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Beste lezer,  

Op 24 oktober besliste minister van cultuur Bert Anciaux om de convenant, die 

in de Mijnstreek werd afgesloten met de gemeentes As, Beringen, Genk, 

Heusden-Zolder, Houthalen-Helchteren en Maasmechelen, te verlengen met een 

nieuwe periode van 6 jaar. Goed nieuws voor de erfgoedcel dus, die in de 

komende jaren doordacht wil verderwerken aan het uitbouwen van een 

duurzaam erfgoedbeleid, in samenwerking met vele partners.  

Deze nieuwsbrief is alweer de laatste van 2008. We blikken terug op een 

aantal activiteiten die we organiseerden in het kader van het project Victorie - 

memorabele wedstrijden in de Mijnstreek, dat nog tot 7 december 

loopt. Daarnaast leest u alles over de Week van de Smaak in de Mijnstreek, 

en in ons kort nieuws verneemt u alles over enkele projecten die we 
momenteel voorbereiden.  

Veel leesplezier!   

 

Victorie: voetballen en Vesparijden in de Mijnstreek  

Op een stralende zondagmiddag in september woonden zo'n 400 kijklustigen 

een merkwaardig schouwspel bij. Op de onberispelijke grasmat van voormalig 

Beringen FC warmden heel wat oude gloriën van Patro Eisden, FC Winterslag, 

THOR Waterschei en Beringen FC zich op voor een opmerkelijke 

veteranenmatch. Na de aftrap door Wilfried Van Moer speelden de nieuw 

samengestelde ploegen FC Mijnstreek en Het Zwarte Goud een gezellige match. 

Onder meer Paulo Russo, Alex Verniers, Roland Janssens, Domenico Olivieri en 

Nico Claesen namen het tegen elkaar op. Ook de sportkledij, de commentaar 

van de speaker op het veld, het repertoire van de fanfare... werden zo 

historisch-correct mogelijk opgevat. Het gebeurde alleen niet in zwart-wit!  

  



 

Twee weken later op een al even stralende zondagmiddag viel de Erfgoedcel zelf 

dan weer achterover van de opkomst op de Vesparit die in samenwerking met 

Vespaclub Squadra Veloce werd georganiseerd van op Circuit Zolder. 

Niemand kon ze precies allemaal tellen, maar het waren alleszins meer dan 360 

Vespa's die de Mijnstreek - net zoals in de jaren '60 - opnieuw onveilig 

maakten. In alle kleuren en soorten reden Vespa's trots van op de pit de 

Mijnstreek in.  http://nl.youtube.com/watch?v=SS9UDC_mWbI  

De tentoonstelling 'Victorie - memorabele wedstrijden in de Mijnstreek' loopt 

nog tot 7 december in het oude voetbalstadion van Beringen FC. Elke zondag 
om 14.30u kan men deelnemen aan een gratis gidsbeurt.  

Er staan ook nog enkele lezingen op het programma:  

- 19 november over toneelgezelschap Thalia en haar successen, Cultuurcentrum 

Casino Houthalen 

- 26 november over Circuit Zolder als legendarische plek voor auto- en 

wielersport, CC Muze Heusden-Zolder 

- 2 december over het ontstaan, opstart en uitbouw van Circuit Duivelsberg in 
Opgrimbie, CC Maasmechelen (Kasteel van Leut)   

   

 

  

Foto Eddy Daniëls   

Week van de Smaak: eten en feesten in de 
Mijnstreek  

Op maandag 17 november om 20u organiseert de 

Erfgoedcel Mijn-Erfgoed een vertelavond over eten en 
feesten in de Mijnstreek.  

Wie maakt(e) wat hoe klaar? Welke gerechten zijn 

verbonden aan welke feesten? Welke invloeden 

ondergingen inwijkelingen én Vlamingen? Op deze en 

andere vragen formuleren Caroline Fransens 

(dramaturg culinair theater 'Me Gusta' van Laika), 

Eddie Niesten (auteur van 'suikerbonen en beschuit 

http://nl.youtube.com/watch?v=SS9UDC_mWbI


met muisjes') en de erfgoedcel Mijn-Erfgoed een 

antwoord. Uiteraard worden er ook lekkere hapjes 
geserveerd.  

