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VOORWOORD

ZORG VOOR ONS VERLEDEN,
HEDEN EN TOEKOMST

Beste lezer,

De Erfgoedcel Mijn-Erfgoed stelt met grote
trots voor: haar helden!
De brochure die u nu in de hand hebt geeft
een overzicht van alle activiteiten die op
Erfgoeddag doorgaan in As, Beringen, Genk,
Heusden-Zolder, Houthalen-Helchteren en
Maasmechelen: de Mijnstreek dus!
Helden waar iedereen in de Mijnstreek aan
denkt zijn natuurlijk de mijnwerkers. Het verhaal begint wanneer André Dumont in 1901
de eerste steenkool in de Kempische bodem
ontdekt.
Vanaf de vroege jaren van de 20e eeuw gingen mijnwerkers met gevaar voor eigen leven
iedere dag de put in. In het begin van de
mijnbouw trokken velen er dagelijks te voet of
te fiets op uit om uren onderweg te zijn naar
de kolenmijnen. Later kwamen migranten uit
alle windstreken, die huis en haard en familie
achterlieten.
Maar er voltrokken zich in Limburg nog
meer heldhaftige gebeurtenissen: in beide
Wereldoorlogen stierven soldaten en werden
helden geboren, en het was in de Limburgse
Kempen waar in 1831 de laatste Nederlandse
regeringstroepen werden verjaagd waardoor
België onafhankelijk werd.
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Dames en heren,
Erfgoedliefhebbers,

Kort na de veldtocht van 1831 was het
Graaf De Theux die een belangrijke bijdrage
aan de grondwet van België leverde, door
bijvoorbeeld de Postwet en de Schoolwet te
realiseren.
Ook andere, minder evidente helden mogen
niet ontbreken. Zo is er in het mijnstreekverleden ook sprake van Held Carnaval, het
Koningsschieten, ruimtevaarthelden en landschapsschilders die de loftrompet staken over
hun leermeester. Heldendom in de Mijnstreek
neemt zelfs mythische proporties aan als we
spreken over Sint Barbara en de Putheks…
Genoeg redenen om dit jaar op Erfgoeddag
het heldhaftige verleden van de Mijnstreek te
komen ontdekken!

Mario Volders
Voorzitter Projectvereniging
Mijnstreek

Anniek Nagels
Secretaris Projectvereniging
Mijnstreek

Helden zijn van alle tijden, alleen de manier
waarop ze verschijnen en geportretteerd
worden verschilt nog al eens. Je hebt de
gemaskerde Batman, de iconisch eenvoudige
look van Kuifje, het gewelfde harnas van een
ridder en het afgelikte designerkostuum van
een James Bond.
Elke erfgoedwerker komt ze wel eens tegen
in die boeiende zone tussen toekomst, heden
en verleden. De Franse historicus Marc Bloch
ziet die zone als de “solidariteit tussen de
tijdperken”. Die was volgens hem zo sterk
dat “tussen verschillende tijdperken inzicht
alleen gestalte kan krijgen in de vorm van
tweerichtingsverkeer. Wie het verleden niet
kent, kan onmogelijk het heden begrijpen.”
Bloch schreef dat in 1941 en besefte dat
interpretaties van het verleden altijd gekleurd
zijn: “Kende ik van binnenuit wat het voor een
leger betekent om te worden omsingeld, voor
een volk om te worden verslagen, voordat
ik zelf de ongehoorde walging had ervaren
waarmee zoiets gepaard gaat? Wist ik echt,
voordat ik zelf, tijdens de zomer en de herfst
van 1918, de vreugde van de overwinning
had ingeademd waar dat mooie woord voor
staat?” De Fransman had gevochten in de
Eerste Wereldoorlog en trok als 52-jarige
opnieuw ten strijde in de Tweede Wereldoorlog. Zijn woorden blijven, maar hun betekenis
heeft een tragisch kantje. Hij werd namelijk
drie jaar later opgepakt als verzetsman,
gemarteld en in juni 1944 door de Duitsers
gefusilleerd.

