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Barometermuseum 

Het Barometermuseum in Beverlo biedt een speels en uitgebreid overzicht van een 
eeuwenlange weer- en klimaatgeschiedenis. Als je wil  weten hoe zwaar kwik is, of 
hoe je de lucht kan wegen, dan kan je dat in het museum komen testen. Maar het 
oog wil ook wat: prachtige, in hout uitgesneden barometers, in alle mogelijke maten 
en vormen maken deel uit van de collectie. Het museum schenkt ook aandacht aan 
natuurwetenschap, scheepvaart en poolreizen. 

Galileo en Torricelli: partners in crime?
Rondleiding en tentoonstelling

Stel dat je iets ontdekt waarmee je aantoont dat de mensen al eeuwenlang in iets fouts 
geloven. Als je het zou zeggen, kan dat je leven kosten! Galileo droeg zijn kennis over het 
universum over aan zijn vriend Torricelli, die daardoor o.a. de barometer uitvond. Omdat 
Galileo werd verketterd voor een simpele natuurwet, hield Torricelli zijn kennis over de 
luchtdruk lang geheim. Volg de rondleiding en kom hun bevindingen te weten! Je kan ook 
de glasblazer aan het werk zien. 

Van 10u tot 18u
Barometermuseum
Genebroekstraat 94
3581 Beringen (Beverlo)
W www.barometers.com

Bereikbaarheid met openbaar vervoer: Bus 29  (Hasselt-Lommel) rijdt door het centrum van Beverlo.  
Van daaruit is het museum een kwartiertje stappen. Geheel toegankelijk voor mindervaliden

Speciaal voor kinderen: Kinderen steken de handen uit de mouwen. Door verschillende proefjes wordt 
de geschiedenis van barometer en klimaat snel duidelijk. 

Beste bezoeker, 

Welkom in de Mijnstreek. Op Erfgoeddag kan je hier verrassende verhalen komen 
beluisteren en ongewone collecties komen ontdekken.

In de ondergrond van de mijnen kan je vandaag niet meer afdalen om er de 
kameraadschap te ervaren. Maar op Erfgoeddag nemen gidsen en vertellers je toch 
mee in dat verleden. Een gevolg van de mijnen is de multiculturele samenleving in 
Midden-Limburg.  Ga op pad naar één van de deelnemende moskeeën, en bevorder zo de 
vriendschap tussen religies.

Daarnaast kan je komen kennis maken met heel wat dorpsgemeenschappen, waar 
vriendschap zich tussen (historische) figuren en verenigingen manifesteerde: nostalgie 
troef! Wist je trouwens dat, voor de komst van de mijnindustrie, er landschapschilders 
samen de heide introkken? 

Zelfs in de geschiedenis van de barometer, bij het oprichten van een museum, in het 
karnaval én in de sport was en is vriendschap van levensbelang. Dat bewijzen de vele 
enthousiaste deelnemers in de Mijnstreek. 

Wij wensen u een boeiende ontdekkingstocht in dit kleurrijke en erfgoedrijke stukje van 
de wereld! 
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Heemkundige Kring Beverlo 

‘De herinnering is de hoeder van alle dingen’ is het motto van de Heemkundige kring van 
Beverlo. Deze vereniging doet onderzoek naar en geeft aandacht aan alle aspecten van de 
lokale geschiedenis en het lokale erfgoed van Beverlo, eens een grensgemeente, nu het 
meest noordelijke deel van Beringen. 

Vriendschap, de basis van een bruisend verenigingsleven
Tentoonstelling
 
In de loop van vele jaren verzamelde de heemkring ontelbare foto’s. Op Erfgoeddag wordt 
het thema ‘Vriendschap’ geïllustreerd in een tentoonstelling met foto’s uit de 20ste eeuw 
die het verenigingsleven in Beverlo (sport, toneel…) documenteren. De unieke selectie 
brengt de vriendschap in de dorpsverenigingen opnieuw tot leven. 

Van 10u tot 18u
Parochiecentrum Korspel
Bivakstraat 
3581 Beverlo

Bereikbaarheid met openbaar vervoer: Op wandelafstand van het parochiecentrum ligt de halte 
‘Beverlo Kapelanijstraat’. Hier stoppen bussen 170 (Beringen-Mol) en 29 (Hasselt-Lommel). 
Geheel toegankelijk voor mindervaliden. 

