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Beste lezer,
Traditiegetrouw sturen we jullie voor de zomermaanden een nieuwsbrief, met een terugblik op
voorbije activiteiten, een vooruitblik op komende activiteiten, nieuws uit eigen huis en van onze
partners…
Voor we van start gaan willen we onze collega Leen Roels feliciteren met de geboorte van een
flinke dochter Vera. Proficiat!
Tijdens de zomermaanden geniet Leen van een welverdiende moederschapsrust. Haar taken
worden de komende maanden opgevolgd door Pieter Neirinckx. Je kan hem bereiken via
pieter@mijnerfgoed.be.
Houd ook onze website en Facebookpagina in de gaten, daarop posten we regelmatig een
aankondiging, verslag, oproep of een interessant weetje.
Veel leesplezier en tot binnenkort!
Erfgoedcel Mijn-Erfgoed

Terugblik E314-Event
Op 14 april organiseerde de Erfgoedcel in de 6
mijngemeenten allerlei activiteiten over de impact van de
E314 op het leven van toen en nu in Beringen, HeusdenZolder, Houthalen-Helchteren, Genk, As en
Maasmechelen. Zorgde de snelweg voor economische
vooruitgang en een vlottere mobiliteit? Bracht hij mensen
en culturen samen? En wat betekende de aanleg van deze
weg voor de natuur in Midden-Limburg?
In de zes gemeenten van de E314-events stond een popup-tentoonstelling met twee thema’s: algemene informatie
over (het erfgoed van) de autosnelweg én de link van de
specifieke gemeente met de E314, waarbij verleden, heden
en toekomst van de E314, mobiliteit, milieu… aan bod
kwamen. De verschillende expo’s werden na de E314events samengebracht in één grote rondreizende expo, die
als eerste het NAC in Houthalen-Helchteren aandeed. Tot
28 juni staat de expo in de bibliotheek van Genk, waarna
ze zal verhuizen naar Maasmechelen. Houd onze
Facebookpagina in de gaten voor juiste data en locaties.
Meer info over het E314-event vind je via
https://www.erfgoedcelmijnerfgoed.be/gerealiseerdeprojecten/

Terugblik Erfgoeddag 2019
Zondag 28 april 2019 was het Erfgoeddag: de hoogmis van
het culturele erfgoed in Vlaanderen. In de Mijnstreek
concentreerden maar liefst 25 activiteiten op 20
verschillende locaties zich op vakmanschap en
ambachtelijkheid, in lijn met het jaarthema ‘Hoe maakt u
het?’. De ruim 6.500 bezoekers hadden dus meer dan
keuze genoeg: voor ieders smaak en interesse waren er
wel activiteiten, workshops, lezingen, rondleidingen en zo
veel meer…

Voouitblik Erfgoeddag 2020
Volgend jaar, op zondag 26 april 2020, viert Erfgoeddag
een jubileum! Het thema van de twintigste (!) editie is de
‘Nacht’. De nacht betovert en staat synoniem voor
verbeelding. Tijdens de feesteditie zal het hele weekend
van alles te beleven vallen.
In het najaar start de Erfgoedcel als lokale en regionale
coördinator als vanouds met de voorbereidingen en kan u
ons contacteren indien u een activiteit wil organiseren.
Meer hierover in onze volgende nieuwsbrief, via onze
website en Facebookpagina.

