
 

   

 

In deze nieuwsbrief: 

> Beleef de kermis in jouw klaslokaal! 

> Schat van vlieg in de tuinwijk van Winterslag 

> Herbeleef de infosessie over beurzen vakmanschap 

> Save the date: 18 september > State of the Region  

> Pimp je fiets @Velocité Eisden Tuinwijk 

> Last call: Expo 'New Told Dream'  

> Nieuwe subsidieronde ECRU > 15 september 

> Collega Carina getuigt over Postgraduaat Cultuureducator  

 

 

 

Zin in zomer! ☀️ 

Joepie zomer! In de zomermaanden genieten wij ook van de vakantie. Dit wil zeggen dat je soms wat 

langer zal moeten wachten op een antwoord. Maar geen nood, van zodra we terug aan het werk zijn, 

helpen we je graag met veel herwonnen energie verder! Vergeet in de tussentijd ook niet te genieten 

van het zomeraanbod van erfgoed én cultuur in onze regio! 

© Stichting Erfgoed Eisden  

 



  

 

 

Beleef de kermis in jouw klaslokaal! 

Afgelopen week lanceerden we het spel 

‘Smoutebollen en kermiskoers. Van Zussen tot 

As’ met het klasje van juf Katrien van Mater Dei 

in de bib van Genk. Het kermisspel 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 al te 

ontlenen bij een aantal bibliotheken en 

spelotheken in Limburg. Ben jij als leerkracht 

lager onderwijs (4-5-6) tewerkgesteld in Limburg? 

Surf dan naar www.kermis-in-

limburg.be/kermisspel en ontvang een gratis 

exemplaar voor jouw school! > Bekijk hier de 

video. 

   

 

Schat van vlieg in de tuinwijk van Winterslag 

In de tuinwijk van Winterslag, in het verlengde 

van de voormalige mijnsite, is een schat van 

Vlieg verstopt! Duik in het mijnverleden en speur 

als een detective naar de verschillen tussen 

vroeger en nu aan de hand van oude foto’s. Trek 

je stoute schoenen aan, stap in de 

teletijdmachine en ontdek hoe de cité er vroeger 

uitzag. Volg een route door de tuinwijk met 

opdrachten en open de schatkist! Je kan de 

schatkaart gratis afhalen aan C-mine 

bezoekersonthaal van 1 juli t/m 31 augustus, 

vraag naar de Schat van Vlieg in de tuinwijk van 

Winterslag. 

Lees meer.  

http://www.kermis-in-limburg.be/kermisspel
http://www.kermis-in-limburg.be/kermisspel
https://www.erfgoedcelmijnerfgoed.be/smoutebollen-en-kermiskoers-beleef-de-kermis-in-jouw-klaslokaal/
https://www.erfgoedcelmijnerfgoed.be/smoutebollen-en-kermiskoers-beleef-de-kermis-in-jouw-klaslokaal/
https://www.c-mine.be/c-mine-bezoekersonthaal
https://www.c-mine.be/c-mine-bezoekersonthaal
https://www.erfgoedcelmijnerfgoed.be/schat-van-vlieg-in-de-tuinwijk-van-winterslag/


 

 

Infosessie beurzen vakmanschap 
Op di. 29 juni gaven we samen met Erfgoed 

Haspengouw een infosessie over de beurzen voor 

vakmanschap van de Vlaamse Overheid. Want 

immaterieel erfgoed, dat moeten we borgen voor 

morgen! Heb je de infosessie gemist? Herbekijk de 

opname en de presentaties.  

Lees meer. 

 

 

 

Boek 'Oude Glorie'  
Helchterenaar Jean-Pierre Hermans schreef het boek 

‘Oude Glorie’ over cafés en andere handelszaken in 

Helchteren tussen 1945 en 1977. Het boek schetst een 

beeld van dit rijke middenstandsleven via verhalen van 

en over deze zelfstandigen. Je kan het boek verkrijgen 

voor € 25 op 3 en 10 juli tussen 14 en 16u in brouwerij 

Ter Dolen of via oudeglorie@outlook.be. 

 

 

 

ZOMERTIJD in het Emile Van Dorenmuseum 
In de expo ZOMERTIJD staan de zomerse warmte en 

kleuren centraal. Ze toont een selectie van nooit eerder 

getoonde landschapsschilderijen uit het 19e-eeuwse 

station d’artistes Genck in dialoog met zomers werk 

van hedendaagse kunstenaars, binnen én buiten de 

museummuren. Nog t/m 3 oktober.  

Lees meer. 

 

 

 

'Het Appartement' op Zomertuin! 
Een jaar lang ging Secundaire Keerpunt Freinetschool 

Houthalen op zoektocht naar het verhaal achter hun 

buurt voor 'Buurten met Erfgoed'. Hiervoor kregen ze 

hulp van erfgoedpartners, onder begeleiding van 

FARO. Het resultaat ‘Het Appartement’ kan je nog 

bewonderen tijdens Zomertuin in Cultuurhuis Casino 

van 2 tot 16 juli. Lees meer. 