Heemkundige Kring Kiosk 

Heemkundige kring KIOSK werd opgericht met als doel het bewaren, behouden, 
populariseren, onderzoeken en publiceren van het historisch patrimonium van 
Beringen en Paal. Ondertussen is het een echt kenniscentrum over o.a. het religieus en 
(volks)cultureel erfgoed én over genealogie op het grondgebied van Beringen en Paal. 
Men beschikt over een uitgebreid archief met boeken, foto’s, postkaarten, affiches, 
waardevolle voorwerpen, kaarten, doodsprentjes… 

Met Paalse families op cafe
Presentatie

Kiosk toont op Erfgoeddag een nieuw Paals Kroniekenboek in ‘Het Oude Cafeetje’ 
(voorheen café bij Lisa). Het boek gaat over de hechte Paalse dorpsgemeenschap en 
zijn protagonisten, en hoe zij eeuwenlang al dan niet in vriendschap samenleefden. 
Genealogie is daarbij een belangrijk onderzoeksinstrument. Bezoekers kunnen op 
Erfgoeddag hun kwartierstaten via laptops raadplegen. 

Van 10u tot 18u
Het Oude Cafeetje
Paalsesteenweg (hoek met Sint-Jansstraat)
3583 Beringen (Paal)

Bereikbaarheid met openbaar vervoer: Zowel bus 7 (Diest-Beringen) als bus 32 (Korspel-Beverlo-Paal-
Tessenderlo) stoppen in de buurt van het Oude Cafeetje.
Geheel toegankelijk voor mindervaliden. 
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Parochie Stal

De parochie Gerardus Majella STAL viert dit jaar zijn honderdjarig bestaan en organiseert 
daarom een aantal activiteiten om deze feestelijke gebeurtenis in het licht te stellen. 

100 jaar parochie Stal
Tentoonstelling

In het weekend van 25 en 26 april wordt de geschiedenis van de parochie en alle 
verenigingen van Stal verteld. Aan de hand van documenten, foto’s, trofeeën, een film... 
leer je o.a. de kerkraad, school, koor, KAV, KAJ, KWB, OKRA, toneelgroep, Chiro, fotoclub, 
Stal Sport… kennen. Ook de bouwgeschiedenis van de parochiekerk krijgt er een plaats. 
Zo krijg je een mooi beeld van deze honderdjarige parochie.  

Van 10u tot 18u
Parochiezaal van Stal
Kerstmisstraat 
3582 Beringen (Stal)
! ook op zaterdag

Bereikbaarheid met openbaar vervoer: Aan de halte ‘Stal kerk’, op 250m van het parochiecentrum, 
stoppen de lijnen 170 (Beringen-Mol) en 2 (Hasselt-Beringen Mijnen). 
Geheel toegankelijk voor mindervaliden.

Speciaal voor kinderen: in de verschillende verenigingen vinden alle generaties zich terug

Vlaams Mijnmuseum 

De mijnindustrie heeft in Limburg een uniek patrimonium nagelaten. Vandaag 
belichaamt het mijnerfgoed de cultuurwaarden van de regio en vormt het een bindteken 
tussen de bewoners, hun verleden en hun heden. Ook in Beringen is dit mijnverleden 
nog tastbaar aanwezig: de vroegere mijnzetel is haast volledig bewaard en vormt een 
pareltje van industriële archeologie. Het Vlaams Mijnmuseum, gevestigd in de oude 
mijngebouwen, biedt – onder de vorm van verschillende arrangementen – een gevarieerd 
programma aan, waarbij het sociale leven, de mijnbouwtechniek, de geologie, het werk 
in de ondergrond en de bovengrondse gebouwen aan bod komen.  

Kameraadschap onder de grond
Rondleiding
 
De ondergrondsimulatie, de badzaal en het ophaalmachinegebouw zijn toegankelijk. 
Deze plekken vormen de kapstok voor verhalen rond vriendschap en kameraadschap 
in en rond de mijn. De bezoekers krijgen niet alleen uitleg over de mijnindustrie en het 
mijnerfgoed. Er worden ook persoonlijke verhalen verteld rond samenwerking in de 
ondergrond, het gevaarlijke werk en de huidige mijnwerkersvereniging.  

