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Beste lezer,
De voorbije maanden had Erfgoedcel Mijn-Erfgoed haar handen vol met de samenstelling
van het jaarverslag 2013 en het aanvraagdossier voor werkingssubsidies voor de
beleidsperiode 2015-2020 die beide eind maart bezorgd werden aan de Vlaamse Overheid
– Kunsten & Erfgoed. Nu de spanning plaatsgemaakt heeft voor opluchting gaat al onze
energie weer naar de lopende projecten. Zo organiseren we op 15 juni eerstkomende een
grootschalige feestactiviteit in de Barenzaal op C-Mine waarover jullie weldra meer zullen
vernemen.

Intussen wensen we jullie een fijn Paasweekend toe!
Veel leesplezier en tot binnenkort!
Erfgoedcel Mijn-Erfgoed

Beleidsplan en jaarverslag 2013
Om de nieuwe beleidsperiode 2015-2020 te kunnen starten,
diende de Erfgoedcel eind maart een aanvraagdossier in bij de
Vlaamse Overheid. Ter voorbereiding van dit dossier, werd
sinds begin 2013 een uitgebreid traject afgelegd waarbij heel
wat professionele en niet-professionele partners van de
Erfgoedcel bevraagd werden. De 6 gemeenten, As, Beringen,
Genk, Heusden-Zolder, Houthalen-Helchteren en
Maasmechelen, bevestigden alvast hun deelname aan de
projectvereniging Mijnstreek voor de komende beleidsperiode.
Tegen 1 oktober 2014 zullen we te horen krijgen van de
Vlaamse Overheid – Kunsten & Erfgoed of onze aanvraag voor
werkingssubsidies voor de komende 6 jaren gehonoreerd
wordt. Duimen jullie met ons mee voor een goede afloop?
Tevens met deadline 1 april 2014 legden we, door middel van
het jaarverslag over werkjaar 2013, verantwoording af over de
projecten en uitgaven tijdens het voorbije werkjaar.
Kortom, het zijn enkele zware maanden geweest van hard
(denk-)werk, maar de voldoening bij indiening van beide
dossiers was dan ook des te groter.
Na begin april even uitgeblazen te hebben, zijn we nu weer
klaar om er in te vliegen.

Erfgoeddag 2014!
Binnenkort vindt alweer de 14e editie van Erfgoeddag plaats.
Op zondag 27 april openen bijna 25 heemkundige kringen,
musea en verenigingen uit de Mijnstreek hun deuren voor het
publiek. Er zijn bijna 30 gratis activiteiten te bezoeken rond
het thema ‘Grenzeloos’.
Uiteraard kan je kennis maken met de verschillende migranten
die doorheen de tijd onze streek hebben opgezocht:
mijnwerkers, krijgsgevangenen, barakbewoners, maar meer
specifiek ook Roemenen, Marokkanen en Turken. Je kan je
echter ook eens laten verrassen door andere reizigers zoals
woonwagenbewoners, hedendaagse nieuwkomers en
vliegeniers.
Tevens zijn er activiteiten over de meer tastbare grenzen:
bijvoorbeeld die tussen voormalige graafschappen; en de
minder tastbare grenzen, zoals het moment waarop de grens
van leven naar dood wordt overschreden. Een aantal
erfgoedzorgers toont ook hoe hun collectie over de grenzen
heen tot stand kwam. Voor dat ene bijzondere stuk worden
vaak kosten noch moeite gespaard. En er worden ook nog
andere grenzen doorbroken: bijvoorbeeld de snelheidsgrenzen

op het Circuit van Zolder. Kortom: voor elk wat wils!
Maak je keuze uit, of combineer naar hartenlust activiteiten,
waaronder 5 kinderactiviteiten. Alle activiteiten zijn gratis te
bezoeken, doorlopend van 10 tot 18u, tenzij anders vermeld.
Bovendien is de vaste collectie van een aantal musea op
Erfgoeddag ook gratis te bezoeken. Genoeg redenen om ook dit
jaar de activiteiten in de Mijnstreek op Erfgoeddag te
ontdekken. Wij hopen u daar te ontmoeten!
Voor een aantal lezingen, rondleidingen en een geleide
wandeling dien je vooraf te reserveren, dus schrijf je snel in!
De lokale brochure met alle activiteiten en informatie werd in
de Mijnstreek huis-aan-huis bedeeld of kan je bij ons gratis
bestellen (via info@mijnerfgoed.be of 089 811 412). In het
midden is een handige overzichtskaart voor alle activiteiten in
de Mijnstreek terug te vinden. Deze brochure is ook bij de
deelnemers te verkrijgen en in alle bibliotheken, cultuurcentra
en toeristische diensten in de gemeenten As, Beringen, Genk,
Houthalen-Helchteren, Heusden-Zolder en Maasmechelen. Hou
zeker ook onze Facebook pagina
(www.facebook.com/ErfgoedcelMijnErfgoed) in de gaten! Naar
aanleiding van Erfgoeddag organiseert Erfgoedcel Mijn-Erfgoed
ook een wedstrijd. Wie actief deelneemt aan de dag maakt
kans op een culinaire verwennerij voor twee personen: een
degustatiemenu bij La Botte te Genk! Meer informatie vindt u
ook in de lokale brochure.

