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Beste lezer, 

Sinds de start van Leen Gos op 1 mei jongstleden is het team van de Erfgoedcel Mijn-Erfgoed 
weer volledig. De lijst van ons team vind je terug onder Contact op onze website. 

We trekken graag jullie aandacht op de mogelijke verwarring die zou kunnen optreden, gezien 
onze namen nogal gelijkaardig zijn. Controleer goed het e-mailadres alvorens je bericht naar 
ons door te sturen. Leen Roels, Inhoudelijk coördinator, kan gecontacteerd worden op 
leen@mijnerfgoed.be, terwijl Leen Gos, Zakelijk en Beleidscoördinator, te bereiken is op 
leengos@mijnerfgoed.be. 
Uiteraard wordt het algemene e-mailadres info@mijnerfgoed.be zeer regelmatig gecontroleerd. 

De nieuwe aanwinst Leen Gos stelt zich voor. 

Mijn naam is Leen Gos en ik ben sinds 1 mei aan de slag als zakelijk en beleids-coördinator 
van de Ergoedcel Mijn-Erfgoed. Ik ben romaniste Frans-Italiaans van opleiding. Na een 
bijkomende opleiding in Taal en Cultuur: Italiaanse Studies en een Master in International 
Business ben ik volop het Brusselse bedrijfsleven ingedoken. 
Gedurende 8 jaar heb ik achtereenvolgens gewerkt bij bedrijven met welklinkende namen als 
IKEA en Fortis Real Estate, later AG Real Estate en nam ik verantwoordelijk-heden binnen de 
domeinen opleiding, documentatie, interne en externe communicatie in de brede zin van het 
woord voor mijn rekening.  
Jullie zien het: werken met erfgoed is eerder nieuw voor mij. Toch zijn mijn roots niet ver van 
de Mijnstreek verwijderd en volg ik van jongs af aan de gebeurtenissen in de streek van nabij 
op. Mijn bijdrage aan de erfgoedcel zal niet meteen overlappen met die van mijn collega’s 
Leen, Neeltje en Lidia maar ik ben ervan overtuigd dat mijn frisse blik verrijkend kan zijn voor 
de duurzame werking van de Erfgoedcel. Ik kijk er in ieder geval naar uit alle actoren in het 
veld zo snel mogelijk te leren kennen! 
 
Leen Gos is bereikbaar op leengos@mijnerfgoed.be of 089-811 411. 
Verder vindt u hier meer informatie over voorbije en komende activiteiten waar de Erfgoedcel 
aan meewerkt, nieuwe publicaties en interessante nieuwtjes. 

Veel leesplezier! 

Erfgoedcel Mijn-Erfgoed  
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Infodag Erfgoedzorg 

Voor iedereen die een collectie cultureel erfgoed beheert, 
organiseert de Erfgoedcel Mijn-Erfgoed op 6 juni een infodag 
waarop een aantal sprekers is gevraagd om te komen vertellen 
over bijvoorbeeld collectieregistratie, omgaan met archieven, 
gebruik maken van draaiboeken en nuttige richtlijnen. In het 
kader van deze dag zal er een brochure over erfgoedzorg 
verschijnen die op de dag zelf zal worden uitgedeeld. De 
inschrijftermijn voor deze infodag is inmiddels verstreken, maar u 
kunt de brochure natuurlijk ook na 6 juni bij ons aanvragen via 
info@mijnerfgoed.be.  
 

 

 

 

