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  NIEUWS 

 

Erfgoeddag 2017: in het thema 'Zorg' 
Op zondag 23 april 2017 vindt weer een nieuwe editie van 

Erfgoeddag plaats. Het thema is ditmaal ‘Zorg'. Er hebben zich 

al heel wat verenigingen en heemkundige kringen aangemeld 

om die dag een activiteit te organiseren. De deadline voor 

inschrijving is 17 januari 2017. Wie ook nog wil deelnemen en 

hierbij graag wat ondersteuning krijgt, contacteer ons dan snel! 

Voor komende editie zullen we opnieuw alle activiteiten 

bundelen in een mooie regionale brochure die in de Mijnstreek 

huis-aan-huis zal bedeeld worden. Hiervoor zoeken we mooie 

foto’s, dus wie deelneemt graag ook een mooi beeld aan ons 

bezorgen. 

 

 

Save-the-date: kerstdrink op dinsdag 20 december 
2016 om 19.30 uur  
De medewerkers van de Erfgoedcel nodigen jullie graag uit 

voor een kerstdrink op dinsdag 20 december 2016, waarop we 

terugkijken op het voorbije werkjaar en voorzichtig 

vooruitblikken naar 2017, jubileumjaar waarin we ons tienjarig 

bestaan vieren! Meer informatie over locatie en invulling van de 

avond volgt in een apart bericht. Blokkeer alvast dinsdag 20 

december vanaf 19.30 uur in jullie agenda. 

 

 

Beleidsverklaring minister Sven Gatz  

Op 21 oktober heeft de Vlaamse Regering de beleidsbrief 

goedgekeurd van minister van Cultuur Sven Gatz. In deze 

beleidsbrief beschrijft de minister onder meer zijn prioriteiten 

voor het cultureel-erfgoedbeleid voor het volgende jaar. Meer 

informatie en de mogelijkheid om de beleidsbrief af te drukken 

vind je op de website van faro: 

http://www.faronet.be/blogs/gregory-vercauteren/minister-

gatz-stippelt-zijn-beleid-uit-voor-2017. 

 
 

  



 

 

 

70 jaar Italiaanse migratie   

In 2016 is het 70 jaar geleden dat het bilateraal verdrag tussen 

Italië en België getekend werd, waardoor duizenden Italianen 

tewerkgesteld konden worden in de Belgische mijnen. In 2016 

is het ook 60 jaar geleden dat de vreselijke mijnramp te 

Marcinelle vele levens kostte, waaronder ook dat van vele 

Italianen. Donderdag 10 november opent er in het 

cultuurcentrum van Maasmechelen een tentoonstelling over de 

Italiaanse migratie in Maasmechelen. Deze tentoonstelling is te 

bezoeken tot 17 december 2016. 

 

 

 

Project Limburg Verzameld/t: bijlage in de maak!  

Houd je brievenbus in de gaten, of plan een bezoekje aan de 

krantenwinkel, want nu donderdag 10 november 2016 

verschijnt er bij Het Belang van Limburg een bijlage over 

verzamelingen en verzamelaars in Limburg. Deze bijlage is het 

resultaat van een tweejarig project over Limburgse 

verzamelingen en verzamelaars en het is een waar collector's 

item geworden! Heb je de bijlage gemist? Geen probleem! Bij 

Erfgoedcel Mijn-Erfgoed kan je een exemplaar aanvragen.  

 

 

 

Gezocht door het MIAT: bewegend beeld van op de 
werkvloer   

Wat gebeurt er op de werkvloer? Welke werkkledij dragen de 

werknemers? Hoe is de werksfeer? Om inzicht te krijgen in de 

werkomstandigheden bij bedrijven zoekt het MIAT (Museum 

voor industrie, arbeid en textiel, in Gent) filmpjes van op de 

werkvloer, zowel oude als hedendaagse filmfragmenten. Een 

echte bedrijfsfilm die het reilen en zeilen van het bedrijf 

weergeeft of amateurbeelden van collega’s op het werk. 

Heb jij filmpjes voor het MIAT? Of wil je meer weten over dit 

project? Neem dan contact op met miat.factory@stad.gent of 

09 269 42 15. 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

Bokrijk zoekt acteurs voor 'Living History'-werking 

In het Openluchtmuseum Bokrijk vindt van eind maart tot eind 

oktober dagelijks een kwaliteitsvolle ‘Living History’-werking 

plaats in het museumdeel Haspengouw. 

Door middel van rollenspel en rechtstreekse interactie met het 

publiek evoceren ‘acteurs’ het leven op het Vlaamse platteland 

anno 1913. Iets meer achtergrond vind je op de website van 

Bokrijk (http://www.bokrijk.be/nl/ontdek-bokrijk/ 

openluchtmuseum/over-het-museum/dagelijkse-werking > 

onderaan de pagina klikken op ‘Keer terug naar het jaar 

1913’). 

Voor het seizoen 2017 wil men de acteurspool uitbreiden. 

Interesse, of vragen? Stuur dan vóór 12 december 2016 een 

mailtje naar Luc Frenken, coördinator Living History 

(luc.frenken@limburg.be) met vermelding van je coördinaten, 

je professionele situatie en een summiere omschrijving van je 

mogelijke beschikbaarheid. 

 

 VORMINGEN  

 

Kijk voor meer informatie in het nieuws op onze 
website 

19/11: Heemkunde Actueel 

22/11: “In paradisum” Funerair erfgoed in Vlaanderen in het 

Heilig Hartinstituut in Heverlee  

26/11: Ontmoetingsdag ETWIE, De Centrale in Gent 

28/11: lezing Chris Dercon, in de Oude Gevangenis, Hasselt, 

om 18 uur 

 

 

 

 
 



 ACTIVITEITEN IN DE MIJNSTREEK  

 

Kijk voor meer informatie in het nieuws op onze 
website  

Expo “Ongezien Zwartberg” 

Bibliotheek Genk, 17/10/2016 – 7/1/2017 

Expo “De Kiem van een kunstenaarsoord” 

Emile Van Dorenmuseum, 16/10/2016 – 5/3/2017 

Expo “Heusdense Sjotters” 

WZC Hof ter Bloemen, 28/10/2016 - 14/11/2016 

Expo “Cité Verenig U” 

Tentoonstelling over het verenigingsleven in Beringen-Mijn 

Casino Beringen, 5-13/11/2016 

Expo “70 jaar Italiaanse migratie in Eisden” 

Cultuurcentrum Maasmechelen, 10/11/2016 – 17/12/2016 

Federatiedag Reuzen in Vlaanderen 

Oude Gevangenis, Hasselt, 13/11/2016 

Jubileumcongres Veldeke-VLDN 

Grathem (NL), op 19/11/2016 

Kunstendag voor Kinderen 

alle cultureel centra in de Mijnstreek, 20/11/2016 

Kerstdrink Erfgoedcel 

locatie nog te bepalen, dinsdag 20 december 2016. 
 

  

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 

 

 

 

                                              
 

 

mailto:info@mijnerfgoed.be
http://www.mijnerfgoed.be/
http://www.erfgoedcelmijnerfgoed.be/
http://www.wvc.vlaanderen.be/erfgoed/

