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NIEUWS
Succesvolle Erfgoeddag op zondag 26 april 2015!
Erfgoeddag blies dit jaar vijftien kaarsjes uit. En dat ging in de
Mijnstreek niet onopgemerkt voorbij. Een welgemeende dank u
wel voor de vele vrijwilligers – en bezoekers – die er, ondanks
enkele stevige regenbuien, een meer dan geslaagde editie van
hebben gemaakt!
Een twintigtal heemkundige kringen, musea en verenigingen uit
de Mijnstreek organiseerden een rondleiding, een tentoonstelling,
een workshop, een wandeling, een lezing of zelfs een heuse
zoektocht rond het thema ERF!
Op 26 activiteiten werd getoond hoe deze erfgoedinstellingen en
-organisaties omgaan met erfenissen, schenkingen en met ons
erfgoed tout court. Want in zekere zin is iedereen erfgenaam…
Uiteraard werd de nodige aandacht besteed aan het mijnerfgoed,
maar ook de religieuze erfenis ontbrak niet op het programma.
Sommige activiteiten vestigden de aandacht op de schenkers van
het bewaarde erfgoed, terwijl anderen focusten op de het
schenken en de schenkingen zelf. Een opvallend stukje erfgoed
dat terug in de belangstelling stond was de reuzencultuur.
Kortom, een gevarieerde waaier aan activiteiten!
Met 8.780 bezoekers kunnen we echt wel spreken van een
succesvolle editie! Het steeds groeiende bezoekersaantal toont
dat de interesse in, en de bekendheid van, ons erfgoed jaar na
jaar toeneemt!
Op onze Facebookpagina vind je een korte fotoreportage. Zie:
www.facebook.com/ErfgoedcelMijnErfgoed. Als je het nog niet
gedaan hebt, vergeet dan zeker niet onze pagina even te ‘liken’.
Heb je zelf mooie foto’s gemaakt tijdens Erfgoeddag dan mag je
ze altijd doorsturen aan pieter@mijnerfgoed.be!
Volgend jaar zal Erfgoeddag in het thema staan van ‘Rituelen’.
Rituelen zijn van alle tijden en overal ter wereld duiken ze op.
Iedereen kent ze ook en koestert er wel een paar –
hoogstpersoonlijke of publieke. Maar wat zijn rituelen precies en

waarom zijn ze zo krachtig en betekenisvol? En hoe zit het met
de rituelen van erfgoedwerkers? Kunnen we spreken van
‘erfgoedrituelen’? Is een museum te beschouwen als een nooit
eindigend ritueel? Zijn alle rituelen immaterieel erfgoed en
omgekeerd? Dat dit thema in de Mijnstreek weer een boeiende
uitwerking zal hebben, staat buiten twijfel. Noteer dus alvast
zondag 24 april 2016 in je agenda!

Bert Van Doorslaer overleden
De Erfgoedcel Mijn-Erfgoed vernam het droeve nieuws van het
overlijden van Bert Van Doorslaer. Bert was een van de pioniers
van het industrieel erfgoed in Vlaanderen en een drijvende kracht
achter het onderzoek en de herwaardering van het Limburgse
mijnerfgoed. Zowel binnen als buiten de provincie Limburg stond
hij bekend als een autoriteit in zijn vakgebied.
"Zijn bijdrage aan de werking rond het industrieel erfgoed in
Vlaanderen kan niet overschat worden. Met het overlijden van
Van Doorslaer verliest de sector een monument," zegt Peter
Scholliers, voorzitter van het Expertisecentrum voor Technisch,
Wetenschappelijk en Industrieel Erfgoed.
Onze oprechte deelneming aan Berts familie, vrienden en
collega’s.

