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  NIEUWS 

 

ETWIE zoekt contactpersonen 

Ben je goed op de hoogte van wat op gebied van erfgoed gebeurt 

in je gemeente? Heb je een interesse voor industrieel, technisch 

of wetenschappelijk erfgoed? Het expertisecentrum ETWIE zoekt 

lokale contactpersonen. Lees hier meer of meld je aan op 

http://www.etwie.be/nieuws/etwie-zoekt-lokale-contactpersonen. 

 

 

Erfgoeddag 2016: Rituelen 

Op zondag 24 april 2016 is er in de Mijnstreek weer heel wat te 

beleven. We mochten maar liefst 35 activiteiten aanmelden voor 

de gemeenten As, Beringen, Genk, Heusden-Zolder, Houthalen-

Helchteren en Maasmechelen! Tijdens de komende weken wordt 

de lokale brochure samengesteld die in de 6 gemeenten huis-aan-

huis bedeeld wordt in de week van 11 april. Het thema van de 

editie van dit jaar is Rituelen en vele erfgoedactoren hadden 

inspiratie om hierrond een mooie activiteit uit te werken. Onze 

volgende nieuwsbrief zal helemaal gewijd zijn aan deze hoogmis 

voor de erfgoedliefhebber. Het campagnebeeld laten we jullie nu 

alvast ontdekken! 

 

 

WO I subsidies 

De Eerste Wereldoorlog wordt herdacht van 2014 tot en met 

2018. De Provincie Limburg stelt voor de uitwerking van 

erfgoedprojecten die kaderen in dit thema gedurende de hele 

periode subsidies ter beschikking. Volgende indiendatum is 1 april 

2016. 

Lees alle info over de verschillende erfgoedsubsidies van provincie 

Limburg op http://www.faronet.be/blogs/gregory-

vercauteren/subsidies-voor-diverse-limburgse-erfgoedprojecten. 

 

 

  



 

#ikschrijfgeschiedenis 

Welke tradities en technieken zetten we in Vlaanderen en Brussel 

enthousiast verder in 2016? 

Daar gaat #IKSCHRIJFGESCHIEDENIS naar op zoek. De 

campagne roept iedereen op zijn/haar traditie of techniek te 

vieren. Hoe? door foto’s of filmpjes te delen op 

www.ikschrijfgeschiedenis.be of via sociale media met 

#ikschrijfgeschiedenis. Zo wil het Platform voor immaterieel 

cultureel erfgoed een actueel, levendig en divers beeld schetsen 

van het immaterieel cultureel erfgoed in Vlaanderen en Brussel 

anno 2016.  

DOE MEE! Welke traditie of techniek zet jij verder in 2016? 

Deel het op www.ikschrijfgeschiedenis.be of met 

#ikschrijfgeschiedenis op Twitter/Instagram.. 

 

 

Vorming "Erfgoededucatie: Lokaal erfgoed op maat van 

jongeren?!" i.s.m. Heemkunde Vlaanderen en 

Openluchtmuseum Bokrijk 

Interessante cursusreeks op komst! Op 3, 10 en 31 mei 

organiseert Heemkunde Vlaanderen, in samenwerking met onze 

Erfgoedcel Mijn-Erfgoed en Openluchtmuseum Bokrijk, 

"Erfgoededucatie: Lokaal erfgoed op maat van jongeren?!" voor 

alle erfgoedspelers die geïnteresseerd zijn een erfgoedaanbod uit 

te werken voor jongeren. Meer informatie betreffende inhoud en 

inschrijvingen vind je op 

http://www.erfgoedcelmijnerfgoed.be/agenda/cursusreeks-

erfgoededucatie-lokaal-erfgoed-op-maat-van-jongeren/. 

 

 

Educatief project voor basisonderwijs "Intermezzo" 

Sinds begin januari 2016 loopt in het zesde leerjaar van de Vrije 

Basisschool Meulenberg (Houthalen-Helchteren) het project 

“Intermezzo”. Danseres Yentl de Werdt begeleidt een twintigtal 

leerlingen in hun expressieve verkenning van bestaande rituelen 

en werkt samen met hen nieuwe rituelen uit! Op de foto zie je 

hoe het eraan toe gaat. Ook in de gemeenten Hooglede (West-

Vlaanderen) en Vosselaar (provincie Antwerpen) loopt een 

gelijkaardig traject, eveneens ondersteund door de plaatselijke 

erfgoedcellen. 

