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NIEUWS
Wijzigingen in het project- en
restauratiesubsidiereglement
Naar aanleiding van de besparingen, heeft de raad van
bestuur van projectvereniging Mijnstreek/Erfgoedcel MijnErfgoed beslist om het maximale jaarlijkse bedrag voor
projectsubsidies en restauratiesubsidies per aanvrager te
verlagen van 2000 euro naar 1500 euro. Deze wijziging gaat
in vanaf 1 april 2015.
Hieronder vindt u een overzicht van de overige wijzigingen in
het nieuwe reglement:
- De aanvraag dient ons vanaf 1 april 2015 1 maand voor het
ontsluitingsmoment te bereiken (t.o.v. 2 maanden op
voorhand zoals voorheen),
- Het percentage vrijwilligersvergoedingen mag de helft van
de totaal aangevraagde subsidie niet overschrijden,
- 1 maal per beleidsperiode kan subsidie aangevraagd
worden voor het dekken van algemene communicatie kosten,
- in het aanvraagformulier wordt een vraag toegevoegd
betreffende de wijze waarop het resultaat van de
projectsubsidie een duurzame nawerking krijgt.
Het nieuwe reglement wordt op onze website gepubliceerd op
31 maart 2015.

Provinciale subsidies in het kader van
Wereldoorlog I-projecten
Tot 1 april a.s. is het nog mogelijk om uw aanvraagdossier
voor project-/investeringssubsidies voor lokale WO Iprojecten in te dienen bij de Provincie Limburg. Voor het
aanvraagformulier zie:
http://www.pcce.be/Limburg/pcce/Subsites-PCCEMeta/Subsites-PCCE-Meta-Loket.html#10146.

Brochure Erfgoeddag 2015 - vers van de pers!
Onze regionale brochure voor Erfgoeddag is vers van de pers!
Hierin kan je alle activiteiten ontdekken die op 26 april in de
Mijnstreek plaatsvinden. Er is voor elk wat wils! De bewoners
van de Mijnstreek vinden de brochure twee weken voor
Erfgoeddag in hun brievenbus, maar wie nieuwsgierig is kan
de brochure vanaf eind deze week terugvinden bij de
verschillende deelnemers, culturele centra en bibliotheken in
de Mijnstreek.

Overdracht vaandel van de Sloveense Sint
Barbaravereniging
Het Museum van de Mijnwerkerswoning werd het decor van
een kleine maar bijzondere plechtigheid. De Sloveense Sint
Barbaravereniging schonk haar eerste vaandel aan de
Stichting Erfgoed Eisden. Voorzitter Joze Oblonsek
overhandigde namens zijn vereniging dit oude vaandel aan de
Stichting. Op dit 85 jaar oude vaandel werd destijds een
klassiek Sint Barbaratafereel, met de beschermvrouw en een
gekwetste mijnwerker in kunstig borduurwerk, aangebracht.
"De Sint Barbaravereniging werd in feite in 1925 opgericht en
vier jaar later als officiële vereniging ook erkend. Dit vaandel
draagt het jaartal 1931, het jaar dat het door de Sloveens
aalmoezenier gewijd werd. Onze vereniging heeft nu een
nieuw vaandel en ons bestuur oordeelde dat het bij de
Stichting Erfgoed Eisden goed bewaard zou
worden." Stichtingsvoorzitter Jan Kohlbacher beloofde dat dit
vaandel tijdens de grote Sint Barbaratentoonstelling, die op
zondag 26 april, de Erfgoeddag, in de Eisdense Sint
Barbarakerk plaatsvindt, een bijzondere plaats zal krijgen.
Op de foto: Voorzitter Joze Oblonsek met de de
vertegenwoordigers van de Stichting Erfgoed Eisden,
voorzitter Jan Kohlbacher, secretaris Pierre Meulemans,
penningmeester Jackie Martens, bestuurslid Miep Buckinx en
medewerkster Angelina Chini.

OPROEP!
Opmaak inventaris beeldbepalend bouwkundig
erfgoed
De stad Genk is gestart met de opmaak van een inventaris
“beeldbepalend bouwkundig erfgoed” samen met de UHasselt,
om zicht te krijgen op de gebouwen die de moeite waard zijn
om te bewaren voor de toekomst. Daarbij gaat het niet alleen
om gekende monumenten maar ook om gebouwen die een
lokale betekenis hebben.
Welke gebouwen vind jij belangrijk en welke gebouwen
bepalen mee het beeld van onze stad?

Klein of groot, privaat of publiek, een woning of een groep
gebouwen…. Van elk gebouw waar je aan denkt kun je het
adres, een korte omschrijving van wat het precies is en
waarom het voor jou belangrijk is, doorgeven.
Je kunt tot en met 30 juni 2015 mailen naar erfgoed@genk.be
of bellen: tel. 089-65 45 71.

