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Beste lezer, 

 
Misschien heeft u al vakantie of vertrekt u binnenkort 

op vakantie: een mooie gelegenheid om eens rustig het 

erfgoednieuws uit de Mijnstreek door te nemen! In deze 

nieuwsbrief leest u alles over een aantal toekomstige 

activiteiten, maakt u kennis met een nieuwe 

projectmedewerker, en krijgt u verslag van een aantal 

voorbije projecten. 

 

In de zomermaanden kan u ook bij ons terecht voor vragen en 

ondersteuning. Wilt u er zeker van zijn dat er iemand is om u 

te woord te staan, bel of mail dan eerst even. Van maandag 

15 augustus tot en met vrijdag 26 augustus sluiten wij even 

de deuren. Vanaf maandag 29 augustus staan we weer 

paraat! 

 
Houd sowieso onze website en Facebookpagina in de 
gaten, daarop posten we regelmatig een aankondiging, 
verslag, oproep of een interessant weetje. 
eel leesplezier en een mooie zomer gewenst! 

 
Erfgoedcel Mijn-Erfgoed 

 

 
Schrijf je nu in voor de infosessies naar aanloop 
van Erfgoeddag 2017 met als thema Zorg 

 
Voordat je de zon opzoekt, maken we je graag warm voor 

een nieuwe editie van Erfgoeddag. Op zondag 23 april 2017 

staat deze dag helemaal in het teken van Zorg. Dit thema 

kan je op diverse manieren interpreteren: je kan 

toenadering zoeken tot de zorgsector. Zo is dementie een 

van de belangrijkste maatschappelijke uitdagingen van 

onze tijd. Op lokaal vlak kunnen erfgoedinstellingen heel 

wat betekenen voor de reminiscentiewerking. En 

Erfgoeddag is dan hét uitgelezen moment om bruggen 

tussen erfgoed- en zorgsector te slaan en te versterken! 

Ook de geschiedenis van de zorg zelf kan aan bod komen. 

Is het mogelijk de geschiedenis van de lokale 

zorginstellingen te achterhalen? Welke soorten zorg 

bestonden er? Hoe werd de zorg geregeld vooraleer de  



 
 
overheid van alles ging voorzien? Tot slot kan het thema 
ook ingevuld worden als erfgoedzorg: op welke manier 
zorgen jullie voor het cultureel erfgoed, welke uitdagingen 
en problemen komen daarbij kijken? 

 
Om jou en de organisaties in je buurt op de rails te zetten 

bij de vormgeving van je Erfgoeddagactiviteit ben je van 

harte welkom op de gratis infosessies op deze drie sporen. 

Na het bijwonen van een infosessie weet je hoe je 

activiteiten kan inschrijven, welk promotiemateriaal er in de 

aanbieding is en hoe je je activiteit inhoudelijk vormgeeft. 

Schrijf gerust in voor meerdere sessies, ze gaan telkens 

door in de namiddag: 

 
• Spoor 1: Focus welzijn en gezondheid - 

Maandag 3 oktober | WZC Immaculata, Dorpsstraat 
58, Overpelt.  

 

• Spoor 2: Focus erfgoed van de zorg - Donderdag 
6 oktober | Abdoksite Herkenrode, Herkenrodeabdij 4, 
Hasselt.  

 

• Spoor 3: Focus cultureel-erfgoedzorg -   
Voor dit spoor kan je een infosessie volgen in 
Antwerpen, Brussel of Gent. 

 
Kijk voor meer informatie op:  

http://www.faronet.be/erfgoeddag/nieuws/schrijf-je-nu-

in- voor-de-infosessies-naar-aanloop-van-erfgoeddag-

2017- met-als-them. 

 
Ook als Erfgoedcel voorzien we zoals elk jaar 

ondersteuning. Heb je een idee, wil je graag ondersteuning 

bij het inschrijven? Neem dan contact met ons op! Wil je 

komende editie eens creatief uit de hoek komen? Op zoek 

naar een wat andere insteek voor je activiteit? Laat het ons 

dan ook zeker weten: we voorzien dan misschien wel een 

extra vorming. Meer info:  leen@mijnerfgoed.be of 089 811 

412. 

