
Dag François, 

Het jaar 2022 was een zeer druk jaar voor de vereniging “La Baracca” – Er viel enerzijds heel wat te 

vieren en anderzijds zijn er omwille van Corona heel wat activiteiten samengevallen in 2022. Toch gaat 

het leven verder en is er geen tijd om stil te staan. 2023 is een feit en vraagt nu reeds een 

activiteitenaanbod zodat de mensen zich kunnen voorbereiden op komende activiteiten – dit jaar.  

 

Inderdaad Rudi, 

2022 was voor de vereniging - Ontmoetingscentrum “La Baracca” -  een zeer druk jaar. Het wegvallen 

van de vele activiteiten gepland in 2020 en 2021 – als gevolg van Corona - werden allemaal samengebracht 

binnen de laatste 8 maanden van 2022. Dit zorgden voor hectische tijden.  

De twee geplande concerten in het CC Casino van Houthalen oorspronkelijk gepland in 2020 en het concert 

in CC Muze, oorspronkelijk gepland in 2021 moest(en) nu in oktober en december 2023 uitgevoerd worden. 

Ons ledenfeest en Sint-Barbarafeest, oorspronkelijk gepland rond 4 december – werd nu gekoppeld aan het 

Moederdagfeest van mei 2022. De kerstconcerten gepland in de maand december van de jaren 2020 en 2021 

zijn dit jaar doorgegaan onder de vorm van een Lenteconcert einde maart 2022. Ook het boek: “De 

schepping van Lindeman” – verhalen van mensen – geschreven en samengesteld door Rudi Coomans 

en François Didden – werd dit jaar vanaf augustus 2022 op de markt gebracht. De verkoop en de 

verspreiding was een onverhoopt succes gelukkig maar de opvolging van de verkoop en het vervullen van de 

officiële formaliteiten waren een groot werk.  

 

Ik dacht ook, François, als ik mij niet vergis,  dat het boek “De Schepping van Lindeman”  gekoppeld was 

aan het traject “Terug in het Kolenspoor”.  

 

Inderdaad Rudi,  

Het boek alsook de genoemde concerten van CC Casino Houthalen en CC Muze Heusden-Zolder,  waren 

oorspronkelijk opgenomen in een heus traject dat wij gedoopt hadden/hebben “Terug in het Kolenspoor”.   

Normaal gezien, dit wil zeggen: “Indien Corona ons niet in de greep zou gehad hebben” zouden wij in 2020 

en in 2021 heel wat activiteiten gevierd hebben – die wij nu noodgedwongen  samengebracht hebben onder 

één noemer – zoals reeds gezegd: “Terug in het Kolenspoor!”   

Wij vierden – normaal gezien -  in 2020 en 2021 achtereenvolgens 

1. Migratie/Emigratiegeschiedenis:  

• 100 jaar migratiegeschiedenis vanuit de Oostbloklanden  

• 75 jaar migratiegeschiedenis vanuit Italië – tot aan de verschrikkelijke, de dramatische gebeurtenis 

van Marcinelle – 8 augustus 1956  

• 60 jaar migratie vanuit Turkije en Marokko 

2.   De Mijn geschiedenis:   

• Het leven in en rond de Steenkoolmijnen 

• Het leven in de Tuinwijken  

3.   De sluiting van de Mijnen in 1992  

Rond deze items had vzw Feniks – Marco Schepers en zijn personeel – een mooie tentoonstelling ontwikkeld 

die nauw aansloot bij de tentoonstelling rond Mijnkracht/Kompelkoppen van de Heer Stephan Vanfleteren. 

 

4. Daarnaast vierden en herdachten wij met gans La Baracca 60 jaar “”Onze-Lieve-Vrouw van de 

Vredekerk van Lindeman”.  

5. Ook vierden wij – normaal gezien in 2020 – “10 jaar vernieuwde Baracca” gekoppeld aan het 

uitgeven van het boek “De Schepping van Lindeman” – Verhalen van mensen.  

Rond deze Items had La Baracca – voor deze gelegenheden - een mooie diavoorstelling gemaakt en een 

boekenstand ingericht. Ook de nummers uit de twee prachtige concerten correspondeerden met de boven-

geschreven activiteiten.  

  

Als deze activiteiten die normaal voorzien waren in 2020 en 2021 hebben wij moeten uitrollen en 

organiseren tijdens het laatste trimester van dit jaar.  Wij zijn daarom blij dat we geslaagd zijn in het opzet 

en heel blij dat we een ongelooflijk succes gekend hebben: veel volk en een grote appreciatie en 

dankbaarheid hebben wij teruggekregen van al de bezoekers, van al de leden en van al de betrokken 

instanties.  



Ja…. François, dat is heel wat. Ik kan me voorstellen dat er serieus wat druk van de schouders valt nu dit 

alles voorbij is. Ik kan met ook voorstellen dat de herinneringen aan het succes heel veel deugd gedaan 

hebben bij jou en alle betrokken mensen.  

