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Op de voormalige site van de Sint-Annakliniek 
van Beringen-mijn is nu een woonzorgcentrum 
gevestigd. 

Ontdek de zorg ten tijde van de kliniek die werd 
ingericht door de mijnbazen ten behoeve van de 
mijnwerkers en hun gezinnen. 

Ook de weg van ziekenhuis tot woonzorgcen-
trum en haar huidige werking komen aan bod: 
van verbouwing naar rusthuis en woonzorgcen-
trum met nieuwbouw.

4

Het beroep van mijnwerker staat bekend als 
zijnde gevaarlijk. Er zijn veel risico’s verbon-
den aan het werk in de mijn. Dit gaat van re-
latief kleine kwetsuren over zware ongevallen 
tot echte mijnrampen. En op lange termijn uiten 
zich nog meer kwalijke gevolgen zoals stoflong 
en gehoorproblemen. Je komt via foto’s, beel-
den en collectiestukken te weten hoe gekwetste 
mijnwerkers werden verzorgd.
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 Organisatie: 

Kiosk Heemkunde Beringen-Paal i.s.m. 

Open Hart Paal vzw

chris@heemkunde-beringen.be 

www.heemkunde-beringen.be 

Contact Erfgoeddag: 0475 83 83 26

 Locatie

Kerk van Brelaar – Open Hart Paal vzw

Deurnestraat 1 - 3583 Paal (Beringen)

 Doorlopend open van 10:00 tot 17:30 

Gedeeltelijk toegankelijk voor rolstoelgebruikers

 Eet- en drinkgelegenheid aanwezig

Terwijl je kan kennismaken met de geschiede-
nis en de werking van vzw Open Hart, presen-
teert de heemkring de geschiedenis van de zorg 
voor de menselijke ziel, de armoedebestrijding 
en het tegengaan van dodelijke ziekten zoals de 
Spaanse griep en de pest. 

Voormalige lokale zorgdragers als de dorps-
dokter, pastoor, vroedvrouw en de Bond van het 
Heilig Hart komen terug tot leven!

DE EERSTE STAP NAAR DE PAALSE HEMEL!

Tentoonstelling
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Maak, aan de hand van foto’s, kennis met de 
zorg voor de medemens binnen de Turkse ge-
meenschap. Hoe was mantelzorg vroeger geor-
ganiseerd en hoe gebeurt dat nu? 
Wat was en is de relatie en interactie met de 
professionele zorg? We belichten de veran-
deringen onder invloed van migratiestromen, 
kennismaking met een nieuwe cultuur en met 
nieuwe vormen van dienstverlening.
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Kom het cultureel erfgoed van de Mijnstreek gratis ontdekken op 
23 april !

Erfgoeddag in de Mijnstreek is al jaren een ingeburgerd begrip.  Sinds 2008 coördineert 

Erfgoedcel Mijn-Erfgoed de activiteiten in de 6 voormalige mijngemeenten.

Van 11 activiteiten tijdens de eerste editie in 2008 tot maar liefst een 50-tal dit jaar! 

Een toename om U tegen te zeggen!  Thema dit jaar is Zorg, dat op verschillende wijzen 

door een waaier aan erfgoed- en andere organisaties ingevuld wordt. 

Jong en oud kunnen zich laten verrassen door activiteiten waarbij werkelijk alle zintuigen 

geprikkeld worden. Activiteiten voor het jong grut werden aangeduid 

met het vlieg-label 

Ontdek het volledige overzicht in dit handige krantje mét centraal uitneembare kaart of op 

onze Facebook pagina www.facebook.com/ErfgoedcelMijnErfgoed. Tot dan!                                                                          

Erfgoedcel Mijn-Erfgoed

ERFGOEDDAG

   MIJNSTREEKIN
DE

ZONDAG 23 APRIL

 Organisatie: 

Werkgroep Citévolk Spreekt 

i.s.m. Woonzorgcentrum Ocura

www.facebook.com/Cité Beringen-Mijn

Contact Erfgoeddag: 0479 59 44 08

 Locatie

Woonzorgcentrum Ocura

Havenlaan 7 - 3582 Beringen

 Doorlopend open van 10:00 tot 18:00 

Toegankelijk voor rolstoelgebruikers

 Eet- en drinkgelegenheid aanwezig

 Organisatie: 

Unie van Turkse Verenigingen vzw - 

afdeling Limburg i.s.m. UTV vzw, 

Dienst Samenleving Stad Beringen, 

WZC Sporenpark Beringen

limburg@utvweb.be 

www.utvweb.be 

Contact Erfgoeddag: 0488 29 06 29

 Locatie

Woon en Zorgcentrum Sporenpark

Terrilpark 1 - 3582 Beringen

 Doorlopend open van 13:00 tot 17:00.

Om 14:00 geleid moskeebezoek rond het thema 

zorg in de Fatih moskee tegenover 

het woonzorgcentrum, Klimopstraat 1, Beringen 

Getuigenis/live interview 

in het woonzorgcentrum om 16:00

Toegankelijk voor rolstoelgebruikers

 Eet- en drinkgelegenheid aanwezig

 Organisatie: 

Mijnmuseum Beringen

info@mijnmuseum.be 

www.mijnmuseum.be 

Contact Erfgoeddag: 011 45 30 25

 Locatie

Mijnmuseum Beringen

Koolmijnlaan 201 - 3582 Beringen

 Doorlopend open van 10:00 tot 17:00 

Toegankelijk voor rolstoelgebruikers

 Eet- en drinkgelegenheid aanwezig

De vaste collectie is ook gratis te bezoeken!
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BERINGEN
ZORG VOOR DE FAMILIE BINNEN DE TURKSE GEMEENSCHAP

Tentoonstelling

VAN ZIEKENHUIS VAN DE MIJN TOT WOONZORGCENTRUM

Tentoonstelling

WIJ HELPEN U TOT GENEZING

Tentoonstelling
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“Wij zijn gelukkig dat voor deze editie van Erfgoeddag diverse sectoren elkaar 

vonden, dat verschillende vormen van zorg, door professionals, vrijwilligers en 

in verenigings- en familieverband, elkaar inspireren en versterken. 

Dat er samengewerkt wordt over allerlei schotten en grenzen heen en 

dat er aandacht gevraagd en gegeven wordt voor al het belangrijke en 

zorgvuldige werk dat er gebeurt in de erfgoed- en de zorgsector, ja, in de hele 

maatschappij.”

Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel, Sven Gatz 

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Jo Vandeurzen

*het volledige voorwoord van de ministers lees je op www.erfgoeddag.be

HEUSDEN-ZOLDER
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Ontdek welke impact de ontwikkeling van de 
steenkolenmijn had op het dagelijks leven en de 
zorgverlening in Zolder. De komst van de mijn 
bracht veel veranderingen ten goede: 
gunstige arbeidsvoorwaarden, een betere huis-
vesting, gezondheidszorg, onderwijs, veilig-
heid, zorg voor een sportief en sociaal leven ... 
Deze invloed was niet alleen te merken bij de 
mijnwerkers, maar ook in heel de regio!

