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Het blijft jubileums regenen bij de Erfgoedcel! Niet alleen bestaat onze Erfgoedcel dit
jaar 10 jaar en herdenken we 100 jaar steenkoolproductie in de Limburgse Mijnstreek
en 25 jaar sluiting van de laatste Limburgse mijn, bij deze presenteren we onze 50e
nieuwsbrief!
Veel leesplezier gewenst!

NIEUWS
Erfgoeddag 2017
Erfgoeddag vindt dit jaar plaats op zondag 23 april. Er vinden
dan bijna 50 activiteiten plaats in onze streek, een ware
record-editie! De activiteiten staan allen in het teken van
zorg, een thema dat breed en verrassend werd ingevuld.
Zowel activiteiten die focussen op zorg voor ons cultureel
erfgoed of de geschiedenis van de zorg, als samenwerking
met de zorgsector worden gepresenteerd. Sinds enkele dagen
is het promofilmpje ook beschikbaar op YouTube: zie
https://www.youtube.com/watch?v=iSfcxFJRudI.
De Erfgoedcel werkte opnieuw een mooie brochure uit die in
de week van 10 april huis-aan-huis verspreid zal worden. De
organisatoren mogen al een stapeltje brochures verwachten
in de tweede helft van maart!

Geef je erfgoedactiviteit in de UiTdatabank in!
Organiseer je een project rond cultureel erfgoed in de
Mijnstreek? Vergeet dan niet je activiteit aan te melden op de
UiTdatabank. De handleiding vind je op onze website.
PS: de activiteiten op Erfgoeddag komen automatisch in de
UiTdatabank, deze hoef je dus niet apart aan te melden!

Erfgoedbeleid in Vlaanderen
Vrijdag 28/2 bekrachtigde de Vlaamse Regering, op voorstel
van minister Gatz, het nieuwe Cultureel-erfgoeddecreet. Dit
decreet regelt de ondersteuning van organisaties in
Vlaanderen die aan cultureel-erfgoedwerking doen. Met het
nieuwe decreet streeft de Vlaamse overheid naar een nieuw
beleidskader dat beter is aangepast aan de recente
maatschappelijke en bestuurlijke veranderingen. Je kunt de
tekst nalezen op
http://docs.vlaamsparlement.be/docs/stukken/20162017/g1014-6.pdf.

Nieuwe website erfgoedcellen.be
In Vlaanderen zijn er maar liefst 22 erfgoedcellen. Sinds kort
is er een nieuwe algemene website met een handig en
overzichtelijk kaartje: www.erfgoedcellen.be.

OPROEP
Oproep voor rondreizende expo Tony van Galen
De Erfgoedcel werkt in 2017 een rondreizende fototentoonstelling uit op basis van foto’s van persfotograaf
Tony van Galen. Tony maakte in de woelige jaren 80 een
toonaangevende reeks foto’s tijdens de vele mijnstakingen en
-sluitingen. Een selectie van deze foto’s en enkele
getuigenissen van protagonisten op de foto’s zullen getoond
worden in de expo. Deze tentoonstelling zal openen op vrijdag
21 april in ZLDR Luchtfabriek en aldaar enkele weken blijven
staan. Vervolgens reist de expo door naar respectievelijk
Eisden (Gereconstrueerde schacht Connecterra), Genk (Cmine) en Beringen (be-MINE, betaalzaal), om te eindigen in
Houthalen-Helchteren (NAC).
In het kader van deze tentoonstelling zijn we nog op zoek
naar de oud-mijnwerker op deze foto die de laatste shift in
Zolder meemaakte. We hebben al een aantal tips binnen
gekregen maar hebben nog geen zekerheid, noch
contactgegevens. Wie helpt ons verder?

