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Beste lezer,
Beste erfgoedliefhebber,
Erfgoeddag komt weer met rasse schreden dichterbij. Komende zondag vinden maar
liefst 26 activiteiten plaats in onze 6 gemeenten. Zij die onze Facebookpagina volgen,
zullen al wel heel wat activiteiten hebben zien voorbij komen, en ook onze brochure
werd intussen huis-aan-huis bedeeld in de Mijnstreek. Zij die het gemist hebben of
een mooi volledig overzicht wensen, worden in deze nieuwsbrief op hun wenken
bediend.
Ook ná Erfgoeddag staat er op cultureel erfgoedvlak nog heel wat te gebeuren de
komende maanden. Daarover lees je hieronder ook weer meer.

NIEUWS
22 april 2018: Erfgoeddag in de Mijnstreek
KIEZEN is het centrale thema van deze Erfgoeddag. Van het kiezen voor erfgoed,
welk erfgoed kies jij om te bewaren, tot het erfgoed van de verkiezingen. Sinds 2008
coördineert Erfgoedcel Mijn-Erfgoed de activiteiten in de 6 voormalige
mijngemeenten, As, Beringen, Genk, Heusden-Zolder, Houthalen-Helchteren en
Maasmechelen. Deze editie zijn er 26 activiteiten op 22 verschillende locaties, voor
elk wat wils en keuze genoeg dus!

De activiteiten gaan door van 10 tot 18u tenzij anders vermeld. De activiteiten die
leuk zijn voor kinderen werden aangeduid met een vliegje!

Beringen
Tentoonstelling door Kiosk Heemkunde Beringen-Paal:
Je erfgoedkeuze, waardevoller dan je denkt!
Heemkundelokaal, Hoogstraat 24, Beringen
Rondleidingen voor gezinnen met kinderen
om 11u en 13u :
Op zoek naar mijnwerker Max
Vooraf reserveren via: 011 42 15 52
Mijnmuseum, Koolmijnlaan 201, Beringen

van 6 tot 12 jaar

Heusden-Zolder
Tentoonstelling door Heemkundige Kring Zolder vzw:
Oorlog of vrede
Museum Woutershof, Dekenstraat 28, Heusden-Zolder
Rondleidingen om 10u, 11:30, 14u en 15:30 door de gemeente Heusden-Zolder en
vzw Het Vervolg:
Kiezen voor het mijnwerkersbestaan
ZLDR Luchtfabriek, Marktplein, Heusden-Zolder

Houthalen-Helchteren
Tentoonstelling vanaf 13:30u door gemeentebestuur Houthalen-Helchteren:
Jos Tysmans kiest voor kunst tijdens de Eerste Wereldoorlog
Nieuw Administratief Centrum (NAC), Pastorijstraat 30, Houthalen-Helchteren
Tentoonstelling door Geschied- en Heemkundige Kring De Klonkviool:
Om 14u wordt de bijhorende publicatie officieel voorgesteld
De Noord-Zuidverbinding in de gemeentepolitiek van Houthalen-Helchteren
Oude Pastorij, Pastorijstraat 13, Houthalen-Helchteren

Genk
Rondleidingen om 14u en 15u door de Beiaard van Genk:
Kies voor klokken
Sint-Martinuskerk, Berglaan z/n, Genk
Diverse activiteiten vanaf 14u:
Stadsbibliotheek Genk, Stadsplein 3, Genk

Workshop: Kies een kleur!
Rondleiding: Vertel, Genk, Vertel
Tentoonstelling door Heemkring Heidebloemke: Heemkring Heidebloemke kiest
voor erfgoed!
Rondleiding door het Emile Van Dorenmuseum: Achter de schermen van het
cultureel erfgoeddepot
Tentoonstelling door Ons Leven vzw: Wonen op wielen
Tentoonstelling vanaf 14u, rondleidingen om 14:30, 15:30 en 16:30:
Charles Wellens, op zoek naar de ziel van de Kempen
Emile Van Dorenmuseum, Henri Decleenestraat 21, Genk
Tentoonstelling vanaf 13:30 door vzw Mijn-Verleden:
Kiezen voor zorg in de steenkoolmijn!
Mijndepot, Thorpark 3008, Genk

As
Tentoonstelling vanaf 13u:
De Aldegondiskring kiest voor het Mieleke
Museum ’t Mieleke, André Dumontlaan 17, As
Demonstratie:
Kiezen voor alternatieve energie
Langers Lanz-Bulldogmuseum, Hoogstraat 277, Niel-bij-As
Tentoonstelling door de Sint-Aldegondiskring:
Historiek van de verkiezingen in As
Oud gemeentehuis Niel-bij-As, Hoogstraat 140, Niel-bij-As

Maasmechelen
Filmvoorstelling vanaf 11u en rondleidingen om 13:30 en 14:30 door Grieks Erfgoed
Maasland
Vooraf reserveren voor een Grieks ontbijt (kostprijs 8 euro) via: 0496 72 51 57
Kiezen voor de Griekse cultuur in het multiculturele Maasland
Grieks Cultureel Centrum, Valkeniersstraat 21, Maasmechelen
Rondleidingen van 14 tot 17u30 door vzw Tuinwijk 2020:
De keuzes in Eisden Tuinwijk vanop de kerktoren
Sint-Barbarakerk Eisden Tuinwijk, Kastanjelaan 26, Eisden (Maasmechelen)

