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Erfgoeddag op zondag 24 april!

Meer dan 35 activiteiten gratis te bezoeken in As, Beringen, Genk, Heusden-Zolder,
Houthalen-Helchteren en Maasmechelen!
Binnenkort is het weer zover: Erfgoeddag! Verenigingen en gemeenten steken dan opnieuw
de handen uit de mouwen om te presenteren hoe rijk en divers het erfgoed in onze
Mijnstreek is! Erfgoedcel Mijn-Erfgoed coördineert en ondersteunt deze activiteiten.
Diverse tentoonstellingen, workshops, demonstraties, lezingen, … laten het publiek kennis
maken met het thema ‘rituelen’. Rituelen zijn van alle tijden en overal ter wereld duiken ze
op. Iedereen kent ze ook en koestert er wel een paar – hoogstpersoonlijke of publieke. Maar
wat zijn rituelen precies en waarom zijn ze zo krachtig en betekenisvol? Het thema wordt in
de Mijnstreek weer boeiend uitgewerkt: onder meer rondleidingen op de voormalige
mijnterreinen, unieke kerkbezoeken, een musical en dansworkshop, koningschieten en een
heuse reuzendoop!
Genoeg redenen dus om een spannend parcours uit te stippelen en te proeven van ons
erfgoed. We hopen jullie te ontmoeten op één van de activiteiten!
Het volledige programma is terug te vinden in de brochure die huis-aan-huis werd bezorgd en
te verkrijgen is bij de deelnemers en in de bibliotheken, cultuurcentra en toeristische diensten
van de Mijnstreek. Op onze website: www.erfgoedcelmijnerfgoed.be/erfgoeddag/ is ze ook te
raadplegen.

In het midden van de brochure is een handige kaart opgenomen met een overzicht van alle
activiteiten en is in één oogopslag te zien wat je allemaal kan doen en bezoeken. Wie nog
graag een papieren brochure ontvangt stuurt een mailtje met adresgegevens naar
info@mijnerfgoed.be.
Meer info:
Erfgoedcel Mijn-Erfgoed
E. Coppéelaan 87
3600 Genk
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

