
 

 

   

 

In deze nieuwsbrief: 

> BELEVING: actuele volkscultuur in Limburg 

> Beleef de kermis in jouw klaslokaal 

> Erfgoed maakt school 

> Save the date: Infosessie beurzen vakmanschap 

> Broed jij op een bovenlokaal cultuurproject? 

> Goedgekeurde projecten ECRU 

> VVBAD Instagram-take-over!  

 

 

 

BELEVING: actuele Volkscultuur in 

Limburg 
De mijncitétaal in Genk en andere 

mijngemeenten is slechts één van een 100-

tal voorbeelden van actuele volkscultuur in 

Limburg die het Limburgs Volkskundig 

Genootschap (LVG) wil beschrijven, duiden, 

bekendmaken en ondersteunen. Dit samen 

met zijn partners en lokale 

gemeenschappen, op een hedendaagse 

manier. De projectnaam BELEVING staat 

voor BEelden van LEvende Volkscultuur In 

Nieuwe Gedaanten. ECRU en Erfgoedcel 

Mijn-Erfgoed zijn twee van de vele 

betrokken projectpartners. Blijf alvast op de 

hoogte via onze kanalen!  

 

BELEVING: zoekt coördinator 
Het bovenlokale project BELEVING van 

onze partner, het Limburgs Volkskundig 

Genootschap, zit in de startblokken! Om het 

project in goede banen te leiden, wordt 

gezocht naar een freelance coördinator. 

Interesse? Stuur je kandidatuur tegen 

uiterlijk 14 juni naar info@volkskunde-

limburg.be. 

Lees meer   
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Beleef de kermis in jouw klaslokaal! 
Het spel ‘Smoutebollen en kermiskoers. Van 

Zussen tot As.’ geeft kinderen inzicht in de 

betekenis en evolutie van dorpskermissen in 

Limburg, wakkert interesse in erfgoed aan 

en laat hen reflecteren over 

maatschappelijke veranderingen. Het spel is 

binnenkort te ontlenen bij een aantal 

bibliotheken en spelotheken in Limburg. Ben 

jij als leerkracht lager onderwijs (4-5-6) 

tewerkgesteld in Limburg? Surf dan 

binnenkort naar www.kermis-in-

limburg.be/kermisspel voor een gratis 

exemplaar voor jouw school!  

 

Erfgoed maakt school 
De 20e editie van Erfgoeddag, in het teken 

van ‘De nacht’, bood hoop én troost, ook in 

de mijnstreek. Op onze website 

www.erfgoeddagmijnstreek.be blik je 

terug op deze editie, ontdek je enkele 

digitale initiatieven en activiteiten die nog 

een tijdje doorlopen. Graag ontmoeten we je 

in 2022 weer met het thema ‘Erfgoed maakt 

school’. Ben jij lid van een erfgoedvereniging 

of van een school in de mijnstreek en wil je 

in de periode van 23 tot 29 april 2022 graag 

iets op poten zetten? Neem dan contact met 

ons op en wij helpen je op weg.  

 

 

Podcast Bacongo Limburg 
75 jaar lang was Congo een Belgische kolonie. Nog tot 

14 juni laten we iedere maandag een nieuw verhaal op 

je los met de podcast “Bacongo Limburg” via je 

favoriete podcast-app! Beluister de trailer en enkele 

afleveringen via www.bacongolimburg.be/podcast   
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Infosessie beurzen vakmanschap 
Erfgoed Haspengouw en Erfgoedcel Mijn-Erfgoed 

slaan de handen in elkaar voor een digitaal infomoment 

over beurzen voor het doorgeven van vakmanschap in 

een meester-leerlingtraject in Limburg. Kruis alvast 29 

juni (’s avonds) aan in je agenda! 

Lees meer   

 

 

 

Expo Bacongo Limburg 
Bacongo Limburg blikt terug op de Belgische koloniale 

periode in Congo. De verhalen die naar boven 

kwamen, ontroeren, shockeren, maar zetten ook vooral 

aan tot nadenken. Ontdek de expo in CC 

Maasmechelen nog t.e.m. zaterdag 19 juni. 