 Organisatie: 

Heemkundige Kring Zolder vzw

theo.houben3@telenet.be 

Contact Erfgoeddag: 0477 22 66 48

 Locatie

Museum Het Woutershof

Dekenstraat 28 - 3550 Heusden-Zolder

 Doorlopend open van 10:00 tot 18:00 

Gedeeltelijk toegankelijk voor rolstoelgebrui-

kers

 De vaste collectie is ook gratis te bezoeken!

De tentoonstelling is na Erfgoeddag nog elke 

zondag te bezoeken van 14:00 tot 17:00 tot en 

met de laatste zondag van september (24/9), 

met uitzondering van 21 mei. 

Eet- en/of drinkgelegenheid aanwezig

‘HAND IN HAND’- DE KOOLMIJN ALS PROJECTONTWIKKELAAR 

EN ZORGVERLENER IN DE 20E EEUW

Tentoonstelling
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Rondleidingen Mijn-Kracht
Hoe zorgde de mijn voor haar werknemers? 
Onze gidsen vertellen tijdens de gratis rond-
leidingen over ‘zorg’ in de mijn. Hoe waren 
de arbeidsomstandigheden? Welke voorzorgs-
maatregelen werden er genomen? Hoe werden 
gewonden en zieken verzorgd? Hoe zat het met 
de mentale gezondheid als je amper daglicht 
zag? En hoe belangrijk was de zorg voor een 
sociaal-cultureel en sportief verenigingsleven?

De rondleidingen nemen je mee doorheen 
ZLDR Luchtfabriek en de ruimere omgeving.

 Vertrek elke 20 minuten tussen 12:00 en 17:00. 

Ter plekke gratis inschrijven of op voorhand 

 reserveren via 011 80 80 78 

Tentoonstellingen Mijn-Kracht 
Met verschillende tentoonstellingen beleef je 
de mijn van vroeger en nu:
-  Coalface: Jos Coenen met een eigenzinnige 

kijk op de Limburgse mijnregio.
-  Container001: Jonny Vekemans en camera 

obscura
-  Lenscollectief: zoutafdrukken
-  CATAPA: Zorg voor mijne wereld met 

foto’s over mijnbouw in het buitenland
-  Erfgoedcel Mijn-Erfgoed: Tony van Galen  

met unieke foto’s van woelige mijnstakingen…

 Doorlopend open van 10:00 tot 18:00 

Workshops Mijn-Kracht  
Diverse workshops voor kids en jongeren met 
als inspiratie de mijn en haar technologische 
revoluties:
-  i.s.m. de wetenschapsacademie, workshops 

waarbij technologie en wetenschap centraal 
staan, bijvoorbeeld experimenteren met elek-
triciteit, robots 

-  maar ook creatieve workshops, bijvoorbeeld grime
-  i.s.m. Circuit Zolder, workshops met het 

racecircuit als inspiratie

 Check de website www.mijn-kracht.be voor 

meer info betreffende locatie, timing, eventuele 

kostprijs, leeftijdscategorie en al dan niet voor-

af inschrijven.

MIJN-KRACHT

Rondleidingen - tentoonstellingen - workshops

 Organisatie: 

 Mijn-Kracht (Gemeente Heusden-Zolder) i.s.m. 

Dienst toerisme Heusden-Zolder, vzw Het 

Vervolg, Erfgoedcel Mijn-Erfgoed, CC MUZE, 

CATAPA, CeDuBo, CVO, ZLDR Luchtfabriek, 

Kringwinkel West Limburg, Toerismeraad, Watt 

17, Gros, Voice of Art, vzw MJO en Radio 2 

Limburg 

 info@muze.be 

 www.mijn-kracht.be 

 Contact Erfgoeddag: 011 80 80 88

 Locatie

 ZLDR Luchtfabriek, CeDuBo en CVO De 

Verdieping

 Marktplein - 3550 Heusden-Zolder

 Toegankelijk voor rolstoelgebruikers

 In de compressorenzaal en op het marktplein 

is er vanaf 12:00 voor elk wat wils te vinden op 

food-gebied. Diverse standjes en foodtrucks 

vergasten de bezoekers op multiculturele 

lekkernijen en streekspecialiteiten. 

 Betalen doe je met ‘mijn-kracht-bonnen’.

 

 Verschillende bands en muzikanten van 

diverse origine die een link hebben met het 

mijnverleden spelen live op alle locaties. Met 

o.m. Marco Z, Rocco Di Turi, The Tour of Duty 

Band, Nazmi Durak... and many more! Check 

voor de exacte timing en locaties de website 

www.mijn-kracht.be 
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Tijdens de organisatie van activiteiten op 
het Circuit van Zolder worden er kosten 
noch moeite gespaard om alles veilig te 
laten verlopen, zowel voor deelnemers als 
toeschouwers. 

Denk maar aan talrijke interventiewagens, 
die elke minuut van de race klaarstaan, de 
ploeg van race rescue, de vlagmarshals en 
seingevers, de Rode Kruisposten. Ontdek 
vandaag hun rol en geschiedenis!

 Organisatie: 

Museumwerking Circuit Zolder i.s.m. 

vzw Terlaemen, Circuit Zolder

info@circuit-zolder.be 

www.circuit-zolder.be 

Contact Erfgoeddag: 0486 15 70 64

 Locatie

Tribune Circuit Zolder

Herderspad 33 - 3550 Heusden-Zolder

Het museum van het Circuit bevindt zich achter 

de tribunes van het race-circuit, ingang poort 

Herderspad

 Doorlopend open van 10:00 tot 18:00 

Gedeeltelijk toegankelijk voor rolstoelgebruikers

 De vaste collectie is ook gratis te bezoeken!

OMLOOP VAN TERLAEMEN:  

DE ZORG VOOR DE VEILIGHEID VAN DEELNEMERS EN  

TOESCHOUWERS

Tentoonstelling



Kapel Onze-Lieve-Vrouw van de Zavel, gele-
gen in de huidige Stationsstraat in Houthalen, 
kent een bewogen geschiedenis. 

Ontdek tijdens een geleide wandeling die ver-
trekt aan de kapel haar geschiedenis samen met 
die van de Stationsstraat. 

We gaan ook in op het voortbestaan van de ka-
pel en haar culturele erfgoed; ze werd immers 
recent door de heemkring samen met de ge-
meente opgeknapt.

 Organisatie: 

Geschied- en Heemkundige Kring De Klonkviool 

i.s.m. Gemeente Houthalen-Helchteren

heemkring@houthalen-helchteren.be 

users.telenet.be/heemkringhouthalenhelchteren/

Contact Erfgoeddag: 0495 40 25 69

 Locatie

Kapel Onze-Lieve-Vrouw van de Zavel

Stationsstraat z/n

3530 Houthalen-Helchteren

De kapel is gelegen ter hoogte van Stationsstraat 

47, ongeveer tegenover Café Buitenland 

 Rondleiding om 14:00 (duur: ca. 1 uur).

Aansluitend om 15:00 de officiële opening van de 

tentoonstelling in het NAC

        Toegankelijk voor rolstoelgebruikers

ZORGEN VOOR DE KAPEL VAN DE ZAVEL

Rondleiding
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HOUTHALEN-HELCHTEREN

 Organisatie: 

Geschied- en Heemkundige Kring De Klonk-

viool i.s.m. Gemeente Houthalen-Helchteren

heemkring@houthalen-helchteren.be 

users.telenet.be/heemkringhouthalenhelchteren/

Contact Erfgoeddag: 0495 40 25 69
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De rijkswacht speelde een belangrijke rol in 
het zorgen voor en het vergroten van het veilig-
heidsgevoel van de inwoners. 