Tentoonstelling door Stichting Erfgoed Eisden vzw:
Kiezen voor elkaar…voor het leven
Op 2 locaties:
Cafetaria WZC Heyvis, Rijksweg 106, Eisden-Dorp (Maasmechelen)
Basisschool De Griffel, Marie Joséestraat 4, Eisden-Tuinwijk (Maasmechelen)
Tentoonstelling door Heemkundige Kring Vochte:
Verkiezingen in Vucht sinds 1900
Parochiekerk Vucht, Dorpsstraat 33, Vucht (Maasmechelen)
Tentoonstelling door Heemkundige kring 't Oude Grimbiaca:
Opgrimbie kiest haar kamp
Wijkcentrum Opgrimbie, Hoekstraat 1, Opgrimbie (Maasmechelen)
Tentoonstelling door Stichting Erfgoed Opgrimbie:
Kiezen voor erfgoed
Mané vzw, Schoolstraat 32, Opgrimbie (Maasmechelen)
Tentoonstelling door Werkgroep Kerkenplan Uikhoven:
In de Uikhovense museumkerk kies je mee!
Sint-Niklaaskerk Uikhoven, Schoorstraat 11, Uikhoven (Maasmechelen)
Tentoonstelling:
De keuze van de conservatoren
Landbouwmuseum De Nostalgie, Pastoor Goossenslaan 29, Uikhoven
(Maasmechelen).
Wie dit alles nog eens rustig wil nalezen neemt de lokale brochure bij de hand.
Deze brochure vindt u bij alle deelnemers en is te verkrijgen bij bibliotheken en
toeristische diensten in de Mijnstreek. Ook is ze digitaal te raadplegen via:
https://www.erfgoedcelmijnerfgoed.be/erfgoeddag-2018/.
Wij wensen u veel leesplezier en hopen u op één of meerdere activiteiten te
ontmoeten!

Documentaire "Koolstof", vertoning op 24 mei
Onze Erfgoedcel ziet al sinds haar ontstaan het belang in van
mondelinge getuigenissen om de eerder recente geschiedenis van
deze streek te documenteren. Zo beschikken we over een archief
van circa 250 mondelinge bronnen in auditieve of audiovisuele
vorm dat op aanvraag kan geraadpleegd worden.
Foto: privé-archief Maria
Zangari

In 2016 werd de Erfgoedcel benaderd door regisseur Tijs Posen die
ook gepassioneerd geraakt was door de vele waardevolle verhalen
van deze streek, en die het ambitieuze plan had om een
kwalitatieve documentaire te maken over migratie en integratie.
Deze documentaire werd gerealiseerd in 2017 en kreeg de naam
“Koolstof”. Hoofdpersoon van deze documentaire is Maria Zangari,
Italiaanse, neen Calabrese vrouw, die als klein meisje met haar
familie naar Winterslag migreerde. Ze vertelt haar eigen
levensverhaal, maar ook dat van haar ouders, van haar zussen en
broers en dat van haar kinderen. Het verhaal van Maria is
herkenbaar voor vele migranten, en in de documentaire duiken ook
een aantal complementaire of vergelijkbare verhalen op.

Op donderdag 24 mei om 20 uur, krijgen jullie de unieke kans om
deze documentaire te bekijken in de grote zaal van C-mine. De
avond wordt opgeluisterd door het Regenboogkoor (optreden vanaf
19.30u) en afgesloten met een gezellig samenzijn met een hapje
en drankje.
Meer informatie of tickets (5 euro, vanaf 1 mei) via
info@mijnerfgoed.be, of telefonisch, 089 811 411.

Meerstemmig Erfgoed, studiedag op 25 mei bij PXL
Congres (overdag)
Hoe zorgen we ervoor dat erfgoedactiviteiten in het onderwijs niet
beperkt blijven tot eenmalige projecten? En op welke manier
boeien we het steeds diverser wordende leerlingenpubliek? Vanuit
deze vragen ging in februari 2016 het onderzoeksproject
“Meerstemmig erfgoed. Multiperspectiviteit in erfgoededucatie” van
start. In dit samenwerkingsverband tussen onderwijs en
erfgoedinstellingen kreeg het concept multiperspectiviteit een
brugfunctie.
Op vrijdag 25 mei stellen de verschillende projectpartners,
waaronder onze Erfgoedcel, de resultaten aan u voor tijdens een
studiedag in Hasselt.
Barend van Heusden (RUGroningen) opent met “Verleden in
viervoud: erfgoed, geschiedenis en cultuuronderwijs”. In de
namiddag is er keuze uit 6 inspirerende workshops.
Meer informatie en het inschrijfformulier vind je op
https://inschrijfformulieren.pxl.be/inschrijving.aspx?form_ID=2e4e
574f.

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.

