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In deze nieuwsbrief: 

> Ontdek de mijnstreek in teken van 'De nacht' 

> Podcast Bacongo Limburg 

> De mooiste herinneringen uit de mijnstreek 

> Erfgoedkalender voor leerkrachten 

> Digitalisering en ontsluiting plannenarchief Mijnmuseum  

 

 
 

 Podcast Bacongo Limburg 
75 jaar lang was Congo een 

Belgische kolonie. Wij vroegen 

Audiomaker Eva Droogmans dat 

turbulente verleden te reconstrueren 

aan de hand van de herinneringen 

van Limburgse kolonisten en 

uitgeweken Congolezen. Ze leggen 

elk vanuit hun eigen ervaringen een 

stukje van de puzzel. Vanaf 

Erfgoeddag, op 24 april, laten we 

iedere week een nieuw verhaal op je 

los met de podcast “Bacongo 

Limburg” via je favoriete podcast-app! 

Beluister de trailer en maak alvast 

kennis met de getuigen via 

www.bacongolimburg.be/podcast  

   

Ontdek de mijnstreek in teken van 

'De nacht' 
De feesteditie van Erfgoeddag stond 

oorspronkelijk gepland in 2020, maar corona 

stak hier een stokje voor. Daarom hernemen 

we in 2021 het thema ‘De nacht’ met een 

divers aanbod aan activiteiten. Van 

sterrenbeelden tot bokkenrijders… Het 

thema de nacht nodigt uit tot heel wat 

voorlees- en vertelactiviteiten, podcasts, 

wandelingen en expo’s rond bijzondere 

onderwerpen. Waar ontmoeten we jou, 

fysiek of digitaal, op 24 en 25 april? Ontdek 

het programma 

via www.erfgoeddagmijnstreek.be en 

maak hieronder kennis met een selectie uit 

het aanbod. 

   

https://mailchi.mp/8ed25fbe870a/erfgoeddag-in-de-mijnstreek-op-24-en-25-april?e=e38b01f9a3
https://erfgoedcelmijnerfgoed.us11.list-manage.com/track/click?u=9c55826b4f0f7b2f790b3b626&id=14f65bebce&e=e38b01f9a3
https://erfgoedcelmijnerfgoed.us11.list-manage.com/track/click?u=9c55826b4f0f7b2f790b3b626&id=16ab837f6d&e=e38b01f9a3


 

 

De mooiste herinneringen uit de mijnstreek 
Voor de twintigste editie van Erfgoeddag blikken we 

terug op het verleden. Deel hier jouw mooiste 

herinnering aan Erfgoeddag. Welke activiteit wist jou te 

beroeren? Deel jouw verhaal met een leuke foto, en 

wie weet nemen we jouw herinnering op in ons digitaal 

archief. Inspiratie nodig? Blader dan door onze regio-

brochures van de afgelopen edities. 

Lees meer.  

 

 

 

Alsof den duvel ermee gemoeid is! 
As De bokkenrijders zijn omgeven door talloze mythes. 

Ze verplaatsten zich snel en onverwacht, en dus 

moesten ze wel een pact met de duivel gesloten 

hebben. Ga bij valavond op pad met de ErfgoedApp en 

ontdek waar de  boeven actief waren. 

Lees meer.  

 

 

 

Straffe verhalen uit de cité 
Beringen Niet enkel de donkere ondergrond, ook de 

cité was het decor van een boeiend leven. De kerk van 

Beringen-Mijn is het decor van een expo en 

voorstelling van het boek ‘Straffe verhalen uit de cité’ 

door erfgoedvereniging Citévolk Spreekt. 

Lees meer.  

 

 

 

Een reis door licht en donker  
Genk Ontdek de nieuwe tentoonstelling ‘Bind-band 

bond’ in de Sint-Martinuskerk met een rondgang langs 

waardevolle kerkschatten en beleef de 

gerestaureerde kruisweg. Geniet terwijl van de 

beiaardmuziek. Gaf jij jouw verzoeknummer al door? 

Lees meer.  

 

https://erfgoedcelmijnerfgoed.us11.list-manage.com/track/click?u=9c55826b4f0f7b2f790b3b626&id=1269fa3884&e=e38b01f9a3
https://erfgoedcelmijnerfgoed.us11.list-manage.com/track/click?u=9c55826b4f0f7b2f790b3b626&id=ff490ef9fb&e=e38b01f9a3
https://erfgoedcelmijnerfgoed.us11.list-manage.com/track/click?u=9c55826b4f0f7b2f790b3b626&id=5b187dcf19&e=e38b01f9a3
https://erfgoedcelmijnerfgoed.us11.list-manage.com/track/click?u=9c55826b4f0f7b2f790b3b626&id=0a803b44ca&e=e38b01f9a3


 

 

Digitale iftar #SDM2021 
Heusden-Zolder Om de samenhorigheid tussen 

moslims en niet-moslims te versterken, roept Bindus 

vzw de hashtag #SDMCHALLENGE in het leven. 