Weet jij nog hoe de uniformeren van rijkswach-
ters, gemeentepolitie en veldwachters eruitzagen? 
Herinner je je welke gebruiksvoorwerpen bij 
hun functie hoorden en hoe ze zich snel konden 
verplaatsen?

 Organisatie: 

Rijkswachtmuseum

thijspierre@skynet.be 

www.bloggen.be/rijkswachtmuseum 

Contact Erfgoeddag: 011 52 19 75

 Locatie

Rijkswachtmuseum

Schutterijstraat 12

3530 Houthalen-Helchteren

 Doorlopend open van 10:00 tot 17:00 

Gedeeltelijk toegankelijk voor rolstoelgebruikers

 De beheerder van het museum is ter plekke om

meer uitleg te geven en de bezoekers rond te 

leiden

8.1

In Helchteren kwam er in 1866 een station op 
de lijn Eindhoven-Hasselt-Luik dat een belang-
rijke rol speelde bij het vervoer van o.a. mijn-
hout, steenkool, stadsmest ... Militairen, scho-
lieren, mijnwerkers en marktgangers stapten op 
of af in Helchteren ‘statie’. 

In 1957 stopte het personenvervoer en in 1968 
werd het station afgebroken. 
Kom kijken en luisteren naar dit boeiende ver-
haal!

 Organisatie: 

 Erfgoedwerking Helchteren i.s.m. 

 Gemeente Houthalen-Helchteren

 Contact Erfgoeddag: 011 49 20 97

 Locatie

 Trouwzaal van het NAC 

 (Nieuw Administratief Centrum)

 Pastorijstraat 30 - 3530 Houthalen-Helchteren

 Presentatie van 10:00 tot 12:00

 Reserveren via 011 49 20 97 (maximaal 40 plaatsen)

 Toegankelijk voor rolstoelgebruikers

 Eet- en drinkgelegenheid aanwezig

IN EEN KLEIN STATIONNETJE… 

Presentatie

8.2

De tentoonstelling en publicatie brengen het 
verhaal van de Stationsstraat, een naam die 
verwijst naar het inmiddels al lang verdwenen 
station. 

In de eerste helft van de vorige eeuw vormde 
zij de dichtstbevolkte en meest bedrijvige straat 
van Houthalen. Daar vonden processies plaats, 
wielerkoersen, statiekermissen, voetbalwed-
strijden en daar werden de stevigste pinten ge-
dronken!

 Locatie

Atrium van het NAC  (Nieuw Administratief 

Centrum)

Pastorijstraat 30

3530 Houthalen-Helchteren

 Doorlopend open van 10:00 tot 18:00. 

Om 15:00 is de officiële opening en presen-

tatie van het gelijknamig boek in bijzijn van 

burgemeester en schepenen.

Toegankelijk voor rolstoelgebruikers

 Na Erfgoeddag is de tentoonstelling nog 

te bezoeken tijdens de openingsuren van 

het NAC en de bibliotheek en dit tot en met 

zondag 28 mei

DE STATIONSSTRAAT VROEGER EN NU

Tentoonstelling
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DE POLITIE, UW VRIEND!

Tentoonstelling



 

PORTAVIDA WELZIJNSCAMPUS 

Alle volgende activiteiten gaan door op de 
Portavida Welzijnscampus en worden geor-
ganiseerd i.s.m. Portavida Welzijnscampus en 
Dienst Cultuur Stad Genk. Ter plekke is er een 
infopunt en zijn er wegwijzers en gidsen om je 
te helpen de weg te vinden.

Om de bestemming te bereiken voer je best 
Weg naar As 58, Genk in op de GPS.

 Contact Erfgoeddag: 0472 81 81 13

 Hilde.Adamczak@ocmwgenk.be

  Tenzij anders aangegeven, doorlopend open  

van 13.30 tot 18:00.

  Officiële opening om 13.30 door Vlaams

 minister van Welzijn, Volksgezondheid en 

Gezin Jo Vandeurzen, schepen van cultuur 

Anniek Nagels en OCMW-voorzitter Ria Gron-

delaers in het Grand Kaffee, de cafetaria van 

Portavida.

 Om 14:00 optreden van het Steymerkoor, om 

15:00 en 16:30 optredens van muziekgroep 

Deftig-Heftig in het Grand Kaffee. 

 Toegankelijk voor rolstoelgebruikers

 In het gebouw Home is een lift aanwezig die 

kan gebruikt worden door personen met een 

rolstoel, mensen met kinderwagens of men-

sen die minder mobiel zijn.

 Eet- en drinkgelegenheid aanwezig in het 

Grand Kaffee, achteraan op de site.

VAN SINT-JAN TOT PORTAVIDA
Tentoonstelling

Op de site van het voormalige Sint-Jans-
ziekenhuis werd een welzijnscampus uitge-
bouwd: Portavida. Ontdek op Erfgoeddag de 
historiek van deze plek, de vroegere zorgin-
stellingen die er gevestigd waren en hoe de 
campus werkt aan een nieuwe invulling rond 
welzijn. Tevens wordt het project ‘Health Cul-
tures’ gepresenteerd waarbij het ontstaan en de 
evolutie van de gezondheidssector wordt ge-
visualiseerd.

 Organisatie: 

Portavida welzijnscampus i.s.m. Universiteit 

Hasselt, LUCA School of Arts, OCMW

 Locatie: Gebouw Home

EEN TOEKOMST VOOR ERFGOED
Tentoonstelling

Een museum heeft als kerntaak zijn collectie 
een goede toekomst te geven. 

Aan de hand van enkele concrete voorbeelden 
tonen we het proces van behoud, beheer én 
restauratie. 

Heemkring Heidebloemke geeft tekst en uitleg 
over de beeldbank die hun erfgoed wereld-
kundig maakt en enkele erfgoedexperts staan 
klaar om zorgvragen van bezoekers, die hun 
erfgoedschatten mogen meebrengen, te beant-
woorden.

 Organisatie: 

Emile Van Dorenmuseum - Huis van 

landschap en kunst i.s.m. Heemkring 

Heidebloemke

emile.vandoren@genk.be 

www.emilevandorenmuseum.be

Contact Erfgoeddag: 089 65 38 24 

 Locatie

Emile Van Dorenmuseum - 

Huis van landschap en kunst

Henri Decleenestraat 21 - 3600 Genk

  Doorlopend open van 14:00 tot 18:00 

Gedeeltelijk toegankelijk voor 

rolstoelgebruikers

4

GENK
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Zie je graag de beiaardier aan het werk? Ben 
je benieuwd naar Genk vanuit de hoogte? Wil 
je zien hoe het Schumannorgel bespeeld wordt? 
Ontdek je met plezier de kerkschatten? 
Laat je dan verrassen tijdens een bezoek aan de 
Sint-Martinuskerk. En als je niet al die trappen 
kan doen, kan je op het gelijkvloers via een 
beeldscherm een kijkje nemen in de toren.