 

 
Herdenking verongelukte Engelse soldaten 
in Koersel, Beringen 

 
Op 26 juli aanstaande is het 75 jaar geleden dat in Koersel 

een Engelse bommenwerper is neergestort. Hierbij zijn 5 

bemanningsleden omgekomen. Door de heer Jan Caubergs 

werd samen met vrienden het “Comité Engelse 

oorlogsgraven” in Koersel opgericht. Op 26 juli a.s. houden 

zij dan ook een herdenkingsmoment bij de graven van de 

toen gesneuvelde Engelse soldaten. De herdenking vindt 

plaats om 11 uur in de voormiddag, te Kerkhof Koersel (Pieter 

Vanhoudtstraat, Beringen). 
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Voorstelling projectmedewerker Verzamelingen 

 
Op 15 juni jongstleden startte een bijzondere verzamelaar 

bij ons, Pieter Neirinckx. Een oude bekende, want hij 

verving vorig jaar reeds enkele maanden coördinator Leen 

Roels. Pieter zal de komende 5 maanden als 

projectmedewerker in het project ‘Limburg verzameld/t’ de 

verzamelingen in 
 
Limburg verder in kaart brengen en onderzoeken. Pieter houdt 

kantoor op Erfgoedcel Mijn-Erfgoed in Genk, is telefonisch op 

0479 51 35 83 te bereiken of via e-mail op  

pieter@limburgverzameldt.be. Wie nog een interessante 

verzameling weet, geef hem zeker een seintje! Welkom Pieter, 

en veel succes! 

 

Voor dit project is er ook een boeiende Facebookpagina:  

https://www.facebook.com/LimburgVerzameldt/?fref=ts

. Vergeet ze niet te liken! 
 

 
1000 jaar Graafschap Loon 

 
Naar aanleiding van 1000 jaar Graafschap Loon werkt  
Historisch Studiecentrum Alden Biesen (HISAB) toe naar 

een grote tentoonstelling in 2018. Het Studiecentrum roept op 

om lokale activiteiten rond onze regionale geschiedenis te 

organiseren en lanceert haar oproep ook in de Mijnstreek om 

zoveel mogelijk partners te vinden. Wie interesse heeft, neemt 

contact op met:  maike.meijers@gmail.com. 
 

 
70 jaar Italiaanse migratie: oproep voor projecten 

 
In 2016 wordt 70 jaar Italiaanse migratie herdacht. 

Zeventig jaar terug, kort na de oorlog, kampte Italië met een 

grote werkloosheid. België had een tekort aan mankracht om 

in de mijnen de kolen te delven. Dit was de basis voor de 

eerste overeenkomst tussen de Belgische en de Italiaanse 

overheid over de rekrutering van mijnwerkers in Italië voor de 

Belgische steenkoolmijnen. De overeenkomst werd 

ondertekend op 23 juni 1946. Italië engageerde zich om, in 

samenwerking met de Belgische steenkoolmijnen, circa 

50.000 Italiaanse arbeiders te rekruteren. De Belgische 

overheid engageerde zich om bij het mijnpatronaat een 

degelijke huisvesting en eenzelfde statuut als de Belgische 

mijnwerkers af te dwingen voor de Italiaanse mijnwerkers. 

Italië kreeg in ruil kolen voor zijn industrie. De Erfgoedcel is 

geïnteresseerd in erfgoedprojecten die rond deze thematiek 

uitgewerkt worden en kan via het projectsubsidiereglement 

ondersteuning bieden in de uitwerking van een dergelijk 

project. Voor meer informatie, stuur een email naar  

info@mijnerfgoed.be of bel 089 811 411. 
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Opleiding postgraduaat cultuureducator PXL 

 
Wens je je culturele competenties uit te breiden? Zoek je een 

opleiding die je kansen op tewerkstelling in de culturele 

sector vergroot? Of ben je een publieksmedewerker in een 

culturele organisatie die bijkomende competenties wil 

verwerven? 

 
De PXL biedt een postgraduaat cultuureducator aan. Vier 

modules (los of samen te volgen) met veel 

praktijkvoorbeelden, training in vaardigheden en opdrachten 

om zelf educatieve instrumenten te ontwikkelen. De 

Erfgoedcel stelt hierbij ook haar expertise ter beschikking aan 

toekomstige studenten. Iedereen met een bachelor of master 

diploma en met een sterke interesse in cultuur en kunst kan 

inschrijven. Meer info vind je op de website  

http://www.pxl.be/Pub/Opleidingen/Postgraduaat/Postgraduaa  

t-Cultuureducator.html. 
 