Verbind je op sociale media met anderen en deel 

beelden en recepten van iftars vanuit je kot! 

Lees meer.  

 

 

 

Op wandel met Jos Tysmans 
Houthalen-Helchteren De ErfgoedApp neemt je mee op 

pad rond de voormalige mijnsite naar plekken die 

belangrijk waren in het oeuvre van kunstenaar Jos 

Tysmans. De gloednieuwe infoborden rond het NAC 

zorgen ervoor dat je niet verloren loopt.  

Lees meer.  

 

 

 

Expo Bacongo Limburg 
Maasmechelen 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 tijdens een nocturne. 

Lees meer.  

 

 

 

Erfgoedkalender voor leerkrachten 
De digitale scheurkalender ‘Erfgoed: steengoed!’ is een 

speelse manier voor leerkrachten lager onderwijs om 

kinderen te laten proeven van cultureel erfgoed. Ook 

over de mijnstreek valt er veel te ontdekken. Geef het 

wachtwoord 'steengoed' in en beleef. 

Lees meer.  

 

https://erfgoedcelmijnerfgoed.us11.list-manage.com/track/click?u=9c55826b4f0f7b2f790b3b626&id=42e1df9d7f&e=e38b01f9a3
https://erfgoedcelmijnerfgoed.us11.list-manage.com/track/click?u=9c55826b4f0f7b2f790b3b626&id=f290ea1a3d&e=e38b01f9a3
https://erfgoedcelmijnerfgoed.us11.list-manage.com/track/click?u=9c55826b4f0f7b2f790b3b626&id=6e77813c71&e=e38b01f9a3
https://erfgoedcelmijnerfgoed.us11.list-manage.com/track/click?u=9c55826b4f0f7b2f790b3b626&id=785a753f74&e=e38b01f9a3


  

 

 

Digitalisering en ontsluiting plannenarchief Mijnmuseum 
Met de digitalisering van (een deel van) het plannenarchief van de Limburgse 

steenkoolmijnen wordt toegewerkt naar een ontsluiting van de bouwplannen op een 

website en via de GIS-diensten van de betrokken gemeenten. Momenteel zijn ruim 9.000 

bouwplannen geregistreerd, waarvan er ook al een kleine 7.000 gedigitaliseerd zijn. Elk 

plan wordt gefotografeerd met de hoogst mogelijke kwaliteit, zodat men straks 

probleemloos kan inzoomen op details zonder aan scherpte in te boeten.  

 

Om deze collectie te kunnen ontsluiten, moet nog heel wat gebeuren. De geregistreerde 

data per plan moeten gecontroleerd worden. Deze informatie per plan komt terecht in 

een database die straks online doorzoekbaar zal zijn. Ook het online publiceren van de 

beelden van de bouwplannen vergt grondig voorwerk. De daarvoor benodigde 

auteursrechten kunnen namelijk een knelpunt vormen. Voor elk bouwplan moet 

uitgezocht worden wie de rechthebbende is, en of er nog auteursrecht geldt, wat 

gevolgen kan hebben voor de openbaarmaking via internet. Dit onderzoek loopt volop, 

daarover vertellen we later meer! 

Lees meer. 
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https://erfgoedcelmijnerfgoed.us11.list-manage.com/track/click?u=9c55826b4f0f7b2f790b3b626&id=c614d4a48d&e=e38b01f9a3


 

Niet te missen: 

 

20 april >  Histories | Vrijwilligers recruteren en motiveren, ook in coronatijden 

24 en 25 april > Erfgoeddag in de mijnstreek  

22 april > FARO | Basisopleiding Communicatie voor cultureel-erfgoedorganisaties 

28 apr > Kenniscentrum WWZ | Diversiteit in uw vrijwilligersteam: een meerwaarde voor iedereen  

 

6 mei > PARCUM | Basiscursus inventariseren in een kerk 

11 mei >  Departement CJM | Infosessie over beurzen voor het doorgeven van vakmanschap in een 

meester-leerlingtraject 

20 mei > Herita | Open Monumentencongres: een inclusieve erfgoedsector 

27 mei > Herita | Jongeren in uw erfgoedwerking  

    

  

 

Projectvereniging ECRU 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 ECRU - Evence Coppéelaan 87 - 3600 Genk  

 

 

Volg Erfgoedcel Mijn-Erfgoed via:  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

    

 

Volg ECRU via:  
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Wil je geen e-mails meer ontvangen? 

Je kan je voorkeuren aanpassen of uitschrijven 

van deze lijst.  
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