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NIEUWS
Opendeurdag Erfgoedcel Mijn-Erfgoed
Op zaterdag 12 september 2015 wordt voor de eerste keer ‘Cmine Open House’ georganiseerd. Op C-mine liggen zo'n 40
bedrijven, waarvan de meeste die dag hun deuren openstellen
voor het grote publiek. Ook de Erfgoedcel verwelkomt jullie graag,
en dat tussen 14u en 18u. Spring dus gerust eens binnen om
kennis te maken met onze organisatie en onze medewerkers en
om te weten te komen wat wij al deden, nog steeds doen en nog
kunnen betekenen voor het overvloedig aanwezige cultureel
erfgoed in en uit de 6 voormalige Limburgse mijngemeenten. Om
15 uur organiseren we een workshop, waarin je te weten komt
waar erfgoed allemaal op slaat en wat de meerwaarde is om met
dat erfgoed aan de slag te gaan!
Meer informatie volgt binnenkort.

Open Monumentendag 2015
Zondag 13 september zetten meer dan 500 Vlaamse monumenten
de deuren wagenwijd open. Ook in de Limburgse mijnstreek staan
tal van activiteiten op het programma. In Heusden-Zolder kun je
een geleid bezoek brengen aan de LUCHTFABRIEK. In HouthalenHelchteren wordt een publicatie over het kamp van Helchteren
voorgesteld, en kan je het 65 hectare groot domein bezoeken met
een gids. In Zwartberg (Genk) sloegen verschillende organisaties
de handen in elkaar voor een uitgebreid programma, met
rondleidingen in de mijnkathedraal, geleide wandelingen, een
kinderzoektocht. In Beringen tot slot worden enkele oude films uit
het VRT-archief, die recent gedigitaliseerd werden, vertoond.
Kijk op de website (www.openmonumenten.be) voor alle
activiteiten die in Vlaanderen georganiseerd worden op Open
Monumentendag.

Kaart 'Mijnerfgoed - Euregio Maas-Rhein'
Met enige trots stellen wij de kaart 'Mijnerfgoed - Euregio MaasRhein' voor. Deze kaart werd gerealiseerd door de Erfgoedcel, op
initiatief van de provincie Limburg en in samenwerking met
Blegny-Mine, M2015 Jaar van de Mijnen, Zweckverband Region
Aachen en Kelmis en toont het prachtige en gevarieerde
mijnerfgoed in Limburg (BE), provincie Luik (BE), de Duitstalige
gemeenschap van België (BE), Regio Aken (DE) en Limburg (NL).
De kaart wil de bezoekers en inwoners stimuleren over de
(lands)grenzen heen te gaan en het nabije mijnerfgoed in de
Euregio te bezoeken. Deze kaart wordt gezien als hefboom voor
duurzame samenwerking rond euregionaal mijnerfgoed (in
transitiegebieden).
Wil je ook een exemplaar van de kaart? Een telefoontje naar 089
811 449 is voldoende!

Vormingsaanbod voor kerkfabrieken
De Erfgoedcel biedt aan kerkfabrieken ondersteuning bij het
beheer van hun erfgoedcollectie. In dat kader organiseert de
Erfgoedcel in de loop van september twee vormingen voor leden
van kerkfabrieken. De vorming van maandag 21 september gaat
over het 'registreren van lokale collecties met het erfgoedregister'.
Op dinsdag 29 september staat het 'behoud en beheer van textiel
in erfgoedcollecties' centraal.
Meer informatie en inschrijven bij Pieter: 089 811 412 of 0479 51
35 83.

AGENDA

(september-oktober 2015)

16 september: vorming 'Kinderen toegelaten: hoe
organiseer ik een gezinsvriendelijke
erfgoedactiviteit?'
Deze vorming is bedoeld voor lokale erfgoedorganisaties en
deelnemers aan erfgoedevenementen die een basiskennis over het
ontwikkelen van activiteiten voor gezinnen wensen te verwerven.
Deze vorming gaat door in Heusden-Zolder. Vooraf inschrijven is
verplicht. Voor meer informatie en het inschrijfformulier Voor
meer informatie kan je terecht bij Daphné Maes bij Heemkunde
Vlaanderen op 015 20 51 74.

20 september: 'Folk in Limburg'
Op zondag 20 september vind in Leopoldsburg het evenement
'Folk in Limburg' plaats. Je kunt er een workshop rond folkmuziek
volgen, genieten van de gratis folkconcertjes, rondwandelen op de
markt met verschillende kraampjes, lekker eten en drinken...
Voor het volledige programma kunt u terecht bij: CC
Leopoldsburg, Kastanjedreef 1, Leopoldsburg, tel. 011 34 65 48.

20 september: opening tentoonstelling 'Mota
Campania'
Cultuurcentrum Maasmechelen presenteert in nauwe
samenwerking met de Musea Maaseik 'Mota Campania'. Deze
interactieve tentoonstelling neemt u mee op een
duizelingwekkende reis doorheen maar liefst 75 000 jaar
mysterieuze Maaslandse geschiedenis. Meer informatie
Cultuurcentrum Maasmechelen, Koninginnelaan 42, 3630
Maasmechelen, tel. 089 76 97 97.

26 september: Mijnwerkersdag
Het Mijndepot organiseert op 26 september van 13 tot 18 uur een
ontmoetingsdag waar mijnwerkers, niet-mijnwerkers, vrouwen en
jongeren de kans krijgen om elkaar te ontmoeten, naar elkaars
verhalen te luisteren en foto's, films, boeken, voorwerpen... te
bekijken. Plaats: THOR Park, André Dumontlaan 67 in Genk
(Waterschei).

