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Beste lezer,

Het is een ongewoon voorjaar geweest. Covid-19 maakte dat we onze werkgewoontes
fors hebben aangepast. Zo kon o.a. Erfgoeddag dit jaar helaas niet doorgaan.
Maar we hebben allesbehalve stilgezeten! Op 1 april 2020 dienden we ons beleidsplan
(2021-2026) voor Erfgoedcel Mijn-Erfgoed in bij de Vlaamse overheid en gingen we van
start met een gloednieuwe deelwerking, de bovenlokale cultuurwerking!
En daar horen enkele nieuwe gezichten bij… Je leest er alles over in deze nieuwsbrief!

Veel leesplezier,
Hanne, Carina, Katleen, Lidia, Leen en Leen.

Bovenlokaal! Nie normaal!
Projectvereniging Mijnstreek, de juridische structuur die Erfgoedcel Mijn-Erfgoed
overkoepelt, heet sinds 1 januari 2020 Projectvereniging Midden-Limburg. Deze
vereniging is een samensmelting van Projectvereniging Mijnstreek en Projectvereniging
CultuurCentraal en is een samenwerkingsverband tussen As, Beringen, Genk, HeusdenZolder, Houthalen-Helchteren, Leopoldsburg en Maasmechelen. De werking van deze
nieuwe projectvereniging is dubbel: Erfgoedcel Mijn-Erfgoed blijft als vanouds voor de 6
voormalige mijngemeenten werken; de nieuwe bovenlokale cultuurpoot is iets
uitgebreider want ook Leopoldsburg neemt deel.
Dus, hoe zit dat dan? Even een schematische voorstelling:

Met de nieuwe deelwerking rond bovenlokale cultuurwerking is onze ambitie om het
cultureel-erfgoednetwerk dat vandaag al bestaat, breed cultureel uit te breiden en verder
te verbinden. Die verbinding gebeurt bovenlokaal over de zeven deelnemende
gemeenten heen. Dat zijn de gemeenten As, Beringen, Genk, Heusden-Zolder,
Houthalen-Helchteren, Genk, Leopoldsburg en Maasmechelen. We willen
kansengroepen bereiken, culturele talentontwikkeling stimuleren bij de jongere garde,
een ondersteuningsbeleid op poten zetten en samen met verschillende professionele
partners én vrijwilligersorganisatie een dynamische netwerkorganisatie op het vlak van
cultuur uitbouwen.
Binnen enkele maanden volgt een uitgebreide voorstelling waarbij de deelwerking rond
bovenlokale cultuur, de officiële, nieuwe naam van de Projectvereniging én van de
nieuwe deelwerking uit de doeken gedaan wordt. Wordt vervolgd!

Heb je vragen over Projectvereniging Midden-Limburg ? Ben je benieuwd wat de
cultuurregio kan betekenen voor jouw vereniging, organisatie of project? Of wil je even
kennismaken? Dat kan via carina@mijnerfgoed.be of leengos@mijnerfgoed.be. De
uitvalsbasis voor beide deelwerkingen, Erfgoedcel én bovenlokale cultuurwerking, blijft
Evence Coppéelaan 87, 3600 Genk.

Nieuwe collega's aan boord!
In het voorjaar hebben we niet stilgezeten en werden verschillende
aanwervingsprocedures opgestart.
Dit resulteerde in maar liefst 3 nieuwe medewerkers! Wij presenteren u: Katleen
Vandenbranden - Hanne Jakubiak – Carina Lopez.

Op 2 juni startte Katleen Vandenbranden
als consulent digitale erfgoedzorg bij de
Erfgoedcel. Ze zal zich de komende tijd
hoofdzakelijk bezig houden met het
ambitieuze digitaliseringsproject van de
plannen van het Mijnmuseum. Katleen kan
je bereiken via katleen@mijnerfgoed.be.

Sinds 14 juli is Hanne Jakubiak aan de slag
als projectmedewerker bij de Erfgoedcel.
Hanne zal zich bezig houden met de
organisatie van Erfgoeddag ’21 en het
opvolgen van diverse andere projecten.
Hanne kan je bereiken via
hanne@mijnerfgoed.be.

Op 13 juli ging Carina Lopez, de
bovenlokale consulent voor de
Projectvereniging Midden-Limburg, officieel
van start. Zij zal met de coördinator
Bovenlokale cultuurwerking, Leen Gos, en
de 7 deelnemende gemeenten de
gloednieuwe werking rond bovenlokale
cultuur opzetten. Carina kan je bereiken via
carina@mijnerfgoed.be.
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Een groen, rood of oranje evenement?
Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir (N-VA) heeft
een "evenementenmatrix" laten ontwikkelen. Hiermee
kunnen organisatoren op basis van 18 parameters
berekenen of hun evenement veilig kan plaatsvinden. Meer
info: www.covideventriskmodel.be.