 Organisatie: 

Beiaard Genk (Dienst Cultuur Stad Genk) i.s.m. 

orgelwerkgroep

Contact Erfgoeddag: 0495 43 78 10

 Locatie

Sint Martinuskerk

Berglaan z/n - 3600 Genk

 Doorlopend te bezoeken van 14:00 tot 16:00.

Bezoek aan de beiaard en de toren 

om 14:00 en 15:00 (duur: 45 minuten)

Rondleiding in de kerk 

om 14:00 en 15:00 (duur: 45 minuten)

Gedeeltelijk toegankelijk voor 

rolstoelgebruikers

 Om de beiaard en de toren te bezoeken, is het

nodig 200 trappen te beklimmen. Voor wie dit 

niet kan, wordt een alternatief programma 

voorzien en kan via scherm het torenbezoek 

vanop de begane grond gevolgd worden.

MUZIKAAL SINT-MARTINUS: 

BEZOEK DE BEIAARD EN 

HET ORGEL LIVE OF VIA 

BEELDSCHERM

Rondleiding



 

MAAK KENNIS MET DE 
GESCHIEDENIS VAN TOERMALIEN
Tentoonstelling

Ontdek de geschiedenis van de voorgangers van het 
huidige woonzorgcentrum: rusthuizen Heiderust en 
Herfstvreugde aan de hand van een fototentoonstel-
ling. 

Ook kan je in Toermalien kennismaken met retro-
kapsels in de kapsalon. De vrijwilligerswerking stelt 
tevens haar werking en achtergrond voor.

 Organisatie: 

Woonzorgcentrum Toermalien

www.zoggenk.be

 Locatie: 

Woonzorgcentrum Toermalien 

JONG ERVAART OUD!
Demonstratie

Foto’s van vroeger brengen je naar de tijd van je 
grootouders. Je kan je ook verkleden met kleren van 
vroeger, zodat je lijkt weggelopen uit de tijd van toen. 
Tijdens een valparcours kan je ervaren hoe leven met 
een beperking is en zorgclowns Pien & Kadoo tonen 
hoe zij bewoners doen lachen met hun fratsen. En wil 
je ontdekken hoe samen met je oma en opa in de tuin 
plantjes te zaaien?

 Organisatie: 

Woonzorgcentrum Toermalien i.s.m. 

kinderdagverblijf emielendoortje

www.zoggenk.be

 Locatie: 

        Woonzorgcentrum Toermalien

 

HERBA SACRA: 

GA JE NEUS ACHTERNA EN 

VERTROUW EROP DAT JE BIJ DE NEUS 

GENOMEN WORDT!
Tentoonstelling

Wat roept de geur van een bepaald kruid bij jou op? 
Kom snuffelen aan de vele geurkastjes, waarin je 
naast een overweldigende geur informatie vindt over 
de geschiedenis, het medicinale en hedendaagse ge-
bruik van verschillende - ook uitheemse - kruiden. 
De expo voert je mee naar de geuren van vroeger en 
nu en laat je hun werking ontdekken.

 Organisatie: 

Créosa Aroma Experience 

info@creosa.be  - www.creosa.be

 Locatie: Gebouw Home

HERBA SACRA 
Interactieve lezing

Maak kennis met het rijke erfgoed aan kruidenkennis! 
Créosa neemt je mee op geur- en smaakreis. Geuren 
en kruiden worden immers steeds vaker ingezet in de 
zorgsector, in psychiatrische instellingen, rusthuizen 
en ziekenhuizen en kennis van vroeger wordt weer 
relevant. Tijdens de lezing kan je zelf ervaren door te 
ruiken en proeven welk effect kruiden hebben en hoe 
ze ingezet kunnen worden!

 Organisatie: 

Créosa Aroma experience 

info@creosa.be  - www.creosa.be

 Locatie: 

Vergaderzaal wzc Toermalien

  Lezing om 15:00 en om 17:00 (duur ca. 1 uur) 

Reserveren via 0475 31 23 92 

(maximaal 40 plaatsen per lezing)

THUISVERPLEGING VROEGER EN NU

Tentoonstelling

Het Wit-Gele Kruis bestaat in 2017 reeds 80 jaar en 
blijft continu inspelen op tal van maatschappelijke, 
demografische en medische evoluties. De provinciale 
afdeling in Limburg ontstond in 1964. Ontdek de his-
toriek van de vzw, de evolutie in de thuisverpleging 
en ontdek de verschillen tussen het zorgmateriaal dat 
vroeger werd gebruikt en de huidige hulpmiddelen.

 Organisatie: 

 Wit-Gele Kruis Limburg vzw 

 www.witgelekruis.be

 Locatie: 

 Wit-Gele Kruis Limburg

‘T KOSENHUISJE VROEGER EN NU
Tentoonstelling

Ontdek ‘t Kosenhuisje en zijn inspiratie: een strohut-
je uit de eerste helft van de 19e eeuw dat in het in-
terbellum geschonken werd aan de Commissie van 
Openbare Onderstand. Het huisje werd verschillende 
malen gerestaureerd maar verdween helaas voorgoed 
in 1993 na een allesverwoestende brand. 
Nu leeft het huisje en de geborgenheid ervan voort in 
de huidige dagopvang voor senioren.

 Organisatie: 

Dagzorgcentrum ’t Kosenhuisje

www.zoggenk.be 

 Locatie: 

Centrum voor Dagverzorging ‘t Kosenhuisje

Doorlopend open van 14:00 tot 16:00 

 Bezoekers kunnen de tentoonstelling bezichtigen 

maar ook actief deelnemen aan de activiteiten in de 

dagopvang en zo de werking zelf ervaren 

SALON SOUVENIR

Theatervoorstelling

Luister naar verhalen en herinneringen die door de 
eerste generatie worden verteld. De groep verhalen-
vertellers bestaat uit senioren die altijd in Genk ge-
woond hebben of van een andere origine die op een 
bepaalde leeftijd in Genk zijn komen wonen. Mensen 
vertellen hoe ze in hun dagelijkse leven omgaan met 
de verschillen in cultuur, taal en gewoonten. Boeien-
de verhalen met ‘zorg’ als insteek.

 Organisatie: 

Dienst Sociaal Welzijn Stad Genk 

www.genk.be/Leven_Welzijn/Nieuwsbrief_Sociaal_Welzijn 

 Locatie: Aula Wit-Gele Kruis Limburg

  Voorstelling van 13:45 tot 15:00 

        Reserveren via 089 65 43 72 

       (maximaal 80 plaatsen)

 Alle aanwezigen krijgen gratis het bij de voorstelling

horende boek mee naar huis!

ONDERSTEUNING AAN  VOLWASSENEN 

MET EEN BEPERKING, VROEGER EN NU

Tentoonstelling

Aan de hand van beeldmateriaal en getuigenissen 
schetsen we de evolutie in de ondersteuning aan vol-
wassenen met een verstandelijke beperking. Vandaag 
de dag staan variatie, aanbod op maat en creativiteit 
hoog in het vaandel van onze werking en tonen we 
aan de hand van beeldmateriaal en getuigenissen hoe 
dat geëvolueerd is.

