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Beste lezer,
Met de zomer voor de deur bezorgen wij je het laatste nieuws van de Erfgoedcel MijnErfgoed. De laatste maanden verschenen er heel wat publicaties van de Erfgoedcel of van
projecten waar de Erfgoedcel partner in was. De ideale leesvoer voor tijdens de vakantie!
Over de boeken 'Grieken in Limburg' en het fotoboek 'Breekbaar Verleden' hadden we het
al in onze vorige nieuwsbrief. Hieronder lees je meer over 'Mysterieus Masy' en 'Limburg
Feest'.
Verder geven we u een overzicht van de lokale erfgoedprojecten die in 2010 in de
Mijnstreek worden opgezet, en zwaaien we erfgoedcoördinator Karolien Akkermans uit.
Veel leesplezier!
Mysterieus Masy
Op 25 april 2010 werd een bijzonder boek gepresenteerd: 'Mysterieus
Masy', het verhaal van een man en zijn domein. Het domein, gelegen
op de rand van Houthalen en Meeuwen, spreekt tot de verbeelding. De
resten van wat ooit een imposant herenhuis was, een kasteeltje zelfs,
gelegen te midden van een uniek stukje natuur waar de dreven nog
herkenbaar zijn, roepen de meest romantisch verhalen op.
Ook de verhalen die over de man verteld worden, zijn een stukje
bijzonder cultureel erfgoed. De Erfgoedcel Mijn-Erfgoed vond het
belangrijk om niet enkel de natuur en de ruïnes, maar evenzeer de
verhalen die zich achter deze relicten bevinden, te belichten. Zo hangt
rond elk in de grond verankerd monument een waas van immaterieel,
maar door velen gekoesterd erfgoed.
Auteurs van deze publicatie zijn Rik Thomas, die sinds jaar en dag
gefascineerd is door het domein, en waarnaar hij vele jaren
archiefonderzoek deed, en Michel Broeckmans van het Agentschap
voor Natuur en Bos, die vandaag het groene erfgoed van het domein
onderhoudt.
De publicatie 'Mysterieus Masy' werd gepresenteerd op 25 april,
Erfgoeddag dus, en was reeds enkele dagen nadien volledig
uitverkocht. De Erfgoedcel zorgt nu voor een herdruk, die begin juli
opnieuw verkrijgbaar zal zijn in de Vrijetijdswinkel van HouthalenHelchteren, bij Toerisme Meeuwen-Gruitrode en bij de Erfgoedcel zelf.
Kostprijs: 6 euro.

Limburg Feest!
Ruim veertig geschied- en heemkundige kringen, hun koepel
Heemkunde Limburg, de vier Limburgse Erfgoedcellen en de
provincie Limburg hebben de handen in elkaar geslagen om een
kleurrijke publicatie te realiseren rond het thema 'Limburg Feest!'.
Feesten en de tradities en rituelen die erbij horen behoren tot
ons immaterieel erfgoed. Ze maken deel uit van het collectieve
geheugen van een gemeenschap. De Limburgse heemkringen,
kenners en beheerders van het lokale (feest)erfgoed kropen in hun
pen om de meest markante, typische, uitzonderlijke, volkse of
zeldzame feesten te documenteren. Het resultaat is een rijkelijk
geïllustreerde uitgave van tientallen auteurs-feestvarkens.
Limburg Feest! is te koop voor 25 euro via de boekhandel of in het
Rijksarchief in Hasselt.
Eén van de historische bronnen die bij uitstek het feesten in
Limburg documenteerden, zijn amateurfilmpjes. Bij een feestelijke
gelegenheid werd (en wordt) de camera meer dan eens
bovengehaald. Via het project 'Limburg in Klank en Beeld'
digitaliseerde de Provincie Limburg heel wat van deze unieke
beelden.
Naar aanleiding van het project 'Limburg Feest' maakten de
partners van het project een leuke compilatie over feesten in
Limburg. Het filmpje zal in de komende weken verspreid worden
over de Limburgse heemkringen en bibliotheken.