Rondleidingen om 11u, 12u, 13u, 14u, 15u, 16u en 17u. De gebouwen zijn verder niet 
vrij toegankelijk. U dient dus aan te sluiten bij één van deze rondleidingen. 
Vlaams Mijnmuseum
Koolmijnlaan 201 
3582 Beringen

Bereikbaarheid met het openbaar vervoer: Buslijn 2 vertrekt vanuit Hasselt en stopt aan de halte 
Beringen Mijnen. Gedeeltelijk toegankelijk voor mindervaliden.

Speciaal voor kinderen: Kinderen kunnen zich de fysieke arbeid van de mijn niet (meer) voorstellen. 
Tijdens de rondleiding leren ze heel snel bij over de noodzaak van samenwerking. 

Foto: Philippe Debroe
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Heemkundige kring Heidebloemke 
i.s.m vzw Mijn-Verleden

Heemkring Heidebloemke Genk wil onderzoek naar heemkunde in de ruimste zin 
bevorderen. De heemkring geeft zesmaal per jaar een tijdschrift uit en streeft naar een 
hedendaagse ontsluiting van het archief en de collectie heemkundige voorwerpen. 
Heidebloemke organiseert tentoonstellingen en maakt publicaties rond de Genkse 
geschiedenis. 

Mijndepot Waterschei is de naam van een indrukwekkende verzameling van 
mijnmateriaal, die wordt beheerd, bewaard en ontsloten door de enthousiaste groep 
mijnwerkers van vzw Mijn-Verleden, en die gehuisvest is in het imposante hoofdgebouw 
van de mijn van Waterschei. 

In de mijn was iedereen zwart
Lezing 
 
Men zegt wel eens: ‘in de mijn was iedereen zwart’. In het mijngebouw van Waterschei, 
een uniek kader, vertellen ex-mijnwerkers verhalen over broederschap in de ondergrond, 
ongeacht de nationaliteit. Ook nu nog kijken zij terug op de tijd waarin koolputters meer 
dan werkmakkers waren, maar ook echte vrienden. In een vraaggesprek gaan leden van 
vzw Mijn-Verleden dieper in op de unieke sfeer onder mijnwerkers. 

Om 11u en om 14u
Mijndepot Waterschei
André Dumontlaan 69 bus C
3600 Genk

Bereikbaarheid met openbaar vervoer: de bushalte ‘Waterschei – mijn’ kan je bereiken door de lijnen 
1 (Hasselt-Zwartberg), 31 (Genk-Houthalen), 33 (Genk-Neerpelt), 40 (Genk-Kinrooi) en 45 (Maastricht/
Maaseik-Hasselt). Geheel toegankelijk voor mindervaliden.

Foto: Denise Vanloo

Mevlana moskee 
i.s.m Provinciaal Integratiecentrum Limburg 

De Turkse Mevlana moskee ligt in het hartje van de mijncité Waterschei, Genk. Deze 
moskee is genoemd naar Mevlana Celaleddin Rumi, een beroemde dichter en mysticus 
van het soefisme, een geloofsstrekking binnen de Islam. De leer van Mevlana spreekt zich 
uit over tolerantie, goedheid, naastenliefde en bewustwording door liefde. Hij had een 
enorme invloed op het Turkse denken en de Turkse kunst. De Mevlana moskee in Genk is 
gehuisvest in een oud logementshuis.

Het verhaal van de liefde moet je horen (Mevlana Rumi)
Rondleiding en demonstratie

Op Erfgoeddag kan je in de Mevlana moskee kennismaken met de figuur van Mevlana 
Rumi, zowat de beroemdste dichter en mysticus van het soefisme. Hij raakt, na 8 eeuwen, 
nog steeds velen met zijn universele boodschappen over liefde en vriendschap. Daarnaast 
kan je op Erfgoeddag ook een rondleiding of het (na)middaggebed komen volgen, iets 
eten en drinken, praten met moskeegangers er nog veel meer. 

