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Beste lezer,
De kortste dagen van het jaar komen dichterbij. 's Avonds is het weer vroeg donker en liefst
van al zijn we waar het warm en gezellig is. Nestel u dus in uw luie zetel en neem deze
nieuwsbrief ter hand!
In deze editie blikken we onder meer terug op enkele recente evenementen, georganiseerd of
bijgewoond door de Erfgoedcel. Zo organiseerde onze educatief medewerker Gunther het
Educatietreffen dat plaatsvond in het Mijnmuseum te Beringen op woensdag 7 november. Dit
treffen was toegespitst op actoren betrokken bij erfgoededucatie. Verder kijken we ook
vooruit naar enkele activiteiten die ons nog te wachten staan. We geven u praktische
informatie mee over Erfgoeddag 2013 die op 21 april 2013 plaats zal vinden en in het teken
zal staan van het thema "Stop de tijd!". Daarnaast vindt u informatie over het educatieve
spel dat binnenkort zal voorgesteld worden in het Emile Van Dorenmuseum. Interessant is
ook de nieuwe website www.erfgoedsteun.be waar u een overzicht krijgt van de instanties
waar u inhoudelijke, financiële en logistieke ondersteuning vindt voor uw erfgoedprojecten.
Kortom, de erfgoedactoren in de Mijnstreek en daarbuiten hebben niet stil gezeten en dat zal
u geweten hebben!
We wensen u alvast veel leesplezier!
Erfgoedcel Mijn-Erfgoed

Educatietreffen 2012: een kort verslagje
Op welke manier kan je alle educatieve activiteiten uit de
Mijnstreek vlot aanreiken aan leerkrachten en scholen? Deze
vraag vormde het startpunt voor het door de Erfgoedcel MijnErfgoed georganiseerde Educatietreffen op 7 november j.l. in het
Mijnmuseum in Beringen.
Dit treffen bestond uit vier sessies waarin drie educatieve
projecten uit de Mijnstreek onder de loep werden genomen. Een
vierde onderdeel was de rondleiding doorheen het vernieuwde
gedeelte en de badzaal van het Mijnmuseum. Tijdens deze
rondleiding toonde een gids de educatieve mogelijkheden van
het museum dat zich richt op scholen uit het kleuter-, lager en
secundair onderwijs.
Dankzij de educatieve game MaxiMine bleven bezoekers
ondergedompeld in de sfeer van het Mijnmuseum. Het spel is
namelijk geënt op de structuur van de industriële site van

Beringen. Frank Van Geirt deed MaxiMine uit de doeken en
toonde hoe men ermee aan de slag kan gaan in de klas.
Vervolgens bracht de directie van Basisschool De Triangel een
inspirerende presentatie over hoe hun school om de drie jaar een
project rond het Mijnerfgoed op poten zet. De lesmap Mijngeschiedenis speelt daarbij een belangrijke rol, omdat het
noodzakelijk is dat kinderen een zekere voorkennis verwerven
vooraleer ze, zoals hier het geval was, aan een optocht gaan
werken.
Tenslotte kwam Het Digitale Omgevingsboek aan bod. Het ging
over vernieuwende methodes om te leren over erfgoed. Hoe kan
je met de gekende inhoud, het lokale erfgoed, tot vernieuwende
resultaten komen? Wat volgde was een kritisch betoog over de
noodzaak om deze zoektocht verder te zetten. Zo werd Het
Digitale Omgevingsboek op een frisse manier benaderd.
Na dit alles volgde een informele babbel vergezeld van een
aangepaste versnapering in de vorm van een mijnwerkerslunch.
Erfgoedcel Mijn-Erfgoed dankt het Mijnmuseum en alle
aanwezigen voor hun bijdrage aan dit eerste Educatietreffen.

Lokale infosessie Erfgoeddag 2013
Op woensdagavond 24 oktober verzamelden we bij het
Kolenspoor te As om te brainstormen over Erfgoeddag 2013.
Ideeën over het thema en de praktische info werden onder het
genot van een drankje en hapje uitgewisseld.
Komende editie staat in het teken van ‘Stop de tijd!’. We
bespraken en wisselden ideeën uit over de invulling van het
thema. De mogelijkheden zijn legio! Ofwel ga je met je
vereniging of werking aan de slag met het fenomeen ‘tijd’
(klokken, dagboeken, ‘terug in de tijd’, …) ofwel toon je aan het
brede publiek hoe je als vereniging omgaat met erfgoedzorg
(archief, bewaring, restauratie, …). Ook de manier waarop
immaterieel cultureel erfgoed kan doorgegeven worden, vormt
een mooi aanknopingspunt. Wij werden alvast enthousiast van
alle ideeën die de deelnemers met ons deelden en kijken dan ook
uit naar opnieuw een geslaagde editie van Erfgoeddag!
Kon u er niet bij zijn op deze lokale infosessie en u heeft toch zin
om mee te doen met een activiteit aan Erfgoeddag? U vindt meer
informatie onder aan deze nieuwsbrief of u kan contact opnemen
met de lokale coördinator,
Leen Roels (leen@mijnerfgoed.be of bel 089-811 412).