Wereldoorlog 1 in de Mijnstreek
Hoewel misschien minder evident, heeft Wereldoorlog 1 ook
plaatsgevonden in Limburg, en meer in het bijzonder in de
Mijnstreek. Heel wat erfgoedverenigingen uit onze streek werken
in de periode 2014-2018 dan ook projecten uit waarbij ze de
impact van de Wereldoorlog op hun gemeente tonen. Erfgoedcel
Mijn-Erfgoed lijstte de initiatieven die in 2014 georganiseerd
worden op en verwerkte deze in een affiche die huis-aan-huis
bedeeld werd in de zes mijngemeenten.
We trekken in dit kader ook graag opnieuw de aandacht op de
ondersteuningsmogelijkheden bij de provincie Limburg. Volgende
indiendatum is 1 oktober 2014. Meer informatie hieromtrent
vinden jullie via
http://www.pcce.be/webfiles/pcce/doc/prov_regl_subsidiering_wo1.pdf.
Erfgoedorganisaties uit de Mijnstreek kunnen voor een financieel
steuntje in de rug ook beroep doen op de subsidiereglementen van
Erfgoedcel Mijn-Erfgoed.
Erfgoedcel Mijn-Erfgoed besteedt op haar website eveneens
aandacht aan de verschillende activiteiten die in de
herdenkingsjaren 2014-2018 zullen plaatsvinden. Neem zeker
regelmatig een kijkje op www.erfgoedcelmijnerfgoed.be < Eerste

Wereldoorlog in de Mijnstreek> (plaatje links beneden), waarop de
meest actuele informatie kan teruggevonden worden over de WOIerfgoedactiviteiten in de Mijnstreek. U vindt er eveneens de
Uitdatabank-procedure terug, waarin toegelicht wordt op welke
manier u uw activiteit kan ingeven op de Uitdatabank. Ten slotte
zal op de Facebook-pagina van de Erfgoedcel,
https://www.facebook.com/ErfgoedcelMijnErfgoed, regelmatig
informatie verschijnen over deze activiteiten.

De Erfgoedcel viert feest (en jullie zijn uitgenodigd)!
De Erfgoedcel bestaat in 2014 al 7 jaar en geeft naar aanleiding
van deze gelegenheid een groot feest. Dit vindt plaats op zondag
15 juni in de Barenzaal, C-Mine. Op die dag zal er mogelijkheid
zijn om kennis te maken met voorbije en toekomstige
erfgoedprojecten in de Mijnstreek waarbij de Erfgoedcel betrokken
was, is of zal zijn.
Zak af naar C-Mine, laat je verrassen door deze prachtige locatie,
leer wat bij over de overvloed aan erfgoed die de Mijnstreek rijk is
en kom genieten van een typisch hapje en drankje uit de streek!
Jullie zijn van harte uitgenodigd! Meer praktische informatie
krijgen jullie weldra.

Open Kerkendagen
Op 31 mei en 1 juni 2014 zetten weer heel wat gebedshuizen hun
deuren wagenwijd open voor de 7de editie van de Open
Kerkendagen. Met de organisatie van dit tweedaagse evenement
wil de Stichting Open Kerken extra aantonen dat de gebedshuizen
in België een gastvrij oord zijn en de moeite waard om beleefd te
worden. Het thema voor dit jaar is: ‘Herinneringen aan 14-18’.
In de Mijnstreek zetten twee kerken hun deuren voor het publiek
open:
- De Sint-Martinuskerk in Genk-centrum brengt in
samenwerking met Heemkring Heidebloemke op zondag 1 juni een
tentoonstelling van krantenknipsels, tijdschriften en foto's met
betrekking tot de Eerste Wereldoorlog en om 15u wordt er een
projectie getoond over ‘Genck in de periode 1910-1920’
- De Sint-Monulfus en Gondulfuskerk in Mechelen-aan-deMaas (Maasmechelen) is op zondag 1 juni geopend van 13u30 tot
17u30. Daar wordt gefocust op het Abrahamverhaal.
Meer info over het volledige programma via: www.openkerken.be.

Ambassadeur Heemkunde Vandaag
In het najaar van 2014 lanceert Heemkunde Vlaanderen een
nieuw eremerk: Ambassadeur Heemkunde Vandaag. Met
deze eretitel wil Heemkunde Vlaanderen innovatieve methodes,
originele projecten, inspirerende ideeën, maar ook
begeesterende figuren of verenigingen uit het heemkundig veld
in de kijker plaatsen. De eretitel zal elk jaar tijdens de
studienamiddag Heemkunde Actueel uitgereikt worden aan
een vrijwilliger(s) of vrijwilligersvereniging die recent
heemkunde op een positieve en eigentijdse manier bij een
breed (nieuw) publiek heeft aangebracht. De symbolische
bekroning bestaat uit de titel van Ambassadeur die gedurende
1 jaar gedragen wordt, een diploma, een forum tijdens
Heemkunde Actueel en een promotiefilmpje dat onder andere
via een digitale eregalerij beschikbaar blijft.
Wil je graag een persoon of een project voordragen voor de
titel Ambassadeur Heemkunde Vandaag? Dat kan tot uiterlijk
31 mei 2014. Meer info via: www.heemkundevlaanderen.be/about-2/eremerken/ambassadeur-heemkundevandaag/