Geklasseerd woonhuis uit Houthalen-Kwalaak in Bokrijk
wordt niet heropgebouwd

(Foto: HBvL, Tom
Palmaers)

Op woensdag 30 april 2014 werd het Openluchtmuseum van
Bokrijk opgeschrikt door een brand. Ondanks het snelle optreden
van de domeinpolitie van Bokrijk en de brandweerkorpsen van
Hasselt en Genk werd het geklasseerde woonhuis met schuur uit
Houthalen-Kwalaak volledig in de as gelegd. “Eén jaar later
grijpen we deze gebeurtenis aan om een nieuwe bestemming
voor de site uit te werken. Een reconstructie van het woonhuis
komt er niet. Wel een sobere, eigentijdse en horizontale invulling
die het verhaal van de hoeve en haar bewoners én van de
noodlottige brand zal brengen”, zegt Igor Philtjens, gedeputeerde
van Toerisme, Cultuur en Erfgoed en voorzitter van vzw Het
Domein Bokrijk.
Meer uitleg over de nieuwe invulling vind je in het persbericht via
onze website:
http://www.erfgoedcelmijnerfgoed.be/news.php?newsno=433&la
ng=NL&catid=6&pos=7.

Hoera, een jongen!
Onze collega Leen Roels is op 10 april 2015 moeder geworden
van Casper. Een dikke proficiat aan Leen en Bert!
De komende maanden gaat Leen op moederschapsrust.
Tot eind september worden haar taken overgenomen door de
tijdelijke projectmedewerker Pieter Neirinckx. Je kunt hem
bereiken via pieter@mijnerfgoed.be, per telefoon (089/81.14.12)
of op zijn gsm (0479/51.35.83).

AGENDA MEI 2015
6 mei: cursus ‘Auteursrecht en lokale
erfgoedverenigingen’
Het auteursrecht is een complexe materie, waarmee allerlei
naburige rechten verweven zijn. Voor lokale erfgoedvrijwilligers
is het vaak moeilijk om het bos door de bomen te zien. Daarom
organiseert Heemkunde Vlaanderen in samenwerking met lokale
heemkundige kringen vanaf dit voorjaar een vormingsavond rond
auteursrecht.
Jurist Joris Deene doet in deze cursus de basisprincipes van het
auteursrecht op een begrijpelijke manier uit de doeken. De
meest voorkomende problemen van lokale erfgoedverenigingen
staan hierbij centraal.
Meer informatie en het inschrijvingsformulier vindt u via de
website van Heemkunde Vlaanderen: http://www.heemkundevlaanderen.be/auteursrecht-en-lokale-erfgoedverenigingen-2/.

8 mei tot 7 juni: expo Limburg 1914-1918 'Dit zijn
wij'
Bokrijk vormt de laatste tentoonstellingshalte van de
multimediale WO1-tentoonstelling "Limburg 1914-1918: Kleine
Verhalen in een Groote Oorlog". Blikvangers zijn een
reusachtige blackbox waarin de tentoonstellingsfilm getoond
wordt en 44 betonnen Stahlhelmen, die de Limburgse
gemeenten de afgelopen maanden creatief bewerkten en een
boodschap meegaven. Ontdek de kleurrijke resultaten in
Bokrijk!
Meer informatie vindt u op: http://www.limburg19141918.be/activiteiten?cndatetype=nextweekend&cdbid=2697808
d-9b85-4f06-9531-0b65b037d5b3.

18 mei: voordracht 'Tweetalig opgroeien in dialect en
standaardtaal'
Het afgelopen jaar deed Leonie Cornips (bijzonder hoogleraar
UMaastricht en Meertens Instituut Amsterdam) een vergelijkend
onderzoek bij honderd eentalig Nederlandssprekende kinderen
van 6 tot 12 jaar en eenzelfde groep tweetalig LimburgsNederlandssprekende kinderen. Dit onderzoek toonde een hogere
taalvaardigheid aan bij kinderen die het Limburgs als moedertaal
meekregen naast het Nederlands als schooltaal. Op 18 mei geven
Leonie Cornips en Kirsten van der Heuij een voordracht over dit
onderzoek.
Meer informatie vindt u op de agenda van onze website.

