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Nieuwsbrief december 2017

Beste lezer,
Hoewel het jaar 2017 nog niet helemaal voorbij is, wagen we ons toch al aan een
kleine terugblik. Het afgelopen jaar stond voor ons grotendeels in het teken van
herdenking. Enerzijds de herdenking van de opstart van de steenkoolproductie in de
Limburgse Mijnstreek in Winterslag, anderzijds de terugblik op de sluiting van enkele
mijnen, zoals die van Zolder, Eisden en Waterschei. Kleine en grote initiatieven in dit
kader vonden plaats in de streek en heel wat erfgoedprojecten werden inhoudelijk en
financieel door de Erfgoedcel ondersteund. Het was fantastisch om te merken hoe
actief de erfgoedgemeenschappen in de Mijnstreek rond deze en andere thema’s zijn
geweest!
Na de rustige eindejaarsperiode wachten ons weer heel wat uitdagende projecten
voor 2018. Vooral de thema’s mobiliteit met het Kolenspoor en ons E314-project,
Wereldoorlog 1 en 2 en projecten rond de internationale mijnwerkerscultuur krijgen
een bijzondere plek in onze werking volgend jaar.
Maar vooraleer we ons daar volledig op smijten, zullen we tijdens de kerstvakantie
eerst genieten van twee weken rust. We zijn terug op post op maandag 8 januari
2018! Gezonde, rustige en gezellige kerst- en eindejaarsdagen gewenst en alvast een
fijn nieuw jaar!
Leen, Lidia en Leen!

NIEUWS
Erfgoeddag 2018
In 2018 vindt Erfgoeddag plaats op zondag 22 april met als
thema 'Kiezen'. In het jaar van de lokale verkiezingen roept
Erfgoeddag op om te kiezen voor erfgoed. Hoe bepalen
erfgoedinstellingen wat wordt bijhouden? Welke beslissingen
brengt het digitale tijdperk? Het thema biedt ook de kans om
het cultureel erfgoed over verkiezingen te tonen. Hoe werden
lokale verkiezingen vroeger geregeld? Of organiseer op
Erfgoeddag een erfgoedverkiezing en laat het publiek hun
favoriete erfgoed kiezen.
Als vanouds ondersteunt de Erfgoedcel organisatoren in de
gemeenten As, Beringen, Genk, Heusden-Zolder, HouthalenHelchteren en Maasmechelen bij de inschrijvingen en ook
promotioneel via een huis-aan-huis bedeelde brochure.
Sinds 1 december 2017 kan er ingeschreven worden. Dat kan
tot en met 14 februari 2018 via
https://2018.erfgoeddag.be/inschrijven. Hiervoor dien je ook
een paswoord aan te vragen via:
https://2018.erfgoeddag.be/paswoord. Als deelnemer kan je
voortaan blijvend aanpassingen doen aan je activiteit, ook
nadat deze werd goedgekeurd én in de eindredactiefase ging.
Hoe sneller je inschrijft, hoe sneller je feedback ontvangt en
hoe meer tijd je nog rest om bij te sturen. Als deelnemer
schrijf je vanaf nu zélf je activiteiten in. Zo kunnen wij én de
Coördinatiecel Erfgoeddag beter opvolgen welke activiteiten
reeds ingediend werden. Indien je hulp nodig hebt bij het
uitdenken of uitwerken van een activiteit, of bij het inschrijven
van een activiteit, kan je op ons een beroep doen. Neem
contact met ons op en wij maken graag een afspraak, bij ons
op kantoor te C-mine of ter plaatse.
Ook kan je voor kosten die speciaal voor het organiseren van
een activiteit of activiteiten op Erfgoeddag gemaakt worden,
per organisator tot 150 euro van de Erfgoedcel terugbetaald
krijgen op basis van betalingsbewijzen.
Aan een deelname aan Erfgoeddag zijn opnieuw dezelfde
voorwaarden gekoppeld:
- De activiteit moet (ook) plaatsvinden op zondag 22 april
2018 tussen 10u en 18u,
- Het is méér dan een gewone opendeurdag,
- De activiteit toont cultureel erfgoed (roerend en/of
immaterieel) binnen het thema ‘Kiezen’,
- De toegang tot de activiteit is gratis (voor catering kan je
natuurlijk wel iets vragen).
Wie nog inspiratie nodig heeft, kan bij ons ook een
inspiratiegids opvragen. Meer info via: leen@mijnerfgoed.be of
089 811 412.

Sluitertijd in Houthalen-Helchteren
Op 22 april 2017 opende onze rondreizende tentoonstelling
Sluitertijd symbolisch op de plek waar het 25 jaar geleden
eindigde, op de voormalige mijnsite van Zolder (ZLDR
Luchtfabriek). Na de eerste stopplaats, is de expo verder gaan
reizen naar Genk (C-mine), Beringen (be-MINE, betaalzaal) en
Maasmechelen (cultuurcentrum). Op 4 december jongstleden,
symbolisch op Sint-Barbara, opende de expo op haar laatste
locatie, het Nieuw Administratief Centrum in HouthalenHelchteren, waar ze zal blijven staan tot begin januari 2018.
Indien je ze nog niet gezien zou hebben, raden we je ten
zeerste aan om naar Houthalen-Helchteren af te zakken.
Vergeet ook de getuigenissen niet te beluisteren!

