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Beste lezer,  

In deze nieuwsbrief verneemt u alles over het project 'Victorie, memorabele 

wedstrijden in de Mijnstreek', waarvan de aftrap binnen afzienbare tijd volgt. In 

de voorbije maanden werd een grondig onderzoek gevoerd naar competitie en 

verenigingsleven in de 20ste-eeuwse Mijnstreek, verbonden met de 

geschiedenis van de steenkoolmijnen. Maar nog vóór de start van Victorie 

nodigen we u graag uit op Open Monumentendag. Talrijke locaties in de 

Mijnstreek zetten op zondag 14 september hun deuren open. De erfgoedcel ging 

op zoek naar verhalen achter de architect Isia Isgour en zijn Limburgse 

ontwerpen. We eindigen met ons 'kort nieuws'.    

Veel leesplezier!  

 

 

   

   

   

   

   

Isia Isgour - gebouwen spreken   

Architect Isia Isgour vluchtte op 4-jarige leeftijd 

met zijn ouders uit Minsk, eerst voor het 

communisme en later voor het nazisme. Uiteindelijk 

vestigde hij zich in Brussel. Daar haalde de jonge 

Isgour op het einde van de jaren '30 zijn diploma 

architectuur. Na de Tweede Wereldoorlog kwam hij 

in contact met de directie van de Generale 

Maatschappij, die hem introduceerde bij de mijn 

van Houthalen-Helchteren. Zo kon deze Wit-Rus 

heel wat bouwen in Limburg, eerst voor de mijnen 
en later ook in Hasselt en Genk.  

Erg bekend zijn de woningen, het Casino en het 

TIKB (mijnbouwschool) in Houthalen, het Medisch 

Instituut Sint-Barbara, het sportcentrum in 

Genk...    

Het werk van de architect staat dit najaar volop in 

de kijker. Het Centrum voor Vlaamse 

Architectuurarchieven stelde pas het boek 'Isia 

Isgour, 1913-1967' voor.  

De erfgoedcel Mijn-Erfgoed greep samen met 

enkele partners (CVAa, Erfgoedcel Hasselt, dienst 

erfgoed Lanaken, Villa Basta) deze publicatie aan 

  



   

 

als gelegenheid om een klein onderzoek mondelinge 

geschiedenis te voeren over de herinneringen die 

mensen hebben aan de gebouwen van Isia Isgour.  

De interviews mondelinge geschiedenis werden 

verwerkt tot de reportage Isia Isgour - Gebouwen 
spreken! (met de steun van Provincie Limburg)  

Op Open Monumentendag, 14 september 

2008, kan u dus niet alleen enkele gebouwen van 

Isia Isgour bezoeken, maar kan u ook de reportage 

Isia Isgour - Gebouwen spreken op verschillende 
locaties in de Mijnstreek gaan bekijken.  

Voor de vele andere locaties in de Mijnstreek die op 

Open Monumentendag toegankelijk zijn surft u best 
naar http://www.openmonumenten.be    

   

 

   

 Supporters Patro Eisden, s.d (Foto 

Privécollectie)  

   

   

   

   

   

   

 

   

Victorie! Memorabele wedstrijden in de 
Mijnstreek   

De Mijnstreek kende in de afgelopen decennia een 

bijzondere wedstrijdgeschiedenis. Er waren 

natuurlijk de eeuwenoude volkssporten zoals het 

schuttersgebeuren, maar met de ontdekking van 

de steenkool kwam er in de Mijnstreek een 

explosie van bewoners – en dus van verenigingen. 

Vele ontstonden kleinschalig, maar groeiden 

onder impuls van de steenkoolmijnen. De 

mijnbazen zagen in verenigingen en competities 

een unieke kans om zichzelf in een positief 

daglicht te zetten. Aangevuld met belangrijke 

competities op o.a. Circuit Zolder, mogen we 

gerust stellen: de Mijnstreek beschikt over een 
uniek wedstrijdverleden!     

Victorie wil iedereen laten kennismaken met 

voorbije en vergeten sportdisciplines, met grote 

momenten in het geheugen van de streek, met 

supporterscultuur en vrijetijdsbeleving in het 

algemeen. Ook de memorabele wedstrijden van 

weleer zijn deel gaan uitmaken van het cultureel 
erfgoed van de Mijnstreek.  

Tentoonstelling  

Onderzoek naar memorabele wedstrijden in de 

Mijnstreek leverde een schat aan beeldmateriaal 

op. Zowel oude filmpjes als prachtige foto’s 

illustreren de competities van weleer. Ook heel 

wat interviews met sporthelden kan men er 

beluisteren. Heel wat bekende en minder bekende 

http://www.openmonumenten.be/


 

   

   

   

 

Schutterij Sint-Martinus Niel-bij-As, 

1977 (Foto privécollectie)   

   

   

   

   

voorwerpen illustreren de competitieve 

geschiedenis: een oude koersfiets, prachtig 

schutterszilver en een buks, een 

motorcrossbrommer van weleer, 

supportersmateriaal en een oefenwagen uit de 
jaren '60.  

Als u nog nooit in een oud voetbalstadion 

geweest bent, incl. authentieke kantines en 

catacombes, dan mag u deze kans niet missen. 

