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 Beste lezer, 

   

Bij het begin van de zomer trakteren we jullie op een gloednieuwe nieuwsbrief, 

waarin we terugblikken op alweer een geslaagde editie van Erfgoeddag op zondag 22 

april jongstleden, maar ook vooruitblikken op enkele nieuwe projecten die de 

komende maanden op stapel staan. Je ontdekt ze hieronder! 
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Terugblik Erfgoeddag 2018 

Overal in de Mijnstreek vonden op zondag 22 april 

boeiende activiteiten plaats in het teken van Erfgoeddag: 

de hoogmis van het culturele erfgoed in Vlaanderen. 

Thema van deze editie was ‘Kiezen’ en in alle gemeenten 

werd dit door een waaier aan erfgoed- en andere 

organisaties verrassend ingevuld. 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 

waren er 26 activiteiten op 22 verschillende locaties, voor 

elk wat wils en keuze genoeg dus! Kijk hier voor een foto-

impressie van deze dag. 

De in totaal bijna 5.000 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. De spot 

en reportages op Radio 2 Limburg zorgden opnieuw voor 

extra bekendmaking en ook vertelden we op Radio 

Internazionale wat meer over de diverse activiteiten. Net 

  



 

 

 

 

 

 

 

zoals vorige jaren werden bovendien enkele activiteiten 

voor meer dan één dag georganiseerd. De tentoonstelling 

‘Oorlog of vrede’ is nog tot 11 november 2018 elke zondag 

te bezoeken van 14 tot 17u en dit in het Woutershof 

(Dekenstraat 28, Heusden-Zolder). Ook de expo in het 

Emile Van Dorenmuseum te Genk: ‘Charles Wellens, op 

zoek naar de ziel van de Kempen’ is nog tot en met 28 

augustus te bezoeken. De nieuwe opstelling in 

Heemkundig museum ’t Mieleke over de verwerking van 

graan tot meel en brood is ook nog elke zondag van mei 

tot oktober 2018 te bewonderen. 

Erfgoeddag 2019 

Volgend jaar vindt Erfgoeddag plaats op zondag 28 

april en is het thema ‘Hoe maakt u het?’. Centraal 

staan - onder meer - oude beroepen en de manier 

waarop ambachtslieden, dansers, circusartiesten, 

vertellers en andere vakmensen blijvend aandacht 

hebben voor roerend en immaterieel erfgoed, en hoe 

ze het koesteren en doorgeven. 

Wie op de hoogte wil blijven kan de Facebook pagina 

volgen: https://www.facebook.com/erfgoeddag/   

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. 

 

 

Foto: privé-archief  

Maria Zangari 

Koolstof, mijnverhalen kleuren Limburg  

Regisseur Tijs Posen werkte de voorbije twee jaren, in 

opdracht en met ondersteuning van de Erfgoedcel Mijn-

Erfgoed, aan de prachtige documentaire “Koolstof, 

mijnverhalen kleuren Limburg”. Hoofdpersonage van deze 

documentaire is Maria Zangari, die meer dan 65 jaar 

geleden, samen met haar moeder en broers, naar België 

vertrok, naar Winterslag, hun vader achterna, die enkele 

jaren eerder ondergronds werk had gevonden in de mijn. 

Maria’s verhaal getuigt van de moed en het 

doorzettingsvermogen van zovele vrouwen, die elk op hun 

manier, leerden omgaan met de gevaren en het dikwijls 

ongezonde werk in de mijn van hun mannen. 

Deze documentaire werd tot nu toe twee maal voor quasi 

uitverkochte zaal vertoond in Genk. De volgende vertoning 

zal plaatsvinden op woensdag 19 september, in het 

Cultuurcentrum van Maasmechelen. Voor informatie over 

tickets en timing volgt u het best onze Facebook-pagina 

https://www.facebook.com/ErfgoedcelMijnErfgoed/. 

 



 

 

Tentoonstelling 'Dit zien wij', tot 15 juli in 

Casino Beringen  

Expositie "Dit Zien Wij" - in het Casino in Beringen 

(Kioskplein 25). Welke Limburgse landschappen en 

gebouwen willen we vandaag bewaren voor de toekomst? 

