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www.erfgoeddag.be

ERFGoEDDAG 
in MIJNSTREEKde

Grenzeloos

1

Uiteraard kan je vandaag kennis maken met de verschillende 
migranten die doorheen de tijd onze streek hebben 
opgezocht: mijnwerkers, krijgsgevangenen, barakbewoners, 
maar meer specifi ek ook Roemenen, Marokkanen en 
Turken.  Je kan je echter ook eens laten verrassen door 
andere reizigers zoals woonwagenbewoners, hedendaagse 
nieuwkomers en vliegeniers.
Tevens zijn er activiteiten over de meer tastbare grenzen: 
bijvoorbeeld die tussen voormalige graafschappen; en 
de minder tastbare grenzen, zoals het moment waarop 
de grens van leven naar dood wordt overschreden. Een 
aantal erfgoedzorgers toont ook hoe hun collectie over de 
grenzen heen tot stand kwam. Voor dat ene bijzondere stuk 
worden vaak kosten noch moeite gespaard. En er worden 
ook nog andere grenzen doorbroken: bijvoorbeeld de 
snelheidsgrenzen op het Circuit van Zolder. Kortom: voor 
elk wat wils!

Alle activiteiten zijn gratis te bezoeken, doorlopend van 10 tot 
18u, tenzij anders vermeld. Bovendien is de vaste collectie van 
een aantal musea op Erfgoeddag tevens gratis te bezoeken. 
Maak je keuze uit, of combineer naar hartenlust 
27 activiteiten, waaronder 5 kinderactiviteiten. 
Deze kan je herkennen aan het vlieg-label. Voor 
een aantal lezingen, rondleidingen en een geleide 
wandeling dien je vooraf te reserveren, dus schrijf 
je snel in!

Bezoekers aan Erfgoeddag in de Mijnstreek kunnen ook 
hun kans wagen om een etentje voor twee te winnen.

Dit alles en meer ontdek je in deze brochure, 
maar ook op onze Facebook pagina: 
www.facebook.com/ErfgoedcelMijnErfgoed. 

De familie Langers speurde jarenlang in binnen- en buitenland naar 
de legendarische Lanz-Bulldogtractoren met gloeikopmotor. Vanuit de 
fabriek te Mannheim werden de tractoren immers over heel Europa 
verspreid. Vele tractoren legden een boeiend traject af vooraleer zij in 
het museum terecht kwamen. Ontdek in de tentoonstelling tractoren 
gevonden in Frankrijk, Polen, Oost-Duitsland, ... en hun geschiedenis.

Langers Lanz-Bulldogmuseum - Museum voor Antieke Tractoren
Hoogstraat 277 – 3668 Niel-bij-As
T +32 497 280 279 (Walter Langers)
E langers-walter@hotmail.com
W www.as.be/Vrije_Tijd/Toerisme/
 Musea_Monumenten/Musea

AS • Langers Lanz-Bulldogmuseum 
tentoonstelling I.s.m. Toerisme As

Lanz-Bulldog tractoren over de grenzen heen

Beleef hoe men vroeger een 
Lanz-Bulldogtractor startte en maak 
een echte rondrit! De tractoren in 
het museum hebben allemaal hun 
eigen verhaal. Zo werd de oudste 
tractor uit 1922 teruggevonden in 
Oost-Duitsland, daar werd hij nog 
gebruikt voor het vervoeren van cir-
cusmateriaal! In het museum is ook 
de koolzaadmobiel te zien en kan 
je een lekkere pannenkoek eten die 
werd gebakken in koolzaadolie.

AS • Langers 
Lanz-Bulldogmuseum 
Rondrit • route 

Ga op reis met een 
Lanz-Bulldogtractor!

Langers Lanz-Bulldogmuseum - 
Museum voor Antieke Tractoren
Hoogstraat 277 – 3668 Niel-bij-As
T +32 497 280 279 
 (Walter Langers)
E langers-walter@hotmail.com
W www.as.be/Vrije_Tijd/Toerisme/
 Musea_Monumenten/Musea

Doorlopend open van 
10:00 tot 18:00.
Gedeeltelijk toegankelijk voor 
rolstoelgebruikers.

Los van de speciale 
Erfgoeddagactiviteit is de vaste 
collectie GRATIS doorlopend te 
bezoeken.

Speciaal voor gezinnen 
    met kinderen!

Een jonge generatie zet de traditie van deze eeuwenoude schietwed-
strijd voort. Verstrengde milieuwetten dwongen ons echter tot een 
keuze: stoppen met schieten in openlucht of investeren in een hoog-
technologische kogelvanger. We trokken de grens over en gingen de 
mosterd halen bij Nederlandse schutterijen: Koningschieten wordt nu 
voor het eerst gehouden op een kogelvanger van Nederlandse makelij!

AS • Koninklijke Schutterij Sint-Sebastiaan As
SPEKTAKEL

Koningschieten op 
de nieuwe kogelvanger!

Koninklijke Schutterij Sint-Sebastiaan As vzw
Schuttersweide - Kantonnale Baan z/n - 3665 As
T   +32 486 76 55 29 (Kris Dries)  •  E   info@schutterij-as.be
W    www.kogelsmaken.be / www.schutterij-as.be

Doorlopend open van 14:00 tot 19:00. 
Koningschieten voor bezoekers vanaf 14u.
Toegankelijk voor rolstoelgebruikers.

ACTIVITEITEN
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Zondag 27 april 2014.
De Mijnstreek staat al garant voor een divers aanbod 
aan erfgoed, maar met 'Grenzeloos' als thema valt er 
nog verrassend veel te ontdekken!
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Genk
In de holle wegen van Paal groeien oude inheemse bomen en struiken 
‘van hier’. Een gids neemt je mee op zoek naar dit levend erfgoed dat 
geen grenzen kent en vertelt daarbij hoe menselijk ingrijpen het land-
schap door de eeuwen heen heeft gevormd op basis van anekdotes/
getuigenissen van vorige generaties landschapsbeheerders, boeren en 
ambachtslieden. Als bonus krijg je zaden voor eigen kweek mee!

beringen • Regionaal Landschap Lage Kempen
Wandeling I.s.m. Stad Beringen, De Winning/Vzw Groenwerk 
& Natuurpunt Beringen

Planten zonder grenzen 
in de holle wegen van Paal

Startpunt wandeling: 
Gestelse Molen
Broekkantstraat 
(zie gele wegwijzer ter plaatse) 
3580 Beringen
T 32 475 25 89 35 (Ilse Plessers)
E info@rllk.be 
W www.rllk.be
Reserveren via info@rllk.be  of  
011 78 52 59

De gegidste wandeling start om 
14:00u en gaat over een traject 
van 4 km. Niet toegankelijk voor 
rolstoelgebruikers

Doe stevige schoenen aan!
In OC De Buiting is een kleine 
tentoonstelling te bezoeken over 
authentieke fruitbomen en Plan-
ten van Hier. Natuurpunt Beringen 
organiseert daar ook een tentoon-
stelling en een lezing (11u) over de 
grillige grenzen in Beringen.