Vertelavond 'eten en feesten in de Mijnstreek', 

maandag 17 november om 20u, feestzaal Anatolia, E. 
Coppéelaan 22, Genk.  

Info en tickets: 089 811 412 of info@mijnerfgoed.be  

   

   

 

   

 

   

   

   

   

   

   

   

Kort nieuws  

'Dragers van Erfgoed, een aanstekelijke soort' is 

de verzamelnaam voor twee bestaande 

ontsluitingsprojecten van vzw Het Vervolg die in 

samenwerking met de Erfgoedcel Mijn-Erfgoed worden 
aangepast en/of uitgebreid naar de gehele Mijnstreek.  

Sleutelfiguren is een project waarbij diverse inwoners 

van Genk gastheer of -vrouw zijn voor telkens een 

kleine groep mensen. Ze nemen hen mee naar hun 

huis, tuin, straat, wijk, club- en gebedshuis, op 

ontdekkingstocht door hun eigen geschiedenis en het 

leven van alledag. Sleutelfiguren bewees al een erg 

beklijvende manier te zijn om een stad of streek te 

bezoeken. Binnenkort kan je niet enkel in Genk, maar 

ook in As, Beringen, Heusden-Zolder, Houthalen-

Helchteren en Maasmechelen op stap met boeiende 

sleutelfiguren.  

Met Regiotours krijg je vanuit een minibus een 

exclusieve kijk op het erfgoed van de koolmijnen: 

tuinwijken, industrieel erfgoed, winkels en pleinen... 

Een chauffeur-gids doet je de Mijnstreek of een deel 

ervan op een comfortabele manier ontdekken. In 

samenwerking met de Erfgoedcel Mijn-Erfgoed wordt 

dit aanbod opgefrist en uitgebreid met o.a. een 
culinaire tour.  

'De Voort Op' is een project van Geschied- en 

Heemkundige kring Heusden in samenwerking met de 

Onze-Lieve-Vrouwschuttersgilde, de gemeente 

Heusden-Zolder en de Erfgoedcel Mijn-Erfgoed over de 

verhalen van de wijk Voort. Op maandag 10 november 

vanaf 18.30u in het lokaal van de gilde kunnen 

geïnteresseerden gaan luisteren naar de 1ste Winterse 

mailto:info@mijnerfgoed.be


   

 
Foto Martin Kadar  

Vertelavond met authentieke Voortenaren.  

Erfgoeddag 2009 staat in het teken van 'Uit 

Vriendschap!?'. Een ideaal thema voor de vele 

verenigingen die de Mijnstreek rijk is. Denk maar aan 

mijnwerkers-brancardiers of de jeugdbewegingen, die 

jaren geleden ook in de cités opdoken. Reden te meer 

voor de erfgoedcel om actief op zoek te gaan naar 

verrassende deelnemers met erfgoed in huis. Meer 
hierover in de eerste nieuwsbrief van 2009.  

'Katholiek Onderwijs in de Mijnstreek' is de 

voorlopige titel van een grootschalig historisch 

onderzoek dat vanaf 1 januari 2009 van start 

gaat in  nauwe samenwerking tussen KADOC 

(Katholiek Archief- en Documentatiecentrum van de 

KULeuven) en de Erfgoedcel Mijn-Erfgoed. Onder 

andere de verschillende religieuze ordes in de 

Mijnstreek, hun onderwijsmethodes, hun relaties met 

het mijnbedrijf, maar ook het persoonlijke verhaal van 

katholieke onderwijzers en hun kleurrijke 
schoolpopulatie komen aan bod. Wordt vervolgd!  

   

  

  

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. 
Contacteer ons voor al uw erfgoedvragen: E. Coppéelaan 87, 3600 Genk, T 089 811 411, F 089 811 410, 
info@mijnerfgoed.be of www.mijnerfgoed.be 

 

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen, schrijf u dan hier uit of mail naar info@mijnerfgoed.be met 

vermelding 'uitschrijven nieuwsbrief. Wenst u deze nieuwsbrief per post te ontvangen, volstaat een mailtje met 
uw adresgegevens en de vermelding 'nieuwsbrief per post', naar info@mijnerfgoed.be 
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