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Nieuwsbrief
Beste lezer,

In deze koude decembermaand verwennen we u graag met heel wat erfgoednieuws uit
de Mijnstreek en daarbuiten! Ontdek snel onder meer het nieuwe aanbod van onze
partnerorganisatie vzw Het Vervolg en de gloednieuwe ETWIE-databank. Maar alvorens u
verder te laten lezen en klikken maken we graag van de gelegenheid gebruik om aan
iedereen zalige en serene kerstdagen toe te wensen en een goede gezondheid voor het
nieuwe jaar. Ook in 2014 ondersteunen wij in elk geval weer graag fijne
erfgoedinitiatieven uit de Mijnstreek!
Veel leesplezier en tot binnenkort!
Erfgoedcel Mijn-Erfgoed

Rocco & Marina tour
Vzw Het Vervolg, waarvan we al enige jaren de projecten
Sleutelfiguren en Mijnstreektours ondersteunen, pakt uit met
een nieuw aanbod: de Rocco & Marina Tour, Il Giro Ufficiale!
Geleid door een enthousiaste gids bezoek je - met de minibus
- een handvol verrassende filmlocaties, maar ook enkele
betekenisvolle plaatsen uit het luisterrijke leven van Rocco
Granata. Je komt heel wat meer te weten over de boeiende
volksheld én wereldster die Genk mee op de kaart zette.
Tegelijkertijd ontdek je de fascinerende Mijnstreek, waar
tradities de grondstof zijn voor een uitdagende toekomst. Laat
je meevoeren op de klanken van het betoverende lied
"Marina"...
Je kan de tour in stijl afsluiten in een typisch Italiaanse club
waar een (h)eerlijk(e) lunch/diner wordt geserveerd. Je kan
kiezen voor iets typisch Italiaans, of blijf je liever bij 'witloof
met kaassaus en aardappelpuree'?
'Il Giro Ufficiale' is gemaakt door vzw Het Vervolg met
medewerking van Rocco Granata, Stijn Coninx en mensen uit
Rocco's jeugd in Genk.
Voor verdere informatie en aanmelden kijk op:
http://www.miningandmore.be/bezoek-de-mijnstreek/mining-tours.

Portie Erfgoed - Schutterij As
Op 2 december jongstleden was Schutterij Sint-Sebastiaan uit
As te gast bij Studio TVL. Koning Ivo vertelde daar over de
nieuwe kogelvanger, het ambachtelijk kogels maken én hun
zoektocht naar lood. Op aanstaande Erfgoeddag, 27 april
2014, organiseren zij het koningschieten. Wil je zelf ook eens
proberen? Grijp dan je kans en bezoek de schutterij! Meer
info volgt via de lokale brochure van Erfgoeddag. Zie
http://youtu.be/EXgodieEU7Y om Portie Erfgoed te bekijken.

Wereldoorlog 1 - subsidies Provincie Limburg
Er zijn heel wat projecten over WO I die door het
provinciebestuur werden goedgekeurd en die subsidie krijgen.
Voor de Mijnstreek werd de aanvraag van het
gemeentebestuur van As, die van de gemeente
Maasmechelen en deze van de Koninklijke Vereniging van
Limburgse Schrijvers (Beringen) beloond. Proficiat aan allen!
De volgende indiendatum voor het aanvragen van provinciale
subsidies in het kader van WO I is 1 april 2014. Indien u
erover denkt subsidie aan te vragen, kunt u steeds bij de
Erfgoedcel terecht voor ondersteuning bij het invullen van de
aanvraag.
Meer info over het subsidiereglement en de reeds
goedgekeurde projecten via deze link: www.limburg19141918.be.

Depotwijzer.be
Op 8 november 2013 werd in Leuven de website
www.depotwijzer.be gelanceerd, een gezamenlijk initiatief van
de vijf Vlaamse provincies en de Vlaamse
Gemeenschapscommissie. Je vindt er honderden tips en
adviezen voor het beheren en optimaal behouden van je
collectie.
Indien je vragen hebt bij de fysieke plek waar je je collectie
hebt ondergebracht, kun je daarover informatie vinden onder
het kopje 'gebouw & inrichting'. Bij 'collectiebeheer' vind je
een toelichting op verschillende soorten collecties en erfgoed,
materiaalsoorten, schadefactoren en symptomen van
aantasting en hoe je op een doordachte manier om kunt gaan
met de informatiestromen die je collectie omringen. Ook kun
je onder 'Organisatie en exploitatie' meer vernemen over
werken met vrijwilligers, het schrijven van een calamiteitenof collectieplan of hoe je doordacht objecten verplaatst.
Depotwijzer.be wil je op weg zetten om met de mogelijkheden
voor jouw collectie de best mogelijke richting te kiezen,
zonder per se de juiste methodiek op te willen leggen. De
website is een virtueel naslagwerk waarvan je enkel de tips
benut die voor jou een oplossing bieden. Wie na het bezoeken

van de website nog met vragen blijft zitten, kan steeds
terecht bij de depotconsulent van de Provincie Limburg, Tine
Hermans: tine.hermans@limburg.be.

Onderzoeksgids West-Limburg
Op donderdag 28 november werd de nieuwste uitgave van
Limburgse Studies en de heemkringen van Lummen,
Beringen, Herk-de-Stad, Zelem en Zolder voorgesteld: de
"Onderzoeksgids voor de geschiedenis van de Loonse dorpen
en steden in West-Limburg". Erfgoedcel MijnErfgoed ondersteunde mee.
De gids is te verkrijgen bij het Rijksarchief te Hasselt, de
deelnemende Heemkringen en de Erfgoedcel aan € 10,
inclusief verzendkosten.