Noodfonds cultuur
Het noodfonds voorziet bijna 65 miljoen euro steun voor de
cultuursector. Informeer zeker bij je gemeenten in hoeverre
je organisatie of vereniging aanspraak kan maken op deze
steunmaatregelen: www.vlaanderen.be/cjm/nl/steun-aanstructureel-gesubsidieerde-organisaties.

Corona & het kunstenaarsstatuut
De overheid voorziet ook enkele aanpassingen in de
werkloosheidsuitkeringen van werknemers in de culturele
sector. Meer info:
www.cultuurloket.be/kennisbank/crisisbegeleiding/
corona-en-het-kunstenaarsstatuut.

De leukste corona-vriendelijke initiatieven

Expo's & expedities
Genk – Nog tot 21 juni 2021 kan je gratis de expo RESET
Emile Van Doren van Gert Robijns en Hugo Duchateau in
Waterschei bezoeken. Meer info:
https://www.emilevandorenmuseum.be/reset.
Ook de C-mine Expeditie werd in een coronavrij bad
gedompeld en is doorlopend te bezoeken. Meer info:
https://www.c-mine.be/evenement/c-mine-expeditie.

180 versierde olietonnen vrolijken Eisdentuinwijk op
Maasmechelen – Deze zomer kan je nog tot 30 september
op tonnenjacht in de straten van Eisden-Tuinwijk. Op
www.tuinwijk2020.be vind je het plannetje van de Tuinwijk
waarop alle tonnen gemarkeerd zijn.

Kunstroute 2020 op 18 & 19 september
Beringen - Tijdens de kunstroute kan je 125 lokale
kunstenaars aan het werk te zien in hun vertrouwde
omgeving. In de galerij van Casino Beringen kan je al vanaf
13 september terecht voor de overzichtstentoonstelling.
www.ccberingen.be/e1804/kunstroute-2020.

Corona-proof 'Applaus' van Circus Ronaldo
Heusden-Zolder – Donderdag 3, vrijdag 4 & zaterdag 5
september kan je vanaf 18u op Domein Bovy naar
wandelvoorstelling ‘Applaus’ van Circus Ronaldo. Vanaf 5
jaar. www.muze.be.

Buitenbeenpop goes 'livestream'
Leopoldsburg - Buitenbeenpop, het openluchtfestival
aangepast aan de behoeften en wensen van personen met
een beperking, is vrijdag 28 augustus van 13 tot 17 uur via
een livestream te volgen op TV Limburg.

Klub Karbon
Bovenlokaal – Het eerste bovenlokaal project is een feit!
Klub Karbon is, in een notendop, een project vanuit de
culturele centra Houthalen-Helchteren, CC Muze in
Heusden-Zolder en C-mine in Genk om jongeren te
betrekken (mee te laten beslissen) bij de programmatie van
de culturele centra, jong talent te spotten en hen een
podium te geven. We gingen hiervoor een samenwerking
aan met Arktos, een Vlaams expertisecentrum voor
kinderen en jongeren van 6 tot 25 jaar in kwetsbare
situaties en personen met een handicap.
Volg Klubkarbon op Instagram.

Nieuws uit de Erfgoedcel

Plannenarchief Mijnmuseum Beringen
Het plannenarchief is een omvangrijk en uniek archief van ca 250.000 plannen, een waardevol
stukje Limburgs mijnerfgoed dat aan een betere bewaring en uitgebreidere ontsluiting toe was.
De komende maanden wordt hard gewerkt aan het inventariseren, scangereed maken en
herverpakken van een 15.000-tal geselecteerde bouwplannen op papier, calque en blauwdruk.
Concreet betekent dit dat het beste te digitaliseren plan wordt geselecteerd, voorzien wordt van
een uniek inventarisnummer, de metadata ingevoerd worden in een Excellijst, waar nodig
kleine conservatorische ingrepen worden uitgevoerd en het plan scangereed wordt verpakt
voor transport naar de digitaliseringsfirma. Het verpakken gebeurt meteen in inert
verpakkingsmateriaal geschikt voor langdurige opslag. Eens de plannen gedigitaliseerd zijn, zal
er gewerkt worden aan het digitaal ontsluiten én opslaan in passende klimatologische
omstandigheden ervan. Meer daarover in een volgende nieuwsbrief!