Gelukkig maar dat scripta manent: mensen
laten sporen na. Daarom moeten we zorg
dragen voor die sporen, herinneringen, beelden en verhalen uit ons gemeenschappelijk
verleden, met het oog op de toekomst. Dat is
de opdracht van de erfgoedsector en Vlaanderen veert helemaal op door die opdracht. De
duizenden erfgoedwerkers hebben dat effect
door een mooie mix van enthousiasme, inzet,
competentie en passie. De wil om te tonen, te
vertellen, te delen, kritische vragen te stellen,
te duiden, te sensibiliseren en in dialoog te
treden is de drijvende kracht van Erfgoeddag.
Een thema als ‘Helden’ – zowel in fictie als
in de realiteit – is daar ideaal voor. De meest
uiteenlopende verenigingen kunnen zich rond
zo’n inhoudelijk interessant en vormelijk verrassend programma verzamelen en dragen
zo bij tot het grote succes van Erfgoeddag.
Deze twaalfde editie brengt op zondag 22
april een recordaantal deelnemers op de
been: 550 organisaties bieden u via ruim 700
activiteiten de kans om die solidariteit tussen
het heden en het verleden op een of andere
manier te ervaren. Het programma is gevarieerd en veelzijdig en geeft u ook de kans de
binnenkant van het erfgoedbedrijf te leren
kennen. Ik wens u een bijzonder boeiende en
verrijkende Erfgoeddag!

Joke Schauvliege
Vlaams minister van
Leefmilieu, Natuur
en Cultuur
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TENTOONSTELLING:

WANDELING:

DE ONTDEKKING
VAN DE EERSTE
STEENKOOL IN AS

DATE MET EEN
MIJNWERKER!

Museum ‘t Mieleke
i.s.m. Sint-Aldegondiskring As
bezoekadres: André Dumontlaan 19, 3665, As
doorlopend open tussen 10 en 18 uur
[gedeeltelijk toegankelijk voor mindervaliden]

Het Vervolg vzw
bezoekadres: Vennestraat 127, 3600, genk
doorlopend open tussen 10 en 18 uur
reservatie nodig!(maximaal 2x 20 plaatsen)
[gedeeltelijk toegankelijk voor mindervaliden]

In As werd in de nacht van 1 op 2 augustus
1901 een zeer belangrijke ontdekking gedaan
door André Dumont: de eerste steenkool van
het Kempisch Bekken werd bovengehaald!
Bezoek de tentoonstelling in het Museum,
waar een korte reconstructie is te zien van wat
er zich in de nacht van 1 op 2 augustus 1901
in As heeft afgespeeld, en waarvan de impact
voor As en omstreken nu nog tastbaar is.

Ontdek de Mijnstreek samen met een lokale
held: de mijnwerker! Hij nodigt je uit voor
een wandeling in zijn ‘cité’. Aan de hand van
persoonlijke anekdotes kom je meer te weten
over het mijnverleden en de helden van
destijds. Laat je verrassen door het bevlogen
levensverhaal van Freddy, Bartolomeo en
Ludwig. Zij vertellen je het verhaal achter de
straatnamen en wijzen je op de pracht van
de gebouwen, maar verklappen je ook wat
er achter de muren gebeurde. Ga samen met
hen op pad en laat je leiden langs directeurswoningen en arbeidershuizen: aan jou
om te oordelen wie de echte held was! De
wandeling start in de Vennestraat 127 om 11
en 14 uur.

contactgegevens Museum ‘t Mieleke
T +32 89 65 78 30
W heemkunde-limburg.be/heemkringen

contactgegevens voor reservatie
Het Vervolg vzw
T +32 89 86 58 86
E reservaties@hetvervolg.org
W www.hetvervolg.org

4

5

6

TENTOONSTELLING:

EVENEMENT:

VOORSTELLING:

RONDLEIDING:

MIJNWERKERSHELDEN!

ONTHULLING VAN
HET GEDENKTEKEN
‘DE PUTMANNEN’

DOA TUUT ‘T
(DAAR FLUIT HET)

DE VERONGELUKTE
MIJNWERKER

Gemeentebestuur Maasmechelen
i.s.m. Anno 08
bezoekadres voor voorstelling om 15 uur:
Zaal Casino, Marie Joséestraat,
3630, Maasmechelen
reservatie nodig!(maximaal 130 plaatsen)
[geheel toegankelijk voor mindervaliden]

Gemeentebestuur Maasmechelen
i.s.m. Stichting Erfgoed Eisden en Tuinwijk 100 vzw
startpunt van rondleiding om 10, 14 en 16 uur:
Kerkplein Sint Barbara,
3630, Maasmechelen
reservatie nodig!
[geheel toegankelijk voor mindervaliden]

