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Beste lezer,  

Een nieuwe wind waait door de kantoren van de Erfgoedcel Mijn-Erfgoed! 
In december 2011 heeft Wendy Slenders wegens persoonlijke omstandigheden besloten 
om de Erfgoedcel Mijn-Erfgoed te verlaten. Door haar plotse vertrek zal de opvolging van 
haar taken en projecten tijdelijk intern worden opgevangen tot er een opvolger voor haar 
functie is aangesteld. We houden u via onze website en nieuwsbrief op de hoogte. 

Een nieuw gezicht bij de Erfgoedcel Mijn-Erfgoed 
In januari is Leen Roels als inhoudelijk coördinator bij de Erfgoedcel begonnen (als 
opvolging van Katrien Schaerlaekens). Wie is Leen Roels?  
Zij stelt zichzelf hieronder even voor: 

“Mijn kennismaking met erfgoed begon tijdens de opleiding geschiedenis aan de Universiteit 
van Gent. Ik ontdekte boeiende verhalen over beide wereldoorlogen, arm Vlaanderen, wevers 
en spinsters. Al snel werd me duidelijk dat de zogenaamde ‘history from below’, de geschiedenis 
van en over de gewone man en vrouw, me het meeste boeide. Ik was dan ook opgetogen toen 
ik aan de universiteit van Maastricht mocht werken aan een onderzoek over mijnwerkers in de 
Luikse mijnen. Jaren van onderzoek resulteerden in een aantal artikelen over vrouwen en 
gastarbeiders in de mijnen, het arbeidsverloop en de Kolenslag en daarop hoop ik dit jaar te 
doctoreren/promoveren. Verder werkte ik aan een onderzoek naar de sociale effecten van de 
mijnsluitingen in internationaal perspectief en was ik met veel plezier projectmedewerker in het 
Mijnverleden project in Nederlands Limburg. 
 Ik begin dan ook met veel enthousiasme aan deze nieuwe uitdaging en hoop het boeiende 
erfgoed en de actoren in de Mijnstreek goed te leren kennen”. 
 
Leen is bereikbaar op leen@mijnerfgoed.be of 089-811 412. 

 
Jong leven! 
Op 17 december 2011 is onze oud-collega Katrien bevallen van een gezonde dochter 
genaamd Heleen. Felicitaties zijn welkom op het adres van de Erfgoedcel; wij bezorgen ze 
aan de verse mama en dochter! 
 

Verder vindt u hier meer informatie over komende activiteiten waar de Erfgoedcel aan 
meewerkt en interessante workshops. 

Veel leesplezier! 

Erfgoedcel Mijn-Erfgoed 
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Erfgoeddag 2012: Helden! 

Op 22 april 2012 is het weer zover: het Erfgoed in de 
Mijnstreek wordt weer in het zonnetje gezet.                           
Dit jaar zal het thema ‘Helden’ voor heemkringen, musea en 
andere organisaties in de Mijnstreek aanleiding zijn om 
tentoonstellingen, debatten, demonstraties, rondleidingen en 
wandelingen te organiseren rond hun regionale helden.  
Denk aan Andre Dumont, de ontdekker van het steenkool in de 
Limburgse Kempen, denk aan de strijders die de 
onafhankelijkheid van België in 1830 bevochten, en wederom 
de strijders van de Eerste en Tweede wereldoorlog.  
Denk ook aan de harde werkers in de put die gevaarlijk werk 
onder de grond deden of hun vrouwen die vanuit een vreemd 
land naar hier kwamen omdat hun man in de put werkte. Of 
denk aan onze ruimtevaarthelden die het universum 
verkenden… 
Genoeg inspiratie om Erfgoeddag 2012  tot een bijzondere 
beleving in de Mijnstreek te maken! 
De lijst met deelnemers aan Erfgoeddag in de Mijnstreek zal 
worden opgenomen in de landelijke campagne van Faro voor 
Erfgoeddag, en daarnaast zal de Erfgoedcel Mijn-Erfgoed ook 
dit jaar weer een lokale brochure voor de Mijnstreek 
uitbrengen. Deze kunt u begin april verwachten! 

