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Nieuwsbrief 57 (december 2018) 
 

  

 

Beste collega’s en vrienden, 

 

In deze laatste nieuwsbrief van het jaar, verrassen we 

jullie met enkele interessante nieuwtjes en blikken we 

alvast wat vooruit naar het nieuwe jaar. 

Zelf nemen we twee weken rust in de kerstvakantie, 

zodat we er weer volop tegenaan kunnen gaan in het 

nieuwe jaar. We zullen terug op post zijn op maandag 7 

januari 2019. 

We wensen jullie alleszins serene feestdagen toe en 

een gezond en voorspoedig 2019! 

 

Een warme groet aan jullie allemaal! 

Leen, Lidia & Leen  

  

 

NIEUWS EN AGENDA  

 

 

 

Documentaire Koolstof is vanaf nu op dvd 

beschikbaar  
 

Goed nieuws! De documentaire Koolstof, die we samen met Tijs 

Posen maakten, is vanaf donderdag 20 december verkrijgbaar op 

dvd! De mooi uitgegeven film is, inclusief boekje over de getuigen, 

te verkrijgen aan de prijs van 15 euro bij Erfgoedcel Mijn-Erfgoed, 

Mijnmuseum Beringen en CC Maasmechelen. We kunnen de dvd 

ook naar je verzenden met de post (mits meerkost van 2 euro). 

Stuur dan een mailtje naar Koolstof2018@gmail.com en de dvd 

valt enkele dagen later bij je in de brievenbus! 

mailto:Koolstof2018@gmail.com?subject=Koolstof%20DVD


 

Neem, voordat je afzakt naar de verkooppunten, wel eerst even 

telefonisch contact met ons op (rechtstreeks nummer Erfgoedcel: 

089 811 411 of regisseur Tijs Posen 0494 87 13 64), zodat we 

zeker aanwezig zijn als je komt.  
 

 

Erfgoeddag 2019: Hoe maakt u het?   

 

Zondag 28 april 2019 is het alweer zover: een nieuwe editie van 

Erfgoeddag gaat door op tientallen locaties in Vlaanderen en 

Brussel. Dé dag bij uitstek om aan het grote publiek te tonen op 

welke manier u en uw vereniging met erfgoed bezig zijn. Bij deze 

doen we een warme oproep om (opnieuw) deel te nemen aan 

Erfgoeddag! Het thema van deze editie is ‘Hoe maakt u het?’.  

Net zoals vorige jaren kan u voor de editie van 2019 ook rekenen 

op de steun van uw lokale en regionale coördinator: Erfgoedcel 

Mijn-Erfgoed.  

Eerst en vooral kan u, indien u hulp nodig heeft bij het uitdenken 

of uitwerken van een activiteit, of bij het inschrijven van uw 

activiteit op ons een beroep doen. Neem contact met ons op en 

wij maken graag een afspraak, bij ons op kantoor te C-mine of bij 

u ter plaatse. Een activiteit dient ingeschreven te zijn uiterlijk 11 

januari, dus er is nog maar even tijd!  

Ook dit jaar kan u voor kosten die u speciaal maakt voor het 

organiseren van een activiteit of activiteiten op Erfgoeddag, per 

organisator tot 150 euro terugbetaald krijgen op basis van 

betalingsbewijzen.  

Uiteraard zet de Erfgoedcel, naar intussen jaarlijkse gewoonte, 

nog eens extra het programma van Erfgoeddag in As, Beringen, 

Genk, Heusden-Zolder, Houthalen-Helchteren en Maasmechelen 

in de kijker via onze communicatiekanalen (website, brochure, 

advertenties, Facebook …). Er wordt een lokale brochure voor de 

Mijnstreek ontwikkeld met alle activiteiten die huis-aan-huis zal 

bedeeld worden. 