Van 10u tot 18u (rondleidingen om 11u en 15u, presentatie over Mevlana Rumi om 
12u en 16u, volgen van gebed om 13u40 en om 17u40)
Mevlana Moskee 
Wildekerslaan 46
3600 Genk

Bereikbaarheid met openbaar vervoer: Aan de halte ‘Zwarberg cité’, op zo’n 400 meter van de moskee, 
stoppen de bussen 11 (Genk-Maaseik), 31 (Genk-Houthalen), 33 (Genk-Neerpelt), 44 (Genk-Opglabbeek) 
en 8 (Genk-Overpelt). Gedeeltelijk toegankelijk voor mindervaliden. 

Speciaal voor kinderen: ook gezinnen met kinderen zijn welkom om te komen genieten van de 
rondleiding, het theeritueel en andere activiteiten. 
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Dienst Cultuur, Stad Genk

De werking van de dienst Cultuur berust op drie pijlers: erfgoed, 
gemeenschappenvorming en kunstbeleving. De dienst behartigt in Genk dus ook de 
belangen van het cultureel erfgoed in de breedste zin van het woord. De organisatie van 
Open Monumentendag en Erfgoeddag vallen onder haar bevoegdheid, evenals het beheer 
van het Emile Van Dorenmuseum, maar ook het belichten van het mijnpatrimonium, 
de orale geschiedenis en de grote diversiteit binnen de bevolking. Daarnaast staat 
gemeenschappenvorming centraal. De dienst voorziet in de randvoorwaarden die nodig 
zijn voor het rijke verenigingsleven en leidt de cultuurraad in goede banen. Tot slot 
profileert Genk zich als ‘maakstad’, niet alleen gezien de grote industrialisatie, maar ook 
als een artistieke werkplaats waar kunstenaars de ruimte krijgen om hun creativiteit de 
vrije loop te laten. 

In hogere sferen – i.s.m Genkse geloofgemeenschappen
Parcours en wandeling langsheen Missione Catolica (Risstraat 3), Turkse Moskee ( Wildekerslaan 
46A) en Grieks-Orthodoxe kerk (Gouverneur A. Galopinstraat 21) 

De stad Genk zet in 2009 de verbondenheid tussen mensen vanuit een 
geloofsachtergrond in de kijker. Erfgoeddag is een eerste ontsluitingsmoment. Een 
interactieve wandeling tussen een aantal geloofshuizen dompelt je onder in de 
geschiedenis van geloofsgemeenschappen en hun groepsengagementen, o.a.  in enkele 
videoportretten en een fotoreportage. 

Van 10u tot 18u: permanente rondleidingen op de drie locaties. Om 13.30uur, 
14.30uur, 15.30uur en 16.30 uur een gegidste rondleiding van locatie naar locatie. 
Vertrekpunt Missione Catolica, Risstraat 3, Genk. 
Risstraat 3
3600 Genk (Hoevenzavel)

Bereikbaarheid met openbaar vervoer: de bussen G6 en G8 rijden langs de halte Waterschei-
Hoevenzavel, op 150m van de locatie. Ook lijnen 1 (Hasselt-Zwartberg) en 31 (Genk-Houthalen) stoppen 
hier. Gedeeltelijk toegankelijk voor mindervaliden

Kunst in hogere sferen – installatie Mekhitar Garabedian
Tentoonstelling

Mekhitar Garabedian, een kunstenaar van Armeense afkomst, maakt een tijdelijke 
installatie i.v.m de verscheidenheid en gelijkenissen van Genkenaren, hun diverse 
uitingen van geloofsbeleving en hun erfgoed. De historische bijnaam ‘Heilig Genk’ en de 
geschiedenis van de Genkse geloofgemeenschappen zijn het vertrekpunt. De installatie 
brengt een hedendaagse kijk op het verleden.

Van 10u tot 18u
Missione Catolica
Risstraat 3
3600 Genk

Bereikbaarheid met openbaar vervoer: de bussen G6 en G8 rijden langs de halte Waterschei-
Hoevenzavel, op 150m van de locatie. Ook lijnen 1 (Hasselt-Zwartberg), 11 (Genk-Maaseik) en 31 (Genk-
Houthalen) stoppen hier. 
Gedeeltelijk toegankelijk voor mindervaliden

Het verhaal van een villa (i.s.m Heemkring Heidebloemke)
Tentoonstelling en rondleiding

Ontdek de geschiedenis van de kunstenaarswoning van Emile Van Doren (1865-1949). 
Vandaag is het een museum gewijd aan de Genkse landschapsschilderstraditie. We 
vertellen de verhalen die zich sinds de bouw in 1913 tussen de muren afgespeeld hebben. 
Vriendschapsbanden tussen de schilders en de kunstwerken die hiervan getuigen nemen 
een prominente plek in.  

