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Beste lezer,
Na een zonnige vakantieperiode vliegen we er weer volop in!
Alleereerst willen we proficiat wensen aan onze collega Leen Gos, zij beviel op 20 juli van een
mooie zoon, Oliver!

In deze nieuwsbrief kondigen we een aantal belangrijke erfgoedactiviteiten aan: Open
Monumentendag op 14 september, verschillende activiteiten rond de herdenking van de
Eerste Wereldoorlog, 25 jaar herdenking mijnsluiting in Beringen en een tentoonstelling rond
50 jaar migratie. Voor de erfgoedzorgers in de Mijnstreek is er meer info over een
interessante vorming. Ben je op zoek naar nuttige tips en praktijkvoorbeelden voor het
optimaal bewaren van je collectie erfgoed, dan is deze cursus zeker aan te raden!
Ook denken we al aan volgend jaar: Erfgoeddag op zondag 26 april 2015 met als thema
‘Erf!’. Hoe je een activiteit kan ontwikkelen en hoe wij als Erfgoedcel daarin ondersteunen
lees je verderop. Tot slot een warme oproep om projectideeën in te dienen in het kader van
het Jaar van de Mijnen bij onze Noorderburen.
Houd sowieso onze website en Facebookpagina in de gaten, daarop posten we regelmatig
een aankondiging, verslag, oproep of een interessant weetje.

Veel leesplezier en tot binnenkort!
Erfgoedcel Mijn-Erfgoed

Open monumentendag in de Mijnstreek
Op zondag 14 september wordt er in heel Vlaanderen voor de
26e keer Open Monumentendag gehouden op verschillende
locaties, dit jaar rond het thema 'Erfgoed vroeger, nu en in de
toekomst'.
Ook in de Mijnstreek gaan er op verschillende locaties
activiteiten door.
Zo kun je in Beringen op de voormalig mijnsite terecht voor een
rondleiding door de gebouwen, waarbij gidsen een toelichting
geven op de gebouwen en hun voormalige maar ook hun
toekomstige bestemming.
In Genk staat de voormalig mijnsite - nu beter bekend als 'Cmine'- ook in de belangstelling, maar wel vanuit een bijzonder
perspectief! Bij ‘hoge’ uitzondering is het op 14 september
mogelijk om (onder begeleiding van Monumentenwacht Limburg)
van een van de schachtbokken af te dalen. Uiteraard kun je ook
een bezoekje brengen aan de volledige site, en de voormalig
bureelgebouwen van de directie waarin sinds kort de C-mine
CRIB (Creatieve Innovatieve Business) is ondergebracht.
In Heusden-Zolder is het Woutershof te bezoeken, dat met zijn
tiendenschuurtjes en omwalling een zeldzaam relict is uit het
ancien régime. Je kunt er het heemkundig museum bezoeken,
waar momenteel een tentoonstelling over WO I plaatsvindt.
Hoe een 15e eeuwse kerktoren met koor werd vergezeld van een
nieuwe kerk (1938-1940) kun je bekijken in de SintMartinuskerk in Houthalen. In Helchteren is de Sint-Trudokerk
te bezoeken (laat 19e eeuw), waar vlak voor de Eerste
Wereldoorlog al een verbouwing werd uitgevoerd. Op twee
verschillende locaties in Houthalen-Helchteren kun je een
tentoonstelling over de kerken en hun bijzondere verhalen
bezoeken.
Meer informatie en het volledige programma is te bekijken op
www.openmonumenten.be