Doe mee aan de Grote feestenquête van LECA
LECA lanceert een grootschalige enquête voor iedereen die
een publiek feest organiseert.
Meer informatie hierover lees je
op: http://www.lecavzw.be/nieuws/doe-mee-aan-de-grotefeestenquete.

Help mee het gastronomisch geheugen van
Limburg te bewaren!
Bezit je oude smalfilms (8 mm, 16 mm, super 8, …) over het
dagelijks leven in Limburg? Vertellen jouw films iets over
culinaire tradities, zoals vergeten groenten, kweek van dieren
voor eigen gebruik, oude voedingsbedrijven of traditionele
kookkunsten? Dan zetten we ze extra in de kijker! We
digitaliseren ze gratis voor u.
Foto: Still uit een film over het winnen
van honing m.b.t. de schuur van
Orderen, Bokrijk (eigenaar Alfons
Bastiaenssens)

Wanneer: Erfgoeddag zondag 26 april 2015, van 10 tot 18
uur.
Waar: Provinciale Bibliotheek Limburg (PBL), Martelarenlaan
17, 3500 Hasselt Bezoekerscentrum de Lieteberg, Stalkerweg,
3690 Zutendaal.
Praktisch: je kan je de dag zelf aanmelden aan het onthaal
van de PBL Hasselt of de Lieteberg Zutendaal. Je kan ook een
tijdstip tussen 10 en 18 u. reserveren om de films binnen te
brengen. De films worden na digitalisering samen met een
vertoningskopie op dvd en een kopie met tijdscode terug
bezorgd. Met deze gecodeerde versie kan je de films nadien
beschrijven en registreren.
Reservaties bij het Provinciaal Centrum Cultureel Erfgoed
(PCCE) op tel. 011 237575, pcce@limburg.be of in de
Lieteberg Zutendaal op 089 255060, info@lieteberg.be. Wie
tijdens Erfgoeddag verhinderd is, kan gedurende het hele jaar
door smalfilms laten digitaliseren bij het PCCE.
Een initiatief van Heemkunde Limburg en de Provincie
Limburg.

AGENDA
Dinsdag 31 maart 2015: Vertoning 'Kleine
Heide' in het Casino van Beringen
In 2014 ondersteunde Erfgoedcel Mijn-Erfgoed de
digitalisering van Kleine Heide, een film uit 1949 over het
sociale leven in en rond de koolmijn, afkomstig uit het KS
filmarchief. Deze en enkele andere bijzondere films worden
vertoond op dinsdag 31 maart 2015 om 20 uur in het Casino
van Beringen.

Donderdag 2 april 2015: "Op Sjok", nieuwe reeks
wandelingen in Houthalen-Helchteren
“Het verhaal van …” is een nieuwe reeks wandelingen
doorheen de wijken Houthalen-Dorp, Meulenberg en Sonnis.
Je passeert waardevolle, historische en soms ongekende
plekjes. Een brok straffe verhalen, een mengeling van
exclusieve beelden, een snuifje grappige weetjes en hier en
daar een historische anekdote brengen de wandelroutes op
smaak.
Op donderdag 2 april kun je alvast één van deze wandelingen
komen ontdekken. Zin om mee te stappen? Er wordt gestart
om 19 uur aan de Turkse Moskee in de Saviostraat. Lokale
gidsen brengen het verhaal van Meulenberg. De afstand van
de wandeling is ± 5 km. Deelnameprijs bedraagt € 3,50
(inclusief Turkse thee bij aankomst en een drankje
onderweg).
Schrijf je in vóór 26 maart op het nummer 011 49 21 51 (50)
of via toerisme@houthalen-helchteren.be.

13 april - 14 juni 2015: tentoonstellingen 150 jaar
Emile Van Doren
Brussels schilder Emile Van Doren (1865-1949), groeide op in
Brussel, maar ontdekte al heel snel het bijzondere landschap
van Genk en schilderde dit talloze keren. Van 13 april tot en
met 14 juni 2015 brengt C-Mine een tentoonstelling over deze
kunstenaar. Het verhaal van de man achter de schilderijen
ontdek je in het Emile Van Dorenmuseum.

Dinsdag 21 april 2015: studiedag religieus
erfgoed Zorgen voor morgen? Beheer van
religieus erfgoed
Op 21 april kan je deelnemen aan de studiedag Zorgen voor
morgen? Beheer van religieus erfgoed in het Diocesaan
Pastoraal Centrum in Mechelen. Wenst u meer informatie
hierover? Kijk op de website: http://crkc.be/studiedagzorgen-voor-morgen-beheer-van-religieus-erfgoed.

Woensdag 6 mei 2015: studiedag Auteursrecht
Heemkunde Vlaanderen organiseert op 6 mei een
vormingsavond rond auteursrecht in het Rijksarchief in
Hasselt. Meer informatie vindt u op: http://www.heemkundevlaanderen.be/auteursrecht-en-lokale-erfgoedverenigingen-2.

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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