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Beste lezer,
De Erfgoedcel is in beweging! Eind augustus heeft Katrien Schaerlaekens afscheid van
ons genomen. We zullen haar en haar enthousiasme en kennis zeker missen, maar de
Erfgoedcel als organisatie blijft alive & kicking! De vacature voor haar functie staat
momenteel online. Voor informatie over projecten en subsidiemogelijkheden of over de
algemene werking van de Erfgoedcel, kunnen jullie contact opnemen met Wendy
Slenders (wendy@mijnerfgoed.be of 089 / 811 411).
Ook onze administratieve kracht Liesbeth Canini heeft ons verlaten. Ze heeft werk
gevonden op de school van haar zoontje - een opportuniteit waar ze geen nee tegen kon
zeggen. Zij is sinds 19 september al opgevolgd door Lidia Reuling (info@mijnerfgoed.be,
011 / 811 449). En natuurlijk is Neeltje Wessels steeds paraat om zo concreet mogelijk
tegemoet te komen aan al uw vragen rond erfgoedzorg (neeltje@mijnerfgoed.be of 089 /
811 412).
September is hét moment voor nieuwe projecten en uitdagingen. Deze nieuwsbrief staat
er vol van. Lees verder voor meer informatie over ons vernieuwd projectsubsidie- en
restauratiesubsidiereglement, over nieuwe publicaties van de erfgoedcel en interessante
vormingen.
Veel leesplezier,
Erfgoedcel Mijn-Erfgoed

Nieuw projectsubsidie- en
restauratiereglement
De organisaties die de Erfgoedcel kennen, weten dat er
een projectsubsidiereglement is waarbij elke vereniging,
organisatie of vzw een aanvraag kan indienen voor
projectsubsidies. Tot nu toe lag het plafond op 1.000€ per
aanvrager per jaar. Vanaf 1 oktober zal dit 2.000€ per
aanvrager per jaar worden.
Ook zal vanaf 1 oktober een restauratieluik worden
toegevoegd voor roerend, eveneens voor 2.000€ per
aanvrager per jaar. Dit bedrag is cumuleerbaar met dit
voor de projectsubsidies cultureel erfgoed.
Restauratiesubsidies kunnen ook worden aangevraagd
door de gemeenten die deel uitmaken van de

Projectvereniging Mijnstreek.
Meer informatie vinden jullie vanaf 1 oktober op onze
website. Voor vragen: wendy@mijnerfgoed.be of 089 / 811
411 (vragen naar Wendy Slenders).

Bustoer logementshuizen: wie gaat er mee?
De Erfgoedcel geeft binnenkort een boekje uit over de
logementshuizen in de mijnstreek, vroeger en nu. Waarom
werden de logementshuizen gebouwd? Hoe leefde
een mijnwerker in zo'n logementshuis? Met hoeveel sliepen
ze op een kamer? Kookten ze zelf of werd er voor hen
gekookt? Wat had de mijndirectie in de pap te brokken?
In elke voormalige mijngemeente waren er
Foto: Johnny Harsch logementshuizen. De Erfgoedcel wil de lancering van de
collectie Dienst Cultuur, Stad
publicatie koppelen aan een lezing door de auteur (met
Genk
beeldmateriaal van vroeger en nu) én een bustoer
langs een aantal logementshuizen in verschillende
gemeenten, om te zien wat ervan geworden is.
Deze lancering gaat door op zondag 6 november van 13u
tot 18u. Vanaf 13u wordt u verwacht in Café Baia
(Noordlaan 42, 3600 Genk). Om 13u30 volgt er een lezing
door Hanne Hellemans (de auteur van het boek, van Het
Geheugen Collectief). Om 14u30 begint de bustoer. Tegen
18u zijn we terug aan ons startpunt.
Deze interessante namiddag wordt u gratis aangeboden,
maar u dient wel in te schrijven bij wendy@mijnerfgoed.be
of telefonisch: 089 / 811 411, ten laatste op donderdag 27
oktober. Personen die niet ingeschreven zijn, kunnen we
niet meenemen. We hopen op een talrijke opkomst!

'Scholen in het gelid': het boek!
De Erfgoedcel gaf in 2009 de opdracht aan KADOC, het
Onderzoeks- en Documentatiecentrum voor Religie, Cultuur
en Samenleving (Leuven) de opdracht om onderzoek te
doen naar de geschiedenis van het katholiek onderwijs in
de mijnstreek in de 20ste eeuw. Dit leverde een lijvig en
zeer interessant rapport op.
Foto: Martin Kadar - collectie
Het verhaal gaat over de invloed van de mijnen (en de
Dienst Cultuur Stad Genk
mijndirecties) op het onderwijs, over de eerste en de
tweede wereldoorlog, de crisissen, de specifieke

mijnbouwopleidingen en de hervormingen die vanaf de
jaren '60-'70 de overhand namen.
De Erfgoedcel heeft dit rapport in een mooie publicatie
gegoten, met vele foto's uit de oude doos, met de
klinkende titel: 'Scholen in het gelid. De geschiedenis van
het katholiek onderwijs in de mijnstreek (1906-1992). Het
boek is te koop voor 20€ (+ verzendkosten).
Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Wendy
Slenders (wendy@mijnerfgoed.be of 089 / 811 411).