Maar zoals ik in het begin reeds zei, staat 2023 te piepen aan de deur. Dit jaar vraagt nu reeds wat er op 

komst is binnen de contouren van La Baracca.  Is het mogelijk om hiervan ook een inkijkje te krijgen.  

 

Inderdaad Rudi, 

We hebben met ons goed bestuur niet stil gezeten. Wij hebben met de verschillende verenigingen zijnde 

(AMCLI – ANCRI – ZVC La Baracca - ARULEF – De KERK en La Baracca zelf als vereniging) reeds 

afspraken gemaakt rond de komende activiteiten van dit jaar. Ik geef je reeds – ten voorlopige titel – een 

overzicht van onze geplande activiteiten. Belangrijk te weten is dat deze activiteiten zullen geformaliseerd 

worden, definitief gemaakt worden, in de komende trimestriële Nieuwsbrieven. Op de voorzijde van elke 

Nieuwsbrief vinden de leden en al de lezers, de definitieve activiteiten. Ook de Website “”Nieuws Heusden-

Zolder” zal trachten bij de uitgaven van elke Nieuwsbrief ook een actuele activiteitenlijst op te nemen.  

Hieronder vinden jullie de voorlopige samenstelling van onze kalender van 2023.  

 

Dank je wel, François.  

 

Graag gedaan, Rudi en welkom aan “Alle mensen van goede wille!” – we zitten nog een beetje in de 

kersttijd, hé? 

 

                                             

1. La Befana AMCLI samen met ANCRI  - Italiaans kinderfeest           08 januari 2023 –  15.00 uur -  in La Baracca  

2. ZVC La Baracca/Futsal – jeugdtornooi                                                  06 en 07  2023 – in de sporthal van Houthalen -Centrum 

3.  Lidkaarten ANCRI om 15.00 u                                                                18 februari 2023 om 15.00 uur 

4. . Risotto-avond ANCRI – serata risotto                                                 18 februari 2023 – ’s avonds 

5.   Mosseldag/ ZVC La Baracca/Futsal                                                      11 februari 2023 – in zaal  “De ZOOL” van Hechteren. 

6.  Palmzondag – Domenica delle Palme                                                   02 april 2023 (buitenlands bezoek van 31/03– tot 04/04 2023)  

7.  ZVC La Baracca/Futsal  - EETFESTIJN                                                     datum nog te bepalen – zie volgende Nieuwsbrieven                         

8.  Reis naar  Ligurië – Ortonovo                                                                 28 april tot n met 1 mei 2023 – met vliegtuig 

9.  Herdenking Sant’Angelo – Commemorazione di Sant’ Angelo        04 mei  2023 om 15.00 uur  

10.  Moederdag - Festa della Mamma - met La Baracca                        14 mei  2023  aan La Baracca na de Mis van 11.00 uur 

11. Kahla – 3 giorni   - 3 dagen                                                                     11-12-13/05/2023 

12. Vaderdag – Festa dei papa                                                                     11 juni 2023 

13. Belastingbrieven  - Dichiariazione - ANCRI  in La Baracca                 ?  juni 2023 – 19.00 uur (datum nog te bepalen)  

14. Sociale reis naar Achel                                                                             25 juni 2023 – 14.00 uur vertrek met bus naar Achel. 

14. Viering 65 jaar priester – EH Vanderfeesten                                       30 juli  2023 – om 11.00 in de kerk – daarna receptie/Baracca 

15. Jaarlijks feest van ARULEF – viering 50 jaar ARULEF -                      14 oktober 2023 om 19.00 uur in Feestzaal - Muze  

16. Bezoek Erbé - ANCRI –                                                                             4 - 8 november 2023  

17.  Herdenking 11 november   -   Wapenstilstand                                  11 november 2023   

18. Sinterklaas op Lindeman – wijkcentrum                                              29  november of 06 december 2023 vanaf  14.00 uur  

19. Grande festa Santa Barbara en ledenfeest  - AMCLI                          02 december 2023 in La Baracca - vanaf 08.30 u ontbijt 

20. Santa Barbara  AMCLI  en ANCRI    met eten en drinken                  02 december 2023 – vanaf 18.00 uur met dans en muziek 

21. Groot Kerstconcert + Kerstmarkt    aan La Baracca                            22 en 23 december 2023 in de KERK -19.00 u - Kerstmarkt 

22. Samen silvesteravond vieren in Veldenz aan de Moezel                  30/31 december en 1 januari 2024 + amusement en toerisme 

23. De Kerk v. Lindeman organiseert Padre Pio-elke laatste dinsdag v/d maand: Magda Cestari: 0489/365430 of Johan Beliën 0498/129840 

Nu reeds agenderen: Ongelooflijk mooi concert  met  65 topmuzikanten – GGO – in de Lente (feb/maart 2024)  

AMCLI = ACLI  + multiculti georiënteerd 

ANCRI = oudstrijders ZVC = voetbal 

Baracca – al de verenigingen samen 

Kerk Arulef – vereniging ism Umbrë 

Wijkcentrum 


