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Nieuwsbrief
Beste lezer,

Wat een zwoele julimaand hebben we achter de rug! Toch hielden de hoge temperaturen
ons niet tegen om weer interessant erfgoednieuws uit de Mijnstreek voor jullie te
verzamelen.
Daarnaast zijn we verheugd jullie te kunnen melden dat de Erfgoedcel sinds kort tevens
actief is op Facebook. Ga gauw een kijkje nemen op onze pagina, blijf dagelijks op de
hoogte van het reilen en zeilen in erfgoedland en vergeet ons niet "leuk te vinden"!
https://www.facebook.com/ErfgoedcelMijnErfgoed

Bovenop onze Facebookpagina, blijft onze nieuwsbrief natuurlijk ook nog regelmatig
verschijnen.
We wensen jullie hierbij alvast veel leesplezier.
Erfgoedcel Mijn-Erfgoed

Nieuw educatief aanbod in het Mijnmuseum in
Beringen: Mijn Verhaal
In het Mijnmuseum is het sinds dinsdag 6 augustus mogelijk
met het gezin, en zonder meerprijs, een leuk spel te spelen!
De Erfgoedcel ondersteunde graag bij het ontwikkelen van dit
boeiende gezinsspel waarbij kinderen verhalen over de mijn
vertellen. Nog een extra reden om het Mijnmuseum snel weer
eens te bezoeken! Voor meer informatie zie op
http://mijnmuseum.be/nieuw-gratis-gezinsspel-en-ipod-tour/.

Boeren, boter en bezetters. Onderzoeksgids
landbouw, voeding en Eerste Wereldoorlog
Over de militaire en politieke geschiedenis van de Eerste
Wereldoorlog is al veel geschreven. De ontwikkeling van de
landbouw- en visserijsector en de voedselsituatie tijdens de

oorlogsjaren en de naoorlogse periode zijn daarentegen veel
minder bekend. Deze onderzoeksgids brengt naast een
algemene inleiding een overzicht van alle relevante
archieffondsen, documentatieverzamelingen en publicaties.
Er worden bovendien enkele concrete onderzoekspistes
aangereikt. De gids richt zich naar onderzoekers en andere
geïnteresseerden en behandelt de geschiedenis van landbouw,
platteland en voeding in de periode 1910-1920. Het boek is
het resultaat van een samenwerking tussen het Interfacultair
Centrum voor Agrarische Geschiedenis (ICAG, KU Leuven) en
het Departement Landbouw en Visserij van de Vlaamse
Overheid.
Het boek Boeren, boter en bezetters. Onderzoeksgids
landbouw, voeding en Eerste Wereldoorlog telt 176 pagina’s en
is te koop voor 10 euro (+ 3,65 euro verzendingskosten) bij
het Centrum Agrarische Geschiedenis , Naamsestraat 63, 3000
Leuven. Bestellen kan bij Kristel Janssens
kristel.janssens@icag.kuleuven.be, tel. 016-32 35 25 of kijk op
http://www.cagnet.be/showpage.php?pageID=35&IDBook=57.

Nacht van de Geschiedenis 2014 in het teken van de
Eerste Wereldoorlog
Op dinsdag 25 maart 2014 is het weer zover: dan vindt de
twaalfde Nacht van de Geschiedenis plaats. Davidsfonds
Evenementen doet graag - samen met partner Heemkunde
Vlaanderen - een warme oproep aan heemkringen om samen met
Davidsfonds-afdelingen met hun beste, creatiefste en origineelste
activiteit deel te nemen aan het evenement.
In 2014 staat De Nacht van de Geschiedenis in het teken van
de oorlog. De grote vragen die gesteld worden zijn: hoe werd de
oorlog in je dorp of gemeente ervaren? Foto's, films, getuigen,
expo's, ... kunnen allemaal bijdragen tot een interessante avond.
Je staat er als heemkring overigens niet alleen voor. Ook de
Davidsfonds-afdelingen en Davidsfonds Evenementen trekken mee
aan de kar. Er wordt onder meer gezorgd voor een nationale persen promotiecampagne, met enkele acties via de mediapartners,
maar ook wordt voorzien in gratis promotiemateriaal zoals
programmabrochures en affiches.
Inschrijven kan tot 15 november 2013 via
evenementen@davidsfonds. Meer info kun je verkrijgen via Bert De
Smet, stafmedewerker Davisfonds Evenementen, tel. 016-310
600. Als je nog inspiratie nodig hebt kun je de ideeënbundel
downloaden op
http://www.pcce.be/webfiles/pcce/doc/prov_regl_subsidiering_wo1.pdf.