De activiteit zal doorgaan in de openlucht met een tent in het midden van de 
parking. Op de parking zullen de woonwagenbewoners ook tezamen geparkeerd 
staan ivm. de bedevaartbijeenkomst.

In de cultuur van de Belgische woonwagenbewoners zijn reizen en 
religie heel belangrijk. Luister naar de aanwezige Voyageurs die zelf 
hun meest indrukwekkende of komische herinneringen aan bedevaar-
treizen vertellen aan de hand van foto’s uit archieven van verscheidene 
Kerkfabrieken. De reacties op de gebeurtenissen en plaatsen afgebeeld 
op de historische foto’s worden vastgelegd door KADOC. 

GENK • ons Leven vzw (vereniging van en voor 
Belgische woonwagenbewoners)
tentoonstelling I.s.m. KADOC, Minderhedenforum vzw, RIMO 
Limburg en Kerkfabriek O.L.Vrouw-ten-hemel-opneming 

Grenzeloze ontmoetingen langs de deuren 
van Voyageurs

Parking Mijndepot  (Waterschei)
André Dumontlaan 67 
3600 Genk
T +32 497 58 43 86 (Hilde Degol)
E hilde.degol@rimo.be
W www.rimo.be 

Doorlopend open van 10:00 tot 
18:00. Bezinningsmoment om 14 
uur door Pater Remi (aalmoe-
zenier van de Voyageurs en 
pastoor van Oud-Waterschei)
Toegankelijk voor rolstoelge-
bruikers

Deze tentoonstelling belicht de beeldvorming over ‘zwarten’, 
‘joden’, ‘Turken’, ‘ketters’ en ‘katholieken’. Dit gebeurt aan de 
hand van voorbeelden uit de Vlaamse en Nederlandse religieuze 
kunst van ca. 1450 – 1750. Deze kunst blijkt vaak vooringenomen 
en stereotiep. Een knipoog naar het beeldgebruik in de media van 
vandaag maakt deze tentoonstelling actueler dan ooit.

beringen • Kerkwerk multicultureel samenwerken
tentoonstelling I.s.m. Het Vervolg vzw en Mijnkathedraal 
Sint-Theodarduskerk Beringen

‘De Andere Verbeeld | Verbeeld Gevaar’

Mijnkathedraal 
Sint-Theodarduskerk Beringen
Koolmijnlaan (hoek Kerkstraat 1)
3582 Beringen
T +32 479 75 93 98 
 (Karen Wyckmans)
E karen@kms.be
W deandereverbeeld.
 wordpress.com

Rondleiding door gidsen met een 
migratieverleden om 11u30; 13u30; 
15u00 en 16u30.
Maximum 15 personen per 
rondleiding, reserveren via 
karen@kms.be of 02 502 11 28.
Gedeeltelijk toegankelijk voor 
rolstoelgebruikers.
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De tentoonstelling loopt nog 
door tot 22/05/2014. 

BERINGEN • mijnmuseum
rondleiding I.s.m. Barak 15 en Toerisme Beringen

Maak kennis met de interessante geschiedenis van de barakbewoners 
door een rondleiding in ‘Barak 15’, een replica van een krijgsgevan-
genenbarak. Hier leer je meer over de verschillende bevolkingsgroepen 
die in deze barakken hebben verbleven en hun leefomstandigheden: de 
Russische krijgsgevangenen, maar later ook Duitse krijgsgevangenen en 
Italiaanse en Oost-Europese naoorlogse migranten.

Leven in de barakken

Mijnmuseum 
Koolmijnlaan 201 
3582 Beringen
T +32 11 42 15 52 
E info@mijnmuseum.be
W www.mijnmuseum.be

De rondleidingen starten elk uur, 
de eerste om 11u, de laatste om 
17u; rondleidingen om 11, 12, 13, 14, 
15, 16 en 17 uur. 
Toegankelijk voor rolstoelgebruikers

Vertrekpunt is het Mijnmuseum, Koolmijnlaan 201, 3582 Beringen. 
Het is ook mogelijk om de barak op Erfgoeddag vrij te bezoeken. 
Barak 15 is gelegen aan de Laan op Vurten 81, 3582 Beringen.

Genk
In de holle wegen van Paal groeien oude inheemse bomen en struiken 
‘van hier’. Een gids neemt je mee op zoek naar dit levend erfgoed dat 
geen grenzen kent en vertelt daarbij hoe menselijk ingrijpen het land-
schap door de eeuwen heen heeft gevormd op basis van anekdotes/
getuigenissen van vorige generaties landschapsbeheerders, boeren en 

De gegidste wandeling start om 
14:00u en gaat over een traject 
van 4 km. Niet toegankelijk voor 

In OC De Buiting is een kleine 
tentoonstelling te bezoeken over 
authentieke fruitbomen en Plan-
ten van Hier. Natuurpunt Beringen 
organiseert daar ook een tentoon-
stelling en een lezing (11u) over de De activiteit zal doorgaan in de openlucht met een tent in het midden van de 

parking. Op de parking zullen de woonwagenbewoners ook tezamen geparkeerd 
staan ivm. de bedevaartbijeenkomst.

In de cultuur van de Belgische woonwagenbewoners zijn reizen en 
religie heel belangrijk. Luister naar de aanwezige Voyageurs die zelf 
hun meest indrukwekkende of komische herinneringen aan bedevaar-
treizen vertellen aan de hand van foto’s uit archieven van verscheidene 
Kerkfabrieken. De reacties op de gebeurtenissen en plaatsen afgebeeld 
op de historische foto’s worden vastgelegd door KADOC. 

