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Beste lezer,
Wij schotelen u met plezier een nieuwsbrief voor, met opnieuw enkele resultaten van lokale projecten
die in 2010 worden/werden ondersteund door de Erfgoedcel. We kijken ook vooruit naar de Week van
de Smaak en naar Erfgoeddag 2011.
Veel leesplezier,
Erfgoedcel Mijn-Erfgoed

Erfgoeddag 2011: Armoe Troef?
Erfgoeddag 2011 vindt plaats op zondag 1 mei, en heeft dit jaar als thema
'Armoe Troef'. Misschien wel de ideale aanleiding om je collectie lokaal
cultureel erfgoed in de kijker te zetten of een activiteit te organiseren?
De arme Kempen, liefdadigheid, sociale protesten, migratie,
logementshuizen, de vindingrijkheid van mensen zonder middelen... het
zijn maar enkele mogelijke aanknopingspunten voor het cultureel erfgoed
in de Mijnstreek. Op de website van http://www.erfgoeddag.be/ vind je er
ongetwijfeld nog veel meer. Je kan er ook de inspiratiebrochure gratis
aanvragen.
Inschrijven kan tot 15 december! Voor meer informatie of vragen kan je ook
terecht bij ons als lokale coördinator: info@mijnerfgoed.be of 089 811
412.

Week van de Smaak / Tafel voor één

Foto Johnny Harsch - stad Genk

Van 11 tot 21 november kan je het rijke culinaire erfgoed van de Mijnstreek
komen proeven in tal van activiteiten in het kader van de Week van de
Smaak. Gastland is Spanje, maar het aanbod in de Mijnstreek gaat veel
ruimer.
De Erfgoedcel Mijn-Erfgoed start in de Week van de Smaak ook met haar
project 'Tafel voor één', over de kook- en leefgewoontes in
logementshuizen. Op, in en rond een tafel leer je dit bijzondere verhaal
kennen. Op zaterdag 20 november tijdens de markt in de Vennestraat in
Genk is de tafel voor het eerst te zien (i.s.m Wasda, een werking rond

logementsbewoners nu). Daarna reist de tafel verder van gemeente tot
gemeente, van plek tot plek.
Op zondag 21 november om 14u kan je eenmalig deelnemen aan een
unieke wandeling met een Sleutelfiguur: een gids met een bijzonder
levensverhaal, die alles weet van logementshuizen! Afsluiten doe je aan
onze 'tafel voor één' met een hapje en een drankje.
Deze wandeling is gratis, maar reserveren is verplicht. Vertrek aan het
lokaal van Wasda, Vennestraat 85 in Genk. Een plaatsje reserveren kan
via info@mijnerfgoed.be of 089 811 412.

'Hôtels': een dialectwoordenboek en drie dialectavonden
Lom Rekkers (+) was een man met een hart voor dialect en streektaal. Hij
zorgde er, jarenlang, samen met een aantal zielsverwanten voor dat zijn
dialect, het Hôtels of Houthalens, bewaard zou blijven voor het nageslacht.
Het resultaat: een woordenboek, geïllustreerd met geluidsfragmenten en
foto's. Het boek is vanaf 22 oktober voor 12€ verkrijgbaar in de
Vrijetijdswinkel en de bibliotheek van Houthalen-Helchteren.
Naar aanleiding van het woordenboek organiseert de gemeente in
samenwerking met CC Casino en verschillende verenigingen 3
dialectavonden of 'uchteravonden':
- meziek make, bè mezikanten, meziek- en platte kal-ameteurs (28 okt om
19u, CC Casino)
- fieste, bè fiestverkes en alleman dieje schoen en klüchtige gedinkenisse
hit an fieste (4 nov om 19u, CC Casino)
- aa kookmeniere, bè mansminse en vrommesse dijj hertelukke
gedinkenisse hemme as ze onneriën achter de stoof krôôpe (18 nov om
19u, CC Casino).
De deelnameprijs bedraagt 1 € per avond, vooraf inschrijven is nodig:
cultuur@houthalen-helchteren.be of 011 60 06 70.

Spraekwuurde en gezagde uwt As en Neel
Ook in As kriebelt het op vlak van dialect. De vrijwilligers van Veldeke AsNiel pakten in eerste instantie de uitdrukkingen en gezegdes in hun
streektaal aan. Wist u bijvoorbeeld dat 'es dinne kop op e verke stón aat
ich geinen heikieeës mier' wil zeggen dat iemand u niet mag? Of dat 'mèt
azi-jn vings te gein vlege' betekent dat men slechts met vriendelijkheid iets
kan bereiken? Maar liefst honderden uitdrukkingen werden door Veldeke
As-Niel gebundeld. Op 23 november om 19u30 (de laatste dialectavond
van Veldeke As-Niel van 2010), wordt de publicatie voorgesteld aan het
publiek. Meer info via http://veldekeas.wikidot.com.

Kort nieuws

Symposium 'Mijnbeeld': op donderdag 18 november van 13u30 tot 17u
sluiten de Erfgoedcel Mijn-Erfgoed en onderzoeker Dirk Lauwaert hun
onderzoek naar de collecties historische fotografie in de Mijnstreek af met
een klein symposium. Het doelpubliek is beperkt (onderzoekers,
beheerders van historische fotocollecties). Kreeg u geen uitnodiging, en
wenst u toch aanwezig te zijn? Neem dan even contact op met de
Erfgoedcel.
Lezing Marc Jacobs: C-mine Cultuurcentrum Genk organiseert op
donderdag 28 oktober om 20u15 een lezing van Marc Jacobs, directeur
van FARO, het Vlaams steunpunt voor erfgoed. Hij kijkt, in het kader van
de voormalige mijnsite van Winterslag, vooruit naar de manier waarop we
vandaag en in de komende tien jaar met erfgoed zullen omgaan. I.s.m
KHLIM-Crossroads. Inschrijven kan nog via uitingenk@genk.be of 089 65
44 80!
Open Forumdag: in 2010 bestaat het Minderhedenforum 10 jaar. Op
zaterdag 30 oktober tonen ze dat kennis en waardering van
erfgoed/geschiedenis kan bijdragen tot de toekomst, op de Open
Forumdag op C-mine. Onder het motto 'ons verleden, onze toekomst'
blikken ze vooruit in debatten, workshops - waaronder een workshop van
de Erfgoedcel - en ontmoetingen. Op de tentoonstelling-voor-één-dag rond
migratie-erfgoed kan je bovendien de films van 'Baraka!' en 'Grieken in
Limburg' opnieuw bekijken, naast heel wat andere projectresultaten én
portretten van pioniers voor etnisch-culturele minderheden. Meer info op
www.minderhedenforum.be/openforumdag.
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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