Subsidie aanvragen voor projecten in het kader van
de Eerste Wereldoorlog
We herinneren u er graag aan dat de subsidiedossiers voor
projecten in het kader van de Eerste Wereldoorlog in 2013 ten
laatste op 1 oktober 2013 ingediend moeten worden bij de
Provincie Limburg. Ook in 2014 zullen er twee indiendata zijn,
namelijk op 1 april en 1 oktober 2014. Aarzel niet ons te
contacteren indien er ondersteuning gewenst is bij het indienen
van uw dossier. Meer informatie hierover vindt u op
http://www.pcce.be/webfiles/pcce/doc/prov_regl_subsidiering_
wo1.pdf.

Erfgoedplus.be heeft haar website vernieuwd!
Onlangs werd de vernieuwde website van Erfgoedplus.be
gelanceerd. In de voormalige website stond de
erfgoeddatabank centraal. Publieke ontsluiting van deze
erfgoeddatabank blijft het hoofddoel. De bezoeker wordt
voortaan met inhoudelijke bijdragen op tocht genomen
doorheen het digitale erfgoed uit de erfgoeddatabank.
Omvangrijke collecties gebruiken het Erfgoedregister. Maar
wat met een kleiner aantal objecten of zelfs één of twee
erfgoedvoorwerpen? Hiervoor werd op de website het
webformulier 'zwerfgoed' uitgewerkt. Hiermee kan iedereen
erfgoedinformatie toevoegen aan de Erfgoeddatabank. Men
kan van één object per keer de meest elementaire informatie
registreren, die naderhand, na goedkeuring, wordt ingevoerd
in het Erfgoedregister. Wanneer men méér erfgoed wil
invoeren, kan men contact opnemen met het PCCE.
De vernieuwde website wil meer zijn dan een zoekwebsite of
wegwijzer voor ergoedinformatie. Erfgoedplus.be informeert,
laat bewonderen en verwonderen, vergroot de betrokkenheid,
geeft inhoud, vergelijkt, deelt, roept op en laat participeren.
Beoordeel zelf de verbeteringen op www.erfgoedplus.be.

Reuzenrondje Vlaanderen
Met de bijeenkomst voor reuzenbeheerders uit VlaamsBrabant en Brussel bij FARO zetten LECA en Reuzen in
Vlaanderen op 22 juni 2013 een punt achter hun reeks
provinciale reuzenontmoetingsdagen. In diverse plaatsen
peilde LECA de voorbije maanden - telkens in samenwerking
met lokale erfgoedpartners - naar de problemen waar
reuzenverenigingen mee te maken krijgen. In elk van de

sessies werd tijdens verschillende gespreksrondes ingegaan
op de overdracht van reuzengebruiken, het behoud en beheer
van de reuzenpoppen, de organisatorische aanpak, de
publiekswerking en de wisselwerking met andere
verenigingen. Dat gebeurde via de methode van het
worldcafé.
De komende tijd zal LECA alle bevindingen van de
verschillende bijeenkomsten aan elkaar koppelen en
verwerken in een verslagboek. Op 19 oktober zal deze
publicatie ook officieel voorgesteld worden in Leuven.
Voor foto's van de bijeenkomst in Hasselt en Brussel, zie
http://www.flickr.com/photos/volkskundevlaanderen/.

