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Beste lezer,

In deze nieuwsbrief verneem je meer over enkele projecten die in het voorjaar van 2010
werden of worden gepresenteerd. Zo zijn er de tentoonstelling, boek en film van 'Grieken
in Limburg', het project 'Breekbaar Verleden', de jaarlijkse Erfgoeddag en het einde van
het project 'Mysterieus Masy': een erfgoedrijk voorjaar dus!
Veel leesplezier,
Erfgoedcel Mijn-Erfgoed

De Erfgoedcel is verhuisd!
Sinds maandag 29 maart werkt de Erfgoedcel vanuit
een ander kantoor, maar wel nog steeds op C-mine.
Terwijl we tot voor kort gevestigd waren in de oude
burelen van de bedienden van de mijn van Winterslag,
zijn we nu gehuisvest in een kantoor aan de andere
kant van de voorgevel, ter hoogte van het rondpunt
Evence Coppéelaan - Wilde Kastanjelaan. Telefoon- en
faxnummers bleven ongewijzigd, enkel ons adres is
gewijzigd. Alle briefwisseling gebeurt nu op het
volgend adres:
Erfgoedcel Mijn-Erfgoed
E. Coppéelaan 87
3600 Genk

Expo Breekbaar Verleden
Op zondag 21 maart werd in CC Maasmechelen onder brede
belangstelling de tentoonstelling 'Breekbaar Verleden' en
het bijhorende boek voorgesteld. Een beeld zegt meer dan
duizend woorden, en dat is in het geval van deze unieke
collectie glasplaten uit het Rijksarchief zeker waar. Deze
collectie werd gedigitaliseerd, beschreven en wordt nu
dus ook getoond aan het brede publiek.
De impact van de mijnindustrie op het Limburgse landschap

wordt in deze collectie treffend gedocumenteerd. De foto's
werden gemaakt tussen 1910 en 1950 en bestrijken
verschillende mijnzetels en cités in de streek. Het procedé
van de glazen fotoplaten leverde zeer kwaliteitsvolle
beelden op. In de tentoonstelling krijg je uitleg bij de
inhoud én de kwaliteit van deze unieke tijdsdocumenten.
Nog tot en met 25 april in het Cultuurcentrum van
Maasmechelen.
Het gelijknamige boek werd uitgegeven door OKV en
behelst een selectie van ca. 100 historische beelden. Het
kost 25 euro en is o.a. te koop op de tentoonstelling.
Meer info vind je op www.breekbaarverleden.be

Expo, boek en film Grieken in Limburg
Nog tot en met 11 april kan u in de foyer van het stadhuis
van Genk terecht om de tentoonstelling 'Grieken in Limburg'
(gratis) te bezoeken. Op 11 april wordt de tentoonstelling
afgesloten met de vertoning van de documentaire 'Grieken in
Limburg', (15u, gratis) in het stadhuis. Iedereen is hiervoor
van harte welkom.
Voor wie zich meer wil verdiepen in het onderwerp 'Grieken
in Limburg' en ook achteraf nog wil terugblikken op de
inhoud van de tentoonstelling, is er de gelijknamige
publicatie. Dit boek biedt een fantastisch overzicht van de
verzamelde verhalen en foto's (Formaat A4, 271 pgs).
Tot en met 11 april wordt het boek tijdelijk verkocht aan 28€
in plaats van 35€. U kan het bestellen via onze
website, aankopen in de tentoonstelling of bij de UitinGenk.

Erfgoeddag in de Mijnstreek
Op zondag 25 april zetten in Vlaanderen en Brussel weer
honderden organisaties en verenigingen activiteiten op rond
hun eigen cultureel erfgoed, gekaderd in het thema 'Fake'. Al
het cultureel erfgoed dat zich op de grens van waar, niet
waar, echt, onecht... bevindt wordt in de verf gezet op deze
editie van Erfgoeddag.
Ook in de Mijnstreek worden heel wat activiteiten
georganiseerd. Maar liefst 20 organisaties verwelkomen je
graag op Erfgoeddag. Of het nu gaat om (Maas)legendes of
straffe verhalen rond de mijn, (on)echte wetenschap of
vooroordelen, bijgeloof of authentieke (?) kunstvoorwerpen...

iedereen vindt vast en zeker zijn gading in het Erfgoeddagprogramma van As, Beringen, Genk, Heusden-Zolder,
Houthalen-Helchteren en Maasmechelen. Een voorsmaakje
vind je op www.erfgoeddag.be , de Erfgoeddagbrochure van de
Mijnstreek kan je via info@mijnerfgoed.be bestellen.

Project Mysterieus Masy wordt afgesloten
In 2007 was de Erfgoedcel Mijn-Erfgoed één van de
vele partners in het project 'Mysterieus Masy'.
Onderwerp was het groene domein op de rand van
Houthalen-Helchteren en Meeuwen-Gruitrode, nu
militair domein, maar ooit een prachtig buitenverblijf
van een Waalse industrieel: Théodore Masy. Hij liet in
dit stukje van de Limburgse Kempen
bouwwerken, aanplantingen
en landbouwwerkzaamheden uitvoeren. Over deze
man en zijn domein ontstonden heel wat legendes.
De geschiedenis van en de verhalen rond de figuur van
Masy behoren tot het cultureel erfgoed van de streek.
In 2007 werd er een studiedag georganiseerd rond het
Domein Masy. Drie jaar later, op 25 april 2010,
presenteert de Erfgoedcel Mijn-Erfgoed een publicatie
waarin de resultaten van de studiedag én het
historisch onderzoek van auteur Rik Thomas,
gebundeld worden.
Op 25 april kan je tussen 15u30 en 18u uitzonderlijk
deelnemen aan een wandeling op Domein Masy. De
plaatsen zijn beperkt, dus inschrijven is verplicht. Dat
kan via info@mijnerfgoed.be of 089 811 411. Deze
wandeling is gratis en kadert in Erfgoeddag 2010.

Kort nieuws

Joseph Coosemans - Moerassen
te Genk

Oproep 'Genk door schildersogen'
Het project 'Genk door schildersogen' gaat op zoek
naar de vergeten geschiedenis van de
landschapsschilders die tussen 1850 en 1950 het
ongerepte Genk opzochten. Dit bijzondere verhaal
wordt dit najaar ontsloten in een tentoonstelling
(openingsexpo C-mine, vanaf 24/11) en een publicatie.
Heeft u nog waardevolle informatie voor dit onderzoek,
of hebt u zelf een schilderij met een landschap van
Genk of de Limburgse Kempen in uw bezit? Dan kan u
dit altijd signaleren aan Kristof Reulens,
erfgoedcoördinator stad Genk via kristof.reulens@genk.be

of 089 65 38 10.
Wat zit er tussen uwe boterham?
Nog tot en met 5 mei reist de tentoonstelling 'Wat zit
er tussen uwe boterham' rond in de Mijnstreek. In
Heusden-Zolder en Houthalen-Helchteren is de
tentoonstelling samen nog op een 5-tal plaatsen te
zien. Ook het educatief pakket voor de 3e graad van
het lager onderwijs is nog beschikbaar. Je kan je ook
nog inschrijven voor de workshop 'Lunch eens anders'
in Houthalen. Meer info hierover vind je op onze
website!

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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