
 

 

   

 

In deze nieuwsbrief: 

> Erfgoeddag maakt school 

> Ontdek onze leermiddelen op Klassement! 

> Open Monumentendag > 12 september 

> Nieuwe subsidieronde ECRU > 15 september 

> State of the Region > 18 september 

> HETGEVOLG zoekt spelers 

> Pimp je fiets @Velocité 

> OP/HEF: Vol van waarde > 7 oktober 

> Deadline projectsubsidie decreet bovenlokale cultuurwerking > 15 november 

> In de kijker: HELDENVERHALEN  

 

 

 

 

 

Erfgoeddag maakt school 

Ken je de lei en griffel nog? Schreef je met pen en inkt? Hoe zagen de handboeken er vroeger uit? 

En wie herinnert zich nog de grote schoolplaten en landkaarten in de klas? Met het thema 

'Erfgoeddag maakt school' willen we de band tussen erfgoed en onderwijs versterken. FARO zorgde 

alvast voor een inspirerende brochure... 

Lees meer  

https://erfgoedcelmijnerfgoed.us11.list-manage.com/track/click?u=9c55826b4f0f7b2f790b3b626&id=a552354488&e=e38b01f9a3


 

 

Ik ben een erfgoedexpert… 

Noteer alvast zondag 24 april in je 

agenda. Op Erfgoeddag willen we jou, als 

erfgoedwerker, aanmoedigen om linken 

tussen jouw collectie/ erfgoedwerking en 

het thema ‘Onderwijs’ op te zoeken. Of wil 

je het eindresultaat tonen van een 

samenwerking die je met scholen hebt 

opgestart? Daarnaast kan je ook je 

educatieve werking in de kijker zetten. 

Lees er alles over in onze 

inspiratiebrochure! 

 

 

Ik ben een leerkracht… 

Bovenop Erfgoeddag op zondag 24 april 

komt er daarom een speciale Erfgoeddag-

week voor scholen van maandag 25 tot 

vrijdag 29 april. Je kan met je klas kiezen 

uit enkele exclusieve activiteiten op locatie 

of je haalt een erfgoedexpert of 

erfgoedverhaal naar je klas. We nodigen 

daarom álle leerkrachten en directies in de 

Mijnstreek uit om in die week 

erfgoedactiviteiten te plannen. 

 

 

 

 

Nu al aan de slag? 

Erfgoedcel Mijn-Erfgoed beschikt zelf over diverse lesmaterialen 

rond thema’s zoals het mijnverleden en kermiscultuur. Daarnaast 

begeleiden we ook erfgoededucatiemethodieken. Dit alles kan je 

terugvinden via Klascement, Cultuurkuur en 

www.mijnerfgoed.be/educatie. 

Lees meer 

 

 

 

 

 

10 jaar be-MINE 

Beringen In Kolenwasserij 4 kan je de 

tentoonstelling 'Triage' bezoeken. Deze 

fototentoonstelling toont hoe 

kolenwasserijen over de hele wereld een 

nieuw leven hebben gekregen. De expo 

wordt aangevuld met een unieke fotoreeks 

over de metamorfose van be-MINE en een 

exclusieve kortfilm. 

Van 14 tot 18 uur. Lees meer 

 

 

Demonstraties oude ambachten 

Houthalen-Helchteren Wil je ontdekken 

hoe ambachtslieden hun kennis en 

vaardigheden combineren met creativiteit? 

Breng dan een bezoek aan Hoeve 

Mieneke op Kelchterhoef. Daar zullen vijf 

gepassioneerde ambachtslieden hun 

favoriete ambacht demonstreren. 

Van 13.30 tot 17.30 uur. Lees meer 

 

 

https://erfgoedcelmijnerfgoed.us11.list-manage.com/track/click?u=9c55826b4f0f7b2f790b3b626&id=23383a1815&e=e38b01f9a3
https://erfgoedcelmijnerfgoed.us11.list-manage.com/track/click?u=9c55826b4f0f7b2f790b3b626&id=23383a1815&e=e38b01f9a3
https://erfgoedcelmijnerfgoed.us11.list-manage.com/track/click?u=9c55826b4f0f7b2f790b3b626&id=9dc8f1d266&e=e38b01f9a3
https://erfgoedcelmijnerfgoed.us11.list-manage.com/track/click?u=9c55826b4f0f7b2f790b3b626&id=23bfcea740&e=e38b01f9a3
https://erfgoedcelmijnerfgoed.us11.list-manage.com/track/click?u=9c55826b4f0f7b2f790b3b626&id=41d1eb41a5&e=e38b01f9a3
https://erfgoedcelmijnerfgoed.us11.list-manage.com/track/click?u=9c55826b4f0f7b2f790b3b626&id=ae903934ec&e=e38b01f9a3
https://erfgoedcelmijnerfgoed.us11.list-manage.com/track/click?u=9c55826b4f0f7b2f790b3b626&id=3669f0def4&e=e38b01f9a3