Uitleendienst Erfgoed
Sinds kort is de uitleendienst van de Erfgoedcel uitgebreid.
Je kunt nu ook kosteloos een museumstofzuiger, een
datalogger, een fotografieset en anoxieset bij ons lenen. Zo
kan je zorgen voor betere bewaaromstandigheden van je
collectie of kan je van start gaan met de beschrijving ervan.
Ben je wat onzeker over het nut of het gebruik van de
materialen? Geen probleem! Bij afhaling van het materiaal
(op afspraak via info@mijnerfgoed.be of 089 811 449), kan
je rekenen op toelichting van één van onze medewerkers.
Een volledige overzicht van onze uitleendienst en de
voorwaarden voor het ontlenen vind je op:
https://www.erfgoedcelmijnerfgoed.be/uitleendienst/

Open Monumentendag (8 september 2019)
Op zondag 8 september 2019 openen heel wat
monumenten in Vlaanderen hun deuren voor het grote
publiek, op Open Monumentendag. Organiseer jij ook een
activiteit op die dag? Vergeet je activiteit dan niet aan te
melden via de nationale coördinator Herita, zodat die ook
kan opgenomen worden in hun programma op de website.
Inschrijven kan nog tot en met 21 juli!
Meer informatie over deze procedure vind je op
https://sector.openmonumenten.be.
Organiseer je een activiteit in As, Beringen, Genk,
Heusden-Zolder, Houthalen-Helchteren of Maasmechelen?
Laat het ons dan zeker weten via pieter@mijnerfgoed.be,
dan helpen we graag met het promoten van je activiteit!

Subsidies Klein historisch erfgoed
Goed nieuws voor de Limburgse eigenaars of beheerders
van klein historisch erfgoed: het reglement van de subsidie
Klein Historisch Erfgoed van de Provincie Limburg is nu
voor alle types klein historisch erfgoed én de aanvraag is
vereenvoudigd. Alle info
op www.pcce.be/erfgoedsubsidie_kleinhistorischerfgoed.

Opleiding Postgraduaat Cultuureducator bij Hogeschool
PXL
Wil je meer weten over cultuureducatie over de
verschillende disciplines heen? Wil je Cultuur in de Spiegel
(nog meer) toepassen in je lessen? Zoek je een opleiding
die je kansen op tewerkstelling in de culturele sector
vergroot? Of ben je een publieksmedewerker in een
culturele organisatie die bijkomende competenties wil
verwerven?
Hogeschool PXL biedt het Postgraduaat
Cultuureducator aan, bestaande uit vier modules (los of
samen te volgen) met veel praktijkvoorbeelden, training in
vaardigheden en opdrachten om zelf educatieve
instrumenten te ontwikkelen. Wij zijn één van de vele
partners die hun medewerking aan de opleiding verlenen.
Iedereen met een bachelor of master én een sterke
interesse voor kunst en cultuur kan zich inschrijven. Meer
info over het postgraduaat vind je via http://www.pxl.be/pgcultuureducator. Op de website vind je ook alle informatie
terug over de volgende infodag én getuigenissen van
alumni.

Second Mining Heritage Weekend (Andalucia, Spanje)
Vorig jaar organiseerde Erfgoedcel Mijn-Erfgoed, samen
met het VVIA (Vlaamse Vereniging voor Industriële
Archeologie), Mijnmuseum Beringen en Monumentenzorg
Beringen het Eerste Mining Heritage Weekend. We lieten
mijnerfgoed-vrijwilligers én professionelen van binnen én
buiten Europa kennis maken met het Limburgse
steenkoolbekken.
Deze bijeenkomst was succesvol en wordt daarom van 27
tot 29 september opnieuw georganiseerd, maar dit maal in
Zuid-Spanje, in Belmez en Peñarroya-Pueblonuevo
(Andalucia).
Interesse in deelname? Neem dan zeker even de tijd om
het (voorlopige) programma door te nemen en alvast wat
kennis te maken met deze bijzondere mijnbouwregio.
Meer info: http://miningheritage.org/en/European-miningheritage-weekend-2019.

AGENDA
23 juni-15 september: tentoonstelling LNDSCHP
zkt KNSTNR/FTGRF
Geïnspireerd door de honderden landschapsschilders die
in de 19de eeuw het Kempische Genk vereeuwigden op
doek, lieten hedendaagse kunstenaars en fotografen zich
uitdagen door het landschap van vandaag. De
openluchttentoonstelling is elke dag gratis te bezoeken van
zonsopgang tot zonsondergang vanaf het Emile Van
Dorenmuseum, Henri Decleenestraat 21 in Genk. Voor
meer
info: https://www.emilevandorenmuseum.be/LNDSCHP.