Wat vond men het bewaren waard tijdens WOI? Ontdek 

het nu in deze expo met foto’s en verhalen van toen en 

nu. Tot en met 15 juli dagelijks geopend van 10 tot 17 

uur. Gratis toegang. Vanaf 15 augustus 2018 staat de 

tentoonstelling een maand opgesteld in het Glazen Huis in 

Lommel (Dorp 14). Meer info op 

http://www.ditzienwij.be/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kermisproject  'Op zijn kermisbest'    

Opnieuw goed nieuws! Het project rond Limburgse 

dorpskermissen dat we uitwerken samen met Erfgoed 

Haspengouw, de gemeente Lanaken, de stad Tongeren, 

het Limburgs Volkskundig Genootschap, Heemkunde 

Limburg én verschillende lokale heemkundige partners 

kreeg 16 200 euro toegekend binnen de Vlaamse transitie 

subsidiestroom! De komende maanden gaan we aan de 

slag met het (educatief) bureau De Aanstokerij om een 

educatief spel voor de Limburgse lagere scholen uit te 

werken over de historiek en de evolutie van de 

dorpskermissen in Limburg. 

Beschikt u nog over interessant beeldmateriaal of toffe 

anekdotes? Aarzel niet deze aan ons te bezorgen via 

info@mijnerfgoed.be! 

 

Oproep voor informatie over de Familie 

Arenberg 

KU(N)ST Leuven vzw, het samenwerkingsverband van de 

stad Leuven en de KU Leuven, werkt aan de 

voorbereidingen van het culturele festival '4 eeuwen 

Arenberg' dat het verhaal van de adellijke familie 

Arenberg tot leven brengt. Het veelzijdige programma van 

het stadsfestival toont de impact van de familie Arenberg 

op het gebied van cultuur, erfgoed, kunst, wetenschap en 

natuurbeheer. 

De impact van de Arenbergs strekt zich echter uit over 

heel Vlaanderen, België en Europa. Daarop doet KU(N)ST 

Leuven een oproep om sporen te vinden van de Arenbergs 

over heel Vlaanderen. Heeft u interessante informatie voor 

de initiatiefnemers? Aarzel dan niet en neem contact op 

http://www.ditzienwij.be/
mailto:info@mijnerfgoed.be


met: Rebecca.Thierfeldt@kunstleuven.be. Meer informatie 

over het festival vindt u via: 

https://www.arenbergleuven.be/nl/intro. 

  AGENDA 

 

Noteer alvast in je agenda: 

- 9 september 2018 - Openluchttentoonstelling 

Naar aanleiding van Open Monumentendag organiseert de 

gemeente Houthalen-Helchteren een mooie openlucht-

tentoonstelling in domein Kelchterhoef. 

- 16 september 2018: E314 fietstocht 

16 september is Autoloze zondag. We nodigen iedereen uit 

om die dag deel te nemen aan een pracht van een fietstocht 

langs de pareltjes, gelegen langs de E314. In de zomer 

werken we samen met een heel aantal partners deze 

fietstocht uit. 

- 7 oktober 2018: Slotactiviteit 65 jaar Casino Beringen 

Op 30 november 2017 was het precies 65 jaar geleden dat 

het Casino Beringen plechtig werd geopend, tegelijkertijd 

werd het startschot gegeven voor een jubileumjaar met tal 

van activiteiten. Op 7 oktober 2018 organiseert de stad 

Beringen de slotactiviteit van dit feestjaar, het Casino is open 

voor breed publiek en er worden rondleidingen achter en voor 

de schermen georganiseerd, alsook een (oude) film 

geprojecteerd. 

- 25 oktober 2018: tweede netwerkmoment  

Deze keer zal het netwerkmoment van Erfgoedcel Mijn-

Erfgoed, Herita, de Intergemeentelijk Onroerend 

Erfgoeddiensten van Lage Kempen en het Regionaal 

Landschap Lage Kempen en Monumentenwacht Limburg 

plaatsvinden in Maaseik en in het teken staan van religieus 

erfgoed. Verdere details over precieze locatie en programma 

volgen. 
 

  

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. 
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