Ben je geïnteresseerd om als vrijwilliger mee je schouders te zetten onder dit project? Neem
dan zeker vrijblijvend contact op met Katleen Vandenbranden, katleen@mijnerfgoed.be.

#erfgoedinjekot
We geven jou graag wat tips om aan de slag te gaan met
erfgoed vanuit je eigen (t)huis!
Het is een ideaal moment om eens wat opzoekingswerk te
doen op www.erfgoedplus.be, dé databank van Limburgs
en Vlaams-Brabants erfgoed. Zo kan je er onder meer het
legaat van kunstenaar Jos Tysmans (1893-1974)
raadplegen.
Daarnaast beschikken het Emile Van Dorenmuseum en
Heemkring Heidebloemke over een eigen beeldbank:
www.geheugenvangenk.be. Ze sloegen de handen in
elkaar en ontsloten zo, letterlijk, het geheugen van Genk.
Vergelijk het met een online teletijdmachine: je vindt er
foto’s van het mijnverleden, de bouw van de Fordfabriek,
het wel en wee van elke dag, en beelden van Genk als
kunstenaarsoord.

Modder nog goan hooje?
Heemkring De Klonkviool uit Houthalen-Helchteren houdt
elke dinsdag ‘Dinsdag Dialectdag’. Alle filmpjes zijn te
bekijken via hun Facebookpagina.

Een beetje extra leesvoer is altijd mooi meegenomen. Kijk
daarom ook eens in onze Erfgoedwinkel. Diverse
publicaties van Erfgoedcel Mijn-Erfgoed en partners kan je
daar bestellen. Zolang de voorraad strekt uiteraard. Veel
leesplezier!

Een corona-proof erfgoedbezoek
Onze erfgoedpartners hebben de laatste tijd al het
mogelijke gedaan om je erfgoedbezoek zo veilig mogelijk
te maken. Via de ErfgoedApp kan je trouwens op
verschillende manieren erfgoed in de omgeving ontdekken!
Zeker de moeite waard om eens te bekijken, Corona-proof
en volledig gratis.

Het stationnetje van As
As – Het station van As lag op het Kolenspoor en was een
echte draaischijf voor de steenkoolindustrie, en heeft sinds
kort nieuwe infopanelen! Dit kadert in een volledig
ontsluitingsconcept uitgewerkt voor de stationsomgeving
met ook de nodige aandacht voor kinderen in de vorm van
opdrachten en spelletjes. Lees hier meer: www.stationas.be.
foto © Nationaal Park Hoge Kempen

Mijnmuseum
Beringen – Het Mijnmuseum is opnieuw elke dag geopend
om individuele bezoekers, gezinnen en groepen onder te
dompelen in de woelige wereld van het Limburgse
mijnverleden! Meer info over hoe je bezoek er zal uitzien,
vind je hier.
foto © Mijnmuseum Beringen

C-mine expeditie
Genk- Ook C-mine expeditie kan je Corona-proof
bezoeken. Kies op voorhand je tijdsblok, zet je
mondmasker op en daal af in het mijnverleden. Het
hoogtepunt (letterlijk) is een uitzicht vanop de schachtbok
van 60 meter hoog! Meer info over je bezoek vind je hier.
foto © C-mine expeditie

Stones & Stories
Houthalen-Helchteren - Tijdens de wandeling 'Stones &
Stories' van ± 5 km via de ErfgoedApp kom je tot rust in de
groene omgeving van Houthalen-Helchteren en ontdek je
enkele van Isia Isgour’s architecturale pareltjes. Gratis te
downloaden via de ErfgoedApp.
foto © Open Monumentendag

Wandeling Tuinwijk Eisden
Maasmechelen - In Maasmechelen kan je in de
buitenlucht genieten van een wandeling door de tuinwijk
van Eisden. Deze wandeling vertelt het verhaal van de
steenkoolmijn, zijn 'cité' en haar bewoners. Gratis te
downloaden via de ErfgoedApp!
foto © ErfgoedApp

ZLDR Luchtfabriek
Heusden-Zolder - De vrijwilligers van vzw Het Vervolg zijn
sedert enkele weken weer op post, elke dag van 10 tot 17
uur kan je ZLDR Luchtfabriek bezoeken, volledig Coronaproof. Kijk hier voor meer informatie over hun aanbod.
foto © Visit Limburg

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: Evence Coppéelaan 87, 3600 Genk, T 089 811 449,
info@mijnerfgoed.be of www.mijnerfgoed.be.