Voorstelling Jaarboek Heemkring Heusden
Ter gelegenheid van het 70-jarig bestaan van Kwb Heusden, en
het 25-jarig bestaan van Kwb Overdag organiseerde de
Geschied- en Heemkundige Kring van Heusden samen met Kwb
Heusden tot en met 17 november een tentoonstelling in de
bibliotheek van Heusden over de geschiedenis van haar
beweging, met documenten en foto's uit de oude doos.
Het jaarboek van de Heemkundige kring, dat onlangs op 26
oktober in de Bibliotheek van Heusden-Zolder werd
gepresenteerd, bevat dit jaar dan ook heel wat foto's van de
Kwb.
Dit jaarboek van de Geschied- en Heemkundige Kring van
Heusden is nu te bestellen door overmaking van € 13,- (incl.
verzendkosten) op rekeningnumer BE45 7351 1613 8589 van de
Geschied- en Heemkundige Kring Heusden. Het boek kan ook
worden afgehaald tegen contante betaling van € 10,- bij dhr.
Sylvain Huybrechts, St. Jansblok 93, te Heusden-Zolder, tel.
011-759 401.

Opening Cleantech bezoekerscentrum 'Greenville' in
Houthalen-Helchteren
Het voormalige directiegebouw van de Kolenmijn in HouthalenHelchteren is het afgelopen jaar omgebouwd en gerenoveerd tot
een CleanTech campusgebouw. De uitbouw van deze campus zal
plaats bieden aan bedrijven in de CleanTech sector en dit onder
de vorm van kantoren, vergaderzalen, secretariaatsdiensten,
onthaal en een bezoekerscentrum.
Op vrijdag 23 november 2012 zal het Greenville CleanTech
bezoekerscentrum in Houthalen-Helchteren officieel worden
geopend. Het bezoekerscentrum vertelt het verhaal van
steenkool vanaf het ontstaan tot de ontginning en de impact
ervan op Houthalen-Helchteren. Een groot deel van de collectie
van Jean De Schutter zal hier terug een plaats krijgen.
Het bezoekerscentrum is open voor het publiek vanaf zondag
25 november (dag van de Wetenschap).
De CleanTechAmbassadeurs van CleanTechPunt vzw staan in
voor de gidsenwerking. Zij zullen elke maandag tot en met
vrijdag aanwezig zijn van 9.00 tot 12.30 uur. Individuele
bezoekers kunnen het bezoekerscentrum vrij bezoeken.
Binnenkort volgt er meer info over de opening op onze website.

Emile van Dorenmuseum pakt uit met educatief spel
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Op 18 november 2012 vindt Kunstendag voor Kinderen plaats.
Die dag zal het Emile Van Dorenmuseum voor de eerste keer zijn
educatieve spel aanbieden aan gezinnen. Zij kunnen dan volledig
gratis het museum en zijn bijzondere geschiedenis komen
ontdekken.
We lichten alvast een klein tipje van de sluier op: het spel
bestaat uit kamerspelen waarbij kinderen (vanaf ca. 8 jaar) zich
helemaal kunnen inleven in het kunstenaarsbestaan. In elke
huiskamer van het Emile Van Dorenmuseum zal een koffertje te
vinden zijn dat een ander thema behandelt. Eenmaal zo’n
koffertje geopend is, gaan de kinderen aan de slag met diverse
methodieken om een beeld te krijgen van Emile Van Dorens
geschiedenis.
Wat het spel voor scholen betreft, is het wel nog even wachten
tot het voorjaar van 2013. Maar u kan er van op aan: uw geduld
zal beloond worden.
Wanneer: Zondag 18 november van 14 tot 18 uur.
Waar: Emile Van Dorenmuseum, Henri Decleenestraat 21, 3600
Genk.
Meer info: www.emilevandorenmuseum.be.