De jarige Martinus | 75 jaar Sint-Martinus
Houthalen-Centrum
In het kader van het 75-jarig jubileum van de uitbreiding van de
Sint-Martinuskerk in Houthalen-Centrum zullen er in september
2014 verschillende activiteiten doorgaan in HouthalenHelchteren.
Niet alleen op Open Monumentendag ben je welkom, maar
bijvoorbeeld ook op woensdag 17 september op de nocturne
(avondopenstelling) of op vrijdag 26 september voor de

pelgrimstocht door Houthalen-Centrum. Op zondag 21 en 28
september ben je ook welkom om de tentoonstelling en
rondleidingen in de kerk te bezoeken, maar wordt er tevens een
feestelijke eucharistieviering gehouden in de kerk. Op zondag 21
september zal aansluitend op de eucharistieviering een
doopselviering doorgaan, gevolgd door orgelspel van de
leerlingen van de Academie voor Woord, Muziek en Dans, onder
begeleiding van docent Denis Roosen (hijzelf sluit de middag af
met een orgelconcert). Alle activiteiten zijn gratis te bezoeken.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Reinhilde
Wijckmans (0498 92 83 12) of surfen naar onze website
(http://www.erfgoedcelmijnerfgoed.be/ > nieuws).

WO I Herdenkingsprojecten in de Mijnstreek
Tentoonstelling ‘Maasmechelen en De Groote Oorlog’
Deze expo is de spil van een tentoonstellingsdrieluik en van een
uitgebreid aanbod aan activiteiten die het 100-jarig jubileum van
WO I op gepaste wijze huldigen.
Vertrekkend vanuit het historische kader van de Groote Oorlog
en de gebeurtenissen aan het front, gaat de tentoonstelling
dieper in op het dagelijkse leven tijdens de bezetting in
fusiegemeenten Maasmechelen en eert de tentoonstelling de
Maasmechelse gesneuvelden.
De Cultuurdienst en Dienst Erfgoed van Maasmechelen
presenteren in samenwerking met Maasmechelse verenigingen
en vrijwilligers deze unieke tentoonstelling in het
Cultuurcentrum, die loopt van 19 september tot en met 19
december 2014.
Naast deze tentoonstelling lopen er in het Cultuurcentrum
tegelijktijdig twee andere tentoonstellingen: ‘W.A.R.T. – Oorlog
in de beeldende kunst’ en ‘ La Morte dei Poveri, Rudi Eurlings’.
Publicatie ‘ 100 jaar WO I in Vucht, Opgrimbie en Eisden’
Nog in het kader van WO I in Maasmechelen, wordt op vrijdag
26 september de gezamenlijke publicatie: ‘ 100 jaar WO I in
Vucht, Opgrimbie en Eisden’ van de heemkundige kringen
Vochte, ’t Oude Grimbiaca en Stichting Erfgoed Eisden
voorgesteld in het Cultuurcentrum van Maasmechelen.
Aangrijpende verhalen geven een realistisch tijdsbeeld van het
leven 100 jaar geleden.
Meer informatie over de verschillende herdenkingsactiviteiten in
Maasmechelen is te vinden op onze website
(http://www.erfgoedcelmijnerfgoed.be/ > nieuws).

Sporen van de Groote Oorlog in HouthalenHelchteren
Heemkring De Klonkviool uit Houthalen-Helchteren heeft heel
wat inspanningen geleverd om de herinnering aan de Groote
Oorlog levend te houden. Vanaf 4 oktober 2014 brengen ze via
volgende initiatieven hulde aan onze oud-strijders: presentatie
van het boek 'Sporen van de Groote Oorlog in Houthalen', een
kerkhofgids 'Houthalense helden in eeuwige rust 1914-1918',
opening van de tentoonstelling over WO I en een educatief
aanbod voorscholen.
De tentoonstelling is vanaf 5 oktober tot en met 16
november elke zondag van 14 tot 17 uur gratis te
bezoeken. Het boek en de kerkhofgids zijn verkrijgbaar bij de
heemkring en de bibliotheek van Houthalen-Helchteren.