 Organisatie: 

Tevona vzw  -   www.tevona.be

 Locatie: Wit-Gele Kruis Limburg

WASMANDEN VOL: 

STRIJKEN VROEGER EN NU
Demonstratie

Is de strijk er vaak te veel aan? In de Strijkwinkel 
weten ze daar wel raad mee! Ontdek vandaag hoe 
het strijken in de loop van de tijd evolueerde en hoe 
deze voor sommigen vervelende klus heel wat mak-
kelijker werd dankzij de technologische vooruitgang. 
Daarnaast laten we zien hoe we via de Strijkwinkel 
voor een alternatief zorgen voor mensen die moeilij-
ker toegang hebben tot de arbeidsmarkt.

 Organisatie: 

 Alternatief vzw - Strijkwinkel Genk 

 www.alternatiefvzw.be 

 Locatie: Strijkwinkel

VAN COO NAAR OCMW: NAAR EEN 

BREDERE WELZIJNSWERKING

Tentoonstelling

Het OCMW presenteert de evolutie in zijn werking. 
Maak kennis met de sociale dienst, test of jij kan 
rondkomen met een leefloon en ontdek wat het huis 
voor kinderrechten is. Ook wordt uit de doeken ge-
daan hoe het OCMW sinds zijn bestaan de zorg voor 
senioren op zich neemt.

 Organisatie: 

 OCMW Genk 

 www.ocmwgenk.be 

 Locatie: Gebouw Home

ZORGEN VOOR OUDEREN MET 

PSYCHISCHE PROBLEMEN: 
EEN HELE VOORUITGANG!?

Tentoonstelling

Vandaag de dag worden ouderen met psychische pro-
blemen en/of dementie sneller gediagnosticeerd en 
kan professionele hulpverlening worden voorzien. 
Vroeger werd er geen of minder snel een diagnose 
gesteld en werd er vaak in gezinsverband een oplos-
sing gevonden en opvang geregeld. We discussiëren 
over de voor- en nadelen van deze evolutie in de 
zorgverlening op basis van getuigenissen.

 Organisatie: 

vzw Menos 

www.menosgenk.be

 Locatie: Groep LITP

FAMILIEHULP VROEGER EN NU
Debat

We gaan in gesprek met een verzorgende in de thuis-
verpleging van vroeger en een verzorgende die van-
daag de dag via Familiehulp zorg op maat levert. 
We ontdekken zo de veranderingen en gelijkenissen. 
Deze getuigenissen worden aangevuld met een klei-
ne tentoonstelling over de geschiedenis en werking 
van Familiehulp.

 Organisatie: 

Familiehulp Genk 

www.familiehulp.be

 Locatie: Familiehulp

GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG 

VROEGER EN NU

Presentatie

Groep LITP, Limburgs Initiatief voor Therapie en 
integrale Personenzorg, en haar verschillende voor-
gangers kennen reeds een lange geschiedenis. Van-
daag presenteren zij met al hun ervaring de eigen 
ontstaansgeschiedenis en een overzicht van de ge-
schiedenis van de geestelijke gezondheidszorg in 
woord en beeld.

 Organisatie: 

 Groep LITP 

 www.litp.be 

 Locatie: Groep LITP

AL 20 JAAR ZORG MET VOLLE INZET!

Presentatie

Kom kennismaken met de groei van een zorginstel-
ling die ontstond uit twee grote maatschappelijke 
noden (aangepaste zorg voor ouderen, waardig ouder 
worden in de eigen omgeving - tewerkstelling voor 
kansengroepen, veelal laagopgeleide vrouwen). IN-Z 
bestond 20 jaar in 2016. Aan de hand van foto’s en 
getuigenissen blikken we terug.

 Organisatie: 

IN-Z vzw 

www.in-z.be

 Locatie: Wit-Gele Kruis Limburg

5
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Beringen 

1
Open Hart vzw – kerk van Brelaar

Deurnestraat 1

3583 Paal (Beringen)

T 0475 83 83 26 (Theo Vuegen)

Tentoonstelling door Kiosk Heemkunde Beringen-Paal:

De eerste stap naar de Paalse hemel!

2
WZC Ocura

Havenlaan 7

3582 Beringen 

T 0479 59 44 08 (Lily Peeters)

Tentoonstelling door Werkgroep Citévolk spreekt:

Van ziekenhuis van de mijn tot 

woonzorgcentrum (1958-2017)

3
Woon en Zorgcentrum Sporenpark

Terrilpark 1

3582 Beringen

T 0488 29 06 29 (Yücel Kahraman)

Tentoonstelling vanaf 13u door Unie van Turkse 

Verenigingen vzw:

Zorg voor de familie binnen de Turkse gemeenschap

4
Mijnmuseum

Koolmijnlaan 201

3582 Beringen

T 011 42 15 52 

Tentoonstelling: 

Wij helpen u tot genezing

Heusden-Zolder 

5
Tribune Circuit Zolder

Herderspad 33

3550 Heusden-Zolder

T 0486 15 70 64 (Gerda Mangelschots)

Tentoonstelling door Museumwerking Circuit Zolder:

Omloop van Terlaemen – de zorg voor de 

veiligheid van deelnemer en toeschouwer

6
Museum Woutershof

Dekenstraat 28

3550 Heusden-Zolder

T 0477 22 66 48 (Theo Houben) 

Tentoonstelling door Heemkundige Kring Zolder vzw:

‘Hand in hand’ De koolmijn als projectontwikkelaar 

en zorgverlener in de 20e eeuw

7
ZLDR Luchtfabriek, CeDuBo, 

CVO De Verdieping

Marktplein

3550 Heusden-Zolder

T 011 80 80 88

Workshops, expo’s en rondleidingen door de 

gemeente Heusden-Zolder ism Circuit Zolder, 

CC MUZE, sportdienst Heusden-Zolder, Dienst 

toerisme Heusden-Zolder, vzw Het Vervolg, 

Erfgoedcel Mijn-Erfgoed, CeDuBo, CVO, 

ZLDR Luchtfabriek, Kringwinkel West Limburg, 

Watt 17, Gros, Voice of Art, vzw MJO, Radio 2 

Limburg:

Mijn-Kracht

Houthalen-Helchteren 

8
Nieuw Administratief Centrum

Pastorijstraat 30

3530 Houthalen-Helchteren

T 011 49 20 97 

8.1

Vooraf reserveren voor presentatie door 

Erfgoedwerking Helchteren om 10u:

In een klein stationnetje…

8.2

Tentoonstelling door Geschied- en Heemkundige 

Kring De Klonkviool:

De Stationsstraat: vroeger en nu

9
Kapel Onze-Lieve-Vrouw van de Zavel

Stationsstraat z/n (ter hoogte van nr. 47)

3530 Houthalen-Helchteren

T 0495 40 25 69 (Vic Lijnen)

Om 15u rondleiding door Geschied- en 

Heemkundige Kring De Klonkviool:

Zorgen voor de kapel van de Zavel

10
Rijkswachtmuseum

Schutterijstraat 12

3530 Houthalen-Helchteren

T 011 52 19 75

Tentoonstelling: 

De politie, uw vriend!

Genk

11    
Sint-Martinuskerk

Berglaan z/n

3600 Genk

T 0495 43 78 10 (beiaardier)

Rondleidingen om 14u en 15u door de Beiaard van Genk:

Muzikaal Sint-Martinus: bezoek de beiaard en 

het orgel live of via beeldscherm!