Nieuw digitaal forum voor lokale geschiedenis en
genealogie
Heb je een vraag over de geschiedenis van jouw streek,
gemeente, stad of dorp? Of kan je wat hulp gebruiken bij het
ontcijferen van oude handgeschreven bronnen? Dan kan je
vanaf nu terecht op een gloednieuw digitaal gespreksforum:
www.forumheemkundefamiliekunde.be. Heemkunde Vlaanderen
en Familiekunde Vlaanderen namen gezamenlijk het initiatief
om een forum op te starten waar heemkundigen en
familiekundigen terecht kunnen met vragen over lokale
geschiedenis, genealogie,…
Neem zeker een kijkje op het forum en deel je expertise met
het brede publiek!

Legaat kunstschilder Tysmans digitaal
gefotografeerd
De gemeente Houthalen-Helchteren bezit sedert 1985 een
legaat (in langdurig bruikleen) bestaande uit 59 werken van
kunstschilder Tysmans. Deze collectie werd vanaf 1986 tot circa
2000 in het vroegere Tysmans Museum in HouthalenHelchteren ondergebracht. Daarna werden zijn werken nog
regelmatig in thematentoonstellingen getoond, en sinds vorig
jaar zijn er plannen om het legaat ook te tonen op de website
www.erfgoedplus.be.

Om daar een start mee te kunnen maken is het legaat onlangs
opnieuw voor de camera gezet van fotograaf Eddy Daniels. Hij
legde de 59 werken in een dag tijd vast op de ‘digitale plaat’
zodat de werken tegen uiterlijk eind 2014 te zien zullen zijn op
www.erfgoedplus.be .

Jaar van de Mijnen 2015
In 2015 organiseert de voormalige Mijnstreek in Nederlands
Limburg het jaar van de Mijnen: een themajaar over haar
herkomst, met een breed programma aan activiteiten en lange
termijnprogramma’s voor zowel inwoners als bezoekers.
Erfgoedcel Mijn-Erfgoed en de Belgisch Limburgse Mijnstreek
zullen zeker aansluiting zoeken! Blijf op de hoogte via de
website: http://jaarvandemijnen.nl/ en nieuwsbrief:
http://jaarvandemijnen.nl/blijf-op-de-hoogte/

Vorming 'Behoud van fotografisch materiaal in
erfgoedcollecties'
Steeds meer cultureel erfgoedverenigingen hebben de
Erfgoedcel het afgelopen jaar weten te vinden voor
ondersteuning bij erfgoedprojecten of erfgoedbeheer. In veel
gevallen wordt er bij deze projecten gebruik gemaakt van
fotografisch materiaal, of worden er fotocollecties beheerd.
Omgang met fotocollecties en beheer van deze specifieke
materie vraagt de nodige kennis, en dat is aanleiding geweest
om in het vormingsaanbod van de consulenten van de
provincies, de Vlaamse Gemeenschapscommissie en FARO een
vorming te voorzien. De erfgoedcel maakt graag reclame voor
dit initiatief! Op 22, 23 en 28 mei 2014 zal de vorming op 3
verschillende locaties doorgaan (Diest, Gaasbeek en Leuven).
Kosten: € 25,00. Inschrijven kan nog tot 12 mei via
jurgen.vanhoutte@vlaamsbrabant.be.
Meer informatie is te vinden in de agenda op onze website.

Nieuwe editie EU-subsidiegids
Het Vlaams-Europees Verbindingsagentschap maakte een
update van de subsidiegids. In deze tweede editie vindt de
lezer nieuwe informatie over de goedgekeurde verordeningen
en werkprogramma's, extra gegevens van Nationale
Contactpunten en een aanvulling van de kenmerken van EUsubsidies. Jullie kunnen de gids gratis downloaden op
http://www.vleva.eu/eusubsidiegids.

Komende studie- en ontmoetingsdagen
- 23 april 2014: Cultuurforum - 30CC en Museum M in
Leuven,
- 30 april 2014: Studiedag ETWIE – relatie tussen onderwijs
en technisch, wetenschappelijk en industrieel erfgoed – Lamot
in Mechelen,
- 17 mei 2014: Gouwdag (Heemkunde Limburg) cultuurcentrum in Zutendaal.
- 24 mei 2014: Vrijwilligerswerking in lokale
erfgoedorganisaties: info- en uitwisselingsmoment – Lamot in
Mechelen
Deze activiteiten staan eveneens aangekondigd op onze
website, onder agenda:
http://www.erfgoedcelmijnerfgoed.be/events.php?catid=7&lang=NL

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
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