Rapport reuzentafels online
Het afgelopen jaar kwamen bijna tweehonderd
reuzenbeheerders en -liefhebbers samen om na te denken
over een toekomst voor de reuzencultuur. Tijdens vijf
provinciale ontmoetingsdagen die LECA in samenwerking met
Reuzen in Vlaanderen en de erfgoedcellen organiseerde,
werden hulpmiddelen en oplossingen bedacht voor de
uitdagingen waarvoor de reuzenzorgers staan. Het hoofddoel
van deze dagen was om reuzenbeheerders met elkaar in
contact te brengen. Tijdens de rondetafelgesprekken werd
ingegaan op de problemen waarmee de beheerders worden
geconfronteerd en de manier waarop zij daarmee omgaan.
Een aantal kerngedachten, tips en mogelijke oplossingen voor
courante problemen werden opgenomen in het verslagboek
'Praten over reuzen'. Dit verslag is in de eerste plaats bedoeld
voor reuzenbeheerders en werd voorgesteld op de
Reuzenfederatiedag van Reuzen in Vlaanderen op 19 oktober
2013 te Leuven. Het volledige verslag is te downloaden via:
http://lecavzw.be/sites/default/files/Praten%20over%20reuzen.pdf

Jeugdbewegingen en erfgoed
Heemkunde Vlaanderen ontwikkelde samen met de nationale
jeugdbewegingskoepels een flyer om hun
ondersteuningsaanbod naar jeugdverenigingen beter bekend
te maken. De flyer wordt verspreid via o.m. de
jeugdbewegingskoepels. Voor meer info zie:
http://www.heemkundevlaanderen.be/ondersteuning/jeugdbewegingen-en-erfgoed/.

Themadossier 'migratie' op
familiegeschiedenis.be
Familiekunde Vlaanderen lanceerde een themadossier rond
migratie. In een themadossier wordt één bepaald thema
uitgewerkt dat verband houdt met familiegeschiedenis, aan de
hand van contextuele bijdragen van specialisten, zoektips,
specifieke brontypes en dergelijke. In het dossier over
migratie is achtergrondinformatie terug te vinden over de
migratie van personen uit Vlaanderen naar Noord-Amerika,
Frankrijk, Nederland, Wallonië en over de migratie tussen
stad en platteland. Een ruim aanbod aan bronnen en links
helpen om geëmigreerde voorouders terug te vinden. Voor
meer info zie:
http://www.familiegeschiedenis.be/dossiers/migratie.

Geopunt bundelt historische kaarten
Via Geopunt krijg je voor het eerst toegang tot historisch én
digitaal kaartmateriaal. Het gaat om luchtfoto-opnames van
de afgelopen 20 jaar, topografische en kadastrale kaarten uit
de 18e en 19e eeuw: kaarten van Fricx (1712), Ferarris
(1777), Vandermaelen (1846-1854) en Popp (1842-1879). Zo
kan de historische evolutie onderzocht worden van het
bodemgebruik, of kan simpelweg gekeken worden hoe je
perceel of woning eruit zag in het verleden. Voor meer info
zie: www.geopunt.be.

Nieuwe ETWIE-website met kennisbank
Onlangs is de nieuwe website van ETWIE officieel voorgesteld.
De website bevat ook een kennisbank die het netwerk van
actoren, collecties en expertise in de sector van het technisch,
wetenschappelijk en industrieel erfgoed ontsluit. In de
kennisbank ga je op zoek naar actoren (musea, collecties,
vakmannen, experts, onderzoekers, organisaties...) en
thema's (bijvoorbeeld houtbewerking, stoom ...). Of je gaat
zelf op verkenning via de themalijst. Kies je een gemeente in
het zoekvenster, dan ontdek je wat die te bieden heeft op het
vlak van TWI-erfgoed.
Op dit moment zijn al heel wat gegevens beschikbaar, maar
dit overzicht is verre van volledig. Daarom doet ETWIE een
oproep aan iedereen in de sector om informatie aan te
leveren.
Ben je een expert in een bepaald domein of heb je bepaalde
technische vaardigheden die tegenwoordig niet meer zo
courant zijn? Bezit je een interessante collectie met
werktuigen, instrumenten, machines, archieven, foto's ... die
al dan niet publiek toegankelijk is? Of weet je alles over het
technisch, wetenschappelijk en industrieel erfgoed in een
bepaalde gemeente? Dan kan je zeker je steentje bijdragen!

Neem gauw een kijkje op www.etwie.be/kennisbank.
Aanvullingen, reacties en foto's zijn steeds welkom op
info@etwie.be.

Kerstsluiting
Erfgoedcel Mijn-Erfgoed neemt enkele dagen vrijaf in de
Kerst- en Nieuwjaarsperiode.
We zijn gesloten van 24 december 2013 tot en met 2 januari
2014. Vanaf 3 januari 2014 kunt u opnieuw bij ons terecht.

Agenda
- 16 december 2013: boekpresentatie "Om en rond de
Voort" in de Zaal van de Koninklijke O.L.Vrouwgilde,
Schaapsweg 81 te Heusden-Zolder,
- 21 december 2013: voorstelling fotoboek "50 jaar Turkse
migratie" in het Cultuurcentrum Maasmechelen,
Koninginnelaan 42 te Maasmechelen,
- 10 januari 2014: Avant-première "La scoperta
dell'America" in CC De Muze, Dekenstraat 40 te HeusdenZolder.

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, T 089 811 412,
info@mijnerfgoed.be of www.mijnerfgoed.be

Erfgoedcel Mijn-Erfgoed
E.Coppéelaan 87
3600 Genk
T 089 811 412
info@mijnerfgoed.be
www.mijnerfgoed.be