12
Emile Van Dorenmuseum. Huis van landschap 

en kunst

Henri Decleenestraat 21

3600 Genk 

T 089 65 38 24 

Tentoonstelling vanaf 14u ism Heemkring Heidebloemke: 

Een toekomst voor erfgoed

Portavida Welzijnscampus

Weg naar As 58

3600 Genk

T 0472 81 81 13

Vanaf 13u30 diverse tentoonstellingen en 

demonstraties door organisaties op de site: WZC 

Toermalien, Dagzorgcentrum ’t Kosenhuisje, 

Wit-Gele Kruis Limburg vzw, Tevona vzw, OCMW 

Genk, vzw Menos, Familiehulp Genk, vzw IN-Z, 

Groep LITP en Alternatief vzw

Vooraf reserveren voor:

Interactieve lezing om 15u en 17u door 

Creosa Aroma Instituut: Herba Sacra 

Theatervoorstelling om 13u45 door Dienst 

Sociaal Welzijn Stad Genk: Salon Souvenir

As

13
Woonzorgcentrum Pallieter

Steenweg 191 - 3665 As

T 0476 78 67 56 (Vital Maesen)

Demonstratie vanaf 14u door Museum ‘t 

Mieleke: 

Herinneringen aan As

14
Schutterij St.-Sebastiaan As

Kantonnale Baan z/n

3665 As

T 0486 76 55 29 (Kris Dries)

Spektakel vanaf 14u: 

Koningschieten met het jenevervaatje van de 

marketentsters

15
Langers Lanz-Bulldogmuseum - Museum voor 

antieke tractoren, oude ambachten, stationaire 

motoren en landbouwmachines

Hoogstraat 277 – 3668 Niel-bij-As

T 0497 28 02 79 (Walter Langers)

Demonstratie: 

De toekomst van onze planeet is onze gezamenlijke zorg

Maasmechelen

16
Sint-Barbarazaal
Marie-Joséstraat 4
3630 Eisden (Maasmechelen)
T 089 76 00 07 (Rik Cops)
Tentoonstelling door Stichting Erfgoed Eisden en 
Vrienden van het Museum van de Mijnwerkerswoning: 
Verzorgd door de ‘charbonnage’ 

17
Grieks Cultureel Centrum 
Valkeniersstraat 21
3630 Maasmechelen
T 0496 72 51 57 (Foffi Mavrakis)
Demonstratie door Grieks Erfgoed Maasland vzw:
Grieks erfgoed, verzekerd van een mooie toekomst!

18
Wijkcentrum Opgrimbie 
Hoekstraat 1
3630 Opgrimbie (Maasmechelen)
T 0494 89 15 64 (Carlo Dubois)
Tentoonstelling door Heemkundige kring ‘t Oude 
Grimbiaca:
Opgrimbie zorgt voor onderwijs
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19
Landbouwmuseum De Nostalgie
Pastoor Goossenslaan 29
3630 Uikhoven (Maasmechelen)
T 0477 67 52 12 (Ivo Smeets)
Tentoonstelling: 
De handen uit de mouwen!

20
Parochiale kerk Sint-Christoffel 
Heirstraat 485
3630 Opgrimbie (Maasmechelen)
T 0473 31 70 83 (Leopold Crijns)
Tentoonstelling door Stichting Erfgoed Opgrimbie:
Zorgcentra in Opgrimbie: verleden, 
heden en toekomst

21
Sint-Joriskerk Boorsem 
Sint-Jorisstraat 2
3631 Boorsem (Maasmechelen)
T 089 77 54 89 (voorzitter kerkfabriek)
Tentoonstelling door Kerkfabriek Sint-Joris Boorsem:
Op ziekenbezoek, vroeger en nu

22
Sint-Niklaaskerk Uikhoven
Schoorstraat 11
3631 Uikhoven (Maasmechelen)
T 089 71 42 19 (Pastoor Piet Janssen) 
Tentoonstelling door Kerkfabriek Sint-Niklaas Uikhoven: 
Van ‘gevangenen bezoeken’ tot ‘eenzaamheid doorbreken’ 

23
Sint-Philomenakerk Kotem 
Grotestraat 289
3631 Kotem (Maasmechelen)
T 0477 49 17 59 (koster Edgard Simons) 
Tentoonstelling door Parochieteam Sint-Philomena Kotem:
Bidden voor de levenden en overledenen, 
als daad van groot geloof

24
Parochiekerk Proosterbos 
Pastoriestraat 2
3630 Maasmechelen
T 089 76 42 22 (dekenij Maasmechelen)
Tentoonstelling door Parochie Proosterbos:
De werken van barmhartigheid in 
glasramen en foto’s

25
Dekenale kerk Maasmechelen
Dokter Haubenlaan 32
3630 Maasmechelen
T 089 76 42 22 (dekenij Maasmechelen)
Tentoonstelling door Open Kerk Mechelen-aan-
de-Maas: 
‘De onwetenden onderrichten’: christelijk 
onderwijs in ons dorp
Demonstraties vanaf 13u30 door Atelier Tratteggio: 
Na 400 jaar zo goed als nieuw – restauratie van 
de antieke schilderijen

26
Parochiekerk Mariaheide 
Gouverneur H. Verwilghenlaan 50
3630 Maasmechelen
T 089 76 57 57 (Jean Gorissen, voorzitter parochieraad)
Tentoonstelling door Parochieraad Maagd der Armen:
‘Hongerigen spijzen, dorstigen laven en 
naakten kleden’: de Sint-Vincentiusvereniging

27
Parochiekerk Sint-Remigius Vucht 
Dorpsstraat 33
3630 Vucht (Maasmechelen)
T 0478 56 74 73 (Guillaume Vranken) 
Demonstratie door Heemkundige Kring Vochte: 
Historische paardenlijkwagens, 
spoedig in ere hersteld

28
Sint-Barbarakerk Eisden Tuinwijk
Kastanjelaan 26
3630 Eisden (Maasmechelen)
T 089 76 04 69 (pastoor Jan Braeken)
Tentoonstelling door Kerkfabriek Sint-Barbara 
Eisden Tuinwijk:
Zelfs het mooiste is niet goed genoeg. 
De gewaden voor de eredienst

29
Sint-Willibrorduskerk Eisden
Vrijthof 14
3630 Eisden (Maasmechelen)
0474 60 70 91 (parochieassistente
Zuster Mariani)
Tentoonstelling door 
Kerkfabriek Eiden-Dorp: 
‘Zorgen voor zieken’: 
de geschiedenis van rustoord Sint-Jan

30
Sint-Pieterskerk Leut
Sint-Pietersstraat 44
3630 Leut (Maasmechelen)
T 089 76 52 04 (Daniëlla Lauwers, 
parochiale werkgroep erfgoed)
Tentoonstelling door 
Kerkfabriek Sint-Pieter Leut: 
Over een kasteelheer 
die gewonde mijnwerkers opving

31
Parochiekerk Sint-Laurentius Meeswijk
Kerkplein 1
3630 Meeswijk (Maasmechelen)
T 0475 53 30 69 (Jos Op ’t Eyndt) 
Tentoonstelling door 
Kerkfabriek Sint-Laurentius Meeswijk:
‘De vreemdelingen herbergen’: 
christelijke inzet voor vluchtelingen
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AS

Museum ‘t Mieleke gaat op pad! Conservator 
en vrijwilligers van de Sint-Aldegondiskring 
gaan samen met bewoners en bezoekers van 
rusthuis Pallieter op zoek naar herinneringen 
aan en uit As. 