 

 

Oekraïens-orthodoxe kerk 

 
Genk Maak via een rondleiding kennis met 

de boeiende geschiedenis en het 

indrukwekkende onroerende, roerende en 

immateriële erfgoed van de Oekraïens-

orthodoxe geloofsgemeenschap in Genk. 

Dit bezoek is een initiatief van PARCUM 

en KADOC-KU Leuven i.k.v. het project 

‘Hemelsbreed'. 

Van 13 tot 18 uur. 

Reserveer 

 

 

Bokrijk 
 
Genk Bokrijk opent gratis de deuren van 

het Openluchtmuseum ter gelegenheid 

van Open Monumentendag. Ontdek 

historische restauratietechnieken, ga een 

gesprek aan met de molenaars en kom 

alles te weten over water- en windmolens. 

Van 10 tot 18 uur. 

Lees meer 

 

 

 

 

Monument Leopold II: verleden, heden, toekomst 
 
Hasselt Het Stadsmus voert je met een audiogids/kijkwijzer mee 

naar het Monument Leopold II in Hasselt en zet alle feiten nog 

eens op een rijtje. Bovendien kan je er de 8-delige podcast 

“Bacongo Limburg” beluisteren met getuigenissen uit de 

Mijnstreek. 

Van 14 tot 18 uur. 

Lees meer 
 

     

    Smoutebollen en kermiskoers 11/09 

    Speel jij met ons het kermisspel over tradities, attracties en  

    verhalen van Limburgse dorpskermissen doorheen de  

    geschiedenis? Zaterdag 11/09 om 10u, Het Lichthuis te As. 

    Gratis! 9 tot 12 jaar 

    Inschrijven op: Kermisspel Smoutebollen & kermiskoers (as.be) 
 

 

 

 

Kinderen van de migratie 

 

Na Kinderen van de kolonie, de collaboratie, Het verzet en 

De Holocaust focust Canvas met Kinderen van de migratie 

op een ander hoofdstuk in de naoorlogse geschiedenis. Deze 

zesdelige documentairereeks vertelt het verhaal van de 

arbeidsmigratie naar ons land sinds WOII.  Lees meer 

  

 

https://erfgoedcelmijnerfgoed.us11.list-manage.com/track/click?u=9c55826b4f0f7b2f790b3b626&id=d6c3ab28ff&e=e38b01f9a3
https://erfgoedcelmijnerfgoed.us11.list-manage.com/track/click?u=9c55826b4f0f7b2f790b3b626&id=f8a6d22842&e=e38b01f9a3
https://erfgoedcelmijnerfgoed.us11.list-manage.com/track/click?u=9c55826b4f0f7b2f790b3b626&id=b60dc133fd&e=e38b01f9a3
https://www.as.be/ontspannen-beleven/cultuur/cultuuraanbod/vorming/kermisspel-smoutebollen-kermiskoers
https://erfgoedcelmijnerfgoed.us11.list-manage.com/track/click?u=9c55826b4f0f7b2f790b3b626&id=ffbd5714f2&e=e38b01f9a3


 

 

Nieuwe website voor erfgoeddienstverleners 

 

Welke landelijke erfgoeddienstverleners zijn er en wat doen 

ze nu precies? Wat houdt dienstverlening op het Vlaamse 

niveau in? Het antwoord vindt u vanaf nu op het nagelnieuwe 

platform:  

Lees meer 

 

 

 

Deadline beurzen en vakmanschap 15/9 

 

Deel je passie en geef je kennis en kunde door in een 

meester-leerlingtraject! Wil jij je vakmanschap doorgeven als 

meester? Of ben jij een leerling die staat te popelen om bij te 

leren? Je hebt nog tot 15 september voor het indienen van 

een beursaanvraag. 