Nieuws van Familiekunde Vlaanderen vzw
Het documentatiecentrum van Familiekunde VlaanderenProvincie Limburg (Noordlaan 6B - 1e verdieping - lokaal 3,
3600 Genk-Winterslag) is gratis toegankelijk voor de leden van
Familiekunde Vlaanderen en abonnees op het tijdschrift De
Rode Leeuw. Stamboomonderzoekers kunnen hier begeleiding
en hulp krijgen bij het opzoeken van familiegegevens: op
woensdagen 11 september en 9 oktober 2013 van 17u tot
21 u, en op zaterdagen 21 september en 19 oktober van
14u tot 18u.
Archiefbegeleiding en genealogisch advies door FV Limburg in
het Rijksarchief van Hasselt (Bampslaan 4, Hasselt) o.l.v.
Mathieu Kunnen op zaterdagen 7 september en 5 oktober
2013 van 9u tot 12.30u en van 13u tot 16u.
De PRO-GEN gebruikersgroep Limburg vzw komt samen op
donderdag 26 september 2013, van 19.30u tot 22u in zaal
4 van het Stadhuis (Stadsplein 1) in Genk, voor een
vormingsavond rond het genealogieprogramma PRO-GEN.
Niet-leden van deze vereniging betalen een toegangsprijs van
€ 2,50.
Verder is het documentatiecentrum van Familiekunde
Vlaanderen-Provincie Limburg op zondag 8 september 2013
van 13u tot 18u geopend ter gelegenheid van Open
Monumentendag. De vereniging Familiekunde Vlaanderen
neemt op zondag 29 september van 10u tot 18u deel aan
100 jaar H.-Hartparochie Winterslag in het Park aan de kerk.

Vormingstraject 'In goede handen: erfgoed in
depots'
FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw biedt van
4 november tot 16 december 2013 een vormingstraject aan
rond het inrichten van en bewaren in erfgoeddepots,
georganiseerd door de provinciale depotconsulenten. Dit
traject sluit aan bij de cursussen ‘behoud en beheer voor
musea’ en ‘informatiebeheer in musea’. Voorafgaande
deelname aan deze opleidingen is echter niet verplicht.
Doelgroep: Medewerkers van musea, erfgoedinstellingen en verenigingen. De opleidingen worden afgestemd op een eerder
gevorderd publiek. Een basiskennis en/of zekere mate van
ervaring met betrekking tot het behoud en beheer van
erfgoedobjecten wordt aanbevolen.
Doel: Het verhogen van de kennis en praktische vaardigheden
bij hen die instaan voor het inrichten en/of beheren van
erfgoeddepots. De deelnemers krijgen naast een theoretisch
kader ook praktische tips aangereikt.
Kijk op http://www.faronet.be/kalender/in-goede-handen-erfgoedin-depots-niet-te-verwaarlozen-onderhoud-in-het-depot voor meer
info over de modules en inschrijving.

Open Monumentendag in de Mijnstreek
Op zondag 8 september vindt de 25ste editie plaats van Open
Monumentendag. Een jubileum geeft natuurlijk reden om te
feesten! Dit jaar wordt "The best of Open Monumentendag"
getoond. Ook in de Mijnstreek valt er heel wat te beleven.
Beringen: Op zondag 8 september 2013 presenteert de
werkgroep Monumentenzorg Beringen weer een mooi
gevarieerd programma voor het publiek. Een viertal
monumenten wordt tijdens Open Monumentendag in Beringen
opengesteld en deze locaties zijn gratis te bezoeken tussen 10
uur en 18 uur: de mijnsite in Beringen, de SintPietersbandenkerk, Sint-Theodarduskerk (ook bekend als de
Mijnkathedraal) en de Sint-Antonius kapel in Korspel.
Genk: Wie over monumenten spreekt, kan echt niet om Cmine heen. Deze jubileum-editie toont the best of de afgelopen
25 jaar Open Monumentendag. Op C-mine gaan oud en nieuw
hand in hand. Tijdens Open Monumentendag legt een gids je
uit hoe dat kan. We vermelden hierbij ook dat C-Mine één van
de vier genomineerden is voor de Vlaamse Monumentenprijs.
Of C-Mine zal winnen, weten we op 2 september e.k.

