdag 19 mei 2017 zijn publicatie 

“Vliegveld Asch” voor, en twee weken later, op 2 juni 2017, 

opende in het Sint-Aldegondiskerkje van As een tentoonstelling 

over hetzelfde onderwerp met prachtige en unieke historische 

foto’s van de Duitse Fliegerschieβschule van As. Het boek 

'Vliegveld Asch' geeft de volledige geschiedenis weer van het 

vliegveld van As. Het vliegveld is ontstaan tijdens de Eerste 

Wereldoorlog als 'Fliegerschieβschule Asch'. Hier leerden Duitse 

vliegtuigwaarnemers schieten, fotograferen, bombarderen en 

waarnemen. 

Na de Eerste Wereldoorlog werd het vliegveld van As gebruikt 

als Belgische Militaire Vliegschool. Ook de geschiedenis na het 

verdwijnen van het vliegveld wordt kort besproken, evenals de 

hedendaagse restanten. 

De publicatie “Vliegveld Asch” en het werkboekje 

“Arbeitsanweisung Fliegerschieβschule Asch” zijn te verkrijgen 

via aanvraag op de website www.vliegveldasch.com.             

Dit boek kwam tot stand mede dankzij financiële steun van de 

Erfgoedcel. 

 

 

Kinderambassadeurs in de tuinwijk van Eisden 

Kinderen van Kintiki (vzw Thebe in Eisden) zijn gaan graven in 

hun eigen jonge geschiedenis en vonden de steenkoolmijn als 

rode draad terug. Ze brachten een bezoek aan de mijn van 

Blegny en zagen hoe hun grootvaders de kost verdienden. Zij 

hebben genoten van de natuurlijke schoonheid van 

Connecterra. In het museum van het mijnwerkerswoning 

werden ze ingewijd in het leven van toen. 

Hun ervaringen zijn verwerkt in een theaterstukje met Barbara 

in de hoofdrol. Al deze activiteiten werden gefilmd door Jason 

BerkelyStudios. Deze kinderen worden straks uitgestuurd als 

heuse kinderambassadeurs en vertellen op hun wijze over de 

geschiedenis en het erfgoed van hun wijk. De Erfgoedcel staat 

100% achter dit project en ondersteunde het financieel omdat 

de overdracht van respect voor erfgoed naar de volgende 

generaties verzekerd wordt. 

 

 

http://www.vliegveldasch.com/


 

"Zwartberg, al lang vergeten of nooit geweten" 
door Theo Achten 

Op maandag 5 juni jl. werd het boek 'Zwartberg, al lang 

vergeten of nooit geweten' officieel voorgesteld. Auteur Theo 

Achten verzamelt hierin tal van verhalen en mooi 

beeldmateriaal over Zwartberg, de moeite van het ontdekken 

waard! De publicatie kwam tot stand met financiële 

ondersteuning van de Erfgoedcel. Het boek kan besteld worden 

door een email te sturen naar theo.achten@skynet.be.  

 OPROEPEN 

 

Prachtig industrieel erfgoed zoekt nieuwe 
bestemming 

De provincie Limburg is op korte termijn op zoek naar een 

nieuwe bestemming voor een stoommachine, een compressor 

en een waterrad. Wie interesse heeft in dit industrieel erfgoed, 

kan dit tot 31 juli melden. 

Meer informatie over deze oproep: 

http://www.etwie.be/nieuws/provincie-limburg-zoekt-

bestemming-voor-stoommachine-en-ander-industrieel-erfgoed.  

 

 

Oproep "Jong redt oud", voor jongeren tussen 16-
20 jaar   

In opdracht van het Provinciaal Centrum voor Cultureel Erfgoed 

(Provincie Limburg) begeleidt Mooss de vijf pilootprojecten van 

‘Jong redt Oud'. In 'Jong redt Oud' gaan kinderen en jongeren 

aan de slag met het erfgoed uit hun buurt. De pilootprojecten 

zijn van start gegaan en lopen dit voorjaar en tijdens de zomer 

verder. Voor informatie over de pilootprojecten zie de 

evenementen per project. 

Eén van de pilootprojecten zal plaatsvinden in de eerste week 

van juli op de archeologische site van Grote-Brogel in Peer. In 

dit pilootproject krijgt jongeren van 16 tot 20 jaar de 

gelegenheid om gedurende een week, bijgestaan door 

experten, een archeologisch avontuur te beleven. Deadline 

voor aanmelding is 23 juni 2017. Meer informatie over dit 

project: 

http://www.cultuurnet.be/nl/vacaturebank/projectmedewerker

s-gezocht-voor-een-archeologisch-educatief-traject.  

 

mailto:theo.achten@skynet.be
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Nieuw Limburgs project over dorpskermissen 

In 2017 werken de Limburgse erfgoedcellen, samen met 

Heemkunde Limburg, het Limburgs Volkskundig Genootschap, 

Het Provinciaal Centrum voor Cultureel Erfgoed, de steden 

Tongeren en Hasselt en de gemeente Lanaken, een project uit 

rond dorpskermissen en de rituelen die met deze 

dorpskermissen gepaard gaan. Rond dorpskermissen leven heel 

wat vragen die extra onderzoek behoeven en deze 

onderzoeksvragen zijn niet limitatief. Daarom deze oproep naar 

alle heem- en geschiedkundige kringen om onderzoek te doen 

naar hun eigen dorpskermis. Dit kan op verschillende 

manieren: door te duiken in de gemeente- en kerkarchieven, 

foto- en filmmateriaal te verzamelen, of door een interview… 

Onderwerpen en onderzoeksmethodes zijn open en bieden je 

als kring of als individu heel wat mogelijkheden om je in dit 

bijzondere erfgoedonderwerp te verdiepen. Heb je interesse 

om mee te werken? Neem dan zeker contact op met Erfgoedcel 

Mijn-Erfgoed (leengos@mijnerfgoed.be) of Erfgoed 

Haspengouw (lieve.opsteyn@erfgoedhaspengouw.be). 

 

AGENDA 

 

9 juli: Limburgse Reuzenstoet in (Oud-)Rekem 

Om de 5 jaar verzamelen de Limburgse reuzen uit Vlaanderen 

en Nederland in een Limburgse stad. Ook dit jaar komen ze 

samen en ontvangen ze een Reuzengilde uit Spanje. 

Op zondag 9 juli 2017 om 15 uur vertrekt de Limburgse 

Reuzenstoet vanaf de kerk van Rekem naar Oud-Rekem. 

Tentoonstelling van de reuzen tot 18 uur in de Kanaalstraat in 

Oud Rekem. 

 

mailto:leengos@mijnerfgoed.be
mailto:lieve.opsteyn@erfgoedhaspengouw.be


 

22 juli: Groot Kapittel van de Limburgse 
Reuzengilden 

Op 22 juli 2017 zal het Groot Kapittel van de Limburgse 

Reuzen plaatsvinden in Heusden-Zolder, georganiseerd door 

Reuzen in Vlaanderen (RiV), afdeling Limburg vzw. Het betreft 

een feestelijke algemene vergadering naar aanleiding van het 

vijfjarig bestaan van RiV-Limburg en naar aanleiding van het 

bezoek van de Catalaanse Reuzen. Op deze vergadering 

worden alle Limburgse reuzenbeheerders en reuzenliefhebbers 

uitgenodigd. Limburgse reuzengilden kunnen dan foto’s en 

attributen van hun reus tentoonstellen. 

 

  

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. 

                                                                

 

http://www.erfgoedcelmijnerfgoed.be/
http://www.wvc.vlaanderen.be/erfgoed/