Lees meer 

 

 

 

Veldeke Bels(j) Limburg bestaat 20 jaar! 

 

Veldeke Bels(j) Limburg wordt 20 jaar en dat wordt gevierd 

op 28 september in CC Muze. Voor de gelegenheid werd er 

een jubileumboek samengesteld door Theo Achten, waarin 

maar liefst 14 Limburgse dialecten werden verzameld.   

Lees meer 

  

 

 

https://erfgoedcelmijnerfgoed.us11.list-manage.com/track/click?u=9c55826b4f0f7b2f790b3b626&id=8f90d88796&e=e38b01f9a3
https://erfgoedcelmijnerfgoed.us11.list-manage.com/track/click?u=9c55826b4f0f7b2f790b3b626&id=3dac439d7c&e=e38b01f9a3
https://erfgoedcelmijnerfgoed.us11.list-manage.com/track/click?u=9c55826b4f0f7b2f790b3b626&id=ffdd32cb84&e=e38b01f9a3


  

 

 

 

Deadline subsidieaanvraag bovenlokaal 

cultuurproject ECRU 15/09 

Nog enkele dagen en het is zover! De deadline 

voor de indiening van de subsidieaanvraag van je 

bovenlokaal cultuurproject is 15 september. Heb 

je een goed idee, wil je graag verbindend 

werken? Neem zeker contact met ons op: 0470 

08 17 50 of carina@ecru.be. 

Lees meer  

 

State of the Region 18/09 

Op zaterdag 18 september vindt in Waterschei 

(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! 

 

 

HETGEVOLG zoekt spelers 

Stefan Perceval, regisseur van theaterwerkplaats 

HETGEVOLG, nodigt iedereen vanaf 16 jaar uit om 

mee te spelen in zijn nieuwste productie ‘Hectaren van 

het Geheugen’. Samen maken jullie een voorstelling 

vanuit jouw verhaal. Repetities: iedere dinsdag vanaf 

21 september tussen 14 en 16 uur in Kwartier 

Moorslede, Leopoldburg. HETGEVOLG voorziet 

transport van en naar de repetitielocatie, vertrekkend 

vanuit de cultuurcentra van Houthalen-Helchteren, 

Heusden-Zolder en Leopoldsburg. Schrijf je in via de 

verantwoordelijke van jouw cultuurcentrum, via jouw 

gemeentelijke dienst diversiteit, cultuur of vrije tijd. 

Lees meer  

 

Pimp je fiets @Velocité 

In Eisden Tuinwijk loopt het schitterende project 

Velocité bijna op zijn einde. Nog zeker tot 19 

september kan je daar genieten van het sociaal-

verbindend project Velocité. Maar in Beringen 

loopt het project nog volop. Met Velocité wil de 

stad Beringen, samen met RIMO Limburg en 

ECRU zoveel mogelijk 'gepimpte' fietsen een 

plekje geven in de cité van Beringen-Mijn. Neem 

snel contact op via VeloCité - Stad Beringen! 

mailto:carina@ecru.be
https://erfgoedcelmijnerfgoed.us11.list-manage.com/track/click?u=9c55826b4f0f7b2f790b3b626&id=170645b704&e=e38b01f9a3
https://erfgoedcelmijnerfgoed.us11.list-manage.com/track/click?u=9c55826b4f0f7b2f790b3b626&id=704432e02e&e=e38b01f9a3
https://erfgoedcelmijnerfgoed.us11.list-manage.com/track/click?u=9c55826b4f0f7b2f790b3b626&id=d8827dfbc8&e=e38b01f9a3
https://erfgoedcelmijnerfgoed.us11.list-manage.com/track/click?u=9c55826b4f0f7b2f790b3b626&id=3b7f188d9a&e=e38b01f9a3
https://erfgoedcelmijnerfgoed.us11.list-manage.com/track/click?u=9c55826b4f0f7b2f790b3b626&id=914a6f65c1&e=e38b01f9a3


 

 

OP/HEF: Vol van waarde 7/10  

OP/TIL organiseert donderdag 7 oktober 

OP/HEF: hét inspiratie- en netwerkevent voor 

cultuurmakers met lef! Dit jaar met als centrale 

vraagstelling: Xat als er meer kruisbestuiving zou 

zijn tussen de cultuursector en de 

ondernemerswereld? Op het programma staan 

onder meer Piet Colruyt, Yasmien Naciri, Katrien 

Vanderbiest en Geoffrey Lambert. Place to be: 

De Serre in Antwerpen of via Facebook. 