Op Erfgoeddag, zondag 24 april 2016, vindt in het Casino van 

Houthalen-Helchteren een open dansatelier rond Rituelen plaats, 

begeleid door Yentl, waaraan alle geïnteresseerde kinderen 

kunnen deelnemen. 



Op de Wordpress website 

https://intermezzodatgaatzo.wordpress.com/ 

2016/02/02/bewegingsexpressie-juf-yentl-in-vbs-meulenberg/ 

worden regelmatig updates en foto’s geplaatst over het project. 

De moeite om eens een kijkje te nemen! 

  

 

 

Goedkeuring subsidieaanvraag "Meerstemmig Erfgoed - 

Multiperspectiviteit in erfgoedonderwijs" 

Vlaams minister Sven Gatz nam een beslissing over de aanvragen 

tot subsidiëring van projecten cultureel erfgoed die starten in de 

eerste helft van 2016. Zo werd ook het project “Meerstemmig 

Erfgoed – Multiperspectiviteit in erfgoedonderwijs” goedgekeurd. 

Dit project is een initiatief van de PXL, in samenwerking met het 

Provinciaal Centrum voor Cultureel Erfgoed, Erfgoed Haspengouw, 

Erfgoedcel Mijn-Erfgoed, Openluchtmuseum Bokrijk, Gallo-

Romeins Museum, stedelijke musea Hasselt en Sint-Truiden, 

Mijnmuseum Beringen. 

Met dit project wordt een antwoord gezocht op de vraag: Hoe 

kunnen we erfgoed hanteren om multiperspectiviteit in de 

lerarenopleiding (secundair) onderwijs en in erfgoedorganisaties 

te faciliteren? Erfgoed is een krachtig instrument omdat er steeds 

verschillende perspectieven een rol kunnen spelen. We willen 

erfgoedorganisaties en vertegenwoordigers uit het onderwijs met 

elkaar rond de tafel brengen om samen aan erfgoededucatie te 

werken. 

 

 

 

Open Monumentendag 2016 

Op zondag 11 september 2016 vindt de 28ste editie van Open 

Monumentendag plaats. Die dag zet Herita, samen met een 

heleboel lokale organisatoren, de deuren open van honderden 

bekende en minder bekende erfgoedparels. De komende weken 

organiseert Herita een reeks infosessies. Ontdek op de website 

van Herita (http://herita.be/netwerk/doe-mee-aan-open-

monumentenda) wanneer en waar deze gepland zijn. 
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Nieuwe reuzen Oud Limburgs Schuttersfeest 2016 

De gemeente Maasmechelen heeft op vrijdag 19 februari 2016 

voor het Oud Limburgs Schuttersfeest (OLS), dat vorig jaar door 

de Schutterij Sint-Monulphus en Gondulphus uit Mechelen-aan-

de-Maas gewonnen werd, twee nieuwe inwoners voorgesteld: het 

reuzenkoppel Vranke Mie en Sjötte Zjef. Hiermee bestaat een 

blijvende herinnering aan het OLS 2016. Na de officiële 

voorstelling van het koppel volgde de inschrijving in het 

bevolkingsregister van de gemeente. Voortaan worden ze dan ook 

beschouwd als bevoorrechte inwoners van Maasmechelen. 

Deze reuzen kwamen tot stand dankzij de financiële 

ondersteuning van onder meer Erfgoedcel Mijn-Erfgoed. Lees 

meer hierover op http://www.l1.nl/nieuws/310519-ols-

maasmechelen-verwelkomt-reuzenkoppel-vranke-mie-en-

sj%C3%B6tte-zjef. 

 

 

Finale versie visierapport  

Met trots presenteren de erfgoedcellen en de 

erfgoedcoördinatoren van de kunststeden het eindrapport van 

hun visietraject. In 'Nabij en verbonden' wordt kernachtig 

samengevat waar zij en hun lokale besturen voor willen staan en 

gaan.  

Lees de volledige nota op http://www.faronet.be/blogs/gregory-

vercauteren/nabij-en-verbonden-visierapport-

erfgoedcelwerkingen. 

 

 

 

VIAA lanceert archief voor onderwijs 

VIAA, het Vlaams Instituut voor Archivering, lanceert 'Het archief 

voor onderwijs'. Via dit educatief webplatform worden de rijke 

audiovisuele collecties van de VRT beschikbaar voor leerkrachten. 