Grenzeloze ontmoetingen langs de deuren 
van Voyageurs

Parking Mijndepot  (Waterschei)
André Dumontlaan 67 
3600 Genk
T +32 497 58 43 86 (Hilde Degol)
E hilde.degol@rimo.be
W www.rimo.be 

Beringen

Binnen het huidige Beringen merk je diverse verschillen in tradities, 
dialecten, .. tussen de verschillende deelgemeenten. Deze verschil-
len zijn terug te brengen tot de grens die (groot) Beringen vroeger 
doorsneed, namelijk de grens tussen het Graafschap Loon en het 
Graafschap Brabant. De tentoonstelling brengt de grillige grenzen 
door de eeuwen heen, tussen de verschillende dorpen in beeld. 

Ontmoetingscentrum ‘De Buiting’
Tessenderlosesteenweg 18
3583 Beringen
T  +32 474 58 37 22 (Erna Aerts)
E natuurpunt.beringen@telenet.be 
W www.natuurpuntberingen.be 

Doorlopend open van 10:00 tot 17:00
Toegankelijk voor rolstoelgebruikers

Op dezelfde locatie gaat ook een 
tentoonstelling door georganiseerd 
door Kiosk Heemkunde Beringen-
Paal over Paalse beroepen en zal 
Paalonline Paalse portretten 
presenteren.

beringen • Natuurpunt beringen
tentoonstelling I.s.m. Kiosk Heemkunde Beringen-Paal, 
Paalonline & Regionaal Landschap Lage Kempen

Grenzeloos Beringen?!
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Willy Vanlook, medeauteur van het cultuurhistorisch boek 
‘KOERSEL, Van Neusenberg tot Spiekelspade’ geeft een voor-
dracht over de grillige grenzen tussen het Graafschap Loon en 
het Graafschap Brabant. Beringen ligt immers pal op de grens 
tussen deze twee invloedsgebieden.
De lezing gaat door van 11u tot ongeveer 12u30. Vanaf 14u 
kunnen bezoekers ook deelnemen aan de wandeling ‘Planten 
zonder grenzen in de holle wegen van Paal’ van het Regionaal 
Landschap Lage Kempen (wel even op voorhand reserveren).

beringen • Natuurpunt beringen
LEZING

Grenzeloos Beringen?!

Ontmoetingscentrum ‘De Buiting’
Tessenderlosesteenweg 18
3583 Beringen
T  +32 474 58 37 22 (Erna Aerts)
E natuurpunt.beringen@telenet.be 
W www.natuurpuntberingen.be 

De lezing gaat door van 11u 
tot ongeveer 12u30. 

Op dezelfde locatie gaat 
ook een tentoonstelling 
door georganiseerd 
door Kiosk Heemkunde 
Beringen-Paal over Paalse 
beroepen en zal Paalonline 
Paalse portretten 
presenteren.
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Palenaren waren gekend voor hun vakmanschap en daardoor 
werkten ze voor klanten ver over de dorps- en provinciegrenzen 
heen. Deze zeer gekende middenstanders waren ofwel pioniers in 
hun vak, hoefsmid, elektricien,... of ze sloten een lange traditie af, 
vlotschippers, dorsers, ... Volg bijvoorbeeld de melkboer op zijn 
zoektocht naar afzetmarkt in de gehele regio. 

beringen • Kiosk Heemkunde Beringen-Paal 
tentoonstelling en presentatie bijhorende publicatie 
I.s.m. Natuurpunt Beringen & Paalonline

Paalse beroepen, een grenzeloos vertrouwen. 
Uitgestorven of niet?

Ontmoetingscentrum ‘De Buiting’
Tessenderlosesteenweg 18
3583 Beringen
T +32 474 58 37 22 
 (Erna Aerts, Natuurpunt)
E chris@heemkunde-beringen.be
W www.heemkunde-beringen.be

Doorlopend open van 
10:00 tot 18:00. Toegankelijk 
voor rolstoelgebruikers.

Op dezelfde locatie gaat ook een 
tentoonstelling en lezing door, 
georganiseerd door Natuurpunt 
Beringen over de grillige grenzen 
in Beringen en presenteert 
Paalonline Paalse portretten.

BERINGEN • rimo limburg
tentoonstelling I.s.m. Stad 
Beringen, Citevolk spreekt en 
Hogeschool PXL Hasselt

Door een werkgroep onder 
begeleiding van RIMO werden 
gedurende 2 jaar historische 
foto’s, bijhorende verhalen en 
tradities verzameld om de straten 
van Cité Beringen-Mijn en haar 
diverse inwoners in de kijker te 
zetten. De tentoonstelling nodigt 
uit ook eens over de grens van 
het tuinmuurtje heen te kijken 
en illustreert op prachtige wijze 
het samengaan van diversiteit en 
gemeenschappelijkheid.

Straat in de Kijker!

Mijnstadion
Stadionlaan 1 - 3582 Beringen
Ingang tentoonstelling via parking 
aan de Koolmijnlaan, tegenover de 
Sint-Theodarduskerk
T 32 497 58 43 75 
 (Patrick Moons, buurtwerker  
 Beringen-Mijn)
E info@rimo.be 
W www.rimo.be 

Doorlopend open van 
10:00 tot 18:00.
Toegankelijk voor 
rolstoelgebruikers
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Vele migranten bereikten de Mijnstreek vanaf het treinstation in Hasselt, weinigen zullen zich de halte 
‘Station As’ nog herinneren. Voor de lokale bevolking was het Kolenspoor juist de deur naar de buitenwereld die 
open ging! Kom het miniatuurparcours volgen (met rijdende treinwagons!) en treed in de schoenen van de 
postbode, migranten, werklieden, en de machinist die hout en steenkolen vervoerde.

AS • museum 't mieleke
tentoonstelling I.s.m. Sint Aldegondiskring en vzw Het Kolenspoor As

Sporen over de grenzen van de Mijnstreek heen

Museum ’t Mieleke
André Dumontlaan 17 - 3665 As
T +32 479 30 85 04 (Vital Maesen)
E vital-irene@skynet.be 
W www.as.be/Vrije_Tijd/
 Toerisme/Musea_Monumenten/ 
 Musea 

Doorlopend open van 10:00 tot 18:00
Gedeeltelijk toegankelijk voor 
rolstoelgebruikers

Los van de speciale Erfgoeddag-
activiteit is de vaste collectie GRATIS 
doorlopend te bezoeken

Speciaal voor gezinnen     met kinderen!
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BERINGEN • mijnmuseum
tentoonstelling I.s.m. 
Toerisme Beringen

De steenkoolmijnen waren voort-
durend op zoek naar arbeids-
krachten. Van heinde en verre 
kwamen bevolkingsgroepen in de 
mijn terecht en dit om verschil-
lende redenen. Enkele naoorlogse 
migranten vertellen in het museum 
hun verhaal en door middel van 
een tentoonstelling wordt op de 
Russische krijgsgevangenen gefo-
cust. Zij werden tijdens de 
Tweede Wereldoorlog verplicht 
tewerkgesteld in de mijnen.

