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 Beste lezer, 

   

 Na een hete zomer, staat er weer een druk najaar op het programma. Om jullie te 

helpen om door het bos de bomen te zien, hebben we het volledige programma 

netjes voor jullie opgelijst. 

   

 Zo staan er twee vertoningen van de documentaire Koolstof op het programma (op 

19 september en 7 oktober), een opleiding rond GDPR, specifiek voor verenigingen 

die actief werken rond hun erfgoed (op 14 november), alsook een netwerkmoment 

“De kerk in het midden”, dat we organiseren in samenwerking met de 

Intergemeentelijk Onroerend Erfgoeddiensten uit Midden- en Noord-Limburg, 

Monumentenwacht Limburg, Herita en faro, het steunpunt voor cultureel erfgoed (op 

25 oktober). Daarnaast vinden er, naar aanleiding van het laatste herdenkingsjaar 

van de Groote Oorlog, tal van activiteiten plaats in de Mijnstreek. 

 Vergeet ook niet de inspiratiesessie Erfgoeddag op 3 oktober e.k. met stip in je 

agenda te zetten! 
  

  NIEUWS EN AGENDA 

 

 

Documentaire Koolstof 

Deze documentaire, van de hand van Tijs Posen, kwam tot 

stand met de ondersteuning van Erfgoedcel Mijn-Erfgoed, de 

provincie Limburg en de tax shelter maatregel, aangewend 

door productiehuis ViviFilm. Deze documentaire werd in mei 

en juni 2018 onder grote belangstelling vertoond in Genk.  

• Woensdag 19 september, vertoning documentaire 

Koolstof en opening expo “Medische ondersteuning door de 

steenkoolmijn” (door Stichting Erfgoed Eisden), in CC 

Maasmechelen om 19.00 uur. Kaarten zijn te verkrijgen via CC 

Maasmechelen, tel. 089 76 97 97.  

• Zondag 7 oktober om 16.30 uur, vertoning van de 

documentaire Koolstof in de schouwburg van CC Beringen. 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wereldoorlog I   

• “Oorlog of Vrede”, tentoonstelling over het ontstaan en 

het einde van de Eerste Wereldoorlog, en over hoe 

wereldleiders van toen beslisten over oorlog of vrede en de 

gevolgen ervan voor de Zolderse bevolking, Organisatie van 

Heemkundige kring Zolder, van 22 april 2018 tot en met 11 

november 2018, Heemkundig museum Woutershof, 

Dekenstraat 28, 3550 Heusden-Zolder, te bezoeken tijdens de 

openingsuren van het heemkundig museum Woutershof. Meer 

info: tel. 0477 22 66 48.  

• Vrijdag 21 september Internationale Dag van de 

Vrede. Het resultaat van maandenlang workshops ‘Poppies for 

peace’ wordt dan in het NAC in een prachtige installatie 

gegoten. Meer info: tel. 011 49 20 00.  

• Zondag 23 september om 19.00 uur: Opening expo 

oorlogsmachinerie en bevrijding, CC Maasmechelen, loopt tot 

eind december. Gratis toegang Galerie XL. Meer info: tel. 089 

76 97 97.  

• Op vrijdag 19 en zaterdag 20 oktober 2018, 

telkens vanaf 20.00 uur: “100 jaar bevrijding”, 

herdenkingsavond met muziek en lezingen, Organisatie van 

Koninklijke Harmonie Hoop in de Toekomst i.s.m. Mixed Voices 

en Koninklijke Harmonie De Eendracht Meulenberg, Houthalen 

en geschiedkundige Luc Vandeweyer, OC De Buiting, 

Tessenderlosesteenweg 18, 3583 Beringen, tel. 011 42 80 68 
(8 euro). 

• Dinsdag 23 oktober om 20.15 uur: lezing Sophie De 

Schaepdrijver ‘Blijde Inkomst: België, najaar 1918’, CC 

Maasmechelen, tickets 9 euro. meer info: tel. 089 76 97 97.  

• Van 27 oktober tot en met 18 november 2018: 

“Heusdenaren in Vlaamse Velden: ervaar hun Eerste 

Wereldoorlog”, tentoonstelling over hoe de 134 Heusdenaren 

die opgeroepen werden om naar het front te gaan, de Eerste 

Wereldoorlog ervaren hebben, Organisatie van Heemkring 

Heusden, Bibliotheek Heusden-Zolder, Sint-Willibrordusplein 8, 

3550 Heusden-Zolder, te bezoeken tijdens de openingsuren 

van de bibliotheek. 

• Van 1 november tot 31 december: “Kleine mensen 

in de Grote Oorlog”, tentoonstelling over de impact van de 

Duitse invasie van België, Organisatie van heemkring 

Heidebloemke i.s.m. VOS Vlaamse Vredesbeweging, 

Bibliotheek Genk, Stadsplein 3, 3600 Genk, te bezoeken 

tijdens de openingsuren van de bibliotheek, meer info: tel. 