Van 10u tot 18u
Emile Van Dorenmuseum
H. Decleenestraat 31
3600 Genk
! Deze activiteit loopt nog verder tot 31 mei 

Bereikbaarheid met openbaar vervoer: op wandelafstand van het station van Genk. Volg de 
Europalaan richting Shopping 1, aan het rond punt links en vervolgens onmiddellijk rechts de Henri 
Decleenestraat. Met de bus te bereiken via de halte Hospitaalstraat (achter het oude ziekenhuis) en 
Shopping 1.
Gedeeltelijk toegankelijk voor mindervaliden. 

Speciaal voor kinderen: gidsbeurten worden ook op kindermaat gegeven. 
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Circuit Zolder

Vzw Terlamen is actief rond het erfgoed van Circuit Zolder. Het circuit werd in zijn huidige 
vorm opgericht in 1963, even buiten het dorp van Zolder, tussen de gehuchten Viversel en 
Bolderberg. De eerste snelheidswedstrijden voor motoren (1958, 1959) gingen nota bene 
nog door in het dorp zelf…! Het nieuwe circuit kreeg de naam ‘Omloop van Terlaemen’. 
Autoclub TAC, daarna OTO club en vervolgens ontelbare andere clubs organiseerden 
er wedstrijden met wagens van verschillende types en zorgden ervoor dat het circuit 
internationale bekendheid kreeg. 

Unieke schenkingen
Tentoonstelling

Enkel door de vriendschap van vele vrijwilligers kon Circuit Zolder zich handhaven 
als organisator van competitieve mobiliteitssporten. De koers is doorspekt met 
vriendschappelijke relaties: geen fietser zonder supporter, geen racers zonder achterban. 
Vriendenclubs lieten het circuit groeien en bloeien. Op Erfgoeddag tonen we de 
waardevolle collectiestukken en schenkingen die daarmee samenhangen. 

Van 10u tot 18u – toegang enkel op vertoon van deze brochure
Circuit Zolder
Terlaemen 30
3550 Heusden-Zolder

Bereikbaarheid met openbaar vervoer: Buslijn 23 (Hasselt-Heusden) stopt aan de halte ‘Tunnel 
Autocircuit’. 
Geheel toegankelijk voor mindervaliden

Speciaal voor kinderen: De collectie bevat ook leuke objecten die tot de verbeelding van kinderen 
spreken. Laat je bovendien fotograferen in een echte gele racewagen! 

Heemkundig Museum Woutershof 

Het Woutershof is een achteruitkijkspiegel op het volkse leven van het begin van de 20ste 
eeuw. Het museum is gevestigd in een prachtige oude pastorij. Themakamers schetsen 
het pre-industriële Limburgse leven. Vooral het gereconstrueerde klaslokaaltje anno 
1900 is een prachtige evocatie van het onderwijs dat (over)grootouders ontvingen. Het 
Woutershof beschikt verder over een grote collectie devotievoorwerpen, oude foto’s, 
gebruiksvoorwerpen en landbouwwerktuigen, en wordt vakkundig beheerd door de 
Heemkundige kring van Zolder. 

Vriendschap in het dagelijkse leven
Tentoonstelling 

Op Erfgoeddag kan je je in het Woutershof komen verliezen in nostalgie. Niet alleen 
door het interieur van het museum wordt je teruggekatapulteerd in het verleden, maar 
ook door de lens van de fotografen van weleer: op een thematentoonstelling tonen 
oude kiekjes (op de kermis, op een feest, met een eerste liefje…) de vriendschap in het 
dagelijkse leven door een achteruitkijkspiegel. 