Werken in de mijn: 
mijnwerkers uit alle 
windstreken!

Mijnmuseum 
Koolmijnlaan 201 
3582 Beringen
T +32 11 42 15 52 
E info@mijnmuseum.be
W www.mijnmuseum.be

Doorlopend open van 
 10:00 tot 18:00.
Gedeeltelijk toegankelijk voor 
rolstoelgebruikers.

08

07

06

11

Beringen



54

06

02

01

03

21

18 

10

13

07

08

16

12

20

27 APRIL 201427 APRIL 2014

01

04

As
1. Langers Lanz-Bulldogmuseum - 
   Museum voor Antieke Tractoren
Hoogstraat 277 – 3668 Niel-bij-As
Tel: +32 497 280 279 (Walter Langers)

Tentoonstelling en rondrit: 
Lanz-Bulldog tractoren over de grenzen heen

2. Koninklijke Schutterij Sint-Sebastiaan As vzw
Schuttersweide
Kantonnale Baan z/n - 3665 As
Tel: +32 486 76 55 29 (Kris Dries)

Spektakel: 
Koningschieten op de nieuwe kogelvanger!

3. Museum ’t Mieleke
André Dumontlaan 17 - 3665 As
Tel: +32 479 30 85 04 (Vital Maesen)

Tentoonstelling: 
Sporen over de grenzen van de Mijnstreek heen

Beringen
4. Mijnstadion
Stadionlaan 1 - 3582 Beringen
Tel: +32 497 58 43 75 (Patrick Moons, buurtwerker Beringen-Mijn)
Tentoonstelling van RIMO Limburg: Straat in de Kijker!

5. Ontmoetingscentrum ‘De Buiting’
Tessenderlosesteenweg 18 - 3583 Beringen
Tel: +32 474 58 37 22 (Erna Aerts, Natuurpunt)

5.1 Tentoonstelling en presentatie bijhorende publicatie door 
Kiosk Heemkunde Beringen-Paal:
Paalse beroepen, een grenzeloos vertrouwen. 
Uitgestorven of niet?

5.2 Tentoonstelling en lezing door Natuurpunt Beringen: 
Grenzeloos Beringen?!

6. Gestelse Molen  als startpunt wandeling
Broekkantstraat (zie gele wegwijzer ter plaatse) - 3580 Beringen
Tel: +32 475 25 89 35 (Ilse Plessers)
Wandeling door Regionaal Landschap Lage Kempen: Planten 
zonder grenzen in de holle wegen van Paal (vooraf reserveren!)

7. Mijnkathedraal Sint-Theodarduskerk Beringen
Koolmijnlaan (hoek Kerkstraat 1) - 3582 Beringen
Tel: +32 479 75 93 98 (Karen Wyckmans)
Rondleiding door Kerkwerk Multicultureel Samenleven: Ten-
toonstelling ‘De Andere Verbeeld | Verbeeld Gevaar’ (vooraf 
reserveren!)

8. Mijnmuseum 
Koolmijnlaan 201 – 3582 Beringen
Tel: +32 11 42 15 52 
Tentoonstelling: Werken in de mijn: 
mijnwerkers uit alle windstreken!

9. Barak 15 
Laan op Vurten 81 - 3582 Beringen.
Tel: +32 11 42 15 52 
Rondleiding: Leven in de barakken

Genk
10. Ziekenhuis Oost Limburg - ZOL Genk
Schiepse Bos 6 - 3600 Genk
Tel: +32 477 74 06 89 (Marleen Smeyers)
Tentoonstelling en publicatie door LimPro vzw 
(Limburgs Platform Roemeniëwerkingen): Drum Bun! 
‘Goede reis’! Van harteloze grenzen naar grenzeloze harten: 
reis door 25 jaar Limburgs - Roemeense samenwerking

Filmvoorstelling door LimPro vzw: ‘Emil Racovia - The Explorer’

11. Mijndepot Waterschei (parking)
André Dumontlaan 67 – 3600 Genk
Tel: +32 497 58 43 86 (Hilde Degol)
Tentoonstelling door Ons Leven vzw (vereniging van en voor 
Belgische woonwagenbewoners): Grenzeloze ontmoetingen langs 
de deuren van Voyageurs

12. Bibliotheek Genk
Stadsplein 3 – 3600 Genk
Tel: +32 475 65 58 88 (Ahmet Arkan)
Lezing (vooraf reserveren!) door Dienst Diversiteit en Educatie 
Stad Genk: Schatten van verhalen: ‘Voor wie in zijn hoofd kijkt, 
zijn er geen grenzen’

13. Emile Van Dorenmuseum - Huis van landschap en kunst 
Henri Decleenestraat 21 – 3600 Genk
Tel: +32 476 77 30 22 (Kristof Reulens)
Tentoonstelling: Au revoir Bruxelles. Op zoek naar inspiratie op 
het platteland

14. Kattevennen-Europlanetarium VZW - 
Toegangspoort Kattevennen 
Cosmodrome
Planetariumweg 18-19 – 3600 Genk
Tel: +32 89 65 55 55

Workshop: Vlieg mee! (vooraf reserveren!)

Heusden-Zolder
15. Circuit Zolder - Tribune 
Terlaemen 30 – 3550 Heusden-Zolder
Tel: +32 11 85 88 88
Tentoonstelling: Onbegrensd snel!

Houthalen-Helchteren
16. Cultureel Centrum Casino 
Varenstraat 22A – 3530 Houthalen-Helchteren
Tel: +32 497 44 92 74 (Antonietta Mercatante)

Spektakel door Gemeentebestuur Houthalen-Helchteren: 
De Hodja en zijn ezel: reisde hij mee?