089 65 35 95.  



 

 

 

 

 

 

 

 

• Vrijdag 2 november om 20.15 uur: GIANNI MARZO 

& BAND - '1918-2018 Where the poppies blow', ‘songs of war’-

project, CC Muze, meer info: tel. 011 80 80 98.  

• Donderdag 8 november om 20.15 uur: lezing Jan 

Lantmeeters ‘Fliegerschieβschule Asch’, CC Maasmechelen, 

meer info: tel. 089 76 97 97.  

• Donderdag 8 en zaterdag 10 november om 20.15 

uur: THE ARMED MAN - 'A mass for peace' [Karl Jenkins], 

multiculturele, muzikale herdenking van 100 jaar einde WO I, 

kerk Berkenbos, meer info: tel. 011 80 80 98.   

• Zaterdag 10 november om 14.00 uur: rondleiding in 

de Mechelse heide, langs bunkers en loopgraven uit 

Wereldoorlog I, Ingang poort Mechelse heide, meer info:  

tel. 011 80 80 98.  

• Zaterdag 10 en zondag 11 november: vieringen 

wapenstilstand, Houthalen-Helchteren, meer info:  

tel. 011 49 20 00.  

• Zondag 11 november: boekvoorstelling en expo 100 

jaar eerste Wereldoorlog, Heemkundige Kring ’t Oude 

Grimbiaca, Schoolstraat 17, 3630 Maasmechelen.  

• Op zaterdag 24 november: “1918”, totaalspektakel 

met muziek, beeld, poëzie en een tentoonstelling. Organisatie 

van Harmonieorkest Neanias Beverlo i.s.m. Heemkunde 

Beverlo, Nationale Strijdersbond Beringen en de Stedelijke 

Academie voor Muziek, Woord en Dans Beringen, Casino 

Beringen, Kioskplein 25, 3582 Beringen, tel. 011 45 03 10   

(12 euro vvk, 15 euro kassa, <18 jaar gratis). 

• Dinsdag 27 november om 20.15 uur: lezing Frans 

Medaer ‘Oorlog en vrede in de Maaslandse regio’, CC 

Maasmechelen, tel. 089 76 97 97.  

 

 

 

Mijnerfgoed netwerk- en herdenkingsactiviteiten   

• Zaterdag 22 september om 13.30 uur: Herdenking 

ter nagedachtenis van alle slachtoffers van de Belgisch 

Limburgse koolmijnen, Herdenkingsplaats aan het Mijndepot 

te Waterschei Thor Park, Genk, meer info: tel. 089 73 18 34.  

• Zaterdag 2 december: de lamp brandt in de mijn 

van Zolder, meer info via KS Vriendenkring, tel. 0476 42 64 

51.  

• Dinsdag 4 december, vanaf 13.00 uur: Sint-Barbara 

Waterschei, Zaal ‘De Kring’, Onderwijslaan 2, Genk, tel. 089 

38 27 80. Voor oud-mijnwerkers.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Activiteiten georganiseerd door of in 

samenwerking met Erfgoedcel Mijn-Erfgoed   

• Woensdag 3 oktober om 13.30 uur: Inspiratiesessie 

Erfgoeddag in Bokrijk, toegang gratis. Contactpersoon: Tine 

Vandezande, tel. 02 213 10 81.  

• Donderdag 25 oktober, netwerkmoment erfgoed “De 

kerk in het midden”, in het Minderbroedersklooster 

(Academie), Maaseik. Dit is het tweede netwerkmoment dat 

we dit jaar samen met onze partners van Herita, 

Monumentenwacht, de IOED’s en faro organiseren (uitnodiging 

volgt). 

• Donderdag 8 november om 9.00 uur: Vorming 

Archief voor Onderwijs, VAC Hasselt. Op dit vormingsmoment, 

wordt onze lesmap “De Limburgse Mijnstreek: verleden, heden 

en toekomst” voorgesteld, alsook wordt toegelicht hoe het 

Archief voor het Onderwijs wordt aangewend om beeldend 

illustratief lesmateriaal toe te voegen aan de map. Meer info 

en inschrijven: https://viaa.be/nl/events/2018/11/vorming-

het-archief-voor-onderwijs-hasselt38.  

• Woensdag 14 november om 19.00 uur: Eerste hulp 

bij GDPR voor lokale verenigingen, door Heemkunde 

Vlaanderen, in Zaal De Ontdekking van de bibliotheek Genk, 

tel. 089 65 35 35.  

• Donderdag 15 november om 9.00 uur: Vorming 

Archief voor Onderwijs, KOGEKA Geel. Meer info en 

inschrijven: https://viaa.be/nl/events/2018/11/vorming-het-

archief-voor-onderwijs-geel44 . 

 

  

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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