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Beste lezer,
Ook met de zomer voor de deur beweegt er nog heel wat in erfgoedland! Zo verneem
je deze nieuwsbrief meer over onze nieuwe 'Grabbel- en babbeltas', maar ook over ons
aanbod voor collectiebeheerders in de Mijnstreek: Erfgoedzorg.
Ook de verenigingen in de Mijnstreek zitten niet stil. Vzw Tuinwijk 100 lanceert bijvoorbeeld
op 19 juni het spiksplinternieuwe fotoboek over Eisden-Tuinwijk. Daarnaast zijn een aantal
organisaties bezig met de voorbereidingen rond Open Monumentendag. Ook de
zomerperiode biedt tal van erfgoedactiviteiten. En goed nieuws voor de
verenigingen: vanaf 19 september wordt het projectsubsidiereglement veranderd: het
bedrag wordt verhoogd, en ook restauratie komt vanaf dan in aanmerking!
Veel leesplezier en een fijne zomer gewenst,
Erfgoedcel Mijn-Erfgoed
Grabbel- en babbeltas
Methodieken om te reminisceren worden vaak gebruikt in de
zorgsector, en ook het opbouwwerk in de Mijnstreek had er al
ervaring mee. Ook de Erfgoedcel liep al een tijdje rond met
het idee om een reminiscentiespel uit te
werken. ImpressantPlus kreeg de opdracht deze methodiek
praktisch uit te werken, met de 'Grabbel- en babbeltas' als
resultaat. Het ophalen van herinneringen aan de hand van
erfgoedthema's staat daarin centraal. De Grabbel- en
babbeltas is in eerste instantie bedoeld voor ouderen
(dagcentra, rusthuizen, verenigingen,...), maar ook voor
bijvoorbeeld anderstalige nieuwkomers of andere groepen
van mensen biedt deze tas genoeg inhoud om uit te
wisselen over heden en verleden.
Vanaf nu is de grabbel- en babbeltas gratis uitleenbaar bij de
Erfgoedcel. Door de praktische handleiding kan elke
begeleider van groepen ermee aan de slag. Heb je zin om de
Grabbel- en babbeltas in te zetten in je dagelijkse werking?
Contacteer dan de Erfgoedcel: katrien@mijnerfgoed.be of 089
/ 811 412.

Erfgoedradar

De Step, Beringen

In en rond de scholen van de Mijnstreek bevindt zich heel wat
cultureel erfgoed, genoeg stof om op een leuke manier
omgevingsgericht(er) te leren, én aan erfgoededucatie te
doen. Maak samen met de leerlingen van je klas
(basisonderwijs) en de Erfgoedcel een prachtige erfgoedradar:
een album vol sporen uit het verleden, in de buurt van je
school. Ga als een echte speurder op zoek naar de herkomst
van straatnamen, neem interviews af met bekende
personen uit de buurt, ontdek de geschiedenis van oude
gebouwen en natuurfenomenen, enzovoort. De Erfgoedcel
begeleidt de school op maat, en misschien steekt de
plaatselijke heemkundige kring ook een tandje bij. Voor meer
informatie: katrien@mijnerfgoed.be of 089 / 811 412.
Aanbod erfgoedzorg

Emile Van Dorenmuseum, Genk

Met het traject Erfgoedzorg wil de Erfgoedcel vanaf 2011 de
beheerders van een collectie cultureel erfgoed in de
Mijnstreek op maat begeleiden in het beheer van hun
collectie. Het cultureel erfgoed in de Mijnstreek vertelt een
verhaal dat noodzakelijk is om de geschiedenis van de streek
vandaag te begrijpen. Het is aan ons allen om de vele
elementen in dat verhaal op te tekenen en te bewaren, zodat
het ook in de toekomst kan verteld worden.
Erfgoedzorg bestaat uit het vastleggen van informatie over
collecties, het veilig bewaren, het beschermen tegen verval en
het ontsluiten van collecties. Ontsluiten wil niet zeggen dat al
het cultureel erfgoed meteen openbaar gemaakt moet
worden, maar wel dat het vroeg of laat bestudeerd of 'ervaren'
kan worden.
De Erfgoedcel voorziet begeleiding, hulp en advies door de
medewerker Erfgoedzorg, het uitlenen van materiaal, de
mogelijkheid om stukken te laten digitaliseren of
fotograferen... steeds op maat van de collectie en de
vrijwilligers of professionelen die er mee bezig zijn. Zo gingen
het Emiel Van Dorenmuseum (Genk), heemkundige kring Het
Heidebloemke (Genk) en Ons Mijnverleden (HouthalenHelchteren) al in op het aanbod en lieten verschillende andere
organisaties hun interesse al blijken.
Heb je een collectie en ben je geïnteresseerd in erfgoedzorg?
Contacteer dan neeltje@mijnerfgoed.be of 089 / 811 412.

'Levend Park': fotoboek 100 jaar Tuinwijk
De vzw Tuinwijk 100 organiseert in heel 2011 allerlei
initiatieven om de tuinwijk van Eisden in de bloemetjes te
zetten naar aanleiding van het 100-jarig bestaan. Eén van de
realisaties is de lancering van een interessant fotoboek,
'Levend Park', dat gerealiseerd werd met steun van de
Erfgoedcel.

Het fotoboek telt 200 pagina's en ongeveer evenveel foto's, die
(het leven in) de tuinwijk in de voorbije honderd jaar in beeld
brengen. De beelden werden geselecteerd uit het zesduizend
foto's tellende archief van de Stichting Erfgoed Eisden en uit
de gedigitaliseerde glasplaatnegatieven die de mijndirectie in
de eerste decennia van de vorige eeuw liet maken en die
vandaag in het Rijksarchief van Hasselt bewaard worden.
Het boek wordt gepresenteerd op zondag 19 juni van 10u30
tot 12u00 in Zaal Casino op het Kerkplein in Eisden-Tuinwijk.
Het boek kost 39,95€. Meer info: www.tuinwijk100.be.

Kort nieuws
Op zondag 11 september 2011 vindt overal in Vlaanderen de
23ste editie van Open Monumentendag plaats. Deze keer staat
de dag helemaal in het teken van het jaarthema 'conflict'. Meer
informatie over deelnemen, inspiratie over het jaarthema, het zelf
organiseren van een activiteit en de jongerenwerking van Open
Monumentendag vind je op: www.openmonumenten.be.

Foto Breekbaar Verleden
(Rijksarchief Hasselt/LRM)

Vanaf 19 september zal het projectsubsidie-reglement van de
Erfgoedcel gewijzigd worden. Het maximum bedrag per jaar per
vereniging bedraagt nu 1.000 €, maar dit zal verhoogd worden
naar max. 2.000 €. Daarnaast besliste het bestuur van de
Erfgoedcel om vanaf het najaar ook restauratieprojecten in
aanmerking te laten komen. Zo gauw dit nieuwe reglement
ontwikkeld is, kan je het terugvinden op onze website of
verneem je dit via je gemeente.
De tentoonstelling 'Breekbaar Verleden' wordt wegens succes
verlengd. Na verschillende locaties in en buiten de Mijnstreek
reist de tentoonstelling deze zomer nog naar Bree (tot 28
augustus in het stadsmuseum). Hou www.breekbaarverleden.be
in het oog als je de tentoonstelling nog daarna wil komen
bekijken!

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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