23 mei: Gouwdag Heemkunde Limburg in het thema
van ‘Amerikaanse vliegvelden in WO II’
Op 23 mei 2015 organiseert Heemkunde Limburg haar Gouwdag,
samen met de Heemkring Glatbeke. Het thema van de gouwdag
is: Amerikaanse vliegvelden in WO II. Maak namiddag zelf uw
keuze tussen lezingen of een wandeling.
Meer informatie en het inschrijvingsformulier vindt u via de
agenda op onze website.

28 mei: workshop ‘Behoud van textiel in
erfgoedcollecties’
De meeste heemkundige kringen en kerkfabrieken hebben
voorwerpen uit textiel in hun collectie. Als we deze stukken voor
lange termijn willen bewaren, moeten we voor een goede
behandeling en opberging zorgen. De tijd, mensenhanden,
ongedierte en het klimaat kunnen er namelijk voor zorgen dat het
textiel verslijt, verbleekt, scheurt en zo aan waarde verliest.
Tijdens deze workshop gaan we dieper in op het behoud van
textielcollecties, zoals kledij, vlaggen, enz. We geven duiding en
praktische tips bij het manipuleren, onderhouden en bewaren
van textiel. Waar mogelijk zullen we ook ter plekke met een
aantal objecten als voorbeeld aan de slag gaan.
Meer informatie over de workshop en inschrijven vindt u op de
website van Faro: http://www.faronet.be/kalender/behoud-vantextiel-in-erfgoedcollecties.

29 mei: studie- en netwerkdag over Feestcultuur
Het expertisecentrum voor het erfgoed van feesten en rituelen
LECA voerde recent onderzoek naar de feestcultuur in Vlaanderen
om het belang ervan aan te tonen. De resultaten van het
onderzoek worden op de studie- en netwerkdag voorgesteld met
bijzondere aandacht over wat onder meer een gemeentebestuur
als organiserende, ondersteunende of faciliterende overheid kan
doen om lokale feestcultuur een duurzame toekomst te geven.
Inschrijvingsformulier en het programma vindt u op de website
van LECA: http://www.lecavzw.be/nieuws/schrijf-nu-voor-onzeinspiratiedag-over-feestcultuur-op-295.

29 mei: contactdag ‘ Over de toekomst van
agrarische collecties’
Op deze Contactdag wil het Centrum Agrarische Geschiedenis
dieper ingaan op de kansen van het rijke agrarische erfgoed en
concrete tips en hulpmiddelen aanreiken. In de voormiddag
schetsen experten uit Vlaanderen en Nederland de laatste
tendensen inzake waardering, selectie, bewaring en ontsluiting
van landbouwcollecties. In de namiddag worden drie voorbeelden
uit de praktijk voorgesteld. Deze drie sessies bieden bovendien de
kans om concrete problemen en andere vragen voor te leggen aan
de aanwezige experten. Een bezoek aan de collectie van het
Landbouwmuseum Smoufelbeekhoeve behoort eveneens tot de
mogelijkheden.
Meer informatie en hoe u zich kan inschrijven vindt u op de
website van Faro: http://www.faronet.be/kalender/contactdagcag-het-kaf-en-het-koren-over-de-toekomst-van-agrarischecollecties.

30 mei: studie- en ontmoetingsdag voor vrijwilligers
in kerkelijke en religieuze archieven
KADOC, het Documentatie- en Onderzoekscentrum voor Religie,
Cultuur en Samenleving van de KU Leuven, organiseert op
zaterdag 30 mei 2015 een studie- en ontmoetingsdag voor
vrijwilligers in kerkelijke en religieuze archieven. De dag is, naast
een vormingsinitiatief, ook een unieke kans voor de deelnemers
om met elkaar kennis te maken, ervaringen uit te wisselen en in
contact te komen met erfgoedinstellingen als KADOC, CRKC en
het Rijksarchief, actief op het terrein van de kerkelijke en
religieuze archieven.
Inschrijvingsformulier en het programma vindt u op
http://kadoc.kuleuven.be/studiedagen/2015/col_20150530_studi
edag_kerkarch.

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

Erfgoedcel Mijn-Erfgoed
E.Coppéelaan 87
3600 Genk
T 089 811 412
info@mijnerfgoed.be
www.mijnerfgoed.be