Maasmechelen
17. Tuinwijk Eisden 
Guillaume Lambertlaan 17 - 3630 Maasmechelen 
Tel: +32 477 44 81 36 (Jos Hermans)
Tentoonstelling door vzw Tuinwijk 2020: 
50 jaar Turkse migratie, een foto-expositie

18. Gemeenschapscentrum Opgrimbie
Hoekstraat 1 – 3630 Opgrimbie Maasmechelen
Tel: +32 477 44 81 36 (Jos Hermans) 
Tentoonstelling en multimedia-presentatie door ‘t Oude 
Grimbiaca: In de eeuwen der eeuwen. De laatste reis vastgelegd. 

19. Landbouwmuseum De Nostalgie 
Pastoor Goossenslaan 29 – 3631 Uikhoven Maasmechelen
Tel: +32 477 67 52 12 (Ivo Smeets)
Tentoonstelling en demonstraties: Grenzeloos verzamelen!

20. Vzw Moskee Mohammadi 
Windelsteenstraat 2 – 3630 Maasmechelen
Tel: +32 477 44 81 36 (Jos Hermans)
Vzw Moskee El Islam
Valkeniersstraat 19b - 3630 Maasmechelen
Tel: +32 475 39 72 55 
50 jaar Marokkaanse migratie, een fototentoonstelling

21. Casino
Kastanjelaan 53 - 3630 Maasmechelen
Tel: +32 477 44 81 36 (Jos Hermans)
Tentoonstelling door vzw Stichting Erfgoed Eisden: ‘Van heinde 
naar verre’: terugkeermigratie en doorstroommigratie
Museum van de Mijnwerkerswoning 
Marie Joséestraat 3 – 3630 Maasmechelen
Tel: +32 89-77 56 26

Door actief deel te nemen aan Erfgoeddag in de Mijnstreek 
maak je ook kans op een culinaire verwennerij. Laat ons we-
ten hoeveel bezoekers jij denkt dat op 27 april de activiteiten 
op Erfgoeddag in de Mijnstreek bezoeken en win een degus-
tatiemenu voor twee personen bij La Botte te Genk!

Stuur ons een mail (info@mijnerfgoed.be) of bezorg dit 
invulstrookje vóór 5 mei 2014 aan:
Erfgoedcel Mijn-Erfgoed
E. Coppéelaan 87 - 3600 Genk

Door deelname aan de wedstrijd geeft u zich automatisch op om onze nieuwsbrief te ontvan-
gen (per post of per mail). U blijft dan op de hoogte van het erfgoednieuws uit de Mijnstreek!

27 APRIL 201427 APRIL 201427 APRIL 201427 APRIL 201427 APRIL 201427 APRIL 2014

Grenzeloos

Wedstrijd
Hoeveel bezoekers bezochten een 
activiteit op Erfgoeddag in de Mijnstreek? 

UW GEGEVENS

Naam:

Adres:

Postcode en woonplaats:

Telefoonnummer:

E-mail:
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Heusden
Zolder

Houthalen
Helchteren

Landbouwmuseum ‘De Nostalgie’ doet haar naam eer aan: vanuit 
de Euregio verzamelen verschillende collectioneurs en delen van 
hun collectie zich om de oude glorie van vroeger te tonen. De 
beheerder spant zich in om vanuit verschillende privécollecties 
o.m. oude ambachten, stationaire motoren en allerhande erfgoed te 
tonen, dat normaal gezien verscholen zou blijven voor het publiek.

maasmechelen • Landbouwmuseum De Nostalgie 
tentoonstelling en demonstraties I.s.m. de Dienst Erfgoed 
Maasmechelen en diverse particuliere collectioneurs

Grenzeloos verzamelen!

Landbouwmuseum De Nostalgie 
Pastoor Goossenslaan 29 
3631 Uikhoven Maasmechelen
T +32 477 67 52 12 (Ivo Smeets)
E christel.kees@telenet.be 
W www.toerismemaasmechelen.be 

Doorlopend open van 10:00 tot 18:00.
Toegankelijk voor rolstoelgebruikers.

Los van de speciale Erfgoeddag-
activiteit is de vaste collectie 
GRATIS doorlopend te bezoeken

Van harteloze grenzen naar 
grenzeloze harten: reis door 
25 jaar Limburgs - Roemeense 
samenwerking.
In 2014 zal het 25 jaar geleden 
zijn dat in Roemenië de revolutie 
uitbrak en talloze Roemenen de 
grens overstaken, waarna een 
bevlogen hulpverlening in België 
op gang kwam. De persoonlijke 
ervaringen van pioniers in de 
Roemeniëwerking werden vast-
gelegd en worden getoond samen 
met verzamelde foto’s, reisversla-
gen en souvenirs om zo inzicht te 
krijgen in de Roemeense cultuur 
en historie in België.

Van harteloze grenzen naar 
grenzeloze harten: reis door 
25 jaar Limburgs - Roemeense 
samenwerking.
De offi ciële presentatie van de 
publicatie die de uitbouw van het 
Limburg – Roemenië netwerk 
vanaf 1989 belicht vanuit per-
soonlijk perspectief, aan de hand 
van getuigenissen van sleutelfi -
guren in de werkingen. Naast 
zakelijke contacten groeiden ook 
sterke persoonlijke relaties, welke 
een nuancerend zicht geven op 
de offi ciële feiten. Anekdotes uit 
reisverslagen en foto’s stofferen 
de inhoud.

tentoonstellingGENK • LimPro vzw (Limburgs Platform Roemenie werkingen)
I.s.m. Limburgse Roemenie comites, Provincie Limburg, 
ADR – Vlaanderen, ToN, Ziekenhuis oost-Limburg 
en de stad Genk

publicatie

Drum Bun! 
‘Goede reis’!

Drum Bun! 
‘Goede reis’!