26-27 september: Bruegel in Beringen
Het laatste weekend van september worden de Beringenaren
terug in de tijd gekatapulteerd tijdens Bruegel in Beringen. Het
centrum van Beringen wordt dan omgetoverd tot een
middeleeuwse stad met allerlei kraampjes, straatacts, workshops
en natuurlijk spijs en drank. Het volledige programma kan je
terugvinden op de website van Toerisme Beringen.

29 september: vorming 'Behoud en beheer van textiel
in erfgoedcollecties'eptember: vorming 'Registreren
van lokale collecties met het Erfgoedregister'
Tijdens deze vorming wordt ingegaan op het behoud en beheer
van textielcollecties. Er wordt duiding gegeven bij de verschillende
types textiel en praktische tips over onder meer het manipuleren,
opbergen en tentoonstellen van textiel. De deelnemers zullen ook
ter plekke met een aantal objecten als voorbeeld aan de slag
gaan.
Deze vorming gaat door in de mijnkathedraal van Zwartberg. Meer
informatie en inschrijven via Pieter: 089 811 412 of 0479 51 35
83.

September-november: vormingen PCCE (Provinciaal
Centrum voor Cultureel Erfgoed)
In het najaar organiseert het PCCE opnieuw enkele workshops
rond het behoud en het beheer van erfgoed. De data van en meer
informatie over deze vormingen vind je op de website van het
PCCE (www.pcce.be).

30 september: Limburgse infosessie Erfgoeddag 2016
In de aanloop naar Erfgoeddag 2016 organiseert FARO elk jaar
provinciale infosessies. Geïnteresseerde en mogelijke deelnemers
aan Erfgoeddag krijgen er uitleg over het thema 'Rituelen', er
wordt een lokaal voorbeeld uitgelicht en er kan nagedacht en
gediscussieerd worden over eigen activiteiten. De infosessie voor
Limburg gaat dit jaar door op 30 september tussen 13 uur en 16
uur in de Yunus Emre moskee in Genk. Na de infosessie kan de
moskee bezocht worden. Deelnemen is gratis maar inschrijven is
verplicht en kan binnenkort op de website van FARO
(www.faronet.be).

3 oktober: Heemdag 2015 - 'Onderwijs van de
middeleeuwen tot vandaag'
De jaarlijkse studie- en ontmoetingsdag van Heemkunde
Vlaanderen vindt dit jaar plaats in de onderwijsstad Leuven. Het
thema van dit jaar is onderwijs. Tijdens de voormiddag krijgen het
lagere en middelbare onderwijs uitgebreid aandacht via twee
lezingen. In de namiddag kan je een keuze maken tussen
verschillende erfgoedwandelingen, met centraal de wereld van de
universiteit. Meer informatie en inschrijven bij Heemkunde
Vlaanderen, tel. 015 20 51 74.

10 oktober: studie- en contactdag 'Op handen
gedragen'
Het CRKC, LECA en KADOC-KU Leuven bundelen op deze dag hun
expertise om het processie-erfgoed in Vlaanderen te
ondersteunen. Tijdens drie workshops krijg je tips om met je
processie-erfgoed aan de slag te gaan. Na de lunch kan je
kennismaken met het rijke erfgoed dat processies hebben
nagelaten: je ontdekt Hasseltse religieuze topstukken, bezoekt
Het Stadsmus of neemt een kijkje achter de schermen van de
Virga Jesseommegang. Meer informatie over het programma en
hoe je je moet inschrijven (vóór 5 oktober 2015) bij LECA, tel. 09
223 97 00.

22 oktober: vorming 'Artikels invoeren op
heemkundeartikels.be'
Omdat jaarlijks duizenden nieuwe pagina's lokaal historisch
onderzoek verschijnen in heemkundige tijdschriften en
jaarboeken, worden dit najaar verschillende opleidingen
georganiseerd om de www.heemkundeartikels.be, de databank
van heemkundige artikels in Vlaanderen, verder aan te vullen.
Ideaal voor verenigingen die hun tijdschrift of jaarboek via de
databank doorzoekbaar willen maken of die graag willen leren
werken met bibliografische software. Op 22 oktober vindt zo'n
vorming plaats in Genk. Deze vorming is gratis, maar inschrijven
is verplicht. Voor meer informatie en om je in te schrijven:
Heemkunde Vlaanderen vzw, tel. 015 20 51 74.

24 oktober: 'Reuzen Repaircafé'
De reuzentraditie kent de laatste tijd een serieuze bloei. Omdat
het (her)introduceren van een reus heel wat vragen en knowhow
met zich mee brengt, wordt op 24 oktober in Heusden-Zolder het
eerste Limburgse 'Reuzen Repaircafé' georganiseerd. De dag is
gevuld met workshops en demo's over het maken, herstellen en
restaureren van reuzen, tafelgesprekken over verzekeringen,
communicatie met de pers en het organiseren van een
reuzenevenement... Een echte aanrader voor reuzenbeheerders en
iedereen die begaan is met het reuzen-erfgoed. Van 13 - 17 uur in
het Harmoniezaal Verenigde Vrienden, Kerkenblookstraat z/n in
Heusden.

24 oktober: viering 25 jaar Samenwerking Limburgse
Alevieten
Naar aanleiding van hun 25-jarige bestaan geeft de vzw
Samenwerking Limburgse Alevieten een publicatie uit over de
geschiedenis en de werking van de vereniging. Ook zal het
Alevitisme als levensfilosofie toegelicht worden. De publicatie zal
voorgesteld en uitgedeeld worden op 24 oktober om 13 uur in CC
De Muze, Dekenstraat 40 in Heusden-Zolder.
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 089 811 449,
info@mijnerfgoed.be of www.mijnerfgoed.be