Dit doen ze door de mooiste stukken uit de 
collectie van het museum en een boeiende 
fotopresentatie met historische beelden uit As 
voor te stellen. 

Zo halen ze herinneringen op uit lang vervlogen 
tijden.

De ‘charbonnage’, ofwel de mijnmaatschappij, 
zorgde niet alleen voor haar mijnwerkers tij-
dens de werkuren, maar had de mijnwerker en 
zijn hele gezin onder haar hoede, tijdens werk- 
en privétijd. Unieke foto’s en objecten getui-
gen van de alomtegenwoordige invloed van de 
steenkoolmijn op de zorg in Eisden. Ontdek zo 
o.m. de geschiedenis van ‘het kinderheil’, de 
voorloper van het huidige Kind en Gezin.

 Organisatie: 

Organisatie: Museum ’t Mieleke i.s.m. 

Sint-Aldegondiskring As, Gemeentearchief As 

en woonzorgcentrum Pallieter As

vital-irene@skynet.be 

www.as.be/Vrije_Tijd/Toerisme/Musea_Monumenten/

Musea 

Contact Erfgoeddag: 0476 78 67 56

 Locatie

Woonzorgcentrum Pallieter

Steenweg 191 - 3665 As

  Doorlopend open van 14:00 tot 18:00 

Toegankelijk voor rolstoelgebruikers

 Eet- en drinkgelegenheid aanwezig

De collectie van ‘t Mieleke is na 

Erfgoeddag nog elke zondag van 

mei tot oktober te bezichtigen in het 

heemkundig museum ’t Mieleke 

(André Dumontlaan 17, 3665 As).

Zorg dragen voor de planeet, je hiervoor laten 
inspireren door het verleden en kinderen prik-
kelen met het nieuwe zwarte goud, het kool-
zaad. 

Dat is precies wat Walter Langers doet met zijn 
CO2-neutrale en zelfvoorzienende koolzaad-
mobiel. Hij toont op Erfgoeddag hoe oude tech-
nieken ook vandaag nog relevant zijn.

Tijdens het koning-
schieten heeft de 
schutterij extra aan-
dacht voor de marke-
tentsters. Een functie 
die ontstaan is in het 
leger en die de schut-
terij in stand houdt. 
Tijdens optochten 
dragen deze marke-
tentsters een vaatje 
en mandje bij zich 
en zorgen ze voor de 
schutters met brood 
en drank. Op Erf-
goeddag tappen de 
marketentsters voor 
bezoekers jenever uit 
hun heupvaatje.

 Organisatie: 

Langers Lanz-Bulldogmuseum i.s.m. 

Toerisme As 

langers-walter@hotmail.com 

http://www.as.be/Vrije_Tijd/Toerisme/

Musea_Monumenten/Musea 

Contact Erfgoeddag: 0497 28 02 79

 Locatie

Langers Lanz-Bulldogmuseum

Hoogstraat 277

3668 Niel-bij-As (As)

  Doorlopend open van 10:00 tot 18:00 

        Gedeeltelijk toegankelijk voor rolstoelgebruikers

 De vaste collectie is ook gratis te bezoeken!

Eet- en drinkgelegenheid aanwezig

 Organisatie: 

Schutterij Sint-Sebastiaan As vzw

www.schutterijas.be 

Contact Erfgoeddag: 0486 76 55 29

 Locatie

Schutterij  Sint-Sebastiaan As

Kantonnale Baan z/n

3665 As

  Doorlopend open van 14:00 tot 20:00 

Schietwedstrijd voor bezoekers en leden 

vanaf 14:00

Huldiging van de winnaars van het 

koningschieten met jenever 

omstreeks 18.30

Toegankelijk voor rolstoelgebruikers

 Eet- en drinkgelegenheid aanwezig

17
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MAASMECHELEN

 Organisatie: 

Stichting Erfgoed Eisden vzw

rik.cops@gmail.com 

www.stichtingerfgoedeisden.be 

Contact Erfgoeddag: 089 76 00 07

 Locatie

Sint-Barbarazaal

Marie Joséstraat 4

3630 Eisden (Maasmechelen)

  Doorlopend open van 10:00 tot 18:00 

Toegankelijk voor rolstoelgebruikers 

De expo vindt plaats in de lokalen van het 

voormalige Kinderheil!

 De tentoonstelling is reeds te bezoeken op 

zaterdag 22 april 2017 (vanaf 14:00). Van 

maandag tot en met woensdag 26 april is 

deze op afspraak toegankelijk voor scholen en 

verenigingen.

Eet- en drinkgelegenheid aanwezig in het 

nabijgelegen Casino

Wie kent de rembetika? Wie proefde er al eens 
kleftiko of soutzoukakia? In de Griekse cultuur 
schuilen heel wat religieuze gebruiken, ver-
halen, oude culinaire rituelen en traditionele 
Griekse dansen en muziek. 

De Griekse gemeenschap in Maasmechelen zet 
op Erfgoeddag haar beste beentje voor om zorg 
te dragen voor dit erfgoed en het verder uit te 
dragen naar de volgende generaties.

 Organisatie: 

vzw Grieks Erfgoed Maasland i.s.m. 

Dansgroep Ta Asteria, Kariatides

fmavrakis@hotmail.com 

Contact Erfgoeddag: 0496 72 51 57

 Locatie

Grieks Cultureel Centrum

Valkeniersstraat 21

3630 Maasmechelen

  Doorlopend open van 10:00 tot 18:00 

Toegankelijk voor rolstoelgebruikers

 Eet- en drinkgelegenheid aanwezig

HERINNERINGEN AAN AS 

Demonstratie

KONINGSCHIETEN MET HET JENEVERVAATJE  

VAN DE MARKETENTSTERS

Spektakel

DE TOEKOMST VAN ONZE PLANEET IS ONZE GEZAMENLIJKE ZORG

Demonstratie

Demonstratie
GRIEKS ERFGOED, VERZEKERD VAN EEN MOOIE TOEKOMST!

VERZORGD DOOR DE ‘CHARBONNAGE’

Tentoonstelling 



              

Ook dit jaar speelt De Nostalgie zijn rol als een van de publiekstrek-
kers op Erfgoeddag! Naast de oldtimers en de oude tractoren is er 
plaats voor enkele, bijna verdwenen, oude ambachten. Zo kan je een 
smid aan het werk zien en worden er bakstenen gebakken, zoals dit 
100 jaar geleden gebeurde. Ook de liefhebbers van pottenbakken en 
kantklossen komen aan hun trekken tijdens vele demonstraties.

 Organisatie: 

 Landbouwmuseum De Nostalgie i.s.m. diverse particulieren en 

verenigingen en de dienst Erfgoed van Maasmechelen

 ivo.smeets29@gmail.com 

 www.toerismemaasmechelen.be/WAT_TE_DOEN/

Bezienswaardigheden/Landbouwmuseum 

 Contact Erfgoeddag: 0477 67 52 12

 Locatie

 Landbouwmuseum De Nostalgie

 Pastoor Goossenslaan 33

 3630 Uihoven (Maasmechelen)

  Doorlopend open van 10:00 tot 18:00 

 Gedeeltelijk toegankelijk voor rolstoelgebruikers

 De vaste collectie is ook gratis te bezoeken!

