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Beste lezer, 

In deze nieuwsbrief opnieuw veel aandacht voor activiteiten in het kader van de herdenking 

van de Eerste Wereldoorlog. Ditmaal zijn het de gemeentes As, Genk en Heusden-Zolder die 

stuk voor stuk interessante tentoonstellingen presenteren. Ook de tentoonstellingen in 

Houthalen en Maasmechelen zijn nog te bezoeken. Tevens de aankondiging van twee 

tentoonstellingen in het kader van 50 jaar migratie: de fototentoonstelling van de Turkse 

Unie en de tentoonstelling Dakira over 50 jaar Marokkaanse migratie van de Federatie voor 

Marokkaanse Verenigingen. Op 16 november gaat dan nog in het Emile Van Dorenmuseum de 

tentoonstelling open over schilder Tysmans: een samenwerking met de stad Genk, de 

gemeente Houthalen-Helchteren en de erven van de schilder. Kortom: voor elk wat wils! 

                                                                              

Verder een terugblik op een succesvolle shift-X conferentie en 50 jaar Agios Dimitrios in 

Maasmechelen en een uitnodiging voor twee inspiratiedagen: één voor reuzenliefhebbers, een 

andere voor bezielers van het erfgoed van harmonieën en fanfares. Ook presenteren we een 

interessante publicatie over historische ecologie, gerealiseerd door het Regionaal Landschap 

Lage Kempen en het boek ‘Beringen-Mijn – Mijn leven in de Cité’ in kader van het project 

Straat in de Kijker. 

Houd sowieso onze website en Facebookpagina in de gaten, daarop posten we regelmatig een 

aankondiging, verslag, oproep of een interessant weetje.   

Veel leesplezier gewenst! 

Erfgoedcel Mijn-Erfgoed  

 

  



  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

   

   

  

  

  

 

 

  

   

WO I Herdenkingsprojecten in de Mijnstreek 

Tentoonstelling ‘WO I in As’, Sint-Aldegondiskerkje, tot en 

met 30 november 

Als stenen konden spreken, zouden die waarmee de Kolonie van 

As gebouwd is, boeken vol kunnen vertellen. De gebouwen zijn 

bijna 100 jaar oud en vinden hun oorsprong in 1916: Duitsland 

beslist om op de 105 ha een militair vliegveld te bouwen. Het 

witte hoofdgebouw deed dienst als de mess voor officieren. Na 

de oorlog maakt het Belgisch leger er een militaire vliegschool 

voor piloten van. 

In het kader van 100 jaar oorlog, organiseert de gemeente As 

een (moderne) tentoonstelling in het Sint-Aldegondiskerkje van 

grote canvasdoeken waarop foto’s staan van oude postkaarten 

van de Kolonie. De Sint-Aldegondiskring uit As levert oude Duitse 

stafkaarten van het terrein, een ‘ reiseschein’, fotomateriaal en 

andere documentatie uit de Eerste Wereldoorlog…etc. Er zal ook 

een maquette van het oorspronkelijke vliegveld (gebouwd door 

Theo Venken) en de bijhorende infrastructuur worden getoond en 

enkele beeldjes van vliegtuigen van de plaatselijke kunstenares 

Julia Berger worden tentoongesteld. 

De tentoonstelling wordt geopend op zaterdag 15 november en 

zal 3 weekends geopend zijn tot en met 30 november (op 

zaterdag van 14 tot 17 uur en op zondag van 10 tot 12 uur en 

van 14 tot 17 uur). Voor alle bezoekers die de tentoonstelling 

komen bezoeken ligt een kleine attentie te wachten… 

Tentoonstelling ‘Genk in de Groote Oorlog’, 

Stadsbibliotheek, tot eind december 

Vzw Heemkring Heidebloemke herdenkt 100 jaar Groote Oorlog 

in Genk. De totstandkoming van de tentoonstelling en bijhorende 

publicatie werd ondersteund door de Erfgoedcel. De 

tentoonstelling opent op zaterdag 8 november om 14 uur in de 

lokalen van de Heemkring, Stadbibliotheek Genk. Tevens wordt 

het boek ‘Genk in de Groote Oorlog’ voorgesteld (verkoopprijs € 

20). De tentoonstelling is nog te bezoeken tot eind december 

tijdens de openingsuren van de bibliotheek. 

Ook is er op vrijdag 7 november de lyrische evocatie ‘Oorlog 

stinkt’ door theatergroep Suczes, om 20 uur in de 

stadsschouwburg (toegangsprijs € 5) en nadien de voorstelling 

van de dichtbundel ‘WOI in verzen’. 