21 juli 2019: Reuzenzoektocht op domein Bovy
De gemeente van Heusden-Zolder organiseert in
samenwerking met de afdeling Limburg van Reuzen in
Vlaanderen vzw een reuzenzoektocht op Domein Bovy.
Het event vindt plaats op zondag 21 juli van 11 tot 16 uur.
Maar liefst 10 reuzengilden zullen aanwezig zijn, samen
met hun reus of reuzen, en maken deel uit van de
zoektocht. De reuzen worden over een groot deel van het
domein verspreid. De kindvriendelijke zoektocht zelf wordt
door reuzengilden van Heusden-Zolder uitgewerkt, zodat
kinderen meer leren over reuzen en hun geschiedenis.
Meer info op:
https://www.facebook.com/events/1337380286424569/.

5 september 2019: Conferentie “Kwaliteitsvol
leren in erfgoedsites”
Erfgoed- en culturele settings bieden een ideale
leeromgeving, niet alleen om te leren over, maar vooral om
te leren door erfgoed en cultuur. Hoe kan een museum,
tentoonstelling, monument of landschap een kwaliteitsvol
leerpad aanbieden? Hoe kan u dit leren meer zichtbaar
maken? Hoe kan u erkenning geven aan dit leren?
BADGES kan u hierbij helpen. Gedurende twee jaren
werkte een internationaal consortium van
erfgoedprofessionals en onderwijsdeskundigen aan een
kader voor attractief competentiegericht leren in culturele
en erfgoedsettings en aan een methode om dit leren te
valideren.
Op 5 september komen alle internationale BADGES
partners naar Alden Biesen om hun ervaringen,
voorbeelden en visie met u te delen. Hou alvast de datum
vrij in je agenda en ontdek er wat BADGES voor jouw werk
kan betekenen. Programma en uitnodiging van de
BADGES-slotconferentie volgen.

8 oktober 2019: Netwerkmoment Midden- &
Noord-Limburg
Op 8 oktober organiseren het PCCE, Gemeente Bocholt,
IOED Kempen & Maasland, IOED Lage Kempen,
Erfgoedcel Mijn-Erfgoed, FARO en Herita een info- en
ontmoetingsdag tussen professionals en vrijwilligers uit de
Limburgse erfgoedsector. In de voormiddag brengen
erfgoedzorgers inspirerende praktijkverhalen uit de sector.
Tijdens de lunch is er ruimte om te netwerken. In de
namiddag kunt optioneel een viertal boeiende
rondleidingen volgen. de dag vindt plaats in het
Brouwerijmuseum in Bocholt. Uitnodiging,
programmadetails en mogelijkheid tot inschrijven volgen
snel.

19-20 oktober 2019: Dag van de Trage Weg
Met het jaarlijks campagneweekend Dag van de Trage
Weg zetten duizenden wandelaars, fietsers en ruiters in
heel Vlaanderen trage wegen in de kijker. Doe mee en
verken tal van charmante paadjes, doorsteekjes of
fietsroutes in je buurt. Laat je inspireren op
www.dagvandetrageweg.be, organiseer zelf één van de
vele activiteiten in Vlaanderen en reken op ondersteuning
en bekendmaking door Trage Wegen vzw. Vragen? Neem
contact op via info@dagvandetrageweg.be of bel 09 331
59 26.

Erfgoedcel Mijn-Erfgoed voert de erfgoedconvenant uit die werd afgesloten tussen de 6 mijngemeenten
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.

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen, klik dan onderaan deze mail op 'unsubscribe from this list' of
stuur een mail naar info@mijnerfgoed.be met vermelding 'uitschrijven nieuwsbrief'.

