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Persuitnodiging: Rendez-Vous 2014, het eerste netwerkmoment voor
iedereen met een hart voor erfgoed.
Erfgoed Haspengouw en Zolad+ organiseren samen een netwerkmoment voor het
erfgoedveld in Haspengouw.

Erfgoed Haspengouw en Zolad+, twee projectverenigingen die zich inzetten voor het erfgoed in
Haspengouw, gaan in de toekomst nauwer samenwerken. Als start van deze samenwerking
organiseren zij een netwerkmoment voor iedereen met een hart voor erfgoed: Rendez-vous 2014.
Dit netwerkmoment vindt plaats op woensdag 5 februari 2014 in Zaal Hartenberg in Eigenbilzen.

Erfgoed Haspengouw
Projectvereniging Erfgoed Haspengouw is in 2012 ontstaan uit de samenwerking van 10 gemeenten
uit Haspengouw: Bilzen, Borgloon, Gingelom, Heers, Hoeselt, Nieuwerkerken, Riemst, Sint-Truiden,
Tongeren en Voeren. Erfgoed Haspengouw bekommert zich om het cultureel erfgoed van de regio en
in het bijzonder om het roerend en immaterieel erfgoed. Door een dynamische erfgoedwerking over
de gemeentegrenzen heen wil de projectvereniging het cultureel erfgoed in kaart brengen, kennis en
expertise met elkaar delen, en (leren) zorgen voor ons erfgoed en het op een gepaste manier
ontsluiten.
Zolad+
Zolad+ is de opvolger van de Zuid-Oost-Limburgse Archeologische Dienst (ZOLAD) en is de eerste
intergemeentelijke projectvereniging voor Onroerend Erfgoed werkzaam in Limburg. De vereniging
coördineert en ondersteunt binnen de aangesloten gemeenten Bilzen, Lanaken, Riemst en Voeren de
archeologische projecten en dossiers rond bouwkundig erfgoed. Zolad+ is het lokale aanspreekpunt
voor architecten, bouwheren, projectontwikkelaars, eigenaars van monumenten en
geïnteresseerden omtrent onroerend erfgoed.
Samenwerking
Omdat beide projectverenigingen werkzaam zijn in Bilzen, Riemst en Voeren is besloten om de
banden nauwer aan te halen en op die manier het erfgoed in de streek nog meer en beter onder de
aandacht te brengen. De intentie is om in de toekomst gezamenlijke erfgoedprojecten op poten te
zetten waarbij zowel het cultureel als het onroerend erfgoed aan bod komt.

Netwerkmoment: Rendez-Vous 2014
Een eerste concrete samenwerking is de organisatie van een netwerkmoment voor iedereen met een
hart voor erfgoed. Zo zijn alle heemkundige kringen, kerkfabrieken, gemeentebesturen,
professionele erfgoedzorgers, musea, culturele verenigingen en architecten uit de deelnemende
gemeenten uitgenodigd voor een ontmoetingsavond. Beide projectverenigingen zullen kort hun
werking en toekomstplannen uit de doeken doen, waarna iedereen de kans krijgt om een
terugkoppeling te geven. Rendez-Vous 2014 is niet alleen een netwerkmoment, maar ook een
bedankavond voor al diegene die zich jarenlang, vaak belangeloos, inzetten voor het culturele
erfgoed van de regio.
Ook u bent vriendelijk uitgenodigd op ons eerste gezamenlijke netwerkmoment.
Locatie: Zaal Hartenberg, Hartenberg 12, 3740 Eigenbilzen – Bilzen
Aanvang: 19.30 uur
Programma:
19u30: Welkomstwoord door Guy Swennen, voorzitter Zolad+ en bestuurslid Erfgoed Haspengouw
19u45: Voorstelling Erfgoed Haspengouw en Zolad+
20u30: Receptie
Voor meer informatie over Rendez-Vous 2014 en beide projectverenigingen kan je contact opnemen
met:
-

Martijn Loix, erfgoedcoördinator communicatie Erfgoed Haspengouw: 011 70 18 32
Tim Vanderbeken, archeoloog Zolad+: 012 44 03 80
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