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Beste lezer, 

De Erfgoedcel Mijn-Erfgoed verwelkomt dit voorjaar maar liefst twee nieuwe collega's! 
Wendy Slenders vervangt Karolien Akkermans. Ze neemt vanaf nu het zakelijke en het 
beleidsmatige aspect van de Erfgoedcel voor haar rekening. In deze nieuwsbrief verneem je 
bovendien meer over een belangrijke pijler in onze werking: 'erfgoedzorg'. Om hier 
voldoende mensen en middelen voor te kunnen inzetten, wordt de Erfgoedcel 
heel binnenkort vervolledigd met een spiksplinternieuwe medewerker. Reden te meer dus 
om 'uitgebreid' werk te maken van onderstaande en vele andere acties. 

Veel leesplezier, 

Erfgoedcel Mijn-Erfgoed 
 

  

Erfgoedradar!  

Vanaf 2011 kan je als lagere school of als klas met 
begeleiding van de Erfgoedcel een 'Erfgoedradar' opmaken. 
Een leuke inventaris van al het cultureel erfgoed in de 
omgeving van de school - over straatnamen, 
gebeurtenissen, oude postkaarten van de buurt, dialect, 
feesttradities, de school zelf, belangrijke plaatsen van natuur 
en cultuur, bekende personen,... - die de leerlingen maken als 
échte speurders. Een inventaris die je daarna ook kan 
gebruiken om je lessen omgevingsgericht(er) te maken. 
Interesse in zo'n traject op maat, met een pracht van een 
album als resultaat? Vraag de brochure aan of neem contact 
op!   
         

 

 

Erfgoedzorg in de Mijnstreek    

'Erfgoedzorg in de Mijnstreek' is de roepnaam voor een versterkte 
pijler in onze werking: het ondersteunen van collectiebeherende 
organisaties of verenigingen in het behoud en beheer van hun 
collectie cultureel erfgoed. Een hele mond vol! Eerder onderzoek 
toonde al aan dat de musea, heemkringen, verenigingen... in de 
Mijnstreek erg toegewijd zorg dragen voor de collecties die ze 
beheren. Door gebrek aan mensen, middelen, tijd of kennis wordt 
er echter weinig geregistreerd rond deze collecties.  

Om net daar te kunnen ondersteunen waar het nodig is, zet de 
Erfgoedcel vanaf 2011 extra in op 
'erfgoedzorg'. Collectiebeheerders uit de Mijnstreek krijgen, indien 
ze de registratie van hun collectie willen aanvatten, de nodige 
ondersteuning (uitleen van materiaal, opleiding, advies, maar 

  



ook de concrete hulp van een medewerker), die in samenspraak 
en afhankelijk van de noden wordt bepaald.    

De precieze aanpak en mogelijkheden schreef de Erfgoedcel neer 
in een brochure 'Erfgoedzorg in de Mijnstreek'. Indien je er nog 
geen in de bus kreeg, kan je er altijd nog eentje aanvragen via 
info@mijnerfgoed.be  of 089 811 412. 

 

  
       
  

Projectresultaten   

In 2010 ondersteunde de Erfgoedcel meer dan 10 lokale projecten 
uit de Mijnstreek. In de voorbije twee maanden kon je hier en daar 
proeven van interessante resultaten.  

Zo verscheen half december het langverwachte boek 'De Voort 
Op' onder zeer grote belangstelling. De Voort is een wijk van 
Heusden-Zolder en kent een kleurrijke geschiedenis. Via de foto's 
van bewoners duik je in een verleden van feesten en conflicten, 
facteurs en vroedvrouwen, bekende figuren en vermaarde feiten. 
Een hartverwarmed document voor iedereen die van de Voort 
afkomstig is of er nu woont.  

In Maasmechelen vond er in december een bijzonder concert 
plaats. Na het onderzoek 'Klanken uit het thuisland', over muzikaal 
erfgoed bij migrantenverenigingen in Maasmechelen, worden er een 
aantal concerten georganiseerd die net daar op inzoomen. Het 
Sloveense koor Slomsek zong niet alleen prachtig, er werd ook heel 
wat duiding gegeven bij de herkomst van de vereniging en de 
herkomst van het repertoire. Wordt vervolgd!  

 

 
Tijl van 

Limburg                              

Nieuwe lokale projecten  op stapel!  

Ook in 2011 zorgen de vele lokale projecten rond cultureel 
erfgoed in de Mijnstreek weer voor een gonzende drukte, 
zowel in de gemeentes van de Mijnstreek als bij de Erfgoedcel, 
die onderstaande projecten op diverse manieren ondersteunt. 