De tentoonstelling vindt plaats in het oude stadion 

van FC Beringen, midden in de cité van Beringen-
Mijn.  

Voor scholen en groepen zijn er arrangementen. U 

kan als bezoeker deze tentoonstelling voordelig 

combineren met het Vlaams Mijnmuseum in 

Beringen, Goalmine in Genk en het Sportimonium 
in Hofstade. alle info op www.mijnerfgoed.be  

Publicatie  

Het boek 'Victorie, memorabele wedstrijden in de 

Mijnstreek' bestaat uit 5 cahiers. Een cahier kost 4 

euro, de 5 cahiers gebundeld kosten 15 euro. Het 

boek is te koop op de tentoonstelling en in de 

boekhandels van de streek. U kan het ook 
bestellen via info@mijnerfgoed.be of 089 811 412.  

1) Breed bekeken - over erfgoed, wedstrijden en 

supporters  

2) Goed gemikt - voetbal, tennis en andere 
balsporten in de Mijnstreek  

3) Hard gereden - wielrennen en motorsporten in 
de Mijnstreek  

4) Knap gedaan - beweging, volkssport en 
culturele wedstrijden in de Mijnstreek  

5) Vandaag vastgelegd - wedstrijden van vandaag 

als erfgoed van morgen  

Vertelavonden  

Dit najaar staan memorabele wedstrijden in de 

hele Mijnstreek in de kijker. In elke gemeente 

komen lokale onderwerpen en lokale sprekers aan 

bod in een gezellige avond vol herinneringen en 

historische beelden.  

As: Op 22 oktober vertellen de voorzitters van 

http://www.mijnerfgoed.be/
mailto:info@mijnerfgoed.be


 

Motorcross op 

Tenhaagdoornheide, 1955 (Foto 

privécollectie)   

   

   

   

   

   

   

Beringen FC in volle actie, s.d. (Foto 

privécollectie)  

schutterij Sint-Martinus en Sint-Sebastiaan over 

het schuttersgebeuren, het OLS in As, en de 
aanhoudende populariteit van het schieten.  

Beringen: Op 29 september vertelt Henri Webers 

over zijn memorabele jaren bij de Beringen 
Rowing Club.  

Genk: Op 27 oktober verneemt u alles over de 

populariteit van de Vespa, in het algemeen, en in 

het bijzonder in Genk. 'Living legend' Jefke 
Vliegen haalt herinneringen op.  

Heusden-Zolder: Op 26 november gaan huidig 

koersdirecteur Marc Wauters en oud-F1-directeur 

Roland Bruynseraede in op Circuit Zolder als 
locatie voor talrijke gloriemomenten.  

Houthalen-Helchteren: Op 19 november wordt het 

beroemde toneelgezelschap Thalia uitgebreid 

besproken.  

Maasmechelen: Op 2 december heeft stichtend 

voorzitter Alois Drees het over de Duivelsberg en 
het aanhoudende geluid van ronkende motoren...  

Voor meer info over deze vertelavonden kan u surfen naar 

www.mijnerfgoed.be of naar de websites van de cultuurcentra in de 

verschillende gemeentes.  

Veteranenmatch en Vesparally  

"De stoelen stonden tot tegen de zijlijn. De 

grensrechter had bijna geen plaats meer om te 

lopen. hij stond meer op het veld dan ernaast. En 

zo was dat rond het hele terrein, achter de goals, 

boven op de tribune, boven in bomen, overal 

zaten er supporters." (Albert Beerten, Beringen 
FC)  

Heimwee naar spelers en sfeer van weleer? Kom 

dan zeker naar de veteranenmatch op 

zondag 28 september om 15u in het oude 

voetbalstadion van FC Beringen. Fanfare, frisse 

pint en tombola zullen niet ontbreken. (2,5 euro 

per persoon)  

De gelukkige eigenaars van een Vespa kunnen op 

zondag 12 oktober deelnemen aan een 

puzzelrally door de Mijnstreek, zoals die ook in 

de jaren '60 werd georganiseerd. Start van 

op Circuit Zolder, met tussenstop in het Expo-café 

van Openluchtmuseum Bokrijk. Meer info op 

http://www.mijnerfgoed.be/


www.squadraveloce.be     

   

 

Kort nieuws   

Vanaf maandag 8 september kan u op TVL omstreeks 15.45u naar 'portie 

erfgoed' kijken, een samenwerking tussen de Limburgse erfgoedcellen en 

TVL. In deze rubriek vertellen heel wat 'erfgoedwerkers' over uiteenlopende 
onderwerpen.  

Vzw Curieus start dit najaar met een grote actie 'De jacht op super 8'. Eigenaars 

van super 8 mm filmpjes kunnen deze op bepaalde punten inleveren en laten 
digitaliseren aan 1 euro per minuut. Surf naar www.denachtvansuper8.be  

   
 

  

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 

 

 Erfgoedcel Mijn-Erfgoed 
E.Coppéelaan 87 

3600 Genk 
T 089 811 412 
F 089 811 410 

info@mijnerfgoed.be 
www.mijnerfgoed.be  
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