Oproep naar 100-jarige bedrijven in de Mijnstreek
In het kader van een publicatie rond historische bedrijven is
ETWIE (het Expertisecentrum voor Technisch,
Wetenschappelijk en Industrieel Erfgoed) momenteel op zoek
naar ondernemingen in Vlaanderen en Brussel die al minstens
100 jaar bestaan. Ken jij nog een bedrijf in de gemeenten van
de Mijnstreek (As, Beringen, Genk, Heusden-Zolder,
Houthalen-Helchteren en Maasmechelen) met een lange
geschiedenis? Vierde een bedrijf in jouw gemeente recent zijn
100ste verjaardag? Of heb je weet van een bedrijf dat over
interessant erfgoed beschikt? Alle tips zijn welkom! Laat het
ons weten of meteen aan ETWIE via info@etwie.be of tel. 015
27 23 34.

Oproep in het kader van 75 jaar Patro Eisden
Patro Eisden, de enige mijnclub met zijn oorspronkelijke
naam, viert in 2017 haar 75-jarig bestaan. Een
tentoonstelling, een publicatie en een academische zitting
worden voorbereid. De tentoonstelling zal openen op 31
maart en zal lopen tot einde mei 2017 in het Cultureel
Centrum van Maasmechelen. De tentoonstellingsmakers laten
weten nog op zoek te zijn naar interessante artefacten om te
verwerken in de expo. Heb je zelf nog gespeeld bij Patro
Eisden, of ben je tot op de dag van vandaag supporter voor
deze ploeg en heb je nog wat memorabilia thuis? Geef gerust
door op info@mijnerfgoed.be of 089 811 411.

AGENDA
18 maart: Tweede editie colloquium 1000 jaar
Graafschap Loon
In aanloop naar de grote historische tentoonstelling in 2018
over 1000 jaar graafschap Loon organiseert HiSAB op 18
maart een tweede colloquium in de Landcommanderij Alden
Biesen, Kasteelstraat 6 te Bilzen. Het gaat verder op de
resultaten van het eerste colloquium en het onderzoek dat
intussen gebeurd is.
Laat je overtuigen door het programma en schrijf je snel in
via http://www.alden-biesen.be/nl/event/colloquium-1000jaar-graafschap-loon-2e-editie.

21 maart: Nacht van de geschiedenis
De Nacht van de Geschiedenis van het Davidsfonds vindt dit
jaar plaats op dinsdag 21 maart en staat in het teken van
muziek. In heel wat gemeenten van de Mijnstreek organiseert
de lokale afdeling een activiteit, verbonden aan het thema.
Wie wil weten welke activiteiten plaatsvinden in zijn of haar
buurt, kan de gloednieuwe website raadplegen:
www.nachtvandegeschiedenis.be. Je vindt er extra nieuws en
tips.

VORMING
Vorming: Zorg voor houten erfgoed
Beelden, meubilair, gereedschap en andere voorwerpen uit
hout in je collectie: hoe bewaar je ze, onderhoud je ze,
verplaats je ze? Zijn boenmiddelen wel zo'n goed idee? Hoe
voorkom of beperk je een insecten- of schimmelaantasting?
Na deze workshop die op 18 april plaatsvindt in Bokrijk, ben
je goed uitgerust met tips en trucs om op eigen houtje aan de
slag te gaan. Meer informatie over deze vorming vind je op
http://www.pcce.be/Limburg/Subsites-PCCE-Meta-KalenderActiviteiten/Zorg-voor-houten-erfgoed.html.

Vorming: Zorgen voor morgen. Duurzaam beheer
van religieus erfgoed
Op 25 en 26 april 2017 neemt het CRKC (Centrum voor
Religieuze Kunst en Cultuur) je al voor de derde keer mee in
de veelzijdige wereld van religieus erfgoed. Onder de brede
noemer duurzaam beheer krijg je actuele informatie over het
proces en de implementatie van de kerkenbeleidsplannen.
Vlaamse kerkbesturen en alle andere zorgdragers van
religieus erfgoed krijgen tijdens deze studiedagen bouwstenen
aangereikt om de toekomst van het roerend, onroerend en
immaterieel religieus erfgoed te verzekeren. Meer informatie
over het programma, vind je op http://crkc.be/studiedagzorgen-voor-morgen-duurzaam-beheer-van-religieus-erfgoed.
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.