Doorlopend open van 10:00 tot 20:00
De offi ciële opening van de tentoon-
stelling met toespraken is om 11u. 
Inschrijven voor de opening via: 
www.adrvlaanderen.be 
De tentoonstelling loopt nog door tot 
25/05/2014

In 2013 werden in het kader van de uitgave van een fotoboek, 
reeds honderden foto’s van en door Turkse families verzameld. 
Tuinwijk 2020 en de Turkse gemeenschap tonen nu een selectie 
van historische foto’s op diverse locaties in de Tuinwijk. Vaak 
vergeten of onbekende geschiedenis wordt herontdekt: Turkse 
families in een nieuwe omgeving, religieuze beleving, vreugde, 
maar ook verdriet en heimwee.

maasmechelen • vzw tuinwijk 2020
tentoonstelling I.s.m. de Turkse gemeenschap Maasmechelen, 
Stichting Erfgoed Eisden en Dienst Erfgoed Maasmechelen

50 jaar Turkse migratie, een foto-expositie
Mensen die hun land verlaten laten veel achter, maar brengen in 
hun bagage verhalen, gedichten, muziek en herinneringen mee. Een 
gemengde groep nieuwe en oude Genkenaren deelde via de methodiek 
van verhalen vertellen ervaringen over thema’s als migratie en thuis. 
Vandaag wordt gepresenteerd wat werd verzameld: een verhaal uit 
het land van herkomst, een gedicht, een migratieverhaal, herinnering 
aan een traditie.

Bibliotheek Genk
Stadsplein 3 – 3600 Genk
T +32 475 65 58 88 
 (Ahmet Arkan)
E diversiteit@genk.be 
W www.genk.be/Over_Genk/  
 Uitfaseren/Dienst_diversiteit_ 
 en_Educatie

Lezing om 14:00 en om 15:30.
Toegankelijk voor rolstoelgebruikers.

Maximum 70 personen per lezing, 
reserveren via  diversiteit@genk.be 
of  089 65 42 43 / 0476 69 90 22.

genk • Dienst Diversiteit en Educatie Stad Genk
lezing I.s.m. Vormingplus Limburg, VriendENtaal, 
'Verhalen voor het leven' en Samen Inburgeren

Schatten van verhalen: ‘Voor wie in zijn 
hoofd kijkt, zijn er geen grenzen’

vzw Tuinwijk 2020 
Guillaume Lambertlaan 17 
3630 Maasmechelen 
T +32 477 44 81 36 (Jos Hermans)
E  info@tuinwijk2020.be
W www.tuinwijk2020.be 

Doorlopend open van 10:00 
tot 18:00.
Toegankelijk voor 
rolstoelgebruikers.

De historische foto’s worden 
uitvergroot getoond op 
verschillende locaties in 
Tuinwijk Eisden.

genk • Emile Van Dorenmuseum
tentoonstelling I.s.m. 
vzw Stichting Marten Melsen

maasmechelen • 
Moskee Mohammadi en 
Moskee El Islam
tentoonstelling I.s.m. 
Stichting Erfgoed Eisden, 
Dienst Erfgoed Maasmechelen 
en Cultureel Centrum 
Maasmechelen

Au revoir Bruxelles brengt het 
verhaal van kunstenaars Emile 
Van Doren (1865-1949) en Mar-
ten Melsen (1870-1947) samen. 
Na hun studie kozen ze ervoor 
hun geboortestad Brussel te 
verlaten en voorgoed te migreren 
naar het platteland, hun inspi-
ratiebron. Van Doren trok naar 
Genk in de Limburgse Kempen 
en Melsen naar Stabroek in de 
Antwerpse polders. Hun nieuwe 
thuis werd het hoofdonderwerp 
in hun werk.

Beide Marokkaanse moskeeën 
in Maasmechelen ontplooien 
naast hun religieuze functie ook 
socio-culturele initiatieven. In 
het kader van de herdenking van 
50 jaar Marokkaanse migratie 
riepen zij, in samenwerking met 
de gemeente Maasmechelen, 
de gemeenschap op historisch 
fotomateriaal ter beschikking te 
stellen en hun verhalen te delen. 
Diverse thema’s komen aan bod: 
rekrutering, reizen, huisvesting..

Au revoir Bruxelles. 
Op zoek naar inspiratie 
op het platteland

50 jaar 
Marokkaanse migratie, 
een fototentoonstelling

Los van de speciale Erfgoeddag-
activiteit is de vaste collectie 
GRATIS doorlopend te bezoeken
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Emile Van Dorenmuseum
Huis van landschap en kunst 
Henri Decleenestraat 21
3600 Genk
T +32 476 77 30 22 
 (Kristof Reulens)
E cultuur@genk.be 
W www.emilevandorenmuseum.be 

Doorlopend open van 14:00 
tot 18:00.
De tentoonstelling is ook nog te 
bezoeken tot 04/05/2014.
Gedeeltelijk toegankelijk voor 
rolstoelgebruikers.

Vzw Moskee Mohammadi en 
vzw Moskee El Islam
Windelsteenstraat 2 en 
Valkeniersstraat 19b
3630 Maasmechelen
T +32 477 44 81 36 
 (Jos Hermans)   
 +32 475 39 72 55 (El Islam)
E jos.hermans@maasmechelen.be 
W www.toerismemaasmechelen.be/
 WAT_TE_DOEN/Bezienswaar 
 digheden/Multicultureel 

Doorlopend open van 10:00 
tot 18:00.
Toegankelijk voor 
rolstoelgebruikers.

Ziekenhuis Oost Limburg - ZOL Genk
Schiepse Bos 6 
3600 Genk
T +32 477 74 06 89  (Marleen Smeyers)
E limburgse.roemeniewerking@live.be 
W www.facebook.com/limburgsplatform.roemeniewerking 
 www.adrvlaanderen.be 

De documentaire ‘Emil Racoviţă 
- The Explorer’ (door Fundatia 
Arte Vizuale) belicht het leven 
en werk van de baanbrekende 
Roemeense wetenschapper, Emil 
Racoviţă. Een belangrijk deel 
van de documentaire gaat over 
zijn reis naar de Zuidpool op het 
einde van de 19de eeuw. Deze 
ontdekkingsreis ondernam Emil 
Racoviţă samen met de Belgische 
kapitein Adrien de Gerlache met 
het schip de Belgica.

filmvoorstelling

‘Emil Racovita - 
The Explorer’

De documentaire zal tweemaal te zien 
zijn: om 12u en om 17u in de bezin-
ningsruimte van het ziekenhuis.

houthalen-helchteren • Gemeentebestuur
spektakel voor 5 tot 12 jarigen I.s.m. Houthalense Moskee, cultuur en 
solidariteitsvereniging, Turkse vrouwenwerking, Basisscholen Meulenberg, 
gemeentelijke diversiteitsraad en Team Maatschappelijke participatie.