Lees meer   

 

 

 

Familiegeschiedenis.be in een nieuw jasje 
Met familiegeschiedenis.be leer je hoe je, stap voor 

stap, de geschiedenis van je familie schrijft. Ontdek 

nieuwe bronnen, raadpleeg de nieuwe handleiding voor 

interviews en snuister tussen de extra inspirerende 

verhalen. 

Lees meer   

 

 

 

 

 

Broed jij op een bovenlokaal cultuurproject?  
ECRU ondersteunt cultuurprojecten in de gemeenten As, Beringen, Genk, Heusden-

Zolder, Houthalen-Helchteren, Leopoldsburg en Maasmechelen. Onze volgende 

indiendatum om subsidie aan te vragen is 15 juni. Broed jij op een project en zoek je naar 

financiële en/of inhoudelijke ondersteuning? Neem dan contact op met Leen Gos 

(leengos@ecru.be) en we plannen een consult op maat in! Meer info over onze 

ondersteuning vind je op www.ecru.be/ondersteunen. Benieuwd welke projecten werden 

goedgekeurd in de eerste ronde? Lees hieronder verder…  
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#1 NEI TRED – Young Complex 
Met Young Complex werkt het Genkse NEI TRED met 

een groep jonge mensen aan een sociaal-artistieke 

productie van theater, beweging en muziek. Meer nog 

dan het eindresultaat, staat de ontwikkeling en het 

welbevinden van de groep en elk individu centraal.  

Lees meer.  

 

 

 

#2 Art 27 - New Told Dream 
New Told Dream wordt de nieuwe hedendaagse 

kunstexpo van Art 27. Ze willen iedereen, na deze 

donkere turbulente tijden, laten genieten van de zomer. 

Hierin staan licht, kleur en hoop centraal. De expo is te 

bezoeken van 19 juni t.e.m. 4 juli in Sint-

Theodarduskerk te Beringen. > Lees meer.  

 

 

 

#3 Buitenbeenpop 
Buitenbeenpop is een openluchtfestival in 

Leopoldsburg aangepast aan de specifieke behoeften 

en wensen van personen met een beperking in de 

meest ruimte betekenis van het woord. Muziek 

beluisteren, maken, bekijken en erop bewegen, het 

maakt zeker bij deze doelgroep emoties los. > Lees 

meer.  

 

 

 

#4 Tuinwijk2020 – VeloCité 
Op 15 mei lanceerde Tuinwijk2020 ‘VeloCité’, het 

nieuwe sociaal-artistieke bewonersproject in de 

Eisdense cité. Bewoners worden uitgenodigd om een 

vergeten en versleten fiets op te smukken en die dan in 

hun voortuin te plaatsen. 

Lees meer.  
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#5 Bart Braeken – Worldshake 
Met Worldshake wil Bart Braeken de ambitie realiseren 

om een uniek percussieorkest te vormen in Midden-

Limburg. Binnen dit kader biedt Bart allerlei muzikale 

workshops aan voor een groot publiek van zowel 

jongeren als jonge volwassenen met als doel hen te 

versterken en te verbinden.  

 

 

 

In de kijker 
 

 

  

 

 

Instagram take-over VVBAD 
De VVBAD (Vlaamse vereniging voor Bibliotheek, Archief en Documentatie) bestaat dit 

jaar 100 jaar. Om dit te vieren mogen verschillende organisaties een week lang hun 

Instagrampagina overnemen. Van 14 juni t.e.m. 18 juni is het de beurt aan het ons! We 

zetten het plannenarchief van het Mijnmuseum in de kijker. Benieuwd wat er zich 

momenteel allemaal afspeelt, voor én achter de schermen? 

Volg ons dan op Instagram!    

 

 

 

Niet te missen: 

15 juni  > ECRU | Uiterste indiendatum bovenlokaal cultuurproject 

t.e.m. 19 juni > CC Maasmechelen | Expo Bacongo Limburg 

29 juni  > Erfgoed Haspengouw en Erfgoedcel Mijn-Erfgoed | Infosessie beurzen 

vakmanschap  
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