Lokale projecten: hoe staat het ermee?
As is bezig met de herbestemming van de site rond het
Molenhuis. Ze hebben Brussels Lof onder de arm
genomen om de visiebepaling uit te werken.
Barak 15 in Beringen heeft Deusjevoo onder de arm
genomen om de inrichting van Barak 15 uit te werken. In
Steenveld werden een tiental vrouwen geïnterviewd volgens
de methodiek van mondelinge geschiedenis. Het Vlaams
Mijnmuseum is bezig met herinrichting en een nieuwe
museumpresentatie.
Genk is bezig met de ontwikkeling van een multimediatafel
rond de (mijn)geschiedenis van Genk en omstreken. Deze
tafel zal uiteindelijk een plaats vinden in de bibliotheek.
Heusden-Zolder pakt nu zaterdag (24 september) uit met
een evenement rond 'Tijl van Limburg'. Een nieuwe
fietstocht wordt gelanceerd in het kader van het 'erfgoed
van Tijl' en 's avonds is er feest.

Oorlogskruis Houthalen Foto: Johan Brouwers

M-Beeld, een groep jongeren uit Meulenberg (HouthalenHelchteren) werkt in het najaar een videoproject uit rond
hun eigen familiegeschiedenis volgens de methodiek van
'digital story telling'. Het Davidsfonds begeleidde tijdens de
Nacht van de Geschiedenis een wandeling in Meulenberg en
legde deze ook vast in een brochure. De Houthalense
muziekgroep uit de jaren '70 'The Grapes' zal een DVD
lanceren, die feestelijk zal gelanceerd worden.
In Houthalen werd onlangs ook het Grafkruis gerestaureerd,
dat herinnert aan de Veldslag van 1831. Het werd
overgebracht naar het kerkhof en op 6 augustus plechtig
ingehuldigd.
100 jaar Tuinwijk Eisden (Maasmechelen) maakte een
prachtig fotoboek samen en stelde een fototentoonstelling
samen die werd getoond op verschillende locaties in de
wijk. Het Karnavalsmuseum verhuisde en de inrichting
onderging een facelift. De officiële opening is op 13
november.

Onder de rokken van de reus!
Volkskunde Vlaanderen heeft een reuzenregister in het
leven geroepen. Ben je lid van een vereniging rond een
reus, kan je met een paar simpele muisklikken informatie,
foto's en verhalen over 'je eigen reus' aan het register
toevoegen. Nieuwsgierigen zien de informatie via handige
infofiches. Er is ook een meldpunt waar je allerlei weetjes,
tips of zoekertjes kan achterlaten. Samen kunnen we ervoor
zorgen dat de toekomst van de reuzencultuur net zo
speciaal wordt als haar verleden!
Meer info: www.feestelijkvlaanderen.be/reuzen.

Kort nieuws - op de valreep:
Europa Nostra Awards - Elk jaar reiken 'Europa Nostra'
en de Europese Unie awards uit voor de beste
verwezenlijkingen op het vlak van cultureel erfgoed. De
deadline voor het indienen van een inzending is 1 oktober.
Meer informatie vindt u op:
http://www.vleva.eu/nieuws/europa-nostra-awards-deadline-1oktober-2011.
Workshop 'Hoe laat je erfgoed spreken?' - Elke
heemkring is wellicht vertrouwd met de methode van
mondelinge geschiedenis. Maar hoe onderzoek je het
alledaagse leven uit een periode waarover (bijna) niemand
nog kan getuigen. Op 1 oktober zal historicus Bart De Wilde
aan de hand van praktijkvoorbeelden tonen hoe je erfgoed
een verhaal kan laten vertellen zonder in anekdotes te
vervallen. Breng een foto, prent, brief, document,
voorwerp,... mee uit 1913 (of daarrond). Deze workshop
wordt hopelijk de start van een nieuw
samenwerkingsproject dat net zo succesvol zal worden als
'Limburg Feest'!
Stuur ten laatste zaterdag 24 september (!) een mail met je
naam en adres naar ferdi.geerts@erfgoedlommel.be, met de
vermelding van je heemkring of erfgoedvereniging. Bezorg
liefst ook een digitale foto van het voorwerp dat je gaat
meebrengen. De workshop zelf gaat door op zaterdag 1
oktober van 14u tot 17u in het Onthaal- en
Bezoekerscentrum De Lieteberg, Stalkerweg te 3690
Zutendaal. We hopen op zoveel mogelijk opkomst!
Vorming websitebouw - Ook op 1 oktober vindt er een
interessante cursus plaats over 'zelf je website bouwen',
georganiseerd door Heemkunde Vlaanderen. Wil je als
heemkring je website verbeteren of er één maken? Surf dan

naar http//www.heemkunde-vlaanderen.be voor meer info!

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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