Wisten jullie dat 1996 door UNESCO werd uitgeroepen tot internationaal Hodja jaar? Nu komen HODJA en zijn 
verhalen naar het Kinderfeest! Leeft zijn ezeltje nog? Heeft hij zijn baard nog? Welke avonturen heeft hij meegemaakt de 
afgelopen 50 jaar? Ben jij ook nieuwsgierig? De antwoorden op deze en tal van andere vragen kom je door workshops 
en een voorstelling van een gastverteller te weten!

De Hodja en zijn ezel: reisde hij mee?

De offi ciële presentatie van de pu-
blicatie in aanwezigheid van depu-
té Igor Philtjens en de Roemeense 
ambassadeur zal plaatsvinden om 
11u. Inschrijven voor de presenta-
tie via:  www.adrvlaanderen.be 

Cultureel Centrum Casino 
Varenstraat 22A 
3530 Houthalen-Helchteren
T +32 497 44 92 74 (Antonietta Mercatante)
E antoniettamercatante@houthalen-helchteren.be 
W www.houthalen-helchteren.be

Doorlopend open van 14:00 tot 18:00. Toegankelijk voor rolstoelgebruikers.

De accenten rond 50 jaar migratie worden door de meeste initiatiefnemers op grote 
mensenmaat uitgewerkt of naar de doelgroep volwassenen gebracht. Wij willen het 
accent leggen bij de kinderen. Zij zijn immers de toekomstige dragers van het erfgoed.

genk • Kattevennen Cosmodrome
Workshop voor 7 tot 12 jarigen

‘In de wolken’, de vrijheid, het avontuur, zweven door de wolken... 
We hebben het ons allemaal wel eens afgevraagd: hoe zou het zijn 
om te vliegen? Waar komt die oeroude fascinatie voor het vliegen 
vandaan? Waarom willen mensen vliegen en wat is de eindbestem-
ming? En hoe kunnen we weer veilig landen? Ga in Kattevennen 
op avontuur met Samir de Vliegenier, een durfal die ervan droomt 
om te vliegen als een vogel. Tijdens het atelier voor testpiloten 
ontdek je alles over de vliegkunst!

Vlieg mee!

Kattevennen-Europlanetarium 
VZW
Toegangspoort Kattevennen 
Cosmodrome
Planetariumweg 18-19 
3600 Genk
T +32 89 65 55 55
E cosmodrome@genk.be
W www.cosmodrome.be

Workshop van 13:00 tot 17:00.
Reserveren via cosmodrome@
genk.be of 089 65 55 55.
Toegankelijk voor 
rolstoelgebruikers.

Los van de speciale Erfgoeddag-
activiteit is de vaste collectie 
GRATIS doorlopend te bezoeken

heusden-zolder • circuit zolder
tentoonstelling i.s.m. Museumwerking Circuit Zolder &
vzw Terlamen

Op Circuit Zolder wordt al 50 jaar geracet tegen de klok. Auto-
racers, motorracers, wielrenners trachten steeds sneller de eind-
streep te halen. Vandaag wordt de evolutie in het doorbreken van 
snelheidsgrenzen gereconstrueerd aan de hand van snelheidsmeters, 
tijdsuitslagen van historische koersen en coureurs, aerodynamische 
ontwikkelingen in de racerij en de soms desastreuze gevolgen van 
grenzeloze snelheid.

Onbegrensd snel!

Circuit Zolder 
Tribune Circuit Zolder
Terlaemen 30 
3550 Heusden-Zolder
T +32 11 85 88 88
E marketing@circuit-zolder.be 
W www.circuit-zolder.be 

Doorlopend open van 10:00 
tot 18:00.
Gedeeltelijk toegankelijk voor 
rolstoelgebruikers.

Het museum Circuit Zolder is te 
bereiken via de tribune-ingang en 
niet via de reguliere ingang!

MaasmechelenMaasmechelen

Moskee Mohammadi en 

Speciaal voor gezinnen 
    met kinderen!
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Veel mensen zijn vertrouwd met de geschiedenis van de vele 
migratiestromen naar de Mijnstreek. Dat een deel van deze ar-
beidsmigranten terugkeerde naar het thuisland of verder trok naar 
Amerika, Canada of Australië is een veel minder gekend fenomeen. 
Ontdek op deze tentoonstelling de verhalen en het erfgoed van deze 
ex-Eisdenaren en hoor de persoonlijke getuigenissen van hun tocht 
en nieuwe leven. De sporen, die deze verschillende migraties hier 
achterlieten, kan men in het Museum van de Mijnwerkerswoning, 
nog altijd terugvinden.

D/2014/11865/01

Casino
Kastanjelaan 53
3630 Maasmechelen
T +32 477 44 81 36 
 (Jos Hermans)
E johann.kohlbacher@telenet.be 
W www.erfgoedeisden.be

Doorlopend open van 10:00 tot 18:00.
Toegankelijk voor rolstoelgebruikers.

Los van de speciale Erfgoeddagac-
tiviteit is de vaste collectie in de Mijn-
werkerswoning (Marie Joséestraat 3 
– Maasmechelen) GRATIS doorlopend 
te bezoeken 

maasmechelen • Vzw Stichting Erfgoed Eisden
tentoonstelling I.s.m. de Dienst Erfgoed Maasmechelen

‘Van heinde naar verre’ 
terugkeermigratie en doorstroommigratie

Maasmechelen • 't oude Grimbiaca
tentoonstelling I.s.m. de Dienst Erfgoed Maasmechelen

multimedia-presentatie  I.s.m. de Dienst Erfgoed Maasmechelen.
Deze activiteit is gelinkt aan de Digitale Week

In 2010 startte de gemeente Maasmechelen met het ruimen van oude graven te Opgrimbie. Heemkring 
‘t Oude Grimbiaca heeft toen het nog ongeschonden kerkhof vastgelegd op foto en ging op zoek naar 
verschillende bijhorende bronnen ivm de laatste reis: doodsbrieven, bidprentjes, rouwadvertenties, ... 
Op de tentoonstelling maakt u kennis met voormalige inwoners uit Opgrimbie en volgt u hun laatste reis.

Maak kennis met de nieuwe website ‘Digitaal Kerkhof Opgrimbie’ van Heemkring ‘t Oude Grimbiaca 
waarop de laatste reis digitaal in beeld wordt gebracht. Bidprentjes, doodsbrieven, foto’s van graven, ... 
werden allemaal verzameld, gedigitaliseerd en aan elkaar gelinkt. De website en de zoekmogelijkheden 
worden gepresenteerd en u kan zelf op zoek gaan naar uw voorouder uit Opgrimbie.