Tentoonstelling ‘Wereldoorlog 14-18’, Museum 

Woutershof, Zolder 

In het kader van de herdenking van Wereldoorlog I opent 

Heemkring Zolder in Museum Woutershof een nieuwe opstelling, 

met steun van de Erfgoedcel. De gemeente Zolder bleef tijdens 

deze grote oorlog grotendeels gespaard van verwoestingen en 

baldadigheden. Het leed van de inwoners was in grote mate 



gerelateerd aan de frontsoldaten en de weggevoerden. Daarom 

is er in deze tentoonstelling ruim aandacht voor alle oud-strijders 

en weggevoerden. De tentoonstelling wordt geopend op dinsdag 

11 november, wapenstilstand, om 17 uur. Iedereen is van harte 

welkom! Daarna is ze nog te bezoeken op afspraak: 011 53 35 

66 - 0475 35 39 13. 

Locatie: Museum Woutershof, Dekenstraat 28, 3550 Heusden-

Zolder 

Tentoonstelling ‘Maasmechelen en De Groote Oorlog’, CC 

Maasmechelen, nog tot 19 december 

Vertrekkend vanuit het historische kader van de Groote Oorlog 

en de gebeurtenissen aan het front, gaat de tentoonstelling 

dieper in op het dagelijkse leven tijdens de bezetting in 

fusiegemeenten Maasmechelen en eert de tentoonstelling de 

Maasmechelse gesneuvelden. Op woensdag 5 november geeft 

professor Luc De Vos ook een lezing over het thema. Meer info 

via: www.ccmaasmechelen.be  

 

Tentoonstelling ‘Sporen van de Groote Oorlog’ in 

Houthalen  

Heemkring De Klonkviool. De tentoonstelling is nog tot en met 

16 november elke zondag van 14 tot 17 uur gratis te 

bezoeken. Het bijhorend boek en een kerkhofgids zijn 

verkrijgbaar bij de heemkring en de bibliotheek van Houthalen-

Helchteren. 

  

 

  

   

Tentoonstelling Turkse Unie van België       

Op zaterdag 25 oktober opende de fototentoonstelling over 50 

jaar migratie van de Turkse Unie van België:  ‘De tijd staat niet 

stil…’ Deze is nog tot vrijdag 31 oktober gratis te bezoeken in 

het C-Mine Cultuurcentrum, telkens van 10 tot 17 uur. 

  

 

  

  

  

  

  

Dakira, tentoonstelling over 50 jaar Marokkaanse 
migratie, C-Mine Cultuurcentrum Genk  

Op 17 februari 2014 was het precies 50 jaar geleden dat België 

en Marokko een bilateraal akkoord ondertekenden om 

werknemers vanuit Marokko naar België te halen. Ze werden 

onder meer ingezet in de steenkoolindustrie. Naar aanleiding van 

dit gouden jubileum lanceert de Federatie van Marokkaanse 

Verenigingen in samenwerking met haar leden en partners 

waaronder Erfgoedcel Mijn-Erfgoed de reizende tentoonstelling: 

http://www.ccmaasmechelen.be/


'Dakira, 50 jaar Marokkaanse migratie'. 

De organisatoren vertellen hierin het brede verhaal van 50 jaar 

Marokkaanse aanwezigheid in België. Verschillende thema's 

worden aangekaart: het migratietraject vanaf het vertrek, de 

arbeidsplaatsen, de zoektocht naar huisvesting, het 

verenigingsleven, de reis naar Marokko en de tradities komen 

uitgebreid aan bod. Getuigenissen, illustraties en voorwerpen 

doen de geschiedenis herleven. De tentoonstelling opent op 

vrijdag 7 november om 20 uur bij het C-Mine Cultuurcentrum 

in de polyvalente zaal en is daarna nog gratis te bezoeken tot 

woensdag 24 december, van 10 tot 17 uur. Er is ook de 

mogelijkheid tot een gegidste rondleiding voor groepen (€ 30). 

Meer info: Jolijn van Eenoo - 03 204 10 10 - jolijn.vaneenoo@fmv-

vzw.be. 

Tegelijkertijd opent ook de fototentoonstelling ‘Les Gazelles’ van 

Malou Swinnen in de Galerie. Zij portretteerde Marokkaanse 

meisjes en jonge vrouwen. 