Mijnmuseum
bezoekadres: Koolmijnlaan 201, 3582, Beringen-Koersel
doorlopend open tussen 10 en 18 uur
[gedeeltelijk toegankelijk voor mindervaliden]

Gemeentebestuur Maasmechelen
i.s.m. Stichting Erfgoed Eisden en Tuinwijk 100 vzw
adres voor onthulling om 14 uur: Kerkplein Sint Barbara,
3630, Maasmechelen
[geheel toegankelijk voor mindervaliden]

Als er één beroepsgroep met heroïsch werk
wordt geassocieerd zijn het wel de mijnwerkers. Het museum grijpt Erfgoeddag aan om
de mijnwerkers ‘in the picture’ te plaatsen:
enkele mijnwerkers vertellen over het werk in
de ondergrond, filmbeelden geven een idee
van hun dagelijkse arbeid en een fotoprojectie
geeft een overzicht van een aantal personen
die in Beringen in de ondergrond hebben
gewerkt.

Op erfgoeddag wordt het gedenkteken ‘De
Putmannen’ onthuld op het kerkplein aan de
Sint Barbarakerk in Eisden. Twee basreliëfs
in brons van de hand van Oscar Bronckaers
sieren het monument met de namen van de
251 in de Eisdense ondergrond verongelukte
mijnwerkers. Het eerste reliëf toont de kloeke,
sterke mijnwerker, zoals de mijndirectie hem
zag. De andere brengt de vermoeide, krom
gewerkte putman.

contactgegevens Mijnmuseum
T +32 11 45 30 25
W www.mijnmuseum.be

contactgegevens
T + 32 477 44 81 36
E jos.hermans@maasmechelen.be
W www.tuinwijk100.be
W www.erfgoedeisden.be

Centraal in deze voorstelling staan de
stoflongziekte, het stof en - uiteindelijk - de
ademnood waardoor duizenden mijnwerkers het leven verloren. De zussen doen het
verhaal van de strijd van hun vader, moeder
en grootvader met het mijnstof. Zo wordt
een stuk mijngeschiedenis belicht vanuit het
standpunt van de vrouw, de dochter, de zus
van de mijnwerker, vaak de vergeten helden.

Stichting Erfgoed Eisden en vzw Tuinwijk 100
organiseren een zoektocht in de tuinwijk naar
de helden uit haar steenkoolgeschiedenis.
Vertrekpunt is het monument van de verongelukte mijnwerker. De heldentocht brengt ons
ook bij de mijnwerkersvrouw, het verzet tegen
de Duitse bezetter maar ook de brancardiers
die tijdens reddingsoperaties bij ongelukken
en rampen hun leven waagden.

contactgegevens reservatie
T + 32 477 44 81 36
E jos.hermans@maasmechelen.be

contactgegevens reservatie
T + 32 477 44 81 36
E jos.hermans@maasmechelen.be
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DEBAT + TENTOONSTELLING:

TENTOONSTELLING:

VROUWEN,
DE VERGETEN
HELDINNEN
VAN MIGRATIE

HELDEN
VAN MIGRATIE

RIMO vzw
bezoekadres: Wijkcentrum Steenveld, Korhoenstraat z/n,
3581, Beringen – Koersel
doorlopend open tussen 15 en 18 uur
debat om 16 uur
[geheel toegankelijk voor mindervaliden]

De buurtwerking van Steenveld presenteert
een boekje met levensverhalen van oudere
vrouwen uit de wijk. Zowel allochtone als
autochtone vrouwen komen aan bod. De
migratie was immers voor beide groepen
een ingrijpend gebeuren. Terwijl hun mannen
in de mijn gingen werken en daar sociale
contacten uitbouwden, beleefden de vrouwen
de integratie op een totaal andere manier.
Hun verhalen zijn weinig gekend. Zij zijn de
vergeten heldinnen van de migratie. Deze
verhalen bieden een verrassende inkijk in hun
ervaringswereld en worden bovendien schitterend geïllustreerd met unieke privédocumenten en foto’s.