Verder op de agenda voor december:
1 december '12: ETWIE ontmoetingsdag in Mechelen
ETWIE, het expertisecentrum voor Technisch, Wetenschappelijk en
Industrieel Erfgoed organiseert op zaterdag 1 december 2012 hun eerste
ontmoetingsdag, die zich richt op iedereen die geïnteresseerd is in
technisch, wetenschappelijk en industrieel erfgoed.
De titel van deze dag is ‘Kennis delen. Over het verzamelen en delen van
expertise over technisch, wetenschappelijk en industrieel erfgoed’.
Sprekers uit binnen- en buitenland belichten er een aantal aspecten van
het opbouwen, beheren en delen van expertise in de sector. De studiedag
is bovendien een uitstekende gelegenheid om kennis te maken met de
werking van het nieuwe expertisecentrum.
De ontmoetingsdag vindt plaats op zaterdag 1 december 2012 in
Congres- en Erfgoedcentrum Lamot (Van Beethovenstraat 8-10, 2800
Mechelen).
Deelname aan de ontmoetingsdag is gratis (incl. lunch). Voor het
facultatieve namiddagprogramma wordt een bijdrage van 5 euro gevraagd
(ter plaatse te betalen). Inschrijven kan tot 24 november via het
inschrijvingsformulier op http://www.etwie.be/?p=426 of op het nummer 015272 334.

4 december '12: Contactdag Erfgoedplus.be
In navolging van de succesvolle editie van vorig jaar in het Gallo-Romeins
Museum Tongeren wordt op dinsdag 4 december de 2de Contactdag
efgoedplus.be georganiseerd. Deze editie vindt plaats in Museum M

te Leuven.
Alle partners, deelnemers en geïnteresseerden in Erfgoedplus.be worden ui
tgenodigd om deel te nemen aan deze studie- en ontmoetingsdag.
De dag wordt ingedeeld in een voormiddagprogramma met een stand van
zaken en twee actuele thema's in collectiebeheer: collectiebeschrijvingen
en het inventariseren in functie van het toekomstgericht hergebruik van
gegevens. Aansluitend wordt een contactmoment voorzien voor
kennismaking en om ervaringen uit te wisselen.
Het namiddagprogramma is praktisch opgevat. Deelnemers kunnen kiezen
uit drie workshops waarbinnen aspecten van
erfgoedregistratie, vrijwilligerswerking, fotobewerking en collectiebeheer
vanuit de praktijk aan bod komen. Een vierde workshop is enkel
toegankelijk voor musea.
Packed vzw geeft hierin een praktische opleiding Erfgoedstats. De
contactdag wordt afgesloten met een bezoek aan M Leuven.
Wanneer: dinsdag 4 december van 9.30 tot 15.00 uur
(aansluitend M Leuven)
Waar: M Leuven, Vanderkelenstraat 28, 3000 Leuven
Initiatief: provincie Limburg, provincie Vlaams-Brabant en stad Leuven.
Verdere informatie, programma en inschrijving: via Stad Leuven,
erfgoedcel@leuven.be of tel. 019-272 289.

6 december ' 12 : Studiedag immaterieel cultureel religieus
erfgoed "Veilig geborgen"
Op donderdag 6 december organiseert het CRKC een studiedag over
immaterieel cultureel religieus erfgoed in de Abdij van 't Park in Heverlee.
Immaterieel erfgoed gaat over het niet-tastbare erfgoed. Het zijn
gewoontes, gebruiken of kennis die deel uitmaken van ons collectief
geheugen en vaak ook vandaag nog, eventueel onder een andere vorm,
voortleven. Onder meer processies, bedevaarten, devotionele
gebruiken, maar ook ambachtelijke technieken of verhalen zijn
voorbeelden van immaterieel religieus erfgoed. Tijdens deze studiedag zal
niet alleen de rijkdom van immaterieel religieus erfgoed belicht worden. Er
zal ook aandacht besteed worden aan registratie, ontsluiting en borging
van dit erfgoed.
Zie voor het programma en inschrijving: http://www.crkc.be/veiliggeborgen.

14 december '12: Boekvoorstelling "Meulenberg vertelt"
Op vrijdag 14 december 2012 wordt in de Feestzaal van het Cultureel
Centrum Casino te Houthalen het boek "Meulenberg vertelt", geschreven
door Vera Houben, voorgesteld.
De avond gaat van start om 19.15 uur met enkele muzikale optredens. De
boekvoorstelling zelf start om 20 uur. Gelieve vóór 7 december 2012 te
laten
weten of je aanwezig kan zijn aan Vera Houben, via e-mail
vera.houben@rimo.be of telefonisch op nummer 0478-246 371.

