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BOVENLOKAAL CULTUURNIEUWS

Op 28 augustus gingen in cultuurhuizen in heel België de lichten op rood: RedAlert. 
Symbolisch, want het is vijf voor twaalf voor de cultuur-en evenementensector. De
cultuursector vraagt   een gelijkwaardige behandeling zodat ze opnieuw leefbaarder kan
werken. 
Ook de Limburgse cultuurhuizen stappen mee in dit verhaal. Zij zijn nu officieel
gestart zijn met hun ticketverkoop voor seizoen 2020-2021! 
GC De Drieschaar, CC Beringen, C-mine cultuurcentrum, CC Muze, CC Casino, CC
Leopoldsburg & CC Maasmechelen heten jullie welkom.

UiTPAS Maasland = eerste UiTPASregio in Limburg
Afgelopen weekend lanceerden de gemeenten
Maasmechelen, Dilsen-Stokkem en Lanaken de eerste
Maasland UiTPAS . Daarmee vormen ze de eerste
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UiTPAS-regio in de provincie. 
De UiTPAS is een persoonlijke spaarkaart, met allerhande
voordelen en kortingen voor uitstappen in het Maasland.  
De UiTPAS kost 5 euro en is vanaf 7 september te koop bij
verschillende verkoopbalies van de drie
gemeentebesturen. Mensen met recht op verhoogde
tegemoetkoming betalen 1 euro. 
foto © UiTPAS Maasland

Tour Elentrik 
Beringen - Fiets de Tour Elentrik te Beringen. Dit is
een fietstocht langs 33 elektriciteitskastjes die met
een laagje kunst zijn omgetoverd tot unieke pareltjes
in het Beringse straatbeeld. 
foto © Beringen

Vlaggenproject HOOP 
Maasmechelen - Nog tot midden oktober wapperen
in heel Maasmechelen 120 ontwerpen door jong en
oud lokaal creatief talent. Dit vlaggenproject met als
thema HOOP  is meteen het startschot van het
nieuwe culturele seizoen. 
foto © cc Maasmechelen

Roadtrip cultuureducatie 2020 
De Roadtrip cultuureducatie 2020: dat zijn 9 gratis
events in samenwerking met 9 heel verschillende
partners. Schrijf je gratis in. De plaatsen zijn beperkt.
foto © Publiq

Zwart Goud lanceert kunstwandeling  
Maasmechelen - Ter afsluiting van de zomer realiseerden
zes beeldende kunstenaars, als alternatief voor het
gemeentelijk muziekfestival Zwart Goud,
een kunstwandeling met 4 verschillende installaties op
Connecterra. Nog de hele maand september van 10u tot
18u. 
foto © Maasmechelen 

Realiseer je cultureel droomproject!
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Broed je op een waardevol bovenlokaal cultuurproject, zoek je nog naar middelen
om het project te realiseren? Contacteer ons dan zeker voor ondersteuning van je
projectsubsidieaanvraag bij de Vlaamse Overheid! 
Deadline voor indiening binnen deze subsidiestroom is 15 november 2020, en dit
voor projecten die ten vroegste starten op 1 juli 2021. Uiteraard zijn er nog andere
subsidiekanalen waarover we je graag uitleg geven. Klik hier voor meer info. 
foto © Erfgoedcel Mijn-Erfgoed
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Een veilige, alternatieve editie
Op zondag 13 september hebben we een reden om veilig uit ons kot te komen. Het

is namelijk de 32ste  editie van Open Monumentendag. Ook in de mijnregio valt er
wat te beleven! Ontdek het volledige programma van Open Monumentendag.
foto © Open Monumentendag
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Zo kan je in As genieten van een
historische wandeling over het
voormalige vliegveld. Download de
gratis ErfgoedApp, start aan de
Kolonie, en kom meer te weten over dit
bijzonder stukje geschiedenis. Verder
kan je je bij het stationnetje van As
laten onderdompelen in haar rijke
verleden door de nieuwe infopanelen.
foto © As 

Geniet ook vanuit je kot van Open
Monumentendag door de podcast ‘Op
de Dool’, over het kasteel De Dool in
Houthalen-Hechteren. Eva
Droogmans (Radio 2) neemt je in drie
afleveringen mee doorheen de woelige
én verrassende geschiedenis van het
kasteeldomein. Luister vanaf 13
september via Spotify en Apple
podcasts.
foto © Houthalen-Helchteren

Je eigen onderzoek naar wagenmakerij!
Wat een garagist betekent voor de hedendaagse burger, dat was de wagenmaker
voor onze voorouders. Heb jij altijd al meer willen weten over de wagenmaker in je
dorp of familie? Centrum Agrarische Geschiedenis (CAG) en Histories vzw
organiseren samen een vorming hierover op maandag 28 september. Meer
informatie over deze sessie vind je hier.

