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NIEUWS
Nieuwe website

Sinds deze maand staat onze nieuwe website online. Je vind er onder
andere informatie over onze werking, onze
ondersteuningsmogelijkheden, een overzicht van erfgoedspelers in de
Mijnstreek, een erfgoedkalender, onze erfgoedwinkel en nog veel
meer. Neem dus zeker eens een kijkje op www.mijnerfgoed.be !!

Provinciale infosessie Erfgoeddag 2016

Erfgoeddag 2016 (zondag 24 april 2016) staat in het thema van
‘Rituelen’. Wil je die dag graag een erfgoedactiviteit op poten zetten?
Of twijfel je nog? Weet je niet goed hoe dat aan te pakken? Ben je nog
op zoek naar inspiratie? Kom dan zeker naar de infosessie voor
Limburg, op woensdag 30 september van 13u tot 17u in de Yunus Emre
Moskee (Wintergroenstraat 61, 3600 Genk). Inschrijven is verplicht en
kan via http://www.faronet.be/kalender/infosessie-erfgoeddaglimburg.

Wederopstanding stadsreus Bero

Na jaren van afwezigheid is de Beringse reus Bero, mede dankzij steun
van de Erfgoedcel, terug tot leven gekomen. De officiële
wederinhuldiging vond plaats tijdens het feestweekend ‘Bruegel in
Beringen’ (26-27 september). Ook nadien zal Bero geregeld te zien zijn
tijdens optochten en feestelijkheden…

AGENDA
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
via de website van Heemkunde Vlaanderen
(http://heemdag.heemkunde-vlaanderen.be) of bel 015 20 51 74.

4-11 oktober: tentoonstelling nieuwe depot legaat
Tysmans
De gemeente Houthalen-Helchteren bezit sedert 1985 een legaat van
werken van Jos Tysmans. Van 4 tot 11 oktober kan je in het NAC een
expo bezoeken met verschillende werken van de bekende schilder.
Meer informatie kan je verkrijgen bij de cultuurdienst van HouthalenHelchteren (011 49 21 17).

5, 12 en 19 oktober: 3-daagse cursus ‘Behoud en beheer
van erfgoed’
In deze driedaagse cursus komen de invloeden van temperatuur,
luchtvochtigheid, licht, bewaarmaterialen, luchtverontreiniging,
schimmels, insecten en knaagdieren op de collectie uitgebreid aan
bod. Telkens gaat de aandacht naar het meten en het preventief
verminderen van deze invloeden en naar de mogelijke
probleemsituaties waarmee een medewerker te maken heeft.
Daarnaast wordt kort ingegaan op de basisprincipes voor
depotinrichting, onderhoud, hanteren en transport. De cursisten
bezoeken tijdens de cursus een depot en krijgen voldoende
gelegenheid om de opgedane kennis in te oefenen. Meer informatie
vind je op
http://www.pcce.be/webfiles/pcce/loketdienst/behoud_beheer_erfgoe
d.pdf.

10 oktober: studie- en contactdag ‘Op handen gedragen’
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.

14 of 28 oktober: opleiding ‘Fotograferen van
erfgoedobjecten’
Tijdens deze vorming leer je hoe je erfgoedobjecten goed en mooi
kan fotograferen voor gebruik in een inventaris of andere doeleinden.
De opleidingen vinden plaats in de lokalen van Syntra Hasselt, van 14
tot 18 uur. Inschrijven kan via e-mail: info@erfgoedplus.be of bel 011
23 75 79.

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
website 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. Bel voor meer informatie naar
Heemkunde Vlaanderen, tel. 015 20 51 74 of kijk op
http://www.heemkunde-vlaanderen.be/vorming-hoe-artikelsinvoeren-in-heemkundeartikels-be/.

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).

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. Kijk voor meer informatie over het Reuzen Repaircafé
op onze website of bel 089-811 412.

16 november: vorming ‘Niet te verwaarlozen: onderhoud
in depot’
Ook wanneer collectiestukken niet tentoongesteld worden, maar
(tijdelijk) opgeslagen staan in een depotruimte, is het van belang de
optimale bewaaromstandigheden van deze objecten te garanderen.
Het goed onderhouden van het depot is hierbij van groot belang. In
deze vorming wordt onder meer uiteengezet welke maatregelen men
kan ondernemen om het depot stofvrij te houden, hoe men insecten
kan vermijden, hoe men individuele objecten en diverse materialen
kan reinigen en hoe men een grondige toestandscontrole uitvoert.
Kijk voor meer informatie op
http://www.pcce.be/webfiles/pcce/loketdienst/onderhoud_in_depot.p
df of bel naar 011 23 75 75.

28 november: Dialectcongres
Het congres van de Vereniging voor Limburgse Dialect- en
Naamkunde vindt dit jaar plaats in As. Het thema is: “Dialecten,
namen en geschiedenis in de Oeter- en Ittervallei”. Meer informatie
vind je op http://www.vldn.be/congressen of bel naar 016 22 22 28.

29 november: viering 40 jaar Houthalense moskee
De moskee van Houthalen viert haar 40-jarig bestaan in 2015. In het
Casino van Houthalen-Helchteren wordt naar aanleiding daarvan een
fotoboek voorgesteld en in de inkomhal van het casino zal een kleine
tentoonstelling van de verzamelde foto’s te bezichtigen zijn. Meer
informatie volgt binnenkort nog op onze website.
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.