Moskee El Islam
i.s.m. Provinciaal Integratiecentrum Limburg en Dienst
Diversiteit Maasmechelen
bezoekadres: Valkeniersstraat 19, 3630, Maasmechelen
open tussen 10 en 18 uur, vraaggesprek om 15 uur
op verzoek is een rondleiding door de moskee mogelijk
[gedeeltelijk toegankelijk voor mindervaliden]

De eerste en tweede generatie migranten
uit Marokko die in de koolmijnen kwamen
werken komen vertellen over hun eerste
ervaringen in een vreemd land. Wonen, eten,
het achterlaten van hun gezin, het harde
werk en omgaan met andere culturen staat
centraal in een vraaggesprek dat door hen
wordt gevoerd. Ook de tradities uit thuisland
Marokko (eetcultuur, ontspanning, religie)
worden toegelicht.
contactgegevens Moskee El Islam
E aboumouad@hotmail.com

contactgegevens RIMO
T +32 49 758 43 79
E sema.yildiz@rimo.be
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TENTOONSTELLING:

HEILIGE BARBARA,
PATRONES VAN DE
MIJNWERKERS

Luister naar de verhalen van mijnwerkers
over het fenomeen van ‘heilige Barbara’,
en wat zij voor hen betekent. Bekijk foto’s
van de Sint-Barbaravieringen in het
Mijndepot door de jaren heen, maar de ook
verschillende manieren waarop St. Barbara
wordt uitgebeeld. Op deze manier lichten we
een bijzondere en levendige traditie in de
Mijnstreek toe.
Los van de speciale Erfgoeddagactiviteit,
is de vaste collectie GRATIS doorlopend te
bezoeken.

Mijndepot Waterschei
bezoekadres: André Dumontlaan 69C, 3600, Genk
doorlopend open tussen 10 en 18 uur
[gedeeltelijk toegankelijk voor mindervaliden]
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contactgegevens Mijndepot Waterschei
T +32 477 33 85 55
W www.mijndepot.be

TENTOONSTELLING:

LEYN WECKS:
DE PUTHEKS
DIE OP WRAAK
UIT WAS
Localoca vzw
i.s.m. Jean De Schutter (Museum Ons Mijnverleden)
bezoekadres: Stationsstraat 70, 3550, Heusden-Zolder
doorlopend open tussen 10 en 18 uur
deze activiteit werd speciaal voor gezinnen
en kinderen (-12 jaar) ontwikkeld
[geheel toegankelijk voor mindervaliden]

Het verhaal van Leyn Wecks (de Putheks)
speelt zich af in de 18e eeuw. Zij werd van
hekserij beticht en vervolgens verbrand. Het
gerucht ging dat zij kon ontsnappen, en dat zij
de oorzaak was van alle onheil dat zich in de
koolmijn voordeed. En zo ontstond de mythe
die aan de hand van een tentoonstelling en
een theatrale vertolking van de Putheks kan
worden meegemaakt!
contactgegevens Localoca vzw
T + +32-486 92 39 07
E info@localoca.eu
W www.localoca.eu
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TENTOONSTELLING:

TENTOONSTELLING:

DE HELDEN VAN
DE VELDSLAG VAN
HOUTHALEN TIJDENS
DE TIENDAAGSE
VELDTOCHT IN 1831

HELDEN VAN DE
ONAFHANKELIJKHEID

Gemeente Houthalen Helchteren
i.s.m. Heemkring De Klonkviool
bezoekadres Raadzaal Gemeentehuis: Grote Baan 112,
3530, Houthalen-Helchteren
doorlopend open tussen 10 en 18 uur
[geheel toegankelijk voor mindervaliden]

In augustus 1831 viel de Nederlandse koning
Willem I België binnen, om een gedeelte van
zijn koninkrijk te heroveren. Tijdens deze tiendaagse veldtocht werd er ook slag geleverd te
Houthalen. De soldaten waren de ‘helden’ die
het prille vaderland België verdedigden tegen
de Nederlandse veroveraars. Een tentoonstelling en presentatie van een publicatie geven
een evocatie van deze veldslag.