 
 

 

  

 
Manifesta 9: een manifest voor de Mijnstreek 
 
Manifesta is dé reizende Europese Biënnale voor 
Hedendaagse Kunst. Om de twee jaar organiseert Manifesta 
op een nieuwe locatie in Europa een grootse tentoonstelling 
voor hedendaagse kunst. Deze zomer strijkt Manifesta neer in 
Limburg…  
 
Manifesta 9 vindt van 2 juni tot 30 september 2012 plaats op de 
site van de voormalige steenkoolmijn in Waterschei, Genk. 
Curator Cuauhtémoc Medina (Mexico-City) ontwikkelde een 
concept voor Manifesta 9 dat inspeelt op de sociale en 
maatschappelijke impact van het recente mijnverleden in 
Limburg.  
 
Uniek voor deze editie van de Manifesta is dat er voor de 
eerste keer in de geschiedenis van Manifesta niet alleen 
hedendaagse kunst zal worden getoond.  Ook lokaal erfgoed 
dat de mijnindustrie ons naliet zal op een verrassende, 
innovatieve manier worden voorgesteld aan zowel het lokale 
als internationale publiek. 
Samen met de Manifesta organiseert de Erfgoedcel Mijn-
Erfgoed een symposium over de toekomst van het erfgoed in 
de Mijnstreek, om te komen tot een Manifest om het zo 
typerende erfgoed voor de Mijnstreek voor de toekomst veilig te 
kunnen stellen! 
 
 



 

„Met  passie voor de Mijnstreek'  

Er zijn in de Mijnstreek veel verschillende individuen die sinds 
tientallen jaren het mijnerfgoed en –verhaal voor de 
toekomstige generaties veilig stellen. De Erfgoedcel heeft 
opdracht gegeven voor het maken van een documentaire over 
een aantal ‘coryfeeën’ en sleutelfiguren in de Mijnstreek, die 
hun passie voor de Mijnstreek blootleggen. De documentaire 
zal o.a. op Manifesta 9 vertoond worden. 
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Onderzoek naar internationale mijnwerkerscultuur 

De Erfgoedcel Mijn-Erfgoed wil een onderzoek initiëren naar 
een aantal elementen van immaterieel cultureel erfgoed in de 
Belgisch Limburgse Mijnstreek, en dit in een internationaal en 
intercontinentaal perspectief. De aanleiding voor dit initiatief 
was een uiting van internationale solidariteit: de contacten 
tussen actoren in de Limburgse Mijnstreek en de mijnwerkers 
die in Chili ondergronds vastzaten.  
 
Verschillende aspecten van mijnwerkersgeschiedenis zullen 
onder de loep genomen worden: het verenigingsleven, de 
bedrijfscultuur, het dagelijks leven, onderwijs, wooncultuur, … 
In eerste instantie zal het onderzoek zich richten op een 
vergelijking tussen de 7 mijnzetels in de eigen Mijnstreek. 
Vervolgens zal de vergelijking breder getrokken worden naar 
andere landen in Europa en in een laatste stadium zal 
eventueel ook intercontinentaal vergeleken worden.  
 
Op dit moment wordt hard gewerkt aan een onderzoeksplan en 
op korte termijn wordt er naar een onderzoeker gezocht.  

 

   
 

 

 
 

    

 
Workshop “Het dagelijks leven tijdens de Eerste Wereld-
oorlog” 

Ben jij op zoek naar een gepaste insteek om Wereldoorlog I in 
jouw gemeente onder de aandacht te brengen? Dan raden we 
je deze workshop aan waar je inspiratie, ideeën en praktische 
tips aangereikt krijgt voor een hedendaagse, maar respectvolle 
omgang met het thema ‘100 jaar Groote Oorlog’.  

Deze workshop duurt een halve dag en wordt op 29 maart 
gehouden in het Rijksarchief aan de Bampslaan 4 in Hasselt. 
Deelnemen is gratis, maar inschrijven is verplicht (beperkte 
capaciteit). Zie de website: http://iv.vlaanderen.be/2014-18. 

 

 

http://iv.vlaanderen.be/2014-18


   

    

     

 
Workshop: „Hoe schrijf ik een goed projectvoorstel‟ 

Het schrijven van overtuigende projectdossiers –onder meer 
voor het aanvragen vaneen subsidie – vraagt nogal eens wat 
extra energie en voorbereiding. Nochtans is een goed dossier 
essentieel om subsidie te kunnen verkrijgen. De workshop gaat 
dan ook dieper in op een aantal praktische aspecten.  

Deze workshop wordt georganiseerd door het PCCE en vindt 
plaats op 15 februari a.s. van 10.00-16.30u in Het Stadsmus, 
Guido Gezellestraat 2 in Hasselt. Deelname is gratis, 
aanmelden uiterlijk 8 februari bij amilkers@limburg.be. 

 

   
 

  

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 
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