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Nieuwsbrief 9
Beste lezer,
Binnenkort is het tijd voor een nieuwe editie van Erfgoeddag. En ook de Mijnstreek doet
mee: maar liefst 18 zeer uiteenlopende organisaties nemen deel aan deze feestdag voor
cultureel erfgoed. Er is voor ieder wat wils in de Mijnstreek. Verder informeren we u
graag over enkele lopende projecten.
Veel leesplezier!

Erfgoeddag in de Mijnstreek
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In de ondergrond van de mijnen kan je
vandaag niet meer afdalen om er de
kameraadschap te ervaren. Maar op
Erfgoeddag kan je je er, via de verhalen
van gidsen en vertellers, toch iets bij
voorstellen! Zowel in het Vlaams
Mijnmuseum als in het Mijndepot
Waterschei staan de activiteiten in het
teken van kameraadschap in de
ondergrond.
Een gevolg van de steenkoolnijverheid is
de multiculturele samenleving in MiddenLimburg. Maar liefst 4 moskeeën doen mee
aan Erfgoeddag met een gevarieerd
programma waarbij 'interreligieuze dialoog'
centraal staat.
Daarnaast kan je komen kennis maken
met heel wat gezellige
dorpsgemeenschappen waar vriendschap
een belangrijke rol speelde. Zelfs in de
geschiedenis van de
landschapsschilderkunst, bij de
ontwikkeling van de barometer, bij het
oprichten van een museum, in het
karnaval én in de (auto)sport bleek/blijkt
vriendschap van levensbelang!
De volledige programmabrochure van de

Mijnstreek kan u hier bekijken.
Erfgoeddag - 26 april - van 10u tot 18u gratis
Op verschillende locaties in de Mijnstreek.

Chiro Expo
Vanaf 9 mei strijkt in het kasteel van
Bokrijk een reizende tentoonstelling neer.
Chiro, de grootste jeugdbeweging van
Vlaanderen, blaast 75 kaarsjes uit en doet
dat o.a. met het erfgoedproject 'Chiro
Expo'. Aan de hand van verschillende
thema's, zoals bivak, spel, engagement...
wordt de geschiedenis van Chiro op een
interactieve manier uit de doeken gedaan.
Samen met Chiro Limburg en de
erfgoedcellen van Hasselt, Sint-Truiden en
Tongeren, ging de Erfgoedcel Mijn-Erfgoed
op zoek naar oude, mooie, bijzondere
foto's van Limburgse chirogroepen. Het
resultaat is een extra luik aan de
tentoonstelling 'Chiro Expo'.
Van 9 mei tot 28 juni - kasteel van Bokrijk
- gratis
Open op donderdag, vrijdag, zaterdag en
zondag van 10u tot 17u.

Bibliografie
In de vorige nieuwsbrief kondigden we al het
vademecum aan: een handige adressenlijst voor
iedereen die in de Mijnstreek met erfgoed bezig is.
Vanaf heden voegen we aan onze website ook een
bibliografie toe. Een handig instrument voor iedereen
die op zoek is naar informatie over de geschiedenis
van de Mijnstreek. Deze bibliografie is verre van
volledig en wordt nog voortdurend aangepast. Uw
suggesties zijn altijd welkom!

Lunchbox
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Staat u ooit stil bij wat u 's middags mee naar
het werk neemt? Wat er tussen uw
boterhammen zit, en waarom? En hoe dit
vroeger was, bijvoorbeeld in de warme
ondergrond van de mijn? Ter voorbereiding
van de Week van de Smaak 2009 onderzoekt
de Erfgoedcel de eetgewoontes van
mijnwerkers, arbeiders, schoolkinderen... in
de Mijnstreek. Wat at/eet men, hoe
werd/wordt de lunchpauze georganiseerd,
waarin nam/neemt men zijn lunch mee? Vanaf
november zal het resultaat van dit onderzoek
te zien zijn in een reizende tentoonstelling
(o.a. met nieuw ontworpen lunchobjecten van
de Media en Design Academie), een brochure
en een educatief traject. Kent u nog mensen
die in hun leven op een bijzondere manier
bezig waren met het (maken van) de lunch
of (het organiseren van) de lunchpauze? Laat
het ons gerust weten! info@mijnerfgoed.be

Kort nieuws
Op 28 april wordt de lijvige lesmap 'Mijn-geschiedenis',
ontwikkeld door Basisschool De Triangel uit
Maasmechelen i.s.m verschillende partners, voorgesteld
aan pers en publiek. Een schat aan informatie en
methodieken voor iedereen die in de klas rond het
mijnverleden wil bezig zijn. Er hoort ook een leuk kijkboek
bij. Wenst u ook een exemplaar te bestellen, dan kan dat
altijd via info@mijnerfgoed.be (kostprijs 10 euro)
Vanaf midden april kan je het nieuwe nummer van het
tijdschrift Openbaar Kunstbezit in Vlaanderen in de
krantenwinkel terugvinden: 'Mijnerfgoed in Limburg,
putten uit een eeuw steenkool'. Dit themanummer werd in
nauwe samenwerking met de Erfgoedcel en verschillende
gastauteurs samengesteld. Het resultaat mag gezien
worden!
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 87, 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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