Heemkundige Kring Kiosk
bezoekadres Oud-Stadhuis – trouwzaal: Markt 8,
3580, Beringen
doorlopend open tussen 10 en 18 uur
[gedeeltelijk toegankelijk voor mindervaliden]

In Beringen brengen we met een tentoonstelling hulde aan de oud-strijders van WOI. Ook
de gebeurtenissen naar aanleiding van de
Belgische onafhankelijkheid in 1831 halen we
op. We illustreren ons verhaal aan de hand
van historisch fotomateriaal, kaarten, en
archiefstukken. Ook kan je enkele medailles
en eretekens en persoonlijke documenten
bewonderen.
contactgegevens Heemkundige Kring Kiosk
E Chris@heemkunde-beringen.be
W www.heemkunde-beringen.be

contactgegevens Gemeente HouthalenHelchteren
T +32 11 60 05 11
E cultuurenjeugd@houthalen-helchteren.be
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TENTOONSTELLING:

TENTOONSTELLING:

JE BENT PAS DOOD
ALS JE NAAM NIET
MEER GENOEMD
WORDT

BARTHELEMY
DE THEUX
— EEN GROOT
STAATSMAN

Erfgoedwerking Helchteren
bezoekadres van Oud klooster van de zusters van Philip
Neri: Maastrichterstraat 10, 3530, Houthalen-Helchteren
doorlopend open tussen 10 en 18 uur
[geheel toegankelijk voor mindervaliden]

Erfgoedwerking Helchteren schenkt op
Erfgoeddag aandacht aan de oorlogsveteranen uit de 1e en 2e Wereldoorlog. Geen
strategische oorlogsverhandelingen maar
persoonlijke getuigenissen van oud-strijders,
dagboeken, briefwisselingen en foto’s illustreren het oorlogsverleden van Helchteren. Ook
het ontstaan van de lokale afdeling van het
Rode Kruis aan het einde van de oorlog wordt
toegelicht.
contactgegevens Erfgoedwerking Helchteren
E zjeffdriesen@houthalen-helchteren.be

Geschied- en Heemkundige Kring Heusden
i.s.m. Pasar vzw
bezoekadres Sint Willibrorduskerk: Sint Willibrordusplein
z/n, 3550, Heusden-Zolder
open tussen 10 en 18 uur, wandeling om 13:30 uur
[geheel toegankelijk voor mindervaliden]

Barthelemy de Theux speelde een belangrijke
rol tijdens het Nationaal Congres. Kort na de
onafhankelijkheid werd hij minister. Onder
zijn bewind werden verschillende belangrijke
wetten doorgevoerd, zoals de wet over het
Hoger Onderwijs en de Postwet (1835). In de
tentoonstelling wordt kort toegelicht wat Barthelemy De Theux voor België heeft betekend
en welke sporen er van hem zijn achtergebleven in zijn woonplaats Heusden-Zolder.
Om 13u30 kunt u meewandelen (afstand:
6,5 km) langs verschillende plekken in
Heusden-Zolder waar nog sporen van Graaf
De Theux zijn te vinden (zoals
Kasteel Meylandt ). Onderweg krijgt u de
nodige uitleg van de gids. De route
van de wandeling is moeilijk te volgen voor
mindervaliden.
contactgegevens Geschied- en Heemkundige
Kring Heusden
T +32 11 75 94 01
E sylvainhuybrechts@hotmail.com
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TENTOONSTELLING:

BOEGBEELDEN VAN
HEEMKRING ZOLDER

We brengen een eerbetoon aan Jozef
Rogiers en August Deprez, de stichters van
de Heemkring in 1938. ‘Meester’ Rogiers
zorgde voor het behoud van een volledig
historisch ingericht klaslokaal. Beiden legden
een persoonlijk archief aan waarvan enkele
waardevolle stukken te bewonderen zijn. Ook
wordt er een eerbetoon aan enkele oorlogsveteranen uit Heusden-Zolder gebracht.
Los van de speciale Erfgoeddagactiviteit,
is de vaste collectie GRATIS doorlopend te
bezoeken.

Heemkundig Museum Woutershof
bezoekadres: Dekenstraat 28, 3550, Heusden-Zolder
doorlopend open tussen 10 en 18 uur
[gedeeltelijk toegankelijk voor mindervaliden]
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contactgegevens Heemkundig Museum
Woutershof
T +32 11 53 35 66

TENTOONSTELLING:

JOSEPH COOSEMANS
EN ZIJN
LEERLINGEN
IN GENK
Emile Van Dorenmuseum
i.s.m. Heemkring Heidebloemke Genk
bezoekadres: Henri Decleenestraat 21, 3600, Genk
doorlopend open tussen 10 en 18 uur
[gedeeltelijk toegankelijk voor mindervaliden]