   

 

  

  

Tentoonstelling in het Emile Van Dorenmuseum: Jos 

Tysmans (◦1893-†1974), 16 november 2014 tot 1 
maart 2015   

Deze winter brengt het Emile Van Dorenmuseum een 

tentoonstelling met het werk van Jos Tysmans. Tysmans werd 

geboren in Hemiksem. Tijdens de Eerste Wereldoorlog was hij 

brancardier aan het IJzerfront. Hij maakte er aangrijpende 

schetsen. Na de oorlog verhuisde hij naar Sint-Truiden waar hij 

onderwijzer werd. Vanaf 1927 besloot hij zich voltijds met zijn 

schilderkunst bezig te houden. Hij was een autodidact. Tysmans 

is vandaag vooral bekend als landschapschilder, waarvoor hij zijn 

geboortegrond aan de Schelde, Haspengouw en later ook de 

Kempen opzocht. Maar hij schilderde ook portretten, stillevens 

en kerkinterieurs. Sinds 1985 beheert de gemeente Houthalen-

Helchteren een legaat, bestaande uit 59 werken van Tysmans. 

De tentoonstelling brengt een selectie uit het legaat, aangevuld 

met werken bewaard in familiebezit. 

Speciale Kerstactiviteit 

Jos Tysmans baatte vanaf 1926 samen met zijn vrouw een 

kunst- en boekhandel uit in Sint-Truiden. Het uitbundig versieren 

van de etalage tijdens de kerstperiode werd er al snel een 

traditie en Jos Tysmans zorgde voor de nodige decoratie. Voor de 

tentoonstelling wordt het originele decoratiemateriaal van zolder 

gehaald en opgesteld in het museum. Op zondag 21 en 28 

december vieren we kerst met alle bezoekers, onder het genot 

van een glaasje en een babbel. 

 

Praktische info: 

Datum: 16 november 2014 tot en met 1 maart 2015, elke 

mailto:jolijn.vaneenoo@fmv-vzw.be
mailto:jolijn.vaneenoo@fmv-vzw.be


zondag open van 14 -18 uur. 

Locatie: Emile Van Dorenmuseum, Henri Decleenestraat 21, 

3600 Genk. Kosten: Gratis toegankelijk. 

De tentoonstelling Jos Tysmans is een project van het Emile Van 

Dorenmuseum en de stad Genk, in samenwerking met de 

gemeente Houthalen-Helchteren en Erfgoedcel Mijn-Erfgoed. 

  

 

  

  

  

Terugblik Shift-X conferentie 

In Genk vond op 15 oktober de eindconferentie van het Europese 

project 'Shift-X. Employing cultural heritage as promoter in the 

economic and social transition of old-industrial regions' plaats. 

Belgische partner in het project is Stebo vzw. Tijdens de 

conferentie presenteerden de projectpartners ook hun 'European 

Strategy for Promotion of Industrial Heritage'. Dit document 

roept de nationale en Europese overheden op om het industrieel 

erfgoed prominent én permanent op de agenda te plaatsen en 

focust op drie thema’s: de samenwerking tussen alle 

stakeholders rond industrieel erfgoed, de bewaring en het 

gebruik van het industrieel erfgoed en de ontwikkeling van een 

positievere beeldvorming rond industrieel erfgoed. 

De Erfgoedcel ondersteunde mee de organisatie van het 

symposium en ondertekende ook deze 'European Strategy' voor 

het industriële erfgoed. 

Het document is te downloaden via 

http://www.etwweb.live.statik.be/sites/default/files 

/images/inline/shift_x_european_strategy_en.pdf 

 

  

 

    

   

Terugblik 50 jaar Agios Dimitrios 

In het weekend van 24 tot 26 oktober werd uitbundig het 50-

jarig bestaan van de Griekse kerkgemeenschap Agios Dimitrios 

gevierd. Het erfgoed kwam in alle aspecten aan bod: in de 

fototentoonstelling, in de muziek van het Byzantijnse koor, in de 

dans van de groep Kariatides, in de hapjes en in de verhalen en 

gesprekken van de veeltallig opgekomen gemeenschapsleden en 

sympathisanten. Binnenkort verschijnt ook nog het bijhorende 

fotoboek. 

Meer info via: Foffi Mavrakis, tel. 0496 - 72 51 57,  

fmavrakis@hotmail.com.  

 

   

 

http://www.etwweb.live.statik.be/sites/default/files%20/images/inline/shift_x_european_strategy_en.pdf
http://www.etwweb.live.statik.be/sites/default/files%20/images/inline/shift_x_european_strategy_en.pdf
mailto:fmavrakis@hotmail.com


  

  

  

Publicatie ‘Historische ecologie in Limburg – De 
laatste getuigen… geheugen van het landschap’ 

De Erfgoedcel ondersteunde sinds 2011 dit project dat 

uitgevoerd werd door het Regionaal Landschap Lage Kempen 

i.s.m. de VUB. Deze publicatie werd gepresenteerd op de 

Landschapscontactdag jongstleden en is gebaseerd op historisch-

ecologisch onderzoek, waarin de oude landbouw-, veeteelt- en 

visserijtechnieken centraal staan, evenals de sporen ervan in het 

landschap en de bijbehorende verhalen. De informatie werd 

verworven door literatuur- en bronnenonderzoek (oude foto’s, 

filmbeelden, archiefmateriaal,…) maar tevens via de methodiek 

van mondelinge geschiedenis (interviews met getuigen uit eerste 

en tweede hand). 