Rondreizende tentoonstelling Provincie Limburg
Vanaf 19 september tot 14 november is op de C-mine site te
Genk de multimediale tentoonstelling "Limburg 1914-1918.
Kleine verhalen in een Groote Oorlog" te bezoeken. De film met
het verhaal van Mathilde en Baptist is daar te zien en 44 Duitse
helmen, 1 per Limburgse gemeente, symboliseren de bezetting
en brengen een lokaal verhaal. De tentoonstelling kan gratis
bezocht worden op dinsdag, woensdag, vrijdag (van 13 tot 17u)
en zaterdag (van 13 tot 18u). Elk uur kan je de
tentoonstellingsfilm (ca. 35 minuten) op een scherm van acht
meter bekijken in een unieke setting. Bijkomende vertoningen in
de voormiddag, op andere dagen of in combinatie met de fictiekortfilm, zijn mogelijk na reservatie. De ruimte kan door
verenigingen, lokale besturen, scholen, … ook gebruikt worden
voor andere activiteiten gelinkt aan de Eerste Wereldoorlog
(meer info www.limburg1914-1918.be of 011 23 75 75). Later, in
2015, reist de tentoonstelling verder naar het Kolonel
Dusartplein in Hasselt en Bokrijk.
Tot 1 oktober kunnen er bovendien nog projecten ingediend
worden voor financiële ondersteuning van de provincie Limburg.
Heb je zelf nog geen concreet projectidee, heb je inhoudelijke
ondersteuning nodig of ben je op zoek naar goede partners voor
je project, dan kan je contact opnemen met het PCCE:
http://www.limburg1914-1918.be/nieuws/75/ondersteuning-lokale-woi-projecten. Je kan verder ook inspiratie opdoen bij één van de
50 projecten die reeds een subsidie kregen toegewezen van de
provincie Limburg.
Ook is het nog steeds mogelijk om een door het PCCE
ontwikkelde roll-up tentoonstelling te lenen: “De

Doodendraad” en “De Groote Oorlog in groote lijnen”.
Beide tentoonstellingen worden voor een beperkte periode gratis
ter beschikking gesteld ter ondersteuning van lokale besturen
(gemeenten, bibliotheken...), WO I-projecten, heemkirngen
en/of scholen...
Meer info:http://www.limburg1914-1918.be/nieuws/74/rondreizenderollup-tentoonstelling-limburg-reserveer-tijdig.

25 jaar mijnsluiting Beringen
Op 28 oktober 2014 is het 25 jaar geleden dat de mijn van
Beringen de deuren sloot. Een aantal verenigingen wil deze
symbolische datum niet ongemerkt voorbij laten gaan en heeft
de handen in elkaar geslagen voor een uitgebreid
herdenkingsprogramma, waarbij heel wat erfgoedactiviteiten: zo
komt de tentoonstelling Santé Cité van Citévolk spreekt over het
rijke café- en ontspanningsleven van 29 september tot 26
oktober naar het ophaalmachinegebouw. Ook vindt op 20 en 21
september een multicultureel en multigastronomisch weekend
plaats op het mijnterrein. Tijdens de mijnzondagen (21/9, 5 en
10/10) zijn de gebouwen op de site onder begeleiding van een
gids te bezoeken die normaal niet toegankelijk zijn voor het
publiek. Op 26 oktober wordt het herdenkingsprogramma
afgesloten met een ontmoetingsdag voor oud-mijnwerkers.
Voor alle info: www.25jaarmijnsluitingberingen.be.

Miras, tentoonstelling over 50 jaar Turkse migratie,
C-mine Genk
In 1964, net vijftig jaar geleden, werd het Belgisch-Turks
arbeidsverdrag afgesloten dat de start betekende van de
migratiegolf van Turkse migranten in België. Miras (erfgoed in
het Turks) is een reizende tentoonstelling die de geschiedenis
van de Turkse aanwezigheid in Vlaanderen en Brussel belicht
aan de hand van kleine verhalen in een groter kader. Ze wil een
rijk en genuanceerd beeld van de migratiegeschiedenis brengen
dat, tegen de gangbare clichés in, aanzet tot meer wederzijds
begrip. Naast persoonlijke getuigenissen toont de expo
historische informatie, roerend erfgoed en artistieke portretten
van fotografe Aysel Kaçar. Initiatiefnemers zijn de Unie van
Turkse Verenigingen vzw en Kardelen vzw, twee organisaties die
zich inzetten voor de emancipatie, participatie en integratie van
de Turkse gemeenschap in de Belgische maatschappij.

