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NIEUWS
Ludwig Tankowski overleden
De Erfgoedcel vernam vandaag het droeve nieuws van het overlijden van
Ludwig Tankowski.
Enkele jaren geleden kwam hij nog aan het woord in de documentaire ‘Uit
de grond, uit het hart’. Uit Ludwigs intro van die documentaire bleek zijn
passie voor het bewaren en het ontsluiten van het mijnverleden.
Onze innige deelneming aan Ludwigs familie en vrienden.

Twee provinciale subsidies Wereldoorlog 1 goedgekeurd.
Deadline volgende indienronde is 1 oktober
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Binnen het provinciaal Wereldoorlog 1-subsidiereglement werden voor de
voorbije indienronde twee subsidieaanvragen uit gemeenten van de
Mijnstreek goedgekeurd: in Kotem en in As. Dat brengt het totaal aantal
goedgekeurde projecten in de zes gemeenten op 10! Kijk op
http://www.erfgoedcelmijnerfgoed.be/news.php?newsno=442&catid=&catid=6&l
ang=NL voor meer informatie over de projecten.
De volgende deadline voor provinciale Wereldoorlog 1-subsidieaanvragen
is 1 oktober! Meer informatie, het subsidiereglement en de
aanvraagformulieren vind je op http://limburg1914-1918.be/subsidiesaanvragenr.

Projectsubsidies voor zorg, het onderzoek en de ontsluiting
van erfgoed in Limburg
Minder gekend is dat de provincie ook een subsidie kan verlenen aan
erfgoedorganisaties en cultureel-erfgoedgemeenschappen voor projecten
met betrekking tot de zorg, het onderzoek en de ontsluiting van erfgoed in
Limburg. De volgende aanvraag voor zo’n projectsubsidie moet ten laatste
binnen zijn op 15 april 2016. Meer informatie vind je op
http://www.limburg.be/Limburg/NL-PL/Diensten/Directie-Mens/Directie-MensAfdeling-Cultuur/Dienst-Cultuur-Loket/Projectsubsidies-voor-erfgoed-inLimburg/Projectsubsidies-voor-erfgoed-in-Limburg-Officieel-reglement.html.

Waar staan de erfgoedcellen in 2020? Tournée Générale en
visietraject
Tournée Générale is een jaarlijks terugkerend moment waarbij een deel
van de cultureel-erfgoedsector zichzelf voorstelt. Nadat eerder al de
landelijke erkende musea en de archieven aan bod kwamen, waren dat dit
jaar de erfgoedcellenwerkingen in Vlaanderen en Brussel. De
erfgoedcellen, MAS, STAM en FARO stelden op 16 juni de eerste resultaten
voor van een visietraject dat momenteel loopt. Klik hier om de eerste
resultaten van het visietraject te lezen.

Nieuwe website en YouTube-kanaal
De Erfgoedcel werkt op dit moment aan een nieuwe website. De lancering
wordt verwacht rond september-oktober van dit jaar. Hou je vertrouwde
adres www.mijnerfgoed.be zeker in de gaten! Sinds kort hebben we
trouwens ook een eigen – bescheiden – YouTube-kanaal: geleidelijk aan zal
dit kanaal aangevuld worden met filmmateriaal over en van projecten die
met steun van de Erfgoedcel tot stand zijn gekomen. Vergeet ons zeker
niet te volgen! Nu we toch wat reclame aan het maken zijn: we zitten
vandaag op 491 ‘vind-ik-leuks’ op onze Facebookpagina op
https://www.facebook.com/ErfgoedcelMijnErfgoed. Zouden we deze zomer
aan 500 geraken?

AGENDA
9 juli: voorstelling tentoonstelling koningsparen van
schutterij As
De Schutterij Sint-Sebastiaan uit As zet het zogenaamde ‘koningsschieten’
in de kijker, met onder andere een foto-overzicht van de jaarlijkse
‘koningsparen’ sinds 1957.
De 17-jarige Gunter won het koningsschieten dit jaar en is 1 jaar lang de
koning van de schutterij. Dit portret, en die van al zijn voorgangers, en
een klein optreden zijn te bezichtigen op 9 juli. Kijk op
http://www.schutterijas.be/ voor meer informatie.

10-31 juli: tentoonstelling ‘De groote oorlog in Mechelenaan-de-Maas’
In de dekenale kerk van Mechelen-aan-de-Maas loopt vanaf 10 juli een
tentoonstelling over het dagelijks leven in de gemeente tijdens de Eerste
Wereldoorlog. Aan de hand van oude foto's, verhalen, archiefstukken...
neemt Pierre Schuermans (Heemkring Oud-Mechelen) de bezoekers 100
jaar terug in de tijd, naar de 'Groote Oorlog'. Kijk op
http://www.erfgoedcelmijnerfgoed.be/events.php?newsno=441&lang=NL&catid
=7 voor meer informatie.

13 september: Open Monumentendag
Voor de 27ste keer kun je op de tweede zondag van september in heel
Vlaanderen heel wat monumenten gaan bezoeken. Vanaf dit jaar wordt
niet meer gewerkt met een thema maar wordt variatie in het programma
gebracht met behulp van zes categorieën: verborgen parels, klassiekers,
vergeet-me-nietjes, herbestemmingen/restauraties, het Europees thema
industrieel en technisch erfgoed en kindvriendelijke evenementen.
Reden te meer dus om deze dag alvast te reserveren in je agenda. Vanaf 3
augustus kan je het programma doorzoeken op de website van Open
Monumentendag, www.openmonumenten.be. Wil je zelf nog deelnemen als
organisator van een evenement? Inschrijven kan dit jaar tot 11
september!

20 september 2015: Dag van de folk in Limburg
Op zondag 20 september 2015 organiseert het Limburgs Volkskundig
Genootschap de ‘Dag van volksmuziek/folk in Limburg’. In het Cultureel
Centrum van Leopoldsburg kun je van 14u tot 20u terecht voor
workshops, concertjes en optredens, infokraampjes, een speelhoek voor
kinderen, een jamsessie en eetstandjes. Van 20 tot 22 uur zijn er
betalende optredens van enkele Limburgse volksmuziekgroepjes. Meer info
op www.folkinlimburg.be.

Vanaf 20 september: tentoonstelling ‘Mota Campania’ Romeinen in Maasmechelen
Een tijdje geleden stootte men bij werken op de site Mottekamp in
Maasmechelen op unieke archeologische vondsten uit de periode 3500
voor Christus tot 800 na Christus. Cultuurcentrum Maasmechelen
presenteert, in nauwe samenwerking met de Musea Maaseik, deze
fascinerende collectie archeologische vondsten voor het eerst aan het
publiek in de tentoonstelling ‘Mota Campania’. Kijk op
www.ccmaasmechelen.be/site/#/activiteit/?id=2544 voor meer informatie.
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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