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Nieuwsbrief
Beste lezer,

Ondertussen is de Erfgoedcel Mijn-Erfgoed al meer dan een half jaar actief in de
Mijnstreek. We denderden 2008 binnen met een lijvig en ambitieus beleidsplan
voor de periode 2009-2014, dat nu op goedkeuring wacht. In dat beleidsplan
worden een aantal prioriteiten naar voor geschoven, zoals diversiteit - hoe kan
het ook anders in de multiculturele Mijnstreek - en interdisciplinair werken,
maar ook blijven sensibiliseren rond erfgoed en vrijwilligers ondersteunen.
Die doelstellingen voeren we uit in een waaier van projecten. Zo kunnen we
tevreden terugblikken op onze reizende tentoonstelling 'Kebab met mayonaise',
die niet onopgemerkt voorbij ging op de Limburgse markten en op de Limburgse
speelplaatsen. Ook onze beeldenbank kende een vliegende start dankzij de
snelle invoer van tientallen oude foto's. Ook het project rond Expo '58 en de
Erfgoeddag komen langzaam dichterbij. Sinds kort komen ook lokale erfgoedinitiatieven, van bijv. heemkringen, op onze website. Kijk dus zeker eens bij
'agenda'.
Veel leesplezier!
Expo '58 in Vlaanderen
In 2008 is het vijftig jaar geleden dat de
deuren van Expo '58 opengingen. Het was de start
van een wonderlijke periode, voor binnen- en
buitenlanders, waarbij werd kennisgemaakt met de
Sputnik, met coca-cola, ingemaakte groenten van
Marie Thumas, het Vaticaan en Congo. Er werd
gevierd in de cafés van Vrolijk België. Er werden
honderden pijnlijke voeten verzorgd. En er werd
met trots gekeken naar het Atomium.
Op 28 februari 2008 wordt in het Amerikaans
Theater in Brussel een ongewoon startschot
gegeven: 'Back to the future, Expo '58'. Het is een
project dat door de 14 erfgoedcellen in Vlaanderen
en Brussel werd gerealiseerd: er werden
honderden mensen gecontacteerd die de Expo
bijwoonden, foto's en filmpjes werden
verzameld, bijzondere verhalen werden
opgetekend en dit alles werd verwerkt tot een boek
en een website. Vanaf eind februari kan u dit alles

nalezen en beluisteren op www.expo19582008.be. Het boek kan u vanaf begin maart in de
Standaard Boekhandel kopen.
Expo '58 in Limburg
De Limburgers lieten zich niet onbetuigd op de
Expo! Hun verhalen worden gebundeld in een
tentoonstelling en in Box '58. Een woordje uitleg.
De tentoonstelling 'terug naar Expo '58' toont
in woord en beeld de rol van de Limburgers op de
Expo. De persoonlijke verhalen spelen een grote
rol. Limburgse bedrijven, kunstenaars en
verenigingen droegen hun steentje bij aan het
succes van de expo. Ook in Limburg zelf leefde de
wereldtentoonstelling heel erg. Getuigen daarvan
zijn de opening van het Openluchtmuseum in
Bokrijk en de talrijke tentoonstellingen en
evenementen die in heel Limburg gehouden
werden in het teken van de expo.
De tentoonstelling laat de impact van de
wereldtentoonstelling op Limburg en de Limburgers
(her)leven en (her)beleven. Tal van voorwerpen uit
de jaren 50 uit privébezit, foto’s en filmpjes en
fragmenten uit interviews van Limburgse
bezoekers of medewerkers aan de
wereldtentoonstelling dompelen u onder in de
wereld van Expo 58. Van 17 april tot 21 okt in het
Stadsmus, Hasselt. Als u in 1958 geboren bent,
kan u hier gratis naartoe.
Box '58 laat u, in de bibliotheek in uw buurt, in
fiftiesstijl kennismaken met de verhalen van
Limburgers die de expo bezochten. Met een
eenvoudige druk op de knop kan u de mooie,
leuke, grappige herinneringen die mensen vandaag
overhouden aan hun bezoek aan de expo van 1958
beluisteren. Vanaf 9 april in diverse Limburgse
bibliotheken. Box '58 is een initiatief van de
Limburgse erfgoedcellen, met de steun van het
Provinciaal Steunpunt voor Limburgse Bibliotheken.