Van 2 september tot 19 oktober in Cultureel Centrum

C-mine te Genk. Elke dag open van 10 tot 17 uur - gratis
toegankelijk.
Er is ook een educatief traject voor scholen en gezinnen
met kinderen. Voor meer informatie en het reserveren van
rondleidingen: tel. 0488 290 629.

Zondag 26 april 2015 - Erfgoeddag
Het thema voor 2015 is ‘Erf!’. Op zoek naar ideeën om deel te
nemen? Neem dan een kijkje in de inspiratiegids
(www.faronet.be/erfgoeddag/inspiratie/inspiratiebrochure) of
neem deel aan de provinciale infosessie die doorgaat op
vrijdagnamiddag 3 oktober 2014 in het Kasteel van Bokrijk
(http://www.faronet.be/erfgoeddag/ontmoetingen/infosessies).
Net zoals vorige jaren kan u in 2015 ook rekenen op de steun
van de lokale en regionale coördinator: Erfgoedcel MijnErfgoed. Indien u hulp nodig heeft bij het uitdenken of
uitwerken van een activiteit, kan u op ons beroep doen om
mee na te denken. Ook de cultuurbeleidscoördinator of
erfgoedambtenaar in uw gemeente denkt graag mee!
Net zoals vorig jaar organiseert de Erfgoedcel binnenkort
inloopavonden en een inloopnamiddag om u te ondersteunen
bij de inschrijving. Deze gaan door op woensdagavond 22
oktober (vanaf 19u), woensdagmiddag 29 oktober (vanaf 14u)
en woensdagavond 5 november (vanaf 19u) steeds bij ons op
kantoor: Evence Coppéelaan 87 te 3600 Genk (het torentje op
de hoek van de C-mine site). Bij deze bent u van harte
uitgenodigd! Geïnteresseerd? Schrijf u dan in voor één van de
inloopmomenten vóór 17 oktober via: Erfgoedcel Mijn-Erfgoed,
Evence Coppéelaan 87, 3600 Genk, tel. 089 811 412, e-mail
leen@mijnerfgoed.be.
Meer algemene info kan u uiteraard ook terugvinden via
www.erfgoeddag.be. Zou u alvast willen inschrijven dan kan dat
via de inschrijvingssite www.erfgoeddag.be/inschrijving.

Jaar van de Mijnen
2015 is het Jaar van de Mijnen. De voormalige mijnstreek van
Nederland organiseert een themajaar over haar herkomst, met
voor inwoners en bezoekers een breed programma aan
activiteiten en lange-termijnprogramma’s.

Meer info en het programmaplan zijn terug te vinden op de
website www.jaarvandemijnen.nl.
M2015 staat open voor projectideeën en wil waar nodig
verbindingen leggen tussen partijen of ideeën. Dit vergroot de
kans op een succesvol themajaar. U kunt hierover contact
opnemen met het Werkbureau Jaar van de Mijnen:
info@JaarVanDeMijnen.nl / tel. 0031 45 560 4815.

Erfgoedzorg: vorming ‘Mijn collectie, onze wereld’
Dit najaar organiseert Heemkunde Vlaanderen samen met het
Provinciaal Centrum voor Cultureel Erfgoed de cursusreeks
‘Mijn collectie, onze wereld. Collectiebeheer voor de lokale
erfgoedhouder’. De lessenreeks, die bestaat uit vier cursussen
rond een bepaald thema, vindt plaats in Genk en Hasselt.
Tijdens de cursussen worden de volgende thema’s besproken:
Collectieplanning (8 oktober 2014), Registreren met het
erfgoedregister (15 oktober 2014), Fotograferen van erfgoed
(22 oktober 2014) en Eerste Hulp bij Schadegevallen (5
november 2014).
De cursus is er voor iedereen met een collectie lokaal erfgoed
met objecten (lokale musea, lokale documentatiecentra,
heemkringen of andere erfgoedverenigingen, particulieren met
erfgoedcollecties,…).
Voor meer info surf je naar onze website (www.mijnerfgoed.be
> agenda) of naar www.heemkunde-vlaanderen.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,
info@mijnerfgoed.be.
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