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Beste lezer,

We beginnen deze eerste nieuwsbrief van 2013 alvast met heuglijk nieuws waarop velen van
jullie wellicht aan het wachten waren: onze medewerker Erfgoedzorg, Neeltje Wessels, werd
op 19 februari mama van Steijn Alexander! Mama en zoontje stellen het goed.
Verder bieden we jullie de volgende onderwerpen aan:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Aftrap provinciaal project Wereldoorlog I
Nacht van de Geschiedenis op dinsdag 19 maart 2013
Vertoning documentaire “Uit de grond, uit het hart” in het PLOT in Zwartberg: een verslag
Vormingsaanbod erfgoedwerking in Vlaanderen
Deadline subsidies erfgoedprojecten Provincie Limburg
Uitleencatalogus Provincie Limburg
Online raadplegen parochieregisters en registers van de burgerlijke stand.

Veel leesplezier!

Erfgoedcel Mijn-Erfgoed

Aftrap WOI projecten
Op vrijdag 22 februari 2013 wordt het provinciale project rond
Wereldoorlog I gelanceerd. De website en logo, specifiek voor de
initiatieven vanuit Limburg, zijn vanaf vandaag actief. Op onze
website vind je eveneens een filmpje en verklarend tekstje rond de
aanpak hiervan. Vanaf nu kan je de inspiratiegids over Wereldoorlog
I verkrijgen bij Erfgoedcel Mijn-Erfgoed.
Indien interesse, neem contact op met ons via mail
info@mijnerfgoed.be of telefonisch op 089 - 811 411.
We kondigen ook alvast aan dat er op vrijdag 22 maart 2013 in
Beverlo een ontmoetingsdag zal georganiseerd worden waarop de
bronnengids zal worden voorgesteld aan de actoren van Limburg.

Nacht van de Geschiedenis op dinsdag 19 maart 2013
Op dinsdag 19 maart 2013 vindt de elfde Nacht van de Geschiedenis
plaats. Dit is een initiatief van Davidsfonds Evenementen in
samenwerking met De Standaard, Radio 2, Heemkunde Vlaanderen,

Schatten van*in Mensen, Acht, G-Geschiedenis, Omer en Unizo.
De elfde Nacht staat volledig in het teken van de vakmannen en vrouwen, niet alleen uit Vlaanderen, maar uit de hele wereld. Het
zijn mensen die een boeiend stukje geschiedenis meemaakten en
vaak ook hun kennis van generatie op generatie doorgaven. Maar
het zijn ook beroepen die stilaan met uitsterven bedreigd zijn, maar
tegelijkertijd een boeiende geschiedenis kennen. En dat verdient
extra aandacht. De Nacht van de Geschiedenis brengt voor u graag
een rijk aanbod aan vaklui-verhalenvertellers:
http://www.davidsfonds.be/activity/files/12_481_03_Nacht_krant_SITE.pdf
Davidsfonds Koersel organiseert een interactieve show in ’t Koersels
dialect over de vakman/-vrouw in Koersel. Davidsfonds Paal laat
schrijnwerker Emiel Meelberghs aan het woord over zijn beroep
vroeger en nu. In Maasmechelen wordt een gastronomisch menu
gekookt en Davidsfonds As-Niel gaat interactief rond het thema
vakmanschap: kijk, doe en verwonder!
Er komt tevens een nieuw fotoboek 'Hands on' uit waarin 15
vakmannen en -vrouwen hun levens- of generatieverhaal vertellen.
Het is tegen kortingstarief te koop tijdens De Nacht van de
Geschiedenis.

Verslag vertoning documentaire "Uit de grond, uit het
hart" in het PLOT in Zwartberg
Op 3 februari jongstleden werd onze documentaire “Uit de grond, uit
het hart” vertoond door Werkgroep Zwartberg in het PLOT. Deze
activiteit werd georganiseerd om de werking van de Werkgroep zo
breed mogelijk kenbaar te maken. Werkgroep Zwartberg ijverde in
het verleden onder meer voor de oprichting van het Mijnmonument
in Zwartberg en zorgde voor de inrichting van het Zwazoo-pad in de
oude dierentuin van Zwartberg.
De vertoning van de documentaire werd voorafgegaan door een
wandeling doorheen Zwartberg. Na de documentaire kwam er nog
een toelichting door de heer Rik Thomas en verder deed
burgemeester Wim Dries een woordje over de toekomst van de
directeurswoning in Zwartberg.
Achteraf kon er nog gezellig bijgepraat worden met een glaasje en
kon informatie ingewonnen worden bij de wijkmanager van
Zwartberg en Erfgoedcel Mijn-Erfgoed.
Het werd een zeer geslaagde namiddag!