Van 10u tot 18u
Heemkundig museum Woutershof
Dekenstraat 28
3550 Heusden-Zolder 

Bereikbaarheid met het openbaar vervoer: Lijnbus 23 rijdt van Hasselt naar Heusden en stopt aan de 
Molenstraat, op wandelafstand van het Woutershof. 
Gedeeltelijk toegankelijk voor mindervaliden

Kinderen krijgen een prachtig beeld van de avonturen van hun ouders en grootouders
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Selemiye moskee 
i.s.m. Provinciaal Integratiecentrum Limburg

De Selemiye moskee in Heusden-Zolder is één van de twee erkende moskeeën in Limburg. 
De naam van deze grote Turkse moskee is overgenomen van een moskee in Edime, een 
stad in Turkije. De oorspronkelijke moskee werd gebouwd in 1963 door de mijndirectie. 
Daarmee was het de eerste moskee in West-Europa. In 1976 kocht de Turkse gemeenschap 
het gebouw, dat later werd uitgebreid. Deze drukbezochte en grote moskee kan op 
feestdagen zo’n 4000 mensen ontvangen.  

Het verhaal van een moskee 
Rondleiding en demonstratie

De Selemiye moskee is een officieel erkende moskee. Die erkenning wordt op Erfgoeddag 
uitgebreid toegelicht. Contacten met de overheid en niet-moslims worden hier immers 
door bevorderd! Naast deze toelichting heb je de kans om de moskee uitgebreid te 
bezoeken, het (na)middaggebed te volgen, iets te eten en te drinken, en te praten met 
moskeegangers. Interreligieuze dialoog staat hoog op onze agenda.  

Van 10u tot 18u (rondleidingen in moskee om 11u en 15u, presentatie over 
erkenning om 12u en om 16u, volgen van het gebed om 13u40 en om 17u40)
Selemiye moskee
Valentinusstraat 61
3550 Heusden-Zolder

Bereikbaarheid met het openbaar vervoer: Op 300m van de moskee, aan de halte ‘Lindeman 
Galgenberg’, stoppen de bussen 2 (Hasselt-Beringen Mijnen) en 23 (Hasselt-Heusden). 
Gedeeltelijk toegankelijk voor mindervaliden. 

Ook gezinnen met kinderen zijn van harte welkom om te komen genieten van de sfeer in de moskee en 
kennis te maken met een misschien onbekende wereld. 

Museum ’t Mieleke 

’t Mieleke is een oude watermolen en één van de twee oudste molens van As. Momenteel 
doet het gelijkvloers dienst als tijdelijke tentoonstellingsruimte, terwijl er op de zolder 
een heemkundige collectie wordt beheerd en bewaard door de Sint-Aldegondiskring. 
De collectie van ’t Mieleke is heel divers. Er zijn archeologische vondsten, voorwerpen 
die met het molenaarsleven te maken hebben, gebruiksvoorwerpen en curiosa, kledij, 
muziekinstrumenten, devotionalia en speelgoed: echte schatten op zolder! 

Uit vriendschap geschonken
Tentoonstelling

Het museum pakt uit met een selectie van de mooiste en meest bijzondere schenkingen, 
waar boeiende verhalen aan vasthangen. De heemkundige voorwerpen die ’t Mieleke 
kreeg van sympathiserende inwoners van As, illustreren het dagelijkse leven in een 
Kempisch dorp. Vrienden liggen vaak aan de oorsprong van een (heemkundige) collectie. 
De Sint-Aldegondiskring zorgt voor koffie en taart! 

Van 10u tot 18u
Museum ’t Mieleke
André Dumontlaan 19
3665 As

Bereikbaarheid met openbaar vervoer: In Genk station kan je bus 8 nemen richting Overpelt. De halte 
As – Kerk is op wandelafstand van museum ’t Mieleke. 

In de collectie van ’t Mieleke zitten heel wat gebruiksvoorwerpen en curiosa die een 
aantrekkingskracht hebben op kinderen. 
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Museum voor antieke tractoren 

Het museum voor antieke tractoren of ‘Langers’ Lanz Bulldoghof museum’ herbergt een 
indrukwekkende collectie gerestaureerde en opgemaakte tractoren van het legendarische 
merk Lanz-Bulldog. In de meest schitterende kleuren en met de mooiste details. Tractoren 
van Lanz Bulldog waren zeer geliefd vanwege de grote kracht en betrouwbaarheid. De 
museumbeheerder speurde in binnen- en buitenland naar deze legendarische machines. 
Naast deze reeks voertuigen bevat het museum een grote collectie landbouwmachines 
en werktuigen, die kunnen worden aangedreven door stationaire motoren. Ook oude 
technieken worden er gedemonstreerd. Laat je rondleiden door de verzamelaar zelf, en je 
gaat de machines als schatten beschouwen en gelooft achteraf in zijn zelfgemaakte en 
toegepaste ‘nieuwe zwarte goud’: koolzaadolie. 