Spraakma(k)kers 
Samen met de Limburgse erfgoedcellen, Variaties vzw, FARO en 
Openluchtmuseum Bokrijk, gaat het Provinciaal Centrum voor 
Cultureel Erfgoed met het project ‘Spraakma(k)kers. Limburg in 
Taalvariatie’ op zoek naar de grote schat aan taalvariatie in 
Belgisch-Limburg. Het doel is om zoveel mogelijk verschillende 
taalvariëteiten (denk aan citétaal, jongerentaal, dialecten, 
straattaal, standaardtaal, tussentaal, thuistaal, vaktaal en 
gebarentaal) te verzamelen met de hulp van vrijwilligers en 
organisaties en deze op de website www.spraakmakkers.be voor 
het grote publiek te ontsluiten. 
Iedereen wordt uitgenodigd om zijn eigen taalgebruik en -
ervaringen met ons te delen. Kijk en luister eens om je heen en 
laat je verbazen door de grote rijkdom aan taalvariatie van 
vroeger en nu in je eigen Limburgse leefomgeving! Het is net 
deze variatie die Spraakma(k)kers in kaart wil brengen en daarbij 
hebben wij jouw hulp nodig! Registreer je eigen taalgedrag in 
verschillende gesprekssituaties door middel van het maken van 
filmpjes en/of geluidsopnames. Upload jouw inzending op 
www.spraakmakkers.be of neem contact op met Silvia Weusten 
(sweusten@limburg.be of 04 74 54 76 33). 
Naast de kans om een bekende Limburger te worden, maak je 
ook kans op een Ipad! 
Sta je liever niet zelf in de spotlights, maar snuffel je wel graag in 
archiefmateriaal? Dat kan! Heemkunde Limburg en het 
Provinciaal Centrum voor Cultureel Erfgoed beschikken over een 
collectie van filmmateriaal van de geschied- en heemkundige 
kringen, ‘Limburg in Klank en Beeld’ genaamd, waaruit we graag 
fragmenten willen zoeken voor dit project. Zin om een middag 
deze films te screenen? Neem dan contact op met Silvia Weusten 
(sweusten@limburg.be of 04 74 54 76 33). 
Deze fragmenten worden niet gebruikt zonder toestemming van 
de eigenaren. 
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CD graindelavoix: Muntagna Nera 
Muntagna Nera zette van 1978 tot 1983 de Limburgse coalmine-
blues op de wereldkaart. Zangers, muzikanten en dichters werden 
door de jonge Angelo De Simone bijeengebracht. Muntagna Nera 
bood een alternatief voor wat er al aan Italiaanse muziek 
voorhanden was. In plaats van commerciële Italiaanse schlagers, 
het repertoire van de balorkesten of de dansen van de 
folkloregroepen, koos de club voor minder vanzelfsprekend 
repertoire: van traditionele tammurriata's tot café-chantant. De 
groep werd vanwege interne strubbelingen, te veel stemmen, te 
veel persoonlijkheden in 1983 ontbonden. Björn Schmelzer 
brengt 30 jaar later deze legendarische club opnieuw samen. Met 
stemmen en snaren van graindelavoix. Een project van 
graindelavoix in coproductie met C-mine cultuurcentrum Genk en 
met steun van Provincie Limburg en Erfgoedcel Mijn-Erfgoed. Nu 
overal te koop. 

 
 

 

 

Gezamenlijk Limburgs Erfgoedproject: "Het 
dagelijkse leven. Geen alledaags verhaal." 
Samen met gelijkgezinden nieuwe dingen ontdekken in het 
Limburgse verleden en een mooi project (i.c. een boek) 
realiseren. Dat is toch echt een boeiende uitdaging voor u! 
Daarom brengen we het nieuwe erfgoedproject “Het dagelijkse 
leven. Geen alledaags verhaal” onder uw aandacht. En met ‘we’ 
bedoelen we: Heemkunde Limburg vzw, Provinciaal Centrum voor 
Cultureel Erfgoed, Rijksarchief Hasselt, Erfgoedcel Mijn-Erfgoed, 
Erfgoedcel Hasselt, Erfgoedcel Haspengouw en Erfgoed Limburgse 
Kempen. 
Over het project is een informatiefolder verkrijgbaar. U kunt deze 
aanvragen via info@mijnerfgoed.be. Er is ook een inspiratiefolder 
uitgebracht, waarin u met allerlei bronnenmateriaal kan kennis 
maken. Deze folder kunt u downloaden op 
http://www.faronet.be/publicaties/gemene-geschiedenis-
inspiratiegids-voor-het-onderzoek-naar-het-dagelijks-leven-van-het-
%E2%80%98. 
Lees beide folders aandachtig en vraag eventueel meer uitleg 
over het project aan één van de partners. Denk dan even na over 
een goed onderwerp, maar aarzel zeker niet te lang om uw 
medewerking te melden. Doe mee! Ook nu willen we samen met 
u een prachtig boek schrijven, net zoals we dat gedaan hebben in 
het project “Limburg Feest”.  
We hopen spoedig nieuws over uw projectdeelname te mogen 
ontvangen en we treffen elkaar dan zeker in september in 
Bokrijk! 
Namens de werkgroep ‘Het Dagelijkse leven. Geen alledaags 
verhaal’ 
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Nieuwe website Het Vervolg 
voor informatie over de Mijnstreektours en Sleutelfiguren kunt u 
voortaan terecht op de nieuwe website van Het Vervolg: 
www.miningandmore.be.  
 

 

 2 juni: Geschiedenisdag over de Limburgse 
Mijngeschiedenis op C-mine  
Op zaterdag 2 juni vindt op C-Mine de Geschiedenisdag plaats, 
met als thema de Limburgse Mijngeschiedenis, georganiseerd door 
het Davidsfonds. De Erfgoedcel Mijn-Erfgoed, de Stad Genk en het 
Cultuurcentrum zijn ondersteunende partners. 
Er is een uitgebreid en divers programma met lezingen, rond-
leidingen, een broodjeslunch en een optreden van Muntagna Nera 
(http://www.youtube.com/watch?v=CBplu-BVIHY).  
De deelnameprijs is 60 euro. 
Voor het programma en de praktische gegevens surft u naar: 
http://www.universiteitvrijetijd.be/geschiedenisdagen/dag/index.phtml
?id=15 

 
 
 
 
 

 

 
  

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 
 

 Erfgoedcel Mijn-Erfgoed 
E.Coppéelaan 87 

3600 Genk 
T 089 811 412 
F 089 811 410 

info@mijnerfgoed.be 
www.mijnerfgoed.be 
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