Vormingsaanbod erfgoedwerking in Vlaanderen
Graag brengen we jullie op de hoogte van het vormingsaanbod van de
consulenten van de Vlaamse provincies, de Vlaamse Gemeenschapscommissie en FARO (Vlaams Steunpunt voor Cultureel Erfgoed). Dit
aanbod concentreert zich op (actuele) methodieken in de erfgoedzorg
en –ontsluiting. Dit betekent dat vorming omtrent inhoudelijke thema’s

(zoals bv. lezingen of studiedagen over cultuur-historische
onderwerpen) niet in dit aanbod voorkomen. Wel gaat het over vorming
rond de basisfuncties van een erfgoedwerking (behoud en beheer,
collectieregistratie, publiekswerking, onderzoek en management).
Op de volgende website vind je het volledige aanbod:
http://www.pcce.be/eCache/60728/De_nieuwe_vormingsbrochure_is_er.html.
Voor Limburg staan spoedig al enkele cursussen op het programma: zo
is er de cursus behoud en beheer op 11, 18 en 25 maart in Hasselt of
de cursus objectregistratie op 20 maart 2013 in het PLOT in Genk.
Achteraan in de folder vind je een overzichtelijke kalender op datum en
regio. Aanmelden doe je bij voorkeur op het e-mailadres dat vermeld
staat bij elke cursus. Voor de meest recente gegevens over het
volledige cursusaanbod volg je best ook de updates via FARO.

Deadline subsidies erfgoedprojecten provincie Limburg
Vóór 15 april 2013 kunnen erfgoedorganisaties en cultureel-erfgoedgemeenschappen (publiekrechtelijke rechtspersonen of vzw’s) een
aanvraag voor projectsubsidies indienen. Deze projecten kunnen
over zorg, het onderzoek en de ontsluiting van het cultureel erfgoed
in Limburg gaan.
Projecten kunnen tot 60% van de geraamde totaalkost, met een
maximum van 12.500 euro per project gesubsidieerd worden. De
uitvoering van het project mag op het ogenblik van de aanvraag nog
niet zijn opgestart.
Neem voorafgaand aan het indienen van een aanvraag bij voorkeur
contact op met het Provinciaal Centrum voor Cultureel Erfgoed,
Anne Milkers, pcce@limburg.be of 011 23 75 75.

Uitleencatalogus PCCE
Het Provinciaal Centrum voor Cultureel Erfgoed ontleent allerlei
gespecialiseerde toestellen en materialen aan de Limburgse
erfgoedsector. Dit is een vorm van ondersteuning voor
erfgoedbeheerders en sluit aan bij het consulentschap en bij de
werking van Erfgoedplus.be. Alle uitleenbare materialen en de
voorwaarden staan vermeld in de catalogus. Digitaal te raadplegen
via:
http://www.pcce.be/webfiles/pcce/doc/pcce_uitleencatalogus_webversie_
def.pdf.
De voorwaarden voor ontlening zijn na te lezen in het
uitleenreglement:
http://www.pcce.be/webfiles/pcce/doc/pcce_uitleenreglement.pdf.
Indien u iets uit het aanbod wil ontlenen, kan u contact opnemen
met het secretariaat via pcce@limburg.be.
De catalogus is ook te verkrijgen bij de Erfgoedcel Mijn-Erfgoed.

Online raadplegen Belgische parochieregisters en
registers van de burgerlijke stand
Vijftien miljoen pagina's met akten uit parochieregisters en registers
van de burgerlijke stand staan voortaan ter beschikking van
genealogen en andere geïnteresseerden. Het Algemeen Rijksarchief
scande de voorbije jaren de pagina's in en maakt ze nu toegankelijk
via zijn website.
Bijna 25.000 Belgische parochieregisters (inclusief tafels) die
bewaard worden in de verschillende depots van het Belgisch
Rijksarchief zijn raadpleegbaar, samen met enkele aanvullingen die
ter beschikking werden gesteld door andere archiefdiensten.
Naarmate de digitalisering vordert, zullen nog bijkomende pagina's
uit de registers van de burgerlijke stand woden toegevoegd op de
website. Waar tienjaarlijkse tafels beschikbaar zijn, werden die ook
gescand.
Consultatie is gratis, maar wie toegang wil krijgen tot de beelden
moet wel over een login en een paswoord beschikken. Zowel voor de
akten van de burgerlijke stand als voor de gegevens in de databank
is de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van
toepassing. Gegevens die jonger zijn dan 100 jaar zijn niet
toegankelijk.
Voor meer informatie, kijk op de website: http://search.arch.be

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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