In Beringen zijn stadsdiensten en verenigingen volop bezig met 
Barak 15, een nieuwe ontmoetingsplek rond migratie en 
mijngeschiedenis. Daarnaast voert RIMO in de wijk Steenveld 
een onderzoek naar hoe vrouwen de migratie beleefd hebben -
 de (werkende) man integreerde zich immers helemaal anders 
dan de huisvrouw... Het Vlaams Mijnmuseum zet opnieuw in op 
mondelinge geschiedenis, gekoppeld aan een nieuwe 
museumpresentatie. 

In Heusden-Zolder bereidt men een erfgoed-toeristisch project 
voor rond Tijl van Limburg, een legendarische figuur waarvan 
het levensverhaal vandaag nog steeds enorm tot de verbeelding 
spreekt. Ook Circuit Zolder besteedt opnieuw aandacht aan 
haar rijke collectie. Dit keer zijn de programmaboekjes van 
voorbije races aan de beurt.  

In Houthalen-Helchteren gaan allochtone jongeren in 
Meulenberg verder op zoek naar roots en invloeden. 
Meulenberg is dit jaar bovendien de focus van 'wijk in de kijker', 



en ook rond het popgroepje 'the Grapes' (jaren '60-'70) uit die 
wijk wordt gewerkt. Ook de geschiedenis van een merkwaardig 
veldkruis tussen Houthalen en Zonhoven wordt 
gedocumenteerd.  

In Genk denken heel wat organisaties en diensten na over een 
soort multimediale tijdslijn om in de bibliotheek te integreren. 
Het Emile Van Dorenmuseum gaat de educatieve tour op. En de 
gebeurtenissen rond de staking en sluiting van de mijn van 
Zwartberg worden herdacht.  

In As denken we samen met de gemeente en de Sint-
Aldegondiskring na over een nieuwe invulling van het oude 
Molenhuis - op een steenworp van het lokale museum 't 
Mieleke.  

In Maasmechelen bereiden de mensen van het 
Karnavalmuseum een publieksvriendelijke nieuwe opstelling 
voor in een mooie nieuwe locatie. Verder zal niemand de 
feestelijkheden rond het honderdjarig bestaan van de tuinwijk 
van Eisden ontgaan! Vele vrijwilligers en organisaties zetten 
samen hun schouders onder de viering, maar ook onder de 
toekomst van hun cité. Door een tentoonstelling, een publicatie 
en een symposium zullen  de sporen uit het verleden een 
plaats krijgen.  

 

 

 

Reminisceren: grabbel - en babbeltas in de maak  

In de voorbije jaren kwamen we meermaals in aanraking met de 
methodiek van het reminisceren. Zo heeft het opbouwwerk in de 
Mijnstreek al veel ervaring met het ophalen van herinneringen in 
groep, als een manier om een band te creëren.  

Ook de Erfgoedcel kreeg al vele vragen binnen naar oude foto's 
of voorwerpen, kortom dingen om mee aan de slag te gaan bij 
groepen van mensen. Het verleden als een gespreksonderwerp 
dus, om de herinnering te stimuleren en sociale cohesie in 
groepen te versterken.  

Om die reden ontwikkelt de Erfgoedcel momenteel een 
laagdrempelige reminiscentiemethodiek, in de eerste plaats voor 
ouderen. Aan de hand van verschillende erfgoedthema's gaat 
men met mekaar in gesprek. Achteraf is er de mogelijkheid om 
de meest frappante herinneringen vast te leggen.  

Nog dit voorjaar zal de methodiek klaar zijn en kan je de 
'grabbel- en babbeltas' uitlenen bij de Erfgoedcel. Ben je 
geïnteresseerd, dan kan je nu al je gegevens achterlaten via 
info@mijnerfgoed.be  of 089 811 412. 

  
 

   
Kort nieuws  

Ook voor Erfgoeddag  - 1 mei, thema Armoe Troef - lopen de 
voorbereidingen volop. Ondanks heel wat grote evenementen in 



           
    

de streek zijn er weer heel wat deelnemers met verschillende 
invalshoeken. Hou zeker onze website én de volgende 
nieuwsbrief in het oog voor het programma.  

Onze 'Tafel voor één' , over logementshuizen in de Mijnstreek, is 
nog volop aan het rondreizen. Momenteel staan nog enkele 
locaties in Maasmechelen, Heusden-Zolder en Beringen op 
stapel. De tafel informeert, maar verzamelt ook anekdotes of 
contactgevens in verband met logementshuizen. Parallel voert 
de Erfgoedcel een onderzoek naar het leven in deze huizen. En 
wat ís nu precies dat 'cultureel erfgoed' van 
de logementshuizen... We houden u op de hoogte!  

 

  

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   

 

 

 

 

 

 