 
Voorstelling Berings kwartetspel 

 
Op woensdag 29 juni werd het Berings kwartetspel rond 

erfgoed voorgesteld. De cultuurdienst startte in 2015 samen 

met een werkgroep en de Erfgoedcel Mijn-Erfgoed met de 

opmaak van dit kwartetspel. De bedoeling van dit spel is om 

de mensen warm te maken voor het erfgoed in Beringen. In 

52 kaarten wordt het erfgoed spelenderwijs toegankelijk 

gemaakt voor jong en oud. Zo ontvangen de basis – en 

secundaire scholen in Beringen aan het begin van het nieuwe 

schooljaar elk 5 exemplaren. Een ideale gelegenheid om 

leerkrachten, kinderen en jongeren te laten kennismaken 

met het nog bestaande erfgoed in Beringen. De 13 thema’s 

die u terug kunt vinden in het kwartet zijn: naam, oorlog, 

kapellen, molens, historische figuren, natuur, kerkschatten, 

mijnsite, religie, water, tradities, markante gebouwen en 

parken en pleinen. De troeven op de kaarten zijn een mooie 

mix van bekend, minder bekend of wellicht zelfs onbekend. 

Het kwartetspel kwam tot stand in samenwerking en met de 

financiële steun van de Erfgoedcel Mijn-Erfgoed. 

 
Het kwartetspel is sinds 1 juli gratis te verkrijgen bij dienst 

Cultuur in Casino Beringen / café Whatz Hap, de stedelijke 

bibliotheek, Toerisme Beringen en de Watersnip. Dit zolang de 

voorraad strekt want het gaat om een beperkte oplage van 

3000 exemplaren! 
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Reuzennieuws!  

 
De doop van Sjötte Jef en Vranke Mie 

 
Tijdens het Kinjer OLS in Maasmechelen op 28 juni 

jongstleden werd het reuzenpaar Sjötte Jef en Vranke Mie 

van Schutterij Monulphus en Gondulphus officieel gedoopt 

door deken Luc Herbots. Twee andere reuzenparen 

fungeerden als peters en meters. De Erfgoedcel maakte de 

bouw van de reuzen mogelijk en stond er trots bij. 

 
Méér Limburgse reuzen op de kalender!! 

 
Op de jaarlijkse reuzenkalender die Reuzen in Vlaanderen 

(RiV) uitbrengt valt het op: er is dit jaar maar één Limburgse 

reus op terug te vinden. Daarom roept de Limburgse afdeling 

van RiV op om voor de kalender van 2017 mooie foto's te 

maken van Limburgse reuzen in actie en deze digitaal op te 

sturen naar kalender@reuzeninvlaanderen.be. De deadline 

voor de inzendingen is 15 september 2016! 

 
Reuzenoptocht in Bokrijk 

 
Tijdens Bokrijkdag op 14 augustus 2016 loopt er een 

reuzenstoet binnen en buiten het museum! De reuzen maken 

een indrukwekkende optocht doorheen Bokrijk en houden een 

reuzen dansfeest onder fanfarebegeleiding. Er zijn die dag 

ook diverse activiteiten rondom reuzen voor kinderen. 
 

 
Terugblik op de inspiratiedag 
Meerstemmig erfgoed 

 
Op woensdag 8 juni 2016 vond in C-mine crib Genk de 

inspiratiedag “Meerstemmig erfgoed” plaats. Keynote 

spreker Carla Van Boxtel, mede-auteur van het boek ‘Erfgoed, 

onderwijs en historisch besef. Verlangen naar tastbaar 

verleden’, stelde dat scholen en erfgoedinstellingen bij 

voorkeur nauw samenwerken om historisch besef bij jongeren 

te bevorderen. Erfgoed is een rijke bron en kan concreet en 

doelmatig in het onderwijs ingezet worden. Belangrijk is dat 

dit voldoende ruimte biedt voor kritische reflectie op 

historische gebeurtenissen en processen. 

Multiperspectiviteit dus. De projectmedewerkers Paul 

Janssenswillen, Els Vinckx en Silke Leenen gaven een stand 

van zaken van het project rond multiperspectiviteit dat in een 

breed samenwerkings-verband loopt tot medio 2018. 

Verschillende aspecten worden onderzocht: het gebruik van 

bronnen en van erfgoed als bron, leren met én over erfgoed, 

het zien van verschillende perspectieven in een historisch 

referentiekader, …. Na de pauze zijn de deelnemers in drie 

workshops concreet aan de slag gegaan: de cultuurkast met 

12 schuifjes werd begeleid door Jeroen Vanesser van de 

UCLL,



 
 

“Mijn verhaal of taalstimulering in het museum” door Babette 

Cooijmans van het KMSK Antwerpen en “Ontmoetingen in het 

museum: werken met een cultureel divers publiek in het 

museum”, door Sofie Vermeiren en Katleen Schueremans 

van M – Museum Leuven. Kijk voor meer info en de 

presentaties op  

http://www.limburg.be/Limburg/pcce/wippcce- 

Erfgoed/Roerend-erfgoed/Erfgenoten-Limburg.html. 
 
 

 
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 
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