Meer algemene info kan u uiteraard ook terugvinden via 

www.erfgoeddag.be. Zou u zich alvast willen inschrijven dan kan 

dat via de inschrijvingssite www.erfgoeddag.be/inschrijving. Een 

overzicht van de benodigde info en de procedure is terug te 

vinden via: www.faronet.be/erfgoeddag/procedure/hoe-inschrijven. U 

kan een inschrijfformulier bij de Erfgoedcel aanvragen en aan ons 

https://erfgoedcelmijnerfgoed.us11.list-manage.com/track/click?u=9c55826b4f0f7b2f790b3b626&id=5ac8a2b07f&e=e38b01f9a3
https://erfgoedcelmijnerfgoed.us11.list-manage.com/track/click?u=9c55826b4f0f7b2f790b3b626&id=c333c1cb31&e=e38b01f9a3
https://erfgoedcelmijnerfgoed.us11.list-manage.com/track/click?u=9c55826b4f0f7b2f790b3b626&id=2a272431b7&e=e38b01f9a3


 

bezorgen, dan verzorgen wij de digitale aanmelding. Nogmaals: 

inschrijven kan tot uiterlijk 11 januari 2019.  
 

 

 

Educatief spel MaxiMine, vanaf nu 

downloadbaar via Appstore en Google 

Play  

 

MaxiMine is een educatieve game dat het Limburgs mijnerfgoed 

als thema uitdraagt. De game werd ontwikkeld door het bedrijf 

Polygoat, in samenwerking met het Mijnmuseum (Beringen). 

Erfgoedcel Mijn-Erfgoed ondersteunde financieel en inhoudelijk. 

 

Het spel laat kinderen vanaf 10 jaar op een leuke en interactieve 

manier kennismaken met de mijngeschiedenis. Tijdens het spel 

ontdekken ze verschillende activiteiten uit het leven van een 

mijnwerker en de geschiedenis van de steenkoolmijnen in 

Limburg. 

Dankzij een bijpassende leerkrachten- en leerlingenbundel is 

Maximine een interessante game. Maar het spel kan evengoed 

gespeeld worden in gezinsverband. 

 

Je kan MaxiMine gratis downloaden via de Appstore en Google 

Play.  

 

Speel het spel en breng nadien een bezoek aan het Mijnmuseum. 

Een echte aanrader!  
 

 

Ford PR-archief overgedragen aan het 

cultureel erfgoeddepot van stad Genk   

 

Op dinsdag 18 december jl. was het exact vier jaar geleden dat 

Ford Genk definitief de deuren sloot. Naar aanleiding van deze 

historische datum, overhandigde onze Erfgoedcel officieel het 

archief van de PR afdeling van Ford Genk aan het cultureel 

erfgoeddepot van de Stad Genk. Dit archief konden we drie jaar 

geleden nog op het nippertje redden. Topstuk binnen dit archief is 

ongetwijfeld het gastenboek dat jarenlang met veel toewijding 

werd bijgehouden. In dit boek kan je de naam en soms ook een 



 

woordje van sympathie vinden van alle hoogwaardige bezoekers 

die Ford Genk sinds haar oprichting in de jaren '60 mocht 

ontvangen. Ook TV Limburg BE wilde deze officiële 

overhandiging niet missen en stelde aan schepen Anniek Nagels 

en aan onze inhoudelijk coördinator Leen Roels enkele vragen 

over dit bijzondere archief. 

Je kunt hier het filmpje van TV Limburg bekijken.   
 

 

 

SAVE-THE-DATE: zondag 7 april 2019 - 

E314-fietstocht  

 

Naar aanleiding van het Europees Jaar voor Cultureel Erfgoed 

organiseert Erfgoedcel Mijn-Erfgoed op zondag 7 april 2019 een 

leerrijke fietstocht langs de E314. Waarom net de E314, denkt u 

misschien? Deze autosnelweg is een Europees product en 

verdient het om in de kijker geplaatst te worden! En hoe kan je 

beter van het landschap genieten dan vanop je fietszadel?  

 

 

 

Erfgoedcel Mijn-Erfgoed voert de erfgoedconvenant uit die werd afgesloten tussen de 6 
mijngemeenten 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. 

 

   

 

 

 

 

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen, klik dan onderaan deze mail op 'unsubscribe from this list' of 

stuur een mail naar info@mijnerfgoed.be met vermelding 'uitschrijven nieuwsbrief'.  
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