Schrijf je snel in! 

 

Deadline projectsubsidie decreet bovenlokale 

cultuurwerking 15/11 

Hou je van samenwerken en verbinden? Wil je 

een breder publiek bereiken? Grijp je kans om te 

experimenteren en te groeien in je culturele 

praktijk. Vraag vóór 15 november je subsidie aan 

voor jouw bovenlokaal cultuurproject op Vlaams 

niveau. ECRU ondersteunt bij de samenstelling 

van je dossier. Neem contact op met Leen Gos, 

leengos@ecru.be of telefonisch op 0479 82 42 36. 

Lees meer 

 

 

In de kijker 

 

 

 

HELDENVERHALEN 

https://erfgoedcelmijnerfgoed.us11.list-manage.com/track/click?u=9c55826b4f0f7b2f790b3b626&id=cf644687c5&e=e38b01f9a3
https://erfgoedcelmijnerfgoed.us11.list-manage.com/track/click?u=9c55826b4f0f7b2f790b3b626&id=f3ffe3913e&e=e38b01f9a3
mailto:leengos@ecru.be
https://erfgoedcelmijnerfgoed.us11.list-manage.com/track/click?u=9c55826b4f0f7b2f790b3b626&id=3e322fe930&e=e38b01f9a3
https://erfgoedcelmijnerfgoed.us11.list-manage.com/track/click?u=9c55826b4f0f7b2f790b3b626&id=f41a0f63f0&e=e38b01f9a3


 

De pandemie. Welke impact heeft deze ingrijpende periode in de geschiedenis op een regionaal 

ziekenhuis? Welke impact heeft dit op de helden die tijdens de eerste golf door ons allen op straat 

toegejuicht werden maar het uiteindelijk daarna zonder applaus hebben moeten voortzetten? Welke 

impact heeft dit op de mens achter de held, niet in het minst op zijn thuisfront? Ingrid Dullens en 

Mine Dalemans gaan in HELDENVERHALEN aan de slag met de getuigenissen van de 

medewerkers van het Sint – Franciscusziekenhuis in Heusden-Zolder, van operatiekwartier tot 

schortennaaiteam, van longartsen tot labo. Aan de hand van deze afgenomen interviews over deze 

heftige en complexe periode zullen Ingrid en Mine elk op hun eigen terrein (woord, spel en 

beeld)  met de geïnterviewden hieraan betekenis gaan geven en uiteindelijk komen tot een uniek 

eindresultaat. 

Binnenkort hierover meer… 

 

Niet te missen: 

12 september > Open Monumentendag 

14 september > Infosessie crowdfunding 

15 september > Deadline subsidieaanvraag bovenlokaal cultuurproject ECRU  

17 september > Train-de-trainer 'Buurten met erfgoed' voor Erfgoeddag 2022 

18 september > Deadline State of the region 

28 september > 20 jaar Veldeke Bels(j) Limburg  

29 september > Slim aan de slag met schoolerfgoed | Bewaren van schoolerfgoed: ja, maar hoe?  

 

7 oktober > OP/HEF - Vol van waarde 

8 oktober > FARO | Basiscursus leren waarderen  

 

15 november > Deadline suprojectsubsidie decreet bovenlokale cultuurwerking  

    

  

 

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://erfgoedcelmijnerfgoed.us11.list-manage.com/track/click?u=9c55826b4f0f7b2f790b3b626&id=17482bd7de&e=e38b01f9a3
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https://erfgoedcelmijnerfgoed.us11.list-manage.com/track/click?u=9c55826b4f0f7b2f790b3b626&id=170cdc4e8d&e=e38b01f9a3
https://erfgoedcelmijnerfgoed.us11.list-manage.com/track/click?u=9c55826b4f0f7b2f790b3b626&id=909bde0025&e=e38b01f9a3
https://erfgoedcelmijnerfgoed.us11.list-manage.com/track/click?u=9c55826b4f0f7b2f790b3b626&id=149078f413&e=e38b01f9a3
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https://erfgoedcelmijnerfgoed.us11.list-manage.com/track/click?u=9c55826b4f0f7b2f790b3b626&id=174efc7205&e=e38b01f9a3