De publicatie werd in beperkte oplage uitgegeven en is 

ondertussen een waar collectors item geworden. Er is een 

exemplaar van de publicatie (in 4 delen – inleiding – Hoge 

Kempen – Bosland en De Wijers) te vinden in de openbare 

bibliotheken van de mijngemeenten. De publicatie is ook digitaal 

te downloaden via: http://www.rllk.be/publicaties/overige-

publicaties/. 

De bijhorende bundels met getranscribeerde interviews worden 

niet openbaar gemaakt. Deze zijn wel, op aanvraag, door 

onderzoekers bij het RLLK of bij ons te raadplegen. 

   

 

  

  

Boekvoorstelling ‘Beringen-Mijn – Mijn leven in de 
Cité’  

In kader van het project ‘Straat in de Kijker’ wordt op zondag 2 

november 2014 tussen 10 en 17 uur in de Sint-Denijs Gildezaal 

op de Beverlosesteenweg het bijhorende boek voorgesteld. Een 

pracht van een naslagwerk waar door de werkgroep onder leiding 

van RIMO Beringen, in opdracht van de Stad Beringen en met 

ondersteuning van de Erfgoedcel maandenlang keihard aan 

gewerkt is! Geïnteresseerden die het boek nog niet besteld 

hebben, kunnen vanaf 2 november een exemplaar aankopen, 

zolang de voorraad strekt. Om zeker een fotoboek te hebben, 

kunt u nog tot 31 oktober een exemplaar bestellen aan 18 euro 

bij: Dagbladhandel Laenen, Koolmijnlaan 247 te Beringen-Mijn. 

   

 

  

  

Federatiedag Reuzen in Vlaanderen op zaterdag 15 
november, Deurne 

Op zaterdag 15 november zal om 13.30 uur de tweede 

federatiedag van Reuzen in Vlaanderen doorgaan in het 

Districtshuis van Deurne. Naast de gebruikelijke toespraken zal 

hier ook het Meerjarenplan Reuzen in Vlaanderen vzw door de 

heer Johan Vencken (algemeen voorzitter) worden voorgesteld. 

Ook zal LECA vzw de inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed 

http://www.rllk.be/publicaties/overige-publicaties/
http://www.rllk.be/publicaties/overige-publicaties/


toelichten. Ter afsluiting van de middag wordt de eerste 

Reuzenkalender van Reuzen in Vlaanderen vzw voorgesteld. 

Deelname aan de Federatiedag is gratis maar u wordt vriendelijk 

verzocht zich in te schrijven via e-mail met vermelding van het 

aantal personen op federatiedag@reuzeninvlaanderen.be. 

Meer info: 

http://www.reuzeninvlaanderen.be/site/nl/nieuws/voorstelling-

reuzenkalender-2015. 

  

 

  

  

Inspiratiedag erfgoed voor harmonies, fanfares en 

brassbands op zaterdag 22 november, 
Stadarchief Diest 

Een dag boordevol praktische tips, georganiseerd door Resonant, 

expertisecentrum muzikaal erfgoed en het Stadsarchief van 

Diest. Verschillende sprekers komen hun ervaringen delen in de 

vorm van praktijkvoorbeelden, do’s-and-don’ts. Voor iedereen 

die het erfgoed van zijn harmonie, fanfare of brassband een 

warm hart toedraagt. Ook heemkundige kringen die materiaal 

van dergelijke verenigingen bewaren, kunnen aansluiten. 

Deelnemen kost € 10 (lunch inbegrepen). Omwille van het 

beperkte aantal plaatsen is inschrijven verplicht. Stuur een 

mailtje met je naam en de vereniging(en) waarvan je lid bent 

naar heidi.moyson@resonant.be of bel haar op het nummer 016 - 

32 99 55 (kantooruren). 

Meer info: http://www.muzikaalerfgoed.be/nieuws/22-09-

2014/tweedeinspiratiedagvoorhafabraverenigingen. 

      

 

  

  

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, 
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 

info@mijnerfgoed.be 
www.mijnerfgoed.be  
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