
 

Erfgoedcel Mijn-Erfgoed 
E.Coppéelaan 87 

3600 Genk 

 

  

Nieuwsbrief 2 2 

  

Beste lezer  

Sinds onze eerste nieuwsbrief heeft de erfgoedcel Mijn-Erfgoed niet stilgestaan. 

Op 12 oktober verzamelden vele mensen die met hart en ziel bezig zijn met 

erfgoed zich in de barenzaal van de mijngebouwen van Winterslag voor de 

officiële lancering van de erfgoedcel Mijn-Erfgoed. Niet alleen onze werking werd 

er voorgesteld, maar ook een eerste instrument: de cd-om 'Onbekend Terrein', 

die u gratis kan bestellen op info@mijnerfgoed.be Na deze eerste 

bekendmakingsactie zijn we in volle voorbereiding van 'Kebab met mayonaise', 

een project in samenwerking met SIWE (steunpunt voor industrieel en 

wetenschappelijk erfgoed) en met de steun van de Vlaamse Overheid, dat we in 
deze nieuwsbrief graag aan u voorstellen.   

Smakelijk!    

 
Foto Luc Daelemans   
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Kebab met mayonaise - de tentoonstelling  

Vanaf 14 november toert de reizende tentoonstelling 

'kebab met mayonaise' rond in de Mijnstreek, zes 

weken lang. Het startschot wordt gegeven op de 

multiculturele markt van Heusden-Zolder. Ook op de 

andere markten van de Mijnstreek kan je de 

tentoonstelling bekijken. Als het geen marktdag is, 

vind je de kebabmobiel die week op een toegankelijke 
plek in je gemeente.  

Op een visuele manier kan je als bezoeker de 

herkomst van het kebabgerecht volgen, van in India 

tot aan de voet van de Limburgse mijnen. Hoe Turkse 

gastarbeiders hun plaatsje opeisten in de horeca, 
en hoe de industriële bereiding van kebab wijzigde.  

Met bruiklenen en voorwerpen die recht uit een 

kebabzaak komen zie je hoe het gerecht evolueerde 

onder invloed van de Belgische eetcultuur -
frietkotcultuur - tot een soort streekgerecht.  

Ook de populariteit van kebab in onze samenleving 

wordt belicht met filmpjes en foto's. En dat alles in 

een gezellig kraampje dat er aan de buitenkant uitziet 

als een frietkot, en aan de binnenkant als een 
kebabkraam.  

14/11 op de multiculturele markt van Heusden-Zolder 
15 tot 20/11 aan CC Muze  

21/11 op de markt van Houthalen-Helchteren 

22 tot 27/11 aan CC Casino   

28/11 tot 3/12 op de grote markt van Beringen-

centrum, 1 en 2/12 op de kerstmarkt van Beringen-
Mijn  

4 tot 14/12 aan het stadhuis van Genk 

6/12 op de markt van Genk centrum, 8/12 op de 

markt in de Vennestraat  

15/12 op de markt van Maasmechelen 
16 tot 21/12 aan het gemeentehuis  

22 en 23/12 op de kerstmarkt in As  

   

 

Kebab met mayonaise - de publicatie   



Het boek 'kebab met mayonaise, een hedendaagse kijk op traditionele en 

industriële eetcultuur' is een prachtig hebbeding dat treffend de kleurrijke 

kebabcultuur in de Mijnstreek illustreert. Afgewisseld met recepten, weetjes, 

citaten en een verhaal van columniste Kaat Vrancken schetst het boek de 

opkomst van kebab in de Mijnstreek dankzij de migratie van Turkse arbeiders. 

De evolutie van het vleesgerecht en de invloeden van de Belgische 

frietkotcultuur worden uitgebreid belicht.  

De fotografie van Luc Daelemans, die kebabzaken en hun uitbaters prachtig 
portretteerde, vult deze inhoud perfect aan.  

 

Tekst: Véronique Bruninx, Kaat Vrancken. Fotografie: Luc Daelemans. Lay-out: 

De Werkmannen. 112 pgs.  

Het boek kost 9 euro voor inwoners van de Mijnstreek en 14 euro voor anderen, 
en is te verkrijgen via onze website www.mijnerfgoed.be. U vindt er ook een lijstje 

met verkoopspunten in de Mijnstreek.  

 

Kebab met mayonaise - op school    

U kan de tentoonstelling 'Kebab met mayonaise' ook op de speelplaats van de 

school uitnodigen! De erfgoedcel ontwikkelde twee educatieve pakketten 

in spelvorm, begeleid door een gids; voor de 3e graad van de lagere school, en 
voor de 2e en 3e graad ASO-TSO-BSO.  

Kernwoorden zijn streekgeschiedenis, migratie en integratie, aan de hand van 
het populaire broodje. Ook eetgewoontes en streekgerechten komen aan bod.    

Leerkrachten kunnen de tentoonstelling en de spelbegeleiding reserveren 

http://www.mijnerfgoed.be/


op info@mijnerfgoed.be of op T 089 811 412.  

 
 Foto: PRIC  

   
 

  

De Erfgoedcel Mijn-Erfgoed voert de erfgoedconvenant uit die werd afgesloten tussen de 6 mijngemeentes As, 
Beringen, Genk, Heusden-Zolder, Houthalen-Helchteren, Maasmechelen en de Vlaamse Overheid. 
Contacteer ons voor al uw erfgoedvragen: E. Coppéelaan 87, 3600 Genk, T 089 811 411, F 089 811 410, 
info@mijnerfgoed.be of www.mijnerfgoed.be 

 

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen, schrijf u dan hier uit of mail naar info@mijnerfgoed.be met 

vermelding 'uitschrijven nieuwsbrief. Wenst u deze nieuwsbrief per post te ontvangen, volstaat een mailtje met 
uw adresgegevens en de vermelding 'nieuwsbrief per post', naar info@mijnerfgoed.be 

 

 Erfgoedcel Mijn-Erfgoed 
E.Coppéelaan 87 

3600 Genk 
T 089 811 412 
F 089 811 410 

info@mijnerfgoed.be 
www.mijnerfgoed.be  
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