Beeldenbank Mijnstreek
Wanneer u onze website http://www.mijnerfgoed.be bezoekt, en u
op beeldenbank klikt, krijgt u sinds kort toegang tot meer dan 250 historische
beelden van de Mijnstreek: historische gebouwen, processies, foto's van het
werk in de ondergrond, luchtfoto's... U kan eenvoudig op woorden en op
gemeentes zoeken, en leest bij uw zoekresultaten steeds wat
achtergrondinfo. Momenteel worden er een paar thema's voorbereid die

tientallen foto's bundelen, zoals bijvoorbeeld 'de weg van de kool' en 'van
heidevlakte tot mijnterrein'. In maart zal er ook een thema rond Expo '58
verschijnen: nostalgie alom. Deze beeldenbank wil niet zozeer 'alle' oude foto's
verzamelen, maar wel een aantal leuke, relevante beelden ontsluiten voor het
grote publiek, zodat het een fotoalbum van de Mijnstreek kan worden. Hou deze
website in het oog, want er staat steeds iets nieuws op!

Erfgoeddag 2008: wordt verwacht
Wat voor weer wordt het morgen? Gaan de mijnen nog ooit
terug open? Wat denkt een Italiaanse migrant, die in
Limburg werk hoopt te vinden? Waarmee verplaatsen wij
ons later? En... wat is eigenlijk de toekomst van de dingen
van vroeger?
Op al deze vragen krijgt u een enthousiast antwoord als u
op zondag 13 april, op Erfgoeddag, een bezoek brengt aan
de erfgoedactoren in de Mijnstreek. Maar liefst 12 locaties
verspreid over As, Beringen, Genk, Heusden-Zolder,
Houthalen-Helchteren en Maasmechelen denken na over
hun toekomst. Bezoekt u die dag minstens twee locaties, en
lost u de juiste vragen op, dan maakt u kans op een
ballonvaart voor het hele gezin boven onze groene,
uitgestrekte, gevarieerde en exotische Mijnstreek.
Het volledige programma kan u weldra bekijken op onze
website, maar u kan ook de brochure aanvragen op
info@mijnerfgoed.be of op 089 811 412. In de volgende
nieuwsbrief (april) gaan we dieper in op het programma.
Museumfiches
De Mijnstreek bezit een schat aan verhalen, objecten, gebouwen,
landschappen en tradities. Vele vrijwilligers en erfgoedliefhebbers tonen een

stukje van deze schat, vaak zelf verzameld en bij elkaar gezocht, uit pure
overtuiging aan het publiek in een museum. Vele mensen kennen het
Openluchtmuseum van Bokrijk. Maar kent men ook het Museum van de
Mijnwerkerswoning, ’t Mieleke of het Barometermuseum? De erfgoedcel MijnErfgoed bracht om die reden de museumfiches uit. Elk museum wordt
voorgesteld op een steekkaart, met praktische informatie en originele foto's.
Steekkaarten, die u zo mee kan nemen op museumbezoek.
Enkele musea in de Mijnstreek hebben het, elk op een andere manier, over het
belangrijke mijnverleden. Het bekendste is wellicht het Vlaams Mijnmuseum in
Beringen. Enkele andere musea richten zich op langer vervlogen tijden, toen
Limburg een agrarische en arme streek was. En dan zijn er nog de
‘gespecialiseerde musea’, die zich toespitsen op een heel specifiek onderwerp:
tractoren, karnaval, barometers of landschapsschilderkunst. Met de bundeling
van museumfiches, die gratis te bestellen is bij de Erfgoedcel, bent u enkele
weekends zoet, en leert u de Mijnstreek op een andere manier kennen!
Zowel particulieren als instellingen kunnen deze fiches gratis opvragen bij de
Erfgoedcel, op info@mijnerfgoed.be of op 089 811 412.

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 91, 3600 Genk, T 089 811 411, F 089 811 410,
info@mijnerfgoed.be of www.mijnerfgoed.be
Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen, schrijf u dan hier uit of mail naar info@mijnerfgoed.be met
vermelding 'uitschrijven nieuwsbrief. Wenst u deze nieuwsbrief per post te ontvangen, volstaat een mailtje met
uw adresgegevens en de vermelding 'nieuwsbrief per post', naar info@mijnerfgoed.be
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