Bokrijk wint met haar zuurdesembrood de
Museum Product Award op het Groot Onderhoud
van de erfgoedsector
Tijdens het Groot Onderhoud van vrijdag 1 december jl. werd
de Museum Product Award voor de tweede keer uitgereikt. De
winnaar? Het zuurdesembrood van Openluchtmuseum Bokrijk!
De prijs is een gemeenschappelijk initiatief van FARO en ICOM
Vlaanderen. Samen willen ze het ondernemerschap in de
cultureel-erfgoedsector een duwtje in de rug geven. Vorig jaar
won het Museum Plantin-Moretus, met een fraaie en
uitgebreide lijn aan de drukkunst gerelateerde producten.
Voor deze editie van het Groot Onderhoud in het teken van
‘Erfgoed en duurzame ontwikkeling’ werd er nadrukkelijk
gekeken naar de vier stadia (productie, transport, gebruik en
afval) van de ‘levenscyclus’ van de producten. Daartoe
nodigden ze Ecolife, “het kenniscentrum voor footprinting en
ecologische gedragsverandering” uit om mee de producten te
screenen.
Van de vijf inzendingen ging Bokrijk dus met de prijs lopen. De
andere vier waren:
•
•
•
•

DIVA
FOMU
Museum voor Schone Kunsten Gent
Texture.

Meer informatie op: https://faro.be/blogs/roel-daenen/bokrijkwint-museum-product-award.

First European Mining Heritage Weekend
De VVIA (afdeling Limburg) organiseert in samenwerking met
de Erfgoedcel, Monumentenzorg Beringen, EFAITH en het
Mijnmuseum Beringen het eerste European Mining Heritage
Weekend op 13-15 april 2018. Dit initiatief kadert in het
Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed. Ook geïnteresseerd
om deel te nemen of zelf een korte presentatie te verzorgen?
Ontdek het programma via de volgende link:
www.miningheritage.org. Meer info over het Europees jaar is
te vinden via:
http://www.kunstenenerfgoed.be/nl/beleid/europeseunie/europees-jaar-van-het-cultureel-erfgoed.

ErfgoedApp voor de historische wandeling van het
vliegveld van As
Sinds woensdag 29 november kunnen ook families met
kinderen het vliegveld van Asch ontdekken via de
#erfgoedapp.
Gemeente As, IOED Regionaal Landschap Kempen en
Maasland, Erfgoedcel Mijn-Erfgoed en Geheugen Collectief
ontsloten zo een mooi stukje erfgoed. De officiële opening
gebeurde uiteraard door de kinderraad van As.

NIEUWSFLASH PROVINCIE LIMBURG
Collectie industrieel erfgoed van de provincie
Limburg krijgt nieuwe eigenaars
In de jaren 1980 legde het provinciebestuur een collectie
industrieel erfgoed aan met de bedoeling een Provinciaal
Museum voor Industrieel Erfgoed op te richten.
“De bestendige deputatie heeft nu beslist om van die stukken
de meest waardevolle te schenken aan nieuwe eigenaars”, legt
gedeputeerde van Cultuur, Erfgoed en Toerisme Igor Philtjens
uit. “Zo willen we ervoor zorgen dat dit industrieel erfgoed
terechtkomt op een plek waar het in ere gehouden kan worden
én waar het publiek het nog kan bezichtigen.”
Benieuwd naar het volledige persbericht? Kijk dan op:
http://www.limburg.be/Limburg/pers/2017-12-05-Collectieindustrieel-erfgoed-van-de-provincie-Limburg-krijgt-nieuweeigenaars.html.

AGENDA
Tentoonstellingen in de Mijnstreek
- Sluitertijd, NAC, Pastorijstraat 30, 3530 HouthalenHelchteren, tel. 011 49 20 00.
Tentoonstellingsperiode: 4 december 2017 tot en met 4
januari 2018.
- Onder + Boven, over de put 30 jaar later, CC
Maasmechelen, Koninginnelaan 42, 3630 Maasmechelen, tel.
089 76 97 97.
Tentoonstellingsperiode: 4 december 2017 tot en met 18
januari 2018.
- 100 jaar steenkool in Genk, dubbeltentoonstelling,
Bibliotheek Genk, Stadsplein 3, 3600 Genk, tel. 089 65 35 35.
Tentoonstellingsperiode: 2 december 2017 tot en met 28
januari 2018.
- Kerststallen tentoonstelling, Hof ter Bloemen, Pastoor van
Mierlolaan 20, 3550 Heusden-Zolder, tel. 011 30 51 00.
Tentoonstellingsperiode: 10 december 2017 tot en met 26
december 2017.

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.