Nieuwe uitgave:
Tenslotte stellen wij u nog onze laatste uitgave voor: de DVD 'Uit de
grond, uit het hart'. De Erfgoedcel Mijn-Erfgoed gaf Joris Rabijns
opdracht tot het maken van deze film, die een aantal mensen centraal zet
die sinds vele jaren het mijnverleden met passie bewaren en ontsluiten.
Twintig jaar nadat de laatste Limburgse mijn sloot, zijn in de Mijnstreek
de sporen van het rijke verleden nog overal terug te vinden. Niet alleen
het bijzondere gebouwenpatrimonium, maar ook het roerende en
immateriële erfgoed leeft vandaag de dag verder. En dit dankzij talrijke
mensen, verenigingen en initiatieven die sinds jaren het rijke mijnerfgoed
beheren en behouden.
In deze film staat een aantal mensen centraal die sinds vele jaren het
mijnverleden met passie bewaren en ontsluiten. Recht uit het hart
spreken ze over hun jarenlange inzet, de situatie anno 2012 en hun
bekommernissen over de toekomst. Terugkijkend naar wat eens was
vertellen ze ook over wat ze hopen dat ooit zal zijn, en drukken ze de wil
uit samen hun gekoesterde mijnerfgoed te vrijwaren en door te geven
aan de komende generaties.
De DVD is te koop bij de Erfgoedcel Mijn-Erfgoed, en kost dan € 8,(afhaalprijs), of kan besteld worden via de website en kost dan € 10,inclusief verzendkosten, zie:
http://www.erfgoedcelmijnerfgoed.be/product.php?catide=95&itemno=&lan=NL

Erfgoeddag 2013: stop de tijd!

Zin om ook mee te doen aan Erfgoeddag? Mooi zo! Inschrijven kan vanaf nu tot en met 14
december 2012.
Bekijk je collectie of werking en zoek een duidelijk aanknopingspunt met het thema ‘Stop de
tijd!’.
Inspiratie nodig? Download de inspiratiebrochure via
http://www.faronet.be/erfgoeddag/inspiratie/inspiratiebrochure.
Belangrijkste voorwaarden:
- activiteit vindt plaats op Erfgoeddag (zondag 21 april 2013), bij voorkeur van 10 tot 18u;
- activiteit heeft een aantoonbare link met het thema ‘Stop de tijd!’ of heeft een link met
cultureel erfgoedzorg;
- activiteit moet gratis voor het publiek zijn;
- activiteit mag niet louter ‘opendeurdag’ zijn.
Vooraleer je start met het inschrijven van je activiteit(en) zorg dat je alle nodige informatie
en gegevens bij de hand hebt:
- de gegevens van de contactpersoon;
- de gegevens van de organisatie, instelling of vereniging die de activiteit organiseert;
- de informatie omtrent de activiteit;
- de lokale coördinator (Leen Roels – Erfgoedcel Mijn-Erfgoed) is;
- promotiemateriaal bestellen.
Tips bij het inschrijven vind je via : http://www.faronet.be/erfgoeddag/procedure/hoe-inschrijven.
Inschrijven kan: online via www.erfgoeddag.be/inschrijving, per post (inschrijvingsformulier

aan te vragen via +32 (0)2 213 10 81); via de lokale coördinator (Erfgoedcel Mijn-Erfgoed)
of via de cultuurbeleidscoördinator of erfgoedambtenaar van uw gemeente (As - Veerle
Vangompel; Beringen - Paulien Parren; Genk - Kristof Reulens; Heusden-Zolder – Line
Verbeke; Houthalen-Helchteren – Martin Kellens; Maasmechelen – Jos Hermans). Leen Roels
van de Erfgoedcel Mijn-Erfgoed zal dit jaar de inschrijvingen coördineren.
Slaag je er zelf niet in om je aan te melden, neem dan voor eind november contact op met de
cultuurbeleidscoördinator of erfgoedambtenaar van uw gemeente of met Leen Roels via
leen@mijnerfgoed.be of bel 089-811 412.
Ook voor het bestellen van promotiemateriaal!

En op de valreep:
Nieuwe databank: Erfgoedsteun

De nieuwe databank www.erfgoedsteun.be wil inhoudelijke, financiële en logistieke
ondersteuning geven aan erfgoed.
Erfgoedsteun.be is een pilootproject met als opzet geïnteresseerden naar het bestaande
ondersteuningsaanbod voor erfgoed te leiden. Deze digitale databank bevat informatie over
de diverse ondersteuningsmogelijkheden die uiteenlopende organisaties aanbieden. De
verstrekte informatie betreft inhoudelijke, financiële en logistieke ondersteuning.
Erfgoedorganisaties in heel Vlaanderen kunnen zo het ondersteuningsaanbod voor roerend,
immaterieel en onroerend erfgoed in Vlaanderen op eenvoudige wijze opzoeken.
Erfgoedsteun is een realisatie van Erfgoedcel Mechelen, Erfgoedcel Noorderkempen, Erfgoedcel
Kempens Karakter, Erfgoedcel k.ERF, MAS | Museum aan de Stroom, Herita vzw en Provincie
Antwerpen – Dienst Erfgoed.
Voor Limburg is deze databank momenteel nog niet volledig. Aanvullingen zullen binnenkort
gebeuren.

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

