
Van harte welkom!  

 

 

Uitnodiging: "De kerk in het midden?" 
 
Netwerkmoment Erfgoed Noord- en Midden-Limburg 

Erfgoedcel Mijn-Erfgoed, Monumentenwacht Limburg, de IOED's Lage Kempen en Regionaal Landschap 
Kempen en Maasland, FARO en Herita organiseren op donderdag 25 oktober "De kerk in het midden?": 
een netwerkmoment voor de erfgoedsector van Noord- en Midden-Limburg. U bent van harte welkom op dit 
evenement.  

Programma 
9.30u  Onthaal  

10u-11u  

 
Voorwoord door Ignace Schops, directeur Regionaal Landschap Kempen en Maasland 
Verwelkoming door burgemeester Jan Creemers 
UNESCO-reportage 
Dialoog: CRKC en bisdom: herbestemming van religieus erfgoed 

 
11.15u-11.45u 
Keuze uit 4 parallelsessies 

• Het archief aanpakken en klaarmaken voor de toekomst. Een praktijkvoorbeeld uit het 
gemeentearchief van Diepenbeek 
Arnoud Nijssen en Pieter Neirinckx (Dépot D'Histoires) 

• 'Live' - een inspectie van de kerk door Monumentenwacht Limburg 
Arnout Janssens en Philip Colla 

• De inventaris bouwkundig erfgoed: een nieuwe taak van de lokale overheid 
Elise Hooft (agentschap Onroerend Erfgoed) 

• Overal inzetbaar, gratis en handig: de ErfgoedApp. De casus Herkenrode 
Joke Smets (Musea Hasselt) en Roel Daenen (FARO) 

 
12u-12.30u 
Keuze uit 4 parallelsessies 

• "Op z'n ker(k)mis best". Een educatief pakket over de geschiedenis van de Limburgse 
dorpskermissen  
Leen Roels en Leen Gos (Erfgoedcel Mijn-Erfgoed) 

• Open Monumenten om uw erfgoedaanbod te promoten  
Koen Jambon (Herita) 

• Kapelletjes in de Lage Kempen. Waarom inventariseren?  
Morien Schroyen en Joyce Paesen (IOED Lage Kempen) 

• Extra zones zonder archeologisch erfgoed in kaart te brengen: een pilootproject 
Rik van de Konijnenburg (stadsarcheoloog bij Stad Bree) 

 
12.30u-14u Lunch en Netwerkmoment 
 

http://heritavzw.m5.mailplus.nl/nct5207498/9aWeBZhRzDxLC47


14u-15.30u Wie geen genoeg krijgt van het erfgoed in Maaseik kan deelnemen aan een rondleiding in een 
van deze sites. De rondleidingen zijn optioneel.  

• John Selbach Museum  
Rondleiding door Mariet Maessen  

• Van ontwapening naar ontwapenend: fotoparcours WOI doorheen de stad 
Door Lieve Weetjens 

• De Minderbroederssite. Herbestemming van het culturele hart van Maaseik 
Door Jos Gijselinck 

Locatie 
Minderbroedersklooster  
Adres: Boomgaardstraat 10, 3680 Maaseik 

Praktisch 
Datum: 25 oktober 2018 
Uur: start om 9.30u, voorzien einde om 16u 

Inschrijven  
Inschrijven is gratis. We vragen u om voor 18 oktober uw aanwezigheid te bevestigen. 
Inschrijven kan via onderstaande knop.  
 
Kan je er niet bij zijn op 25 oktober, maar wens je wel op de hoogte gehouden te worden van gelijkaardige 
evenementen? Mail dan naar info@herita.be  

 
 

https://docs.google.com/forms/d/1YukjD0rRD2SMEn7eG1LmW0Cvxzs50jVdE0kDjDNa3
dI/viewform?edit_requested=true  

 

Ik schrijf me in 

 
 

 

   

 

 

Omwille van privacyredenen versturen de organisatoren de uitnodiging elk naar hun eigen 
adressenbestand. De verschillende adressenbestanden samenvoegen is wegens diezelfde 
privacyredenen niet mogelijk. Wanneer u deze mail meer dan één keer ontvangt, zit u 
waarschijnlijk in verschillende adressenbestanden. U hoeft zich slechts één keer in te schrijven.  
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