In de eeuwen der eeuwen. De laatste reis vastgelegd.

Digitaal Kerkhof Opgrimbie. De laatste reis digitaal vastgelegd.

Ook elke eerste maandagavond van de maand 
is Heemkundige Kring ‘t Oude Grimbiaca te 
vinden in het Gemeenschapscentrum te Op-
grimbie. De website blijft online te raadplegen

Gemeenschapscentrum Opgrimbie
Hoekstraat 1 
3630 Opgrimbie Maasmechelen
T +32 477 44 81 36 (Jos Hermans) 
E ford.rs200@gmail.com 
W www.facebook.com/pages/Opgrimbie-op-postkaart-en-foto 

Doorlopend open van 10:00 tot 18:00.
Toegankelijk voor rolstoelgebruikers.

MaasmechelenMaasmechelen

Meer info:
Erfgoedcel Mijn-Erfgoed
E. Coppéelaan 87
3600 Genk
+32 89 81 14 12
leen@mijnerfgoed.be 
www.mijnerfgoed.be 

Deze brochure werd uitgegeven ter 
gelegenheid van Erfgoeddag op 27 april 2014 
in opdracht van erfgoedcel Mijn-Erfgoed.

Redactie: Erfgoedcel Mijn-Erfgoed
Vormgeving & illustraties: 
Jeroen Broux — www.i-magica.be
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21 december 1968, iets voor een uur ‘s middags plaatselijke tijd. 
Vanop het lanceerplatform op het John F. Kennedy Space Center, 
wordt de Apollo 8-missie gelanceerd. Het project, dat gezien 
wordt als de wegbereider van de Apollo 11, met de beroemde 
maanlanding, zorgt voor een enorme sensatie op aarde. Na de 
vierde baan om de maan, doet astronaut William Anders iets wat 
geen mens hem ooit heeft voorgedaan: hij neemt ‘Earthrise’, een 
foto van de ‘opkomende aarde’, een beeld dat het Amerikaanse 
magazine Life bestempelt als “een van de meest invloedrijke 
beelden die ooit gemaakt zijn over onze leefomgeving.” 
Voor het eerst kon de mens van buitenaf  een foto van de  aardbol 
maken en reproduceren. Het zien van een halve aardbol werkte 
zowel bevreemdend als inspirerend. De ene helft was zichtbaar, 
de andere stak nog in de schaduw van de maan. Maar voor het 
eerst kon iedereen naar de aarde kijken zonder grenzen en andere 
menselijke constructies. De ‘grote blauwe planeet’ – zo genoemd 
omdat de oppervlakte van onze planeet voor meer dan 70% uit 
water bestaat – deed mensen naar adem happen. Ga maar na, en 
zoekt u het beeld ‘Blue marble’ (letterlijk: blauwe marmer) maar 
eens op via een zoekmachine. Dat beeld (genomen op 7 december 
1972 door de bemanning van Apollo 17) opende  het perspectief 
op het geheel van onze planeet, en maakte ook duidelijk dat de 
wereld, die we zo vaak graag opgedeeld zien in kleine, ‘eigen’ 
gehelen, in feite één is, zonder echte grenzen. 
Grenzen vervullen allerlei functies. Soms zijn ze nuttig, bieden ze 
veiligheid en duidelijkheid, kansen tot ontwikkeling, versterking 
en worden ze gekoesterd. Soms zijn ze het waard om verdedigd 
te worden.  Grenzen bieden ook referentiepunten en stof tot 
nadenken. Oplossen of opheffen van grenzen gebeurt het best 
en is het meest duurzaam als het gaat om een win-winsituatie, 
als ook de kleinste of zwakste instemt of zich beschermd weet.  
Dit geldt voor de grenzen tussen onroerend, roerend, immaterieel 

en digitaal erfgoed, tussen ‘Vlaams’ of ‘Belgisch’ erfgoed, voor 
de grenzen tussen erfgoed(zorg) in steden, regio’s, provincies, 
landen, continenten of tussen behoud en beheer, publiekswerking 
en onderzoek. Ook de vraag wanneer iets erfgoed wordt, tast 
grenzen af. Gebeurt dit na minstens twee à drie generaties? Wat 
betekenen de vele activiteiten rond de herdenking van ’50 jaar 
migratie’ vanuit Turkije en Marokko in dat verband? Wie bepaalt 
de grenzen tussen (voortaan) ‘wel erfgoed’ en ‘niet erfgoed’ 
en wat en voor wie zijn de gevolgen om daarvoor (voortaan) 
verantwoordelijkheid op te nemen? 
Maar denk er aan dat u, net als de Earthrise-foto, misschien maar 
de helft van het cultureel-erfgoedverhaal ziet, dat er allerlei zaken 
achter de schermen gebeuren, rond registratie, klimaatbeheersing 
of  behoud en beheer. Allerlei zorgzaam-koesterende activiteiten die 
geduldig worden uitgevoerd, dag in, dag uit, jaren na elkaar. Zaken 
die u doorgaans niet te zien krijgt, omdat ze meestal plaatsvinden 
in afgegrensde – niet zomaar voor het publiek toegankelijke – 
zones. Erfgoeddag is de ideale dag om erfgoedwerkers aan te 
spreken en te laten vertellen of tonen hoe belangrijk al dat werk 
achter de schermen is om voor het cultureel erfgoed te zorgen. 
Hoe belangrijk de blijvende en hopelijk sterkere steun is van u en 
de volksvertegenwoordigers en ministers die voor u werken om 
mogelijk te maken dit op een zorgzame en duurzame manier te 
doen en ook maatschappelijk relevant te maken. De overdracht 
en grensovergangen tussen verleden, heden en toekomst regelen: 
hoe belangrijk is dat niet? Geniet grenzeloos op 27 april 2014 en 
we zien elkaar natuurlijk ook volgend jaar, op 26 april 2015,  graag 
terug op de Erf!-dag. Koester en versterk samen met ons het 
draagvlak voor cultureel erfgoed.

In naam van de Stuurgroep Erfgoeddag,
Leen Breyne, Tine Vandezande, Roel Daenen en Marc Jacobs

De zichtbare helft
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