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Beste lezer,
In het najaar start de Erfgoedcel met een groot en bijzonder project over
memorabele wedstrijden in de Mijnstreek: Victorie. Het gaat om een kleurrijke
tentoonstelling, een publicatie met verschillende cahiers, en een reeks
evenementen, bedoeld om het wedstrijderfgoed van de Mijnstreek (terug) op de
kaart te zetten.
Naarmate het historisch onderzoek vorderde, werd duidelijk dat volledigheid in
het inventariseren en beschrijven van verenigingen, wedstrijden en categoriëen
niet na te streven viel. Wel willen we met Victorie iedereen laten kennismaken
met voorbije en vergeten sportdisciplines, met memorabele momenten in het
geheugen van deze streek, en met supporterscultuur en vrijetijdsbeleving in het
algemeen. Ook wedstrijden zijn (een ongelofelijk rijk) deel gaan uitmaken
van het culturele erfgoed van de Mijnstreek. Van dit project krijgt u in deze
nieuwsbrief al een voorsmaakje. Om een hele zomer naar uit te kijken...
Veel leesplezier!

Victorie! Memorabele wedstrijden in de Mijnstreek
De Mijnstreek kent heel wat belangrijke wedstrijden. Thor Waterschei tegen
Paris Saint-Germain. De overwinningen van Rowing Club Beringen. Formule 1

momenten op Circuit Zolder. Maar ook: discussies op café, supporters rond het
bocceveld, toneelrepetities en wielertoeristen. Het wedstrijderfgoed van de
Mijnstreek is van een bijzondere aard. Dat heeft natuurlijk heel wat te maken
met de mijnen. Zij zagen in verenigingen en sportclubs een gezonde manier van
tijdverdrijf, die bovendien prestige kon opleveren.

De tentoonstelling
Van 27 september tot 7 december is jong en oud welkom in het oude
voetbalstadion van FC Beringen. Dat ligt aan de Koolmijnlaan, tegenover de
mijnkathedraal en op een steenworp van het Vlaams Mijnmuseum. Dit prachtige
oude mijnstadion herbergt gedurende 10 weken oude foto's, filmpjes,
heldhaftige getuigenissen en kleurrijke objecten, die je helemaal onderdompelen
in sport en spel, competitie, vrijetijdsbeleving, arbeiders- en supporterscultuur.
Een oude motorcrossbrommer staat er broederlijk naast pronkzilver van een
schutterij. Je kan er bekende gezichten terugzien en clubkleuren herkennen.
Praktisch: Van 27 september tot 7 december, elke dag behalve maandag, van
10u tot 17u. Informatie en reservatie van groepsbezoeken kan via Toerisme
Beringen, 011 42 15 52 of toerisme@beringen.be. Voor informatie over het
educatieve pakket kan u terecht bij de Erfgoedcel.

De publicatie
Samen met de tentoonstelling brengt de Erfgoedcel Mijn-Erfgoed een boek uit

over memorabele wedstrijden in de Mijnstreek. Naast een historische schets van
de competities in de streek telt het boek ook enkele beschouwende artikels over
o.a. culturele wedstrijden, (sport)journalistiek en supporterscultuur. Bovendien
wordt de publicatie aangevuld met foto's van hedendaagse competities in de
Mijnstreek - het erfgoed van morgen.
Praktisch: Te koop vanaf half september op de tentoonstelling en via
www.mijnerfgoed.be

Activiteiten
Om het najaar zo competitief mogelijk te maken en de tentoonstelling te
versterken, organiseert de Erfgoedcel in samenwerking met diverse partners
verschillende evenementen.





Lezingen: in de zes gemeentes van de Mijnstreek kan je in het najaar
gaan luisteren naar de belevenissen van een sportheld uit jouw streek.
Meer info op de websites van de desbetreffende culturele centra.
Veteranenmatch: op zondag 28 september evoceren we in het oude
voetbalstadion van Beringen een voetbalmatch van weleer. Niet alleen de
favoriete spelers van Patro Eisden, Thor Waterschei, FC Beringen,
Helzold en FC Winterslag staan opnieuw op het veld, u krijgt er ook een
fanfare bij, een frisse pint, een krakende speaker en... een tombola.
Vesparally: zoals het in de jaren '60 ook effectief gebeurde, organiseert
de Erfgoedcel in samenwerking met de Vespaclub Squadra Veloce
opnieuw een vesparally doorheen de Mijnstreek op zondag
12 oktober. Start van op Circuit Zolder.

Voor meer info over onze activiteiten verwijzen we u graag door naar
www.mijnerfgoed.be

In-Fusion
In-Fusion is een kleurrijk erfgoedproject dat langs 10 Vlaamse ziekenhuizen
reist, en ook in de Mijnstreek, met name in ZOL (Genk) voorbijkomt. Het wil
erfgoed en interculturaliteit met elkaar in contact brengen in de
bijzondere context van een ziekenhuis, waar diversiteit heel aanwezig is, hoewel
iedereen er patiënt, bezoeker of verzorger is. Verschillende tradities en
gewoontes komen in een ziekenhuis duidelijk naar boven. Hoe gaan mensen om
met dergelijke verschillen en -gelijkenissen? Welke verrijking levert
interculturaliteit op voor erfgoed en voor de manier waarop we samenleven? Dat
is wat In-Fusion probeert te ontdekken.

De lokale invulling van het project In-Fusion in Genk was de aanleiding om een
blik te werken op het verleden van de Genkse ziekenhuizen. Aan de hand van
foto's uit de oude doos wordt het verhaal en de sfeer van het ziekenhuis van
weleer opgeroepen. Bij de voorbereidingen ontrafelde de Erfgoedcel in
samenwerking met de Dienst Cultuur van de Stad Genk én de pers bovendien

het mysterie van een groot, rond schilderij uit het André Dumontziekenhuis. Het
bleek een geschenk van de Genkse schilder Wily Minders aan dokter
Glibert voor de genezing van het dochtertje van de schilder (ca. 1940). Dokter
Glibert schonk het schilderij aan het ziekenhuis.
Praktisch: Vanaf 10 juni 2008 gedurende 1 maand in Ziekenhuis Oost-Limburg,
campus Sint-Jan, Genk en in het A.Dumont-ziekenhuis in Waterschei.
Een organisatie van Faro (Vlaams Steunpunt voor Cultureel Erfgoed) & Minderhedenforum, in
samenwerking met lokale partners.

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.
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info@mijnerfgoed.be of www.mijnerfgoed.be
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