Lees meer op http://viaa.be/nl/nieuws/elke-dag-een-beeld-in-de-

klas-viaa-lanceert-het-archief-voor-onderwijs/. 
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AGENDA (maart-april 2016) 

 

21 februari - 4 september 2016: Nieuwe tentoonstelling 

Emile Van Dorenmuseum 

Het Emile Van Dorenmuseum opende zijn deuren in 1976, dankzij 

het legaat van Fanny Van Doren. Veertig jaar later is de collectie 

aangegroeid met tal van schatten die het verhaal van 

kunstenaarsoord Genk en zijn landschap (toen én nu) aanvullen. 

De tentoonstelling NIEUWE COLLECTIE brengt een selectie van 

deze bijzondere aanwinsten! 

De tentoonstelling opende op 21 februari zijn deuren en is tot en 

met zondag 4 september 2016 elke zondag van 14 tot 18 uur 

(uitgezonderd Paaszondag) vrij te bezoeken. Een bezoek in het 

museum kan ook op afspraak via emile.vandoren@genk.be of bel 

089 65 38 10. 

 

 

12 maart 2016: Studiedag "Limburg Verzameld/t", de 

praktijk van het verzamelen 

In onze vorige nieuwsbrief lanceerden we al een oproep voor ons 

project “Limburg Verzameld/t”. Op zaterdag 12 maart vindt er in 

dit kader een studiedag plaats in de Oude Gevangenis van 

Hasselt. 

Prospectie, registratie, beveiliging, erfenissen en schenkingen, 

verzekeringen, … deze vragen zullen je niet onbekend in de oren 

klinken als je bezig bent met de uitbouw van een verzameling. 

Het Stadsmus, Erfgoedcel Mijn-Erfgoed, Erfgoed Haspengouw, het 

Provinciaal Centrum voor Cultureel Erfgoed, Heemkunde Limburg 

en het Limburgs Volkskundig Genootschap laten een aantal 

experten aan het woord. 

Het volledige programma vind je terug op 

http://www.erfgoedcelmijnerfgoed.be/agenda/studiedag-limburg-

verzameldt-de-praktijk-van-het-verzamelen/. 

 

 

12 maart 2016: Ontmoetingsdag Reuzen in Vlaanderen, 

afdeling Limburg 

Op zaterdag 12 maart vindt de Provinciale Ontmoetingsdag van 

Reuzen in Vlaanderen voor de provincie Limburg plaats om 10 

uur in Hotel-Brasserie Savarin, Sint-Jobstraat 77 te Bolderberg, 

Heusden-Zolder. Meer info en aanmelden kan bij Marcel Dumon 

(Voorzitter van Reuzen in Vlaanderen – afdeling Limburg), 

marcel.dumon@skynet.be. 



 

 

 

12 april 2016: Vorming "Meer dan een pop-up. 

Waardevolle en betaalbare erfgoedtentoonstellingen 

voor één dag" 

Bij lokale of regionale publieksevenementen, zoals Erfgoeddag, 

Open Monumentendag en/of Open Kerkendagen, organiseren 

erfgoedbeheerders activiteiten voor één dag om hun erfgoed in de 

kijker te zetten. Het meest gebruikte medium hiervoor is de 

klassieke tentoonstelling. Vaak vergt de organisatie van een 

dergelijke ééndagsexpo een grote inzet die dan nog eens met een 

krap budget gerealiseerd moet worden. Hoe pak je deze uitdaging 

best aan? In deze vorming krijg je, vanuit de praktijk, concrete 

tips om een geslaagde ééndagstentoonstelling op te zetten. Een 

sterke inhoud, communicatie, participatie, planmatig werken, 

samenwerking, duurzaamheid en vormgeving zijn van cruciaal 

belang. Kortom: je leert er hoe je een waardevolle en betaalbare 

erfgoedexpo voor één dag kunt creëren. 

Deze vorming vindt plaats op dinsdag 12 april 2016, 19 - 22 uur, 

Jenevermuseum, Witte Nonnenstraat 35, 3500 Hasselt. 

Voor meer info en inschrijven zie http://www.heemkunde-

vlaanderen.be/meer-dan-een-pop-up-waardevolle-en-betaalbare-

erfgoedtentoonstellingen-voor-een-dag/#sthash.3jhm3SMt.dpuf.  
 

  

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 
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