Erfgoedcel Mijn-Erfgoed
E.Coppéelaan 87
3600 Genk

Nieuwsbrief EXTRA

OKT
2014

Beste museumbeheerder, lid van een heemkundige kring, erfgoedliefhebber, ...

Zondag 27 april 2014 is het alweer zover: een nieuwe editie van Erfgoeddag gaat door op
tientallen locaties in Vlaanderen en Brussel. Dé dag bij uitstek om aan het grote publiek te tonen op
welke manier u en uw vereniging met erfgoed bezig zijn. Bij deze doen we een warme oproep om
(opnieuw) deel te nemen aan Erfgoeddag!

Het thema van Erfgoeddag 2014 is ‘Grenzeloos’. Een thema dat in de Mijnstreek op verschillende
manieren zeker aan bod kan komen! We denken onder meer aan de vele migratiestromen: welke
migrantengroepen kwamen er naar hier en waarom? Bleven ze of trokken ze weer verder naar
andere en misschien betere oorden? In het kader hiervan is ook de herdenking van 50 jaar Turkse
en Marokkaanse migratie een uitstekend thema om rond te werken. Denk ook eens aan de
groepen die door hun levenswijze of werk steeds verder reizen: woonwagenbewoners,
marktkramers, foorkramers, leurders, …
Maar ‘grenzeloos’ kan op nog vele andere manieren worden ingevuld: Ga bijvoorbeeld aan de slag
met de fusies in je gemeente en toon archiefstukken en oude krantenartikelen en laat eventueel
een ‘ooggetuige’ aan het woord. Of bekijk eens de dialectkaarten van je gemeente, hoe is deze
taalgeschiedenis geëvolueerd? Kijk je over de huidige gemeentegrenzen heen, dan kan je misschien
het verhaal vertellen van de ‘jumelages’: met welke gemeente(n) is jouw gemeente verzusterd en
waarom en welk cultureel erfgoed getuigt van deze band? Misschien is er ook wel iets te tonen of te
vertellen over de smokkel en smokkelaars: wie hield zich daarmee bezig en welke goederen
werden er zo over de grens gebracht? Ook kan er een collectie landkaarten, atlassen of globes
worden getoond, of misschien is er wel een bekende missionaris, wereldreiziger of
emigrantenfamilie die sporen in het thuisland heeft achtergelaten? Ook het front als grens kan
inspiratie bieden: naar aanleiding van de herdenking van Wereldoorlog I is menigeen zeker al op
zoek gegaan naar de frontsoldaten uit zijn gemeente of dorp. Kan het verhaal van hun
gebeurtenissen aan het front aan de hand van cultureel erfgoed verteld worden? Denk ook eens
aan een bedrijfsgeschiedenis: misschien was er in jouw gemeente of stad wel een bedrijf dat
wereldwijd exporteerde? Ook de geschiedenis en de evolutie in het transport en de communicatie
kan een boeiend onderwerp zijn voor een erfgoedactiviteit.s je een activiteit rond erfgoedzorg wil
ontwikkelen kan misschien het verhaal verteld worden van de reis die een collectie soms moet
afleggen om een goede bestemming te vinden. Of hebben jullie misschien ooit een museum blij
gemaakt door een bijzonder stuk uit jullie collectie in bruikleen te geven, en welke maatregelen
werden hiervoor genomen? Vertel ook dit verhaal aan een breed publiek! Nog op zoek naar
inspiratie? Bekijk dan ook eens de inspiratiebrochure. Heeft u deze niet ontvangen? Vraag ze dan
nog aan door een mailtje te sturen aan info@erfgoeddag.be.

Net zoals vorige jaren kan u in 2014 ook rekenen op de steun van de lokale
en regionale coördinator: Erfgoedcel Mijn-Erfgoed. Ten eerste, kan u,
indien u hulp nodig heeft bij het uitdenken of uitwerken van een activiteit, op
ons beroep doen om mee na te denken. Ook de cultuurbeleidscoördinator of
erfgoedambtenaar in uw gemeente denkt graag mee! Voor het eerst
organiseert de Erfgoedcel twee inloopavonden om u te ondersteunen bij de
inschrijving. De inloopavonden gaan door op woensdagavond 30 oktober
en 13 november steeds van 18u30 tot 21u30 bij ons op kantoor:
Evence Coppéelaan 87 te 3600 Genk (het torentje op de hoek van de C-mine
site). Bij deze bent u van harte uitgenodigd!
Ten tweede kan u ook dit jaar voor kosten die u speciaal maakt voor het organiseren van een
activiteit op Erfgoeddag, tot 200 euro terugbetaald krijgen op basis van betalingsbewijzen.
Ten derde zal de Erfgoedcel nog eens extra het programma van Erfgoeddag in As, Beringen, Genk,
Heusden-Zolder, Houthalen-Helchteren en Maasmechelen via een lokale brochure in de kijker
zetten. We zetten volgende editie in op een nog bredere verspreiding! Op die manier krijgt uw
activiteit de aandacht die ze verdient.
Aan een deelname aan Erfgoeddag zijn opnieuw dezelfde voorwaarden gekoppeld:
-

Uw activiteit moet (ook) plaatsvinden op zondag 27 april 2014 tussen 10u en 18u
Het is méér dan een gewone opendeurdag
De activiteit toont cultureel erfgoed in het thema ‘Grenzeloos’
De toegang tot de activiteit is gratis (voor catering kan u natuurlijk wel iets vragen)

Geïnteresseerd? Schrijf u dan in voor één van de inloopavonden vóór 25 oktober via: Erfgoedcel
Mijn-Erfgoed, Evence Coppéelaan 87, 3600 Genk, tel. 089 811 412, e-mail leen@mijnerfgoed.be. Wij
vragen om per vereniging, heemkundige Kring, museum met niet meer dan 2 personen aan te
melden en aan te geven welke avond (30 oktober of 13 november) en welk moment u graag wil
langskomen (18u30-19u30, 19u30-20u30, 20u30-21u30). Wij zorgen voor een hapje en een
drankje!
Meer algemene info kan u uiteraard ook terugvinden via www.erfgoeddag.be. Zou u alvast willen
inschrijven dan kan dat via de inschrijvingssite www.erfgoeddag.be/inschrijving.
Inschrijven kan tot uiterlijk 2 december en samen met de inschrijvingen kan er ook
promotiemateriaal besteld worden.
Wij hopen u allen te mogen verwelkomen op één van onze inloopavonden!
Met vriendelijke groeten,
Leen, Neeltje, Lidia en Leen
Erfgoedcel Mijn-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. Contacteer ons voor al uw
erfgoedvragen: E. Coppéelaan 87, 3600 Genk, T 089 811 411, info@mijnerfgoed.be of www.mijnerfgoed.be