Lokale projecten rond cultureel erfgoed in de Mijnstreek in
2010
Ook in 2010 lopen opnieuw talrijke, lokale erfgoedprojecten in
de Mijnstreek. De Erfgoedcel ondersteunt deze projecten
financieel en/of inhoudelijk, en wil u een klein overzicht niet
onthouden. De variatie is groot, het enthousiasme zo mogelijk
nog groter!
In As werkt vzw Kolenspoor aan een introductiefilm voor
bezoekers, waarin de geschiendis van As en van van de
stationssite wordt meegenomen. Nog in As werken vrijwilligers
Joseph Coosemans
'Kapelaanswijer'
van Veldeke As-Niel aan een bundel van spreekwoorden en
Collectie Emile Van Dorenmuseum
gezegdes in het dialect.
In Maasmechelen bereiden de vrijwilligers van het
Karnavalmuseum een fietstocht voor langs een aantal plekken
die met Karnaval te maken hebben. Vanuit de gemeente wodt er
aan een publicatie gewerkt met een aantal bijzondere tradities,
verhalen en wetenswaardigheden over Maasmechelen. De
cultuurdienst is er tenslotte bezig met het voorbereiden van een
kleine concertreeks rond tradionele muziek, immaterieel erfgoed
dat door de gastarbeiders naar België werd meegenomen.

In Genk wordt hard gewerkt aan de overzichtstentoonstelling
'Genk door schildersogen': een verrassende kijk op preindustrieel Genk, dat 'geschapen werd om geschilderd te
worden...'.

De Voort Op

In Houthalen-Helchteren werden verschillende actoren samen
aan een groot Dialectwoordenboek, mét geluidsfragmenten en
een aantal randactiviteiten. Hun jaarlijkse Wijk in de kijkerproject 'Centrum' is ondertussen al afgerond. Net zoals het
project 'Mijn-wortels Eten', waarbij kinderen van de wijk De
Standaard op een creatieve manier aan de slag gingen met het
mijnverleden. Het project M-beeld wil dan weer onderzoeken
hoe erfgoed en identiteit hun invloed uitoefenen op de
(studie)keuzes van jongeren.
In Heusden-Zolder wordt het project 'De Voort Op', over de
Heusdense wijk 'De Voort', afgerond met een publicatie.
Ondertussen bereidt Circuit Zolder samen met de gemeente een
unieke tentoonstelling voor rond de affichecollectie van het
Circuit: nostalgie verzekerd! De Gouwdag, een bijeenkomst van
alle Limburgse heemkringen, werd op poten gezet door de
heemkundige kring van Zolder, en vond in mei reeds plaats.
In Beringen loopt momenteel een project rond August Cuppens,
waar heel wat stadsdiensten en vereningingen aan deelnemen
om er een feestelijke herdenking van te maken. Het Vlaams
Mijnmuseum bereidt tenslotte het vervolg voor op het project
'Elk kastje zijn gezicht': Elk kastje zijn verhaal, een project
waarbij interviews worden afgenomen van oud-mijnwerkers.

Personeelsnieuws
Beste allen,
Op 25 juni 2010 staat mijn laatste werkdag bij de Erfgoedcel Mijn-Erfgoed voor de boeg.
Vanaf 28 juni ga ik aan de slag als stafmedewerker voor het C-mine Cultuurcentrum Genk.
De voorbije drie jaren bij de Erfgoedcel Mijn-Erfgoed waren erg interessant, leerrijk,
inspirerend, verrijkend,...
Ik dank jullie allen voor de fijne samenwerking.
En de cultureel erfgoedsector in de Mijnstreek wens ik bij deze heel veel succes toe. Ik
hoop dat jullie allen door terug te kijken naar het verleden de toekomst van de Mijnstreek
verder mee vorm kunnen geven.
Tot ziens! Warme groeten,
Karolien

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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