Heusden-Zolder: De norbertijnen of witheren van Averbode
verwierven na een gift van eigendommen in Zolder het recht
om pastoors te benoemen. Vandaar deze 'witherenpastorie'
(1744). Met zijn twee tiendeschuurtjes en omwalling is dit een
zeldzaam relict uit het ancien régime. De naam 'Woutershof'
komt van de eerste eigenaar na de Franse Revolutie. Het
18de-eeuwse interieur is nog behoorlijk intact en sinds 1974 is
het beschermde pand als heemkundig museum ingericht.
Houthalen-Helchteren:
Activiteit: Kwartetspel en virtuele tentoonstelling: Erfgoed in
Houthalen-Helchteren. Het spel brengt 44 belangrijke
monumenten, landschappen, beelden, schilderijen en andere
elementen van het cultureel erfgoed in de gemeente in beeld.
In groepjes van 4 neem je vanaf 14u deel aan diverse
kaartspelen. Begeleiders leren je de regels. Op de website
brengen we een virtuele tentoonstelling. Deze activiteit vindt
plaats in het Cultuurcentrum Casino.
Monument: Het Casino (1952) van architect Isia Isgour is
ingeplant tussen de woningen van de tuinwijk Meulenberg. De
moderne constructie bestaat uit een gewapend betonskelet,
bekleed met gladde bakstenen in een heldere tint. De strakke
toneeltoren rijst als een silo op in de tuinwijk. De
binnendecoratie bestaat uit donker hout en rode tegels in
gebakken aarde. Het beschermde Casino beschikt over een
grote theater- en (een nog authentieke) balzaal, en staat
bekend om zijn akoestiek!
Meer praktische informatie op www.openmonumenten.be.

Overlijden Dirk Lauwaert
Op 10 augustus 2013 is schrijver Dirk Lauwaert overleden aan
de gevolgen van een hersentumor. Dirk Lauwaert schreef over
fotografie, film, de stad, de mijnstreek, mode en beeldende
kunst. Dankzij Dirk Lauwaert werd onder meer de ietwat
vergeten glasplatencollectie uit het Rijksarchief te Hasselt
gedigitaliseerd, geïnventariseerd en uitvoerig bestudeerd en
via een tentoonstelling en een publicatie “Breekbaar Verleden”
toegankelijk gemaakt voor het brede publiek.
Dit najaar nog zal het derde deel van het cahier “Citygraphy”
verschijnen dat de zoektocht blootlegt naar het fotografische
verleden van de Belgisch-Limburgse Mijnstreek. Met dit
project, dat gedurende zes jaren in de werking van de
Erfgoedcel stond ingeschreven, zetten we een punt achter
deze memorabele samenwerking.

Nieuwe publicatie: Mariekes Kruuske
250 jaar geleden werd de beeldmooie Marieke Alberts aan de
Ziepbeek in Kotem (Maasmechelen) vermoord.
Erik Kortleven verpakte het verhaal van toen in een heuse
thriller en bracht het in druk met ondersteuning van Erfgoedcel
Mijn-Erfgoed. Zondag 28 juli stelde hij het boek voor. Het boek
is verkrijgbaar, tot de voorraad strekt, in het toeristisch
kantoor van Maasmechelen, Zetellaan 35.

Komende evenementen
- Emile Van Dorenmuseum:






Zondag 18 augustus: 2de museumconcert met
Monkeys and Mermaids Orchestra
Dinsdag en woensdag 20 en 21 augustus: Lod
Muziektheater & Le Corridor
Zondag 8 september: Living History
Tot en met 17 november 2013: tentoonstelling
“Onder de loep”

Meer informatie vindt u op www.emilevandoren.be.
- Opening fototentoonstelling 70 jaar mijnkathedraal SintTheodardus Beringen-Mijn op 30 augustus. De
tentoonstelling loopt tot en met 8 september. Voor meer
informatie zie
http://www.cera.be/nl/Kalender/MaatschappelijkeProjecten/
20130831_N_70_jaar_mijnkathedraal.
- Heemdag Heemkunde Vlaanderen op 21 september in
Heers. Voor meer informatie zie http://www.heemkundevlaanderen.be/heemdag-2013-heren-van-stand-huizen-van-tland/.
- Streektalendag, organisatie van vzw Variaties op 28
september in de Oude Gevangenis, Hasselt
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,
info@mijnerfgoed.be of www.mijnerfgoed.be

