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Beste lezer,  

Met Erfgoeddag achter de rug en de zomer voor de deur brengen we je met deze 

nieuwsbrief graag op de hoogte van lopende projecten van of in samenwerking met de 

Erfgoedcel, en kijken we al even over de zomervakantie heen naar het najaar.  

Veel leesplezier!  

 

 
Al Islam moskee 

   

   

Terugblik op Erfgoeddag 2009  

Op zondag 26 april 2009 maakten maar liefst 

18 verenigingen zich klaar voor een feestelijke erfgoeddag in 
het thema 'Uit Vriendschap'.  

De Al Islam moskee in Maasmechelen, samen met nog vier 

andere moskeeën in de Mijnstreek, toonde haar rijke cultuur 

in functie van interreligieuze dialoog. In het museum voor 

antieke tractoren in As kreeg het publiek een primeur te 

zien: een koolzaadmobiel, samengesteld uit onderdelen van 

gekregen machines. Zowel in Beringen als in Waterschei kon 

je de legendarische kameraadschap van de mijnwerkers 

herbeleven. In Zolder, Beverlo en Stal werd er gewerkt rond 

historische vriendschapsfoto's. En er gebeurde nog veel 

meer... Zo'n 3.600 mensen bezochten die dag een activiteit 
in de Mijnstreek!  

In 2010 gaat Erfgoeddag door op zondag 25 april rond het 

thema 'Fake'. Ideaal om oude volksverhalen en legendes 

terug boven te halen, karnavalsmaskers en dorpsreuzen te 

tonen, of te werken rond vervalsing, imitatie, 

wonderbaarlijke verschijningen, pseudoniemen... en nog veel 
meer. Wij kijken er alvast naar uit!  

   

 

  
Mijnstreektours   

Met 'Sleutelfiguren' en 'Mijnstreektours', twee straffe projecten 

van vzw Het Vervolg i.s.m de Erfgoedcel, kan je het erfgoed van 

de Mijnstreek op een andere manier leren kennen. In de vorige 

nieuwsbrief hadden we het al over de uitbreiding van 

  



      

   

'Sleutelfiguren', waar je nu in elke mijngemeente beroep op kan 
doen, maar ook 'Mijnstreektours' is nu uitgebreid!  

Met een kleine groep mensen kruip je in een minibus en verken 

je de streek samen met een enthousiaste gids/chauffeur. Naast 

de korte (4u) en lange (6u) Mijnstreektour kan je ook op culinaire 

tour: je leert multicultureel Limburg kennen in de verschillende 

club- en eethuizen. Ook voor grote groepen kan er een aangepast 

programma uitgewerkt worden.   

Folder, informatie en reservatie via: 089 86 58 86 of 

reservaties@hetvervolg.org, www.mijnstreek.be    

   

 

 

    

      

   

 

Subsidiereglement   

Bijna een jaar geleden ontwierp de Erfgoedcel 

een projectsubsidiereglement voor erfgoedprojecten in de 

Mijnstreek. De hoofddoelstelling van dit subsidiereglement is het 

inhoudelijk en financieel ondersteunen van erfgoedinitiatieven in de 

Mijnstreek, in het bijzonder die van vrijwilligers. De maximale 

ondersteuning die verkregen kan worden is 1.000 euro. Het 

reglement is zo opgesteld dat het vrij eenvoudig in te dienen is 

(min. 2 maanden voor het erfgoedinitiatief). Sinds het in voege 

treden van het reglement eind augustus 2008, ontving de 

Erfgoedcel al 15 aanvragen, waarvan er 10 financiële 

ondersteuning ontvingen.  

Indien uw erfgoedinitiatief een duwtje in de rug kan gebruiken, 

aarzel niet om het subsidiereglement op onze website af te 
drukken en in te vullen!  

   

 

 

  

Foto Johnny 

Harsch/Fotoarchief dienst 

cultuur stad Genk    

    

'Wat zit er tussen uwe boterham?'  

Vanaf november laten wij je graag kennis maken met de leuke 

verhalen en anekdotes over de boterhamdoos doorheen de 

voorbije decennia. In een reizende tentoonstelling, een klein 

boekje en tal van smakelijke activiteiten toont de Erfgoedcel 

wat een mijnwerker 'in zijn malet had steken', wat je ouders 

tussen hun boterham deden en wat kleuters 's middags zoal 

verorberen. Meer over dit project in de volgende nieuwsbrief!  

In samenwerking met o.a. Media en Design Academie en 

VormingPlus.  
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Foto Vlaams Mijnmuseum  

 

   

'Elk kastje zijn gezicht' - Vlaams Mijnmuseum    

Op 28 oktober is het precies 20 jaar geleden dat de 

mijn van Beringen de deuren sloot. Naar aanleiding 

van deze datum wordt in het najaar o.a. een project 

opgezet rond de badzaal van Beringen. Waar het 

immers allemaal om draaide, waren de mensen achter 

de mijnindustrie. En er is geen betere plaats dan de 

kastjes van de badzaal om dit duidelijk te maken.  

Daarom is het Vlaams Mijnmuseum op zoek naar de 

gegevens achter elk kastje: wie heeft wanneer welk 
kastje gehad?  

Heb je zelf nog in Beringen gewerkt, geef dan je 

vroeger(e) kastnummer(s) door via 011 45 30 25 of 

vlaamsmijnmuseum@skynet.be, zodat elk kastje in de 
badzaal terug een gezicht krijgt!  

   

 

 

 

 

      

 
Kort nieuws  

De tentoonstelling 'Chiro Expo' naar aanleiding van 75 

jaar Chiro loopt nog tot en met 28 juni in het kasteel 

van Bokrijk. Op zondag 28 juni kan je in het 

Openluchtmuseum bovendien terecht voor een 

uitzonderlijk schouwspel: 'de Chiro opgericht'. Wil 

je de oprichting van de eerste chirogroep in een 

Vlaams dorp zelf meemaken, surf dan naar 
www.bokrijk.be    

Van de lesmap 'Mijn-Geschiedenis', over het 

integreren van de geschiedenis van de 

steenkoolmijnen in de lessen van het lager onderwijs, 

zijn nog enkele exemplaren verkrijgbaar bij de 
Erfgoedcel via info@mijnerfgoed.be of 089 811 412 (5€ 

+ 5€ verzendingskosten).  

Monumenten zijn veel meer dan mooie 

bouwwerken. Vaak schuilt er achter de gevel van een 

monument een schat aan verhalen: van bezoekers, 

bewoners, gebruikers, buren... Naar aanleiding van 

Open Monumentendag 2009 rond het thema 'Zorg' 

brengt de Erfgoedcel een postkaartenreeks uit die het 

verband tussen verhalen en gebouwen duidelijk 

maakt. Wordt vervolgd!  
 

  

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 
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uw adresgegevens en de vermelding 'nieuwsbrief per post', naar info@mijnerfgoed.be 

 

 Erfgoedcel Mijn-Erfgoed 
E.Coppéelaan 87 

3600 Genk 
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info@mijnerfgoed.be 
www.mijnerfgoed.be  
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