 

https://www.erfgoedcelmijnerfgoed.be/infosessie-beurzen-vakmanschap/
https://www.erfgoedcelmijnerfgoed.be/infosessie-29-juli-beurzen-vakmanschap/
mailto:oudeglorie@outlook.be
http://www.emilevandorenmuseum.be/zomertijd
https://casino.houthalen-helchteren.be/activiteiten/detail/2209/zomertuin-buurtmoment


 

 

Sint-Kristoffelbedevaart in Opgrimbie 
Op zo. 25 juli ben je in Opgrimbie getuige van de 66ste 

Sint-Kristoffelbedevaart. De patroonheilige wordt 

volgens de traditie jaarlijks geëerd met een zegening 

van voertuigen en weggebruikers. Fietsers, ruiters, 

oldtimers en andere voertuigen nemen in categorieën 

deel aan de bedevaart vanuit verschillende 

startlocaties. 

Lees meer. 

 

 

  

 

 

LAST CALL: Expo 'New Told Dream' 
Nog t/m zo. 4 juli kan je elke dag van 14u tot 18u de 

kunsttentoonstelling New Told Dream van vzw Art 27 in 

de imposante Mijnkathedraal van Beringen bezoeken. 

Geïnspireerd door de architectuur van de 

Mijnkathedraal gingen een twintigtal kunstenaars op 

zoek naar de perfecte mix van hedendaagse en 

kerkelijke kunst. Het project kwam er met steun van 

ECRU. Gratis coronaveilige tickets reserveren kan via 

deze link. 

 

 

 

Vacature bij OP/TIL  
Duik je graag in de cijfers? Hou je ervan data 

nauwkeurig te verzamelen en te analyseren, én vertaal 

je de resultaten van je onderzoek meteen naar heldere 

artikels en boeiende presentaties? Waag dan nog tot 6 

juli je kans om de nieuwe collega kennis en onderzoek te 

worden bij OP/TIL - cultuur in alle richtingen. 

Lees meer. 

 

https://www.facebook.com/Stichting-Erfgoed-Opgrimbie-Vroeger-en-Nu-1441108359465351/
https://www.artikel27.eu/new-told-dream
https://ecru.be/ecruverbindt/art-27
https://ecru.be/ecruverbindt/art-27
https://www.artikel27.eu/new-told-dream
https://www.artikel27.eu/new-told-dream
https://www.cultuuroptil.be/stafmedewerker-kennis-onderzoek/?fbclid=IwAR0BFsbXruybPN7GMsixM5nf6qlFPXBDzNXeHC44L1KBOfY6MyFo8BKRbjQ
https://www.cultuuroptil.be/stafmedewerker-kennis-onderzoek/?fbclid=IwAR0BFsbXruybPN7GMsixM5nf6qlFPXBDzNXeHC44L1KBOfY6MyFo8BKRbjQ


 

 

Nieuwe subsidieronde ECRU: 15 september  
We werken nog volop aan de ingediende 

subsidiedossiers van 15 juni, maar willen jullie wel al 

warm maken voor de volgende ronde. Die vindt plaats 

op 15 september. Onze ECRU-consulent biedt je 

ondersteuning bij het schrijven van je dossier. Maak er 

gebruik van en boek een afspraak!  

 

 

 

State of the region: 18 september 
Op za. 18 september vindt in Genk State of the Region 

plaats! Een inspiratie- en ontmoetingsmoment voor 

vrijwilligers, burgerinitiatieven en (cultuur)professionals 

die zich inzetten om onze samenleving positief te 

veranderen, en daarin sterker willen worden. Ook 

ECRU is aanwezig en geeft toelichting over haar 

ondersteuningsmogelijkheden. 

Schrijf je snel in! 

 

 

 

Velocité in tuinwijk Eisden 
De vzw Tuinwijk2020 uit Maasmechelen riep dit jaar 

alle bewoners op om afgedankte fietsen op te pimpen. 

Het gevolg is een prachtig straatbeeld waarbij je overal 

plezante, origineel gepimpte fietsen op stoepen en in 

tuinen ziet staan! Tuinwijk2020 zet hiermee een sociaal 

cultureel zomerproject op, met steun van ECRU. De 

fietsen blijven nog zeker tot 19 september staan! 

Lees meer. 

 

https://ecru.be/ondersteunen/#consulent
https://www.defederatie.org/nieuws/limburg-12-december-2020
https://tuinwijk2020.be/


 

 

 

 

Collega Carina behaalt Postgraduaat Cultuureducator! 

"Dinsdag 29 juni kwam het verlossend antwoord. Carina Lopez, PXL-opleiding Postgraduaat 

Cultuureducator: geslaagd met onderscheiding. Oef. Een jaar eerder startte ik met een nieuwe job, 

dit postgraduaat en …oh ja…er was corona. Maar ondanks de epidemie lieten de docenten zich niet 

afleiden. Elke mogelijkheid werd benut om ons zoveel mogelijk te laten proeven van cultuur. Vaak 

online, soms fysiek. Maar altijd met bevlogen sprekers, geëngageerde cultuurwerkers en 

gespecialiseerde gidsen. Vooral de presentatie van Irene Presta, Italiaanse kunsthistorica en 

gespecialiseerd gids voor blinden en slechtzienden, staat in mijn geheugen gegrift. Je geblinddoekt 

laten begeleiden door het Tongerse Gallo-Romeins museum was beangstigend en heel erg 

spannend. Maar het gaf ons wel een idee hoe slechtzienden en blinden een rondleiding mogelijks 

ervaren. Na een jaar op de schoolbanken of voor het scherm onthoud ik vooral: De PXL-opleiding 

Cultuureducator staat voor inspirerende lessen, verrassende workshops, audiotours, 

museumbezoeken, begeesterende docenten en vele fijne contacten." > Meer informatie over de 

opleiding vind je hier. 