GEZOCHT: Kan jij nog iets vertellen over het werk van je (over)grootvader als
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wagenmaker? Heb je interessant materiaal of wil je graag mee onderzoek voeren,
neem dan contact op met Griet Frère (griet.frere@cagnet.be; 016 32 36 84).
foto © CAG

Erfgoeddag 2021

Getuigenissen gezocht voor feesteditie!
Voor de feesteditie van Erfgoeddag op 24 en 25 april 2021 zijn we op zoek naar
bijzondere getuigenissen. Heb jij leuke herinneringen of anekdotes aan een vorige
editie van Erfgoeddag uit de Mijnstreek en wil je dit graag met ons delen? Laat het ons
dan zeker weten! Stuur een e-mail naar hanne@mijnerfgoed.be. 

Kan jij ook niet wachten op de 20ste editie van Erfgoeddag? Geen nood! FARO
organiseert alvast enkele digitale inspiratiesessies voor organisatoren zodat jij niet
op je honger moet blijven zitten.

Inspiratiesessie voor nieuwe lokale coördinatoren | donderdag 1 oktober, 14u – 16u
Tips voor digitale Erfgoeddagactiviteiten | donderdag 8 oktober, 14u – 16u
Een nieuwe locatie, een nieuwe wind | donderdag 22 oktober, 14u – 16u

Houd zeker de kalender van FARO in de gaten voor toekomstige inspiratiesessies.

Schatten op zolder in het Mijnmuseum
Op 1 september ging Melisa van start als stagiair bij de Erfgoedcel. Melisa volgt
momenteel een masteropleiding erfgoedstudies aan de Universiteit van Antwerpen en
heeft, zelf afkomstig zijnde van een Italiaanse mijnwerkersfamilie, een bijzondere
interesse in het mijnverleden van Limburg. Samen met een aantal vrijwilligers zal zij
binnen het kader van haar stage in september meewerken aan het ambitieuze
digitaliseringsproject van de plannen van het Mijnmuseum te Beringen. Melisa is
daarnaast een onderzoek gestart naar de architecten en tekenaars om zo te
achterhalen op welke plannen er al dan niet nog auteursrechten gelden.
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Helpende handen in het Woutershof
Museum Woutershof te Heusden-Zolder sluit eind dit jaar de deuren. Hierdoor moet
er een grote inventarisatie gebeuren van de collectie die zich hier bevindt.
Gedurende één maand inventariseerden jobstudenten Nathan en Pauline een 400-tal
objecten. Dit gaat van wafelijzers tot bedpannen, van missalen tot kopjes. Elk object
wordt schoongemaakt, gefotografeerd en dan tot in detail beschreven én ingevoerd in
de erfgoeddatabank Erfgoedplus.be. Daarna wordt het gelabeld en klaargemaakt voor
de grote verhuis. Het inventariseren zal de volgende jaren worden verdergezet met de
hulp van vrijwilligers.

Corona-ouderencharter
Ben jij als 65-plusser aan de slag als vrijwilliger bij
een vereniging, en weet je niet goed wat de huidige
corona-maatregelen zijn? Dan is het charter “Hoe
veilig de draad opnemen als oudere in onze
samenleving.” misschien iets voor jou. Lees er hier
meer over.
foto © FARO

Erfgoedcel Mijn-Erfgoed voert deconvenant 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: Evence Coppéelaan 87, 3600 Genk, T 089811411 , info@mijnerfgoed.be
 of  www.mijnerfgoed.be . 

Projectvereniging Midden-Limburg bestaat uit de deelwerkingen Erfgoedcel Mijn-Erfgoed en de Bovenlokale
Cultuurwerking . De deelwerking “ Bovenlokale Cultuurwerking” is een samenwerkingsverband tussen de
gemeenten As, Beringen, Genk, Heusden-Zolder, Houthalen-Helchteren, Leopoldsburg en Maasmechelen en wordt
ondersteund door de Vlaamse Overheid. De deelnemende werken gemeenten samen een dynamisch bovenlokaal
cultuurbeleid uit. 
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