Genk werd vanaf het midden van de 19e eeuw
een kunstenaarsdorp. Eén van de grootste
promotoren van het Kempendorp was Joseph
Coosemans (1828-1904). Als professor van de
landschapsschilderklas aan het NHISK in Antwerpen stuurde hij z’n studenten naar Genk.
De expo brengt het verhaal van Coosemans,
z’n leerlingen en hun lofzang op de oude prof
tot leven.
De tentoonstelling loopt nog tot 28/10/2012.
Los van de speciale Erfgoeddagactiviteit,
is de vaste collectie GRATIS doorlopend te
bezoeken.
contactgegevens Emile Van Dorenmuseum
T +32 476 77 30 22
E cultuur@genk.be
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TENTOONSTELLING:

TENTOONSTELLING:

HEINRICH LANZ
— INSPIRATOR
EN HELD VAN
WALTER LANGERS

‘K HERINNER MIJ
NOG GOED TIM,
HOE MEN MIJ
VERTELDE...

Museum voor antieke tractoren
bezoekadres: Hoogstraat 277, 3668, As – Niel-bij-As
doorlopend open tussen 10 en 18 uur
[geheel toegankelijk voor mindervaliden]

Landbouwmuseum De Nostalgie
bezoekadres: Pastoor Goossenslaan 29,
3630, Maasmechelen – Uikhoven
doorlopend open tussen 10 en 18 uur
[gedeeltelijk toegankelijk voor mindervaliden]

Het levenswerk van Heinrich Lanz heeft Walter
Langers als collectionneur van Lanz-tractoren
geïnspireerd, en aangespoord om op de
meest vreemde plekken reddingsoperaties
op te zetten voor Lanz-Tractoren in verval.
Walter haalt de tractoren naar zijn werkplaats
en restaureert ze met zorg. Aan de hand van
foto’s wordt een ‘voor & na’ -restauratie van
verschillende klassiekers getoond.

De Nostalgie is een lokaal museum dat je inwijdt in de wereld van de vroegere landbouw.
Met diverse nog functionerende tractoren,
ploegen en eggen probeert de museumploeg
oud en jong de zware landbouwtijden van 40
jaar terug te doen herbeleven. De rondleidingen worden levendig gemaakt door de
getuigenissen van enkele oude boeren uit de
streek.

Los van de speciale Erfgoeddagactiviteit,
is de vaste collectie GRATIS doorlopend te
bezoeken.

contactgegevens Landbouwmuseum
De Nostalgie
T +32 477 67 52 12
E albert.mennens@telenet.be
W www.toerismemaasmechelen.be

contactgegevens Museum voor antieke
tractoren
T +32 89 65 97 95
E langers-walter@hotmail.com
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TENTOONSTELLING:

‘HELD’
KARNAVAL

Het Karnavalmuseum toont op Erfgoeddag de
historie achter hun ‘Prinsenplein’, en leidt je
vandaag rond door het museum. Hier wordt
de traditie van Prins Karnaval in ere gehouden. Er zijn vele verhalen over de verschillende Prinsen en hun benoeming te brengen,
enkele heel bijzondere daarvan worden er
door het Karnavalcomité De Zavelzekskes
speciaal voor Erfgoeddag uitgelicht.

TENTOONSTELLING:

RUIMTEVAARTHELDEN

contactgegevens Europlanetarium
– Kattevennen vzw
T +32 89 65 55 55
W www.cosmodrome.be

Los van de speciale Erfgoeddagactiviteit,
is de vaste collectie GRATIS doorlopend te
bezoeken.
Karnavalmuseum
bezoekadres: Deken Bernardstraat 7a,
3630, Maasmechelen
doorlopend open tussen 10 en 18 uur
[gedeeltelijk toegankelijk voor mindervaliden]
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contactgegevens Karnavalmuseum
T +32 478 28 09 35
W www.toerismemaasmechelen.be

De ruimte in! Over visionairen en revolutionairen, die onze kijk op de wereld voorgoed
veranderden. Over de pioniers, de concurrentie en het oneindige... Deze tentoonstelling
vertelt het verhaal van helden die droomden
van de kosmos en helden die een ruimtereis
maakten. Ontspannend én interessant voor
alle leeftijden!