 

 

In de kijker 
 

https://www.pxl.be/Pub/Opleidingen/Postgraduaat/Postgraduaat-Cultuureducator.html
https://www.pxl.be/Pub/Opleidingen/Postgraduaat/Postgraduaat-Cultuureducator.html
https://www.pxl.be/Pub/Opleidingen/Postgraduaat/Postgraduaat-Cultuureducator.html


 

Niet te missen: 

t/m 4 juli > vzw Art 27 | Expo 'New Told Dream' 

2 t/m 16 juli > Cultuurhuis Casino | Het Appartement op Zomertuin 

14 juli t/m 15 augustus > Museumkerk Rekem | Expo Bacongo Limburg 

25 juli > Stichting Erfgoed Opgrimbie Vroeger & Nu | 66ste Sint-Kristoffelbedevaart 

25 juli > Herita vzw | Deadline aanmelden Open Monumentendag  

 

t/m 31 augustus > Stichting Erfgoed Eisden | Expo 'Russisch Kamp'  

 

12 september  > Herita vzw | Open Monumentendag 

15 september > ECRU | Uiterste deadline bovenlokaal cultuurproject 

17 september > FARO | Train-de-trainer ‘Buurten met erfgoed’ voor Erfgoeddag 2022 

18 september > De Federatie | State of the Region 

t/m 19 september > vzw Tuinwijk2020 | Velocité in tuinwijk Eisden 

29 september > Verschillende organisatoren | Slim aan de slag met schoolerfgoed  

 

t/m 3 oktober > Emile Van Dorenmuseum | ZOMERTIJD  

 

   

  

 

Projectvereniging Midden-Limburg bestaat uit twee deelwerkingen: Erfgoedcel Mijn-Erfgoed en 

Bovenlokale Cultuurwerking ECRU.  

Erfgoedcel Mijn-Erfgoed voert de convenant uit die werd afgesloten tussen de 6 mijngemeenten As, 

Beringen, Genk, Heusden-Zolder, Houthalen-Helchteren, Maasmechelen en de Vlaamse Overheid.  

De zusterwerking ECRU is een samenwerkingsverband tussen de gemeenten As, Beringen, Genk, 

Heusden-Zolder, Houthalen-Helchteren, Maasmechelen en Leopoldsburg en wordt ondersteund door de 

Vlaamse Overheid. De deelnemende gemeenten werken samen een dynamisch bovenlokaal 

cultuurbeleid uit. 

 

Projectvereniging Midden-Limburg - Evence Coppéelaan 87 - 3600 Genk  

 

 

Copyright © 2021 Projectvereniging Midden-

Limburg, alle rechten voorbehouden. 

   

 

Wil je geen e-mails meer ontvangen? 

Je kan je voorkeuren aanpassen of uitschrijven van 

deze lijst.  

    

 

 

https://www.artikel27.eu/new-told-dream
https://casino.houthalen-helchteren.be/activiteiten/detail/2209/zomertuin-buurtmoment
http://www.lanaken.be/Lanakenbubbelt/Cultuur/TENTOONSTELLING_Bacongo_Limburg
https://m.facebook.com/events/570236351018974?acontext=%7B%22source%22%3A%223%22%2C%22action_history%22%3A%22null%22%7D&aref=3
https://www.openmonumentendag.be/deelnemen-open-monumentendag-2021
https://www.ccmaasmechelen.be/programma/het-russisch-kamp
https://www.openmonumentendag.be/
https://ecru.be/ondersteunen
https://faro.be/kalender/train-de-trainer-buurten-met-erfgoed-bereid-u-voor-op-erfgoeddag-2022
https://www.defederatie.org/nieuws/limburg-12-december-2020
https://tuinwijk2020.be/
https://www.slimerfgoed.be/s/start/item/534
https://www.emilevandorenmuseum.be/zomertijd
https://erfgoedcelmijnerfgoed.us11.list-manage.com/profile?u=9c55826b4f0f7b2f790b3b626&id=8e38719ec4&e=%5bUNIQID%5d&c=1fc2e4870c
https://erfgoedcelmijnerfgoed.us11.list-manage.com/unsubscribe?u=9c55826b4f0f7b2f790b3b626&id=8e38719ec4&e=%5bUNIQID%5d&c=1fc2e4870c
https://erfgoedcelmijnerfgoed.us11.list-manage.com/unsubscribe?u=9c55826b4f0f7b2f790b3b626&id=8e38719ec4&e=%5bUNIQID%5d&c=1fc2e4870c

