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Mijn-Erfgoed geeft een groot erfgoedfeest op zondag 15 juni 2014!

Op zondag 15 juni 2014 geeft Erfgoedcel Mijn-Erfgoed een groot erfgoedfeest in de
Barenzaal, C-Mine.
Aanleiding van dit feestelijke gebeuren is de 7de verjaardag van de Erfgoedcel. In die
voorbije 7 jaren werden er fantastische projecten gerealiseerd in de Mijnstreek
(gemeenten As, Beringen, Genk, Heusden-Zolder, Houthalen-Helchteren en
Maasmechelen), op initiatief of met ondersteuning van de Erfgoedcel. Zo werden er
samenwerkingsverbanden gesmeed met de heemkundige kringen en professionele en
niet-professionele erfgoedbeheerders in elk van de 6 mijngemeenten, maar werd er ook
intensief samengewerkt onder meer met verschillende organisaties van
buurtopbouwwerk, lagere en middelbare scholen in de Mijnstreek en vele socio-culturele
verenigingen, steeds met aandacht voor duurzaamheid, innovatie en experiment, om zo
ongewone gemeenschappen in contact te brengen met erfgoed en erfgoedwerking in een
maatschappelijke en hedendaagse context te plaatsen. Er wordt tijdens dit feest
eveneens vooruitgeblikt naar de volgende beleidsperiode van 6 jaren en naar de
toekomstige uitdagingen die in het nieuwe plan uitgetekend staan.

Op dit erfgoedfeest wil de Erfgoedcel nog meer mensen laten kennis maken met het
uiterst boeiende en zeer diverse erfgoed uit de Mijnstreek. Wie een bezoekje brengt aan
de Barenzaal op 15 juni vanaf 14:00u, kan een uitgebreide tentoonstelling bezoeken met
erfgoedschatten uit de Mijnstreek, lezingen en workshops over uiteenlopende
onderwerpen bijwonen, genieten van een hapje en drankje uit de streek, en als top of
the bill, plaatsnemen op een échte kameel en een retro-schoolfoto laten nemen, zoals in
de jaren ’50 en ’60 frequent gebeurde in de Vlaamse basisscholen. Daarnaast zal er een
preview gegeven worden van enkele nieuwe projecten die in het najaar gelanceerd zullen
worden. Voor kinderen wordt een bezoek aan de tentoonstelling op kindermaat voorzien
en workshops op verschillende tijdstippen. Zo kunnen de jongste erfgoedliefhebbers zelf

hun reus in elkaar knutselen!

Kortom, het wordt een niet-te-missen ontspannend maar ook leerrijk event voor jong en
oud, erfgoedkenner en erfgoedleek!
Praktisch:
Dit erfgoedfeest vindt plaats op zondag 15 juni 2014, 14:00u – 18:00u en is voor
iedereen gratis toegankelijk.
Locatie: Barenzaal, C-Mine.
De kameel is aanwezig tussen 15:00u – 18:00u.
De tentoonstelling vindt plaats op de gelijkvloerse verdieping en is vrij te bezoeken.
Bookshop met boeken, CD’s en DVD’s over en uit de Mijnstreek.
Springkasteel, creahoek voor kinderen, workshops voor kinderen (6-12 jaar) “Maak je
eigen reus”.
Interactieve standjesmarkt met vzw Het Vervolg, Linking Generations, Stebo, het
Provinciaal Centrum voor Cultureel Erfgoed, Unie van Turkse Verenigingen, Turkse Unie
van België, Citévolk Spreekt en ’t Oude Grimbiaca.
Lezingen:
- “Limburg Siert en Viert”, over versierde voortuintjes door het Limburgs Volkskundig
Genootschap
- “Reuzenerfgoed” door de reuzengilde van de Kluizenaar van Bolderberg
- “Erfgoed van schutterijen” door de schutterij Sint-Sebastiaan uit As

-----------Erfgoedcel Mijn-Erfgoed werkt sinds 2007 een integraal en geïntegreerd erfgoedbeleid uit
voor de 6 voormalige mijngemeenten, As, Beringen, Genk, Heusden-Zolder, HouthalenHelchteren en Maasmechelen, met ondersteuning van de Vlaamse overheid.
Contact:
Erfgoedcel Mijn-Erfgoed
C-Mine - Evence Coppéelaan 87
3600 Genk
info@mijnerfgoed.be
tel. 089 811 411
https://www.facebook.com/ErfgoedcelMijnErfgoed
www.mijnerfgoed.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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