Europlanetarium – Kattevennen vzw
i.s.m. de Vlaamse Volkssterrenwachten
bezoekadres: Planetariumweg 18-19, 3600, Genk
doorlopend open tussen 10 en 18 uur
rondleidingen om 13 en 15 uur
[geheel toegankelijk voor mindervaliden]
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TENTOONSTELLING:

OVERZICHT VAN ACTIVITEITEN
PER GEMEENTE

KONINGSCHIETEN

HEUSDEN-ZOLDER

AS
Koninklijke Schutterij St.-Sebastiaan As vzw
bezoekadres: Kantonnale Baan z/n, 3665, As
doorlopend open tussen 10 en 18
[geheel toegankelijk voor mindervaliden]

In 55 jaar is het slechts één keer gelukt: Keizer
worden, door drie jaar achter elkaar een
vogel van een hoge paal te schieten met een
historisch geweer. Dit jaar is er opnieuw een
kandidaat voor de titel van Keizer. Die mag
de traditie in stand houden. Voorafgaand aan
de wedstrijd trekt een muzikale parade door
het centrum van As, om de oude Koning te
vieren. Nadien wordt er, volgens eeuwenoud
gebruik, aan alle bezoekers jenever uitgedeeld
uit de gemeenschappelijk pollepel. Op het
terrein is er een vlaggententoonstelling te
zien waarop portretten van Koningen (1957 tot
2010) te bewonderen zijn.
Koninklijke Schutterij St.-Sebastiaan As vzw
om 11.30 uur: vertrek muzikale parade in
historische schutterskledij en ophalen van de
Koning in het dorp, doorlopend tussen 14 en
18 uur: schietwedstrijd voor zowel leden van
de schutterij als bezoekers, tentoonstelling
doorlopend open tussen 10 en 18 uur
Deze activiteit werd speciaal voor gezinnen en
kinderen (-12 jaar) ontwikkeld.
contactgegevens Koninklijke Schutterij St.Sebastiaan As
E info@schutterij-as.be
W www.schutterij-as.be
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1.
2.

3.

‘t Mieleke (de ontdekking van de eerste
steenkool door André Dumont) > p. 4
De Schutterij van As (over het Koningschieten en een vlaggententoonstelling)
> p. 22
Museum voor Antieke Tractoren (Heinrich Lanz - inspirator en held van Walter
Langers) > p. 19

BERINGEN
1.
2.
3.

Het Mijnmuseum (mijnwerkershelden)
> p. 6
Rimo (wijk Steenveld: Vrouwen; de vergeten helden van migratie) > p. 9
Heemkring KIOSK (expo: Helden van de
onafhankelijkheid) > p. 13

GENK
1.
2.
3.
4.

Het Mijndepot Waterschei (tentoonstelling en krant over St. Barbara) > p. 10
Kattevennen vzw Europlanetarium
(Ruimtevaarthelden) > p. 21
Emile Van Dorenmuseum (Joseph
Coosemans en zijn leerlingen) > p. 17
Het Vervolg (op date met een mijnwerker/ sleutelfiguren) > p. 5

Colofon

1.
2.
3.

Museum Het Woutershof (over de stichters van de Heemkring) > p. 16
Heemkring Heusden (over Barthelemy
DeTheux) + vzw Pasar > p. 15
Localoca vzw (i.s.m. Jean De Schutter
over de Putheks Leyn Weeks)> p. 11

HOUTHALEN-HELCHTEREN
1.

2.

Tentoonstelling over 10-daagse veldtocht (Gemeente Houthalen + Heemkring De Klonkviool) > p. 12
Tentoonstelling ‘Je bent pas dood als je
naam niet meer genoemd wordt’ (Erfgoedwerking Helchteren) > p. 14

MAASMECHELEN
1.
2.
3.

4.

Helden van Migratie (PRIC + moskee El
Islam) > p. 9
Held Karnaval (Karnavalmuseum Maasmechelen) > p. 20
Rondleiding: het monument van de verongelukte mijnwerker (Stichting Erfgoed
Eisden + vzw Tuinwijk 100) > p. 7
Markt: ‘k Herinner mij nog goed Tim,
Hoe men mij vertelde, van het harde
buitenleven, De boeren op hun velden
(Museum De Nostalgie) > p. 19

Deze brochure werd uitgegeven ter gelegenheid van erfgoeddag op 22 april 2012,
in opdracht van de erfgoedcel Mijn-Erfgoed.
Illustraties: Sam De Buysscher — www.toyfactory.be
Vormgeving: Stijn Segers — www.werkmannen.be
Oplage: 5000 stuks
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