Emotionele machines
Demonstratie en tentoonstelling

In plaats van ze weg te gooien brachten heel wat mensen hun voorwerpen naar dit 
museum. Hun ouders en grootouders werkten vaak nog met deze machines. Ze krijgen 
een ereplaats in het museum. Op Erfgoeddag vertelt de beheerder over de emotionele 
waarde en de weg die deze schenkingen aflegden. Naar goede gewoonte krijg je er ook 
een pannenkoek, gebakken met koolzaadolie.

Van 10u tot 18u
Museum voor antieke tractoren
Hoogstraat 277
3665 Niel-bij-As

Bereikbaarheid met openbaar vervoer: De halte Kapelstraat, die je met buslaan 11 (Genk-Maaseik) kan 
bereiken, is op wandelafstand van het museum. 
Geheel toegankelijk voor mindervaliden. 

Naast deze prachtige tractoren kunnen kinderen ook oude landbouwtechnieken bekijken en 
uitproberen. 

Gemeente Houthalen-Helchteren 
i.s.m Turkse moskee 

Het gemeentebestuur van Houthalen-Helchteren maakt werk van een erfgoedbeleid 
op maat van haar inwoners. Als partner in de Erfgoedcel Mijn-Erfgoed gaat Houthalen-
Helchteren op zoek naar een eigentijdse manier om erfgoed voor een ruim publiek te 
ontsluiten met de hulp van enthousiaste vrijwilligers. 

Het Internationaal Kinderfeest
Workshop en rondleiding

Op het Internationaal Kinderfeest, een hoogdag voor de multiculturele cité, is er naast 
de optredens, dansen, ateliers… ook aandacht voor erfgoed. In de Turkse moskee kunnen 
kinderen deelnemen aan een workshop over vriendschap, waarbij ze o.a. kennis maken 
met oude volksspelen uit verschillende culturen. De ouders bezoeken ondertussen de 
moskee samen met een gids, die zijn persoonlijk migratieverhaal vertelt.  

Workshops om 11u, om 13u en om 15u
Turkse moskee
Saviostraat 49
3530 Houthalen
Indien u om 13u of 15u komt, kan u de huifkar nemen naar de moskee. 
Die vertrekt van aan CC Casino, Varenstraat 22 bus A in Houthalen. 

Bereikbaarheid met openbaar vervoer: op 150m van het Casino (halte Brelaarstraat) stoppen bussen 2 
(Hasselt-Beringen mijnen) en 31 (Houthalen-Genk).
Gedeeltelijk toegankelijk voor mindervaliden. 

De workshop over vriendschap richt zich tot de 4 tot 12-jarigen. De rit met de huifkar is een leuk 
extraatje voor jong en oud. 
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Karnavalmuseum 

Het Karnavalmuseum in Maasmechelen is een ode aan de traditie en de geschiedenis 
van karnaval in Maasmechelen. De enorme collectie kledij, insignes, attributen, affiches 
en foto’s is eigendom van karnavalvereniging De Zavelzekskes. Je loopt langs een 
uitgebreid historisch verhaal over karnaval en maakt kennis met de rijke rituelen die in 
Maasmechelen aan karnaval verbonden zijn, zoals haring happen en spietslaupen. De 
prachtig uitgewerkte kostuums en de verhalen erachter illustreren de karnavalcultuur 
van de Maasvallei, die sterk beïnvloed is door Duitse gebruiken. Niet alleen voor 
karnavalsfanaten, maar voor iedereen die nieuwsgierig is naar deze bijzonder rijke 
volkstraditie. 

Karnavalsvrienden
Rondleiding en tentoonstelling

Karnaval is niet alleen een oude traditie, het is ook een bij uitstek sociaal gebeuren. Een 
feest om met vrienden te vieren! Op Erfgoeddag bekijk je de collectie niet alleen vanuit het 
karnavalsfeest zelf, maar ook vanuit de intensieve voorbereidingen, de 
karnavalsverenigingen en hun verbroederingen, en het geëngageerde leven rond 
karnaval. 

Van 10u tot 18u
Karnavalmuseum
Opperveldstraat 7
3630 Maasmechelen

Bereikbaarheid met openbaar vervoer: bus 45 vertrekt vanuit Genk naar Maasmechelen en stopt op 
wandelafstand van het museum (halte Maasmechelen Centrum). 

De rondleidingen zijn afgestemd op gezinnen. Ook de opstelling zelf heeft veel aandacht voor kinderen 
(jeugdcomités, prinsjes…) 

Al Islam moskee 
i.s.m Provinciaal Integratiecentrum Limburg en Dienst Interculturele Promotie 
Maasmechelen

De Marokkaanse moskee Al Islam werd opgericht in 1963 en is niet alleen een gebedshuis, 
maar ook een trefpunt van de Marokkaanse cultuur. Zo worden er Koranlessen, Arabische 
lessen en culturele uitstappen geroganiseerd. 

Marokkaanse cultuur in dialoog
Rondleiding en Demonstratie

Op Erfgoeddag is iedereen die geïnteresseerd is in de Marokkaanse cultuur welkom. Door 
die cultuur te tonen en de moskee open te stellen willen we vooroordelen over moslims en 
de islam wegwerken en de interculturele dialoog bevorderen. Naast rondleidingen en het 
volgen van het (na)middaggebed kan je kennismaken met de Marokkaanse eetcultuur, 
hapjes, kalligrafie, klederdracht, (migratie)foto’s… 

Van 10u tot 18u (rondleiding moskee om 11u en 15u, volgen van het middaggebed 
om 13u40 en om 17u40)
Valkenierstraat 19 B
3630 Maasmechelen

Bereikbaarheid met openbaar vervoer: Op wandelafstand (100m) van de moskee stoppen bussen 64 
(Maasmechelen-Opgrimbie-Rekem OPZ) en 65 (Uikhoven-Stokkem). Bussen 9 (Genk-Maasmechelen) 
en 45 (Hasselt-Maastricht/Maaseik) stoppen op een kleine kilometer van de moskee. 
Gedeeltelijk toegankelijk voor mindervaliden. 

Ook gezinnen met kinderen zijn welkom in de moskee. De kinderen kunnen kennismaken met de 
kleurrijke Marokkaanse cultuur. 
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Ook nog in de Mijnstreek… 

Erfgoedwandeling in Lillo

Wie kennis wil maken met het rijke verleden van dit kleine gehucht dat eens één van de 
vier kwartieren was van Houthalen, mag zeker deze cultuurhistorische wandeling in Lillo 
niet missen. De gratis wandeling, die begeleid wordt door de Lilloose dorpsfiguren Zjang 
en Lewie (Marcel Baptist en Rik Mues), wordt aangevuld met straatanimatie in het kader 
van ‘Lillo van toen’. 

Wandeling door Lillo op 25 en 26 april, telkens om 14u. 
Vertrek aan de Vrije Basisschool Lillo, Meester Surinxstraat 16/1, 3530 Houthalen-
Helchteren. Voor parking, volg de verkeersplaten ‘Parking schoolroute’. Voor mensen die 
moeilijk te been zijn wordt er een toeristisch treintje ingelegd waarop zij gratis mogen 
plaats nemen. 

Wordt verwacht in de Mijnstreek

75 jaar Chiro in Bokrijk

In de jeugdbeweging staat vriendschap centraal. Chiro, de grootste jeugdbeweging 
in Vlaanderen, bestaat dit jaar 75 jaar en ontwikkelde om die reden een rondreizende 
en speelse tentoonstelling. Die brengt een leuk overzicht van de jaren stilletjes tot de 
jeugd van vandaag.  Deze tentoonstelling komt in mei/juni ook naar de Mijnstreek, 
meer bepaald naar het kasteel van Bokrijk. Geschikt voor alle leeftijden, dus zeker ook 
voor oudgedienden! De Erfgoedcel Mijn-Erfgoed ging, samen met de andere Limburgse 
erfgoedcellen, achter heel wat plaatselijke chirogroepen aan. Hun oude en uitzonderlijke 
foto’s kan je bewonderen in een extra ruimte op de tentoonstelling. 

Van 8 mei tot 28 juni - Kasteel van Bokrijk - Elke week van donderdag tot zondag 
tussen 10u en 17u - Gratis
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De Locaties
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