 Eet- en drinkgelegenheid aanwezig

9
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Kom les volgen in het oude klaslokaaltje en kom zo meer te weten 
over het onderwijs in het kerkdorp door de jaren heen. 

Kom eens neuzen in oude lesboeken of leer schrijven met griffel en 
lei. Herken je jezelf, je ouders of grootouders op de talrijke foto’s?

 Organisatie: 

Heemkundige kring ‘t Oude Grimbiaca i.s.m. 

Scholengemeenschap Zonnewijzer en 

gemeentelijke dienst erfgoed

ford.rs200@gmail.com 

t-oude-grimbiaca.weebly.com 

Contact Erfgoeddag: 0494 89 15 64

 Locatie

Wijkcentrum Opgrimbie - Hoekstraat 1

3630 Opgrimbie (Maasmechelen)

  Doorlopend open van 10:00 tot 18:00 

         Toegankelijk voor rolstoelgebruikers

Tentoonstelling
OPGRIMBIE ZORGT VOOR ONDERWIJS

Tentoonstelling
DE HANDEN UIT DE MOUWEN!
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Een van de zeven werken van barmhartigheid is 
het ziekenbezoek. Maak kennis met drie dorps-
figuren: een thuisverpleegster avant-la-lettre, 
een zuster-verpleegster en een pastoor-kruiden-
dokter. 

Hun verhalen worden gekoppeld aan de huidige 
werking van Samana-Ziekenzorg. 

Je kan ook de oude kerkgewaden bewonderen, 
die met veel zorg in de kerk bewaard worden.

 Organisatie: 

Organisatie: Kerkfabriek Sint-Joris Boorsem 

i.s.m. Parochie Sint-Joris Boorsem en 

Samana-Ziekenzorg Boorsem

lucconaert@telenet.be 

Contact Erfgoeddag: 089 77 54 89

 Locatie

Sint-Joriskerk Boorsem - Sint-Jorisstraat 2

3631 Boorsem (Maasmechelen)

  Doorlopend open van 10:00 tot 18:00 

 Om 9:30 is de wekelijkse zondagsviering 

Toegankelijk voor rolstoelgebruikers

 Het parochiekerkenplan voor Maasmechelen 

en voor de kerk van Boorsem in het bijzonder 

worden ook toegelicht

Het 7e werk van barmhartigheid, ‘bidden voor 
de levenden en overledenen’, komt in Kotem 
uitgebreid aan bod. 

Er wordt gebeden voor de gezonde, de zieke en 
de overleden personen, in de kerk, thuis maar 
ook in de vele kapelletjes die Kotem rijk is. Een 
ploeg vrijwilligers is al een tijd in de weer om 
ze een voor een op te knappen. 

Op Erfgoeddag wordt het verhaal van elk van 
deze kapelletjes verteld.

 Organisatie: 

Parochieteam Sint-Philomena Kotem i.s.m. 

kerkfabriek Sint-Philomena Kotem

jos.ceyssens.kotem@skynet.be 

Contact Erfgoeddag: 0477 49 17 59

 Locatie

Sint-Philomenakerk Kotem

Grotestraat 289

3631 Kotem (Maasmechelen)

  Doorlopend open van 10:00 tot 18:00 

Om 15:00 wordt de fris opgeknapte “kapel 

van Sint-Antonius Abt en Sint-Gillis” in de 

Bampstraat opnieuw ingezegend

Toegankelijk voor rolstoelgebruikers

 Het parochiekerkenplan voor Maasmechelen 

en voor de kerk van Kotem in het bijzonder 

worden ook toegelicht
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Het 6e van de 7 lichamelijke werken van barm-
hartigheid, ‘gevangenen bevrijden’, krijgt een 
actuele invulling in de kerk van Uikhoven. 

We laten zien op welke wijze er in de parochie 
vandaag inspanningen gedaan worden om men-
sen uit de eenzaamheid te bevrijden.
Je kan bovendien tijdens Erfgoeddag uitzon-
derlijk het middeleeuwse houten beeld van pa-
troonheilige Sint-Niklaas bewonderen.

 Organisatie: 

Kerkfabriek Sint-Niklaas Uikhoven i.s.m. 

Wijkwerking OCMW Maasmechelen, 

parochie Uikhoven

pietjanssen@telenet.be 

Contact Erfgoeddag: 089 71 42 19

 Locatie

Sint-Niklaaskerk Uikhoven - Schoorstraat 11

3631 Uikhoven (Maasmechelen)

  Doorlopend open van 10:00 tot 18:00 

Om 10:45 vindt de zondagsviering plaats

Toegankelijk voor rolstoelgebruikers

 Het parochiekerkenplan voor Maasmechelen 

en voor de kerk van Uikhoven in het bijzonder 

worden ook toegelicht
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In 1965 ontwierp kunstenaar Rik Verhelst voor 
de moderne kerk van Proosterbos een reeks 
van zeven glasramen getiteld ‘De werken van 
barmhartigheid’. Met symbooltaal vertelt hij 
over deze typisch christelijke vertaling van 
‘zorg voor mensen’. Met deze glasramen krijg 
je een overzicht van de werken van barmhartig-
heid: 7 lichamelijke, 7 geestelijke en een 15e 
werk dat paus Franciscus toevoegde.

 Organisatie: 

 Parochie Proosterbos i.s.m.

  kerkfabriek Proosterbos

 dekenij.maasmechelen@telenet.be 

 Contact Erfgoeddag: 089 76 42 22

 Locatie

 Parochiekerk Proosterbos

 Pastoriestraat 2

 3630 Maasmechelen

  Doorlopend open van 10:00 tot 18:00 

 Toegankelijk voor rolstoelgebruikers

 Het parochiekerkenplan voor Maasmechelen 

en voor de kerk van Proosterbos in 

 het bijzonder worden ook toegelicht
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Opgrimbie staat sinds jaar en dag bekend als 
kerkdorp waar veel inspanningen gedaan wor-
den voor zorg voor de medemens. 

Vzw Mané en Stichting Erfgoed Opgrimbie 
slaan de handen in elkaar en werken samen een 
mooie expo uit over het ontstaan en huidige 
werking van de verschillende zorginstellingen. 
Daarnaast komt ook de geschiedenis van de 
voormalige zustergemeenschappen in Opgrim-
bie aan bod.

 Organisatie: 

Stichting Erfgoed Opgrimbie i.s.m. Mané vzw 

Opgrimbie, OPZ Rekem, Thuisverpleging/

Ziekenzorg Samana, Gemeentebestuur, 

Parochieraad, Kerkfabriek en andere 

zorginstellingen

erfgoed.opgrimbie@hotmail.com 

www.facebook.com/Stichting-Erfgoed-

Opgrimbie-Vroeger-en-Nu

Contact Erfgoeddag: 0474 77 05 08

 Locatie

Parochiekerk Sint-Kristoffel Opgrimbie

Heirstraat 485b

3630 Opgrimbie (Maasmechelen)

  Doorlopend open van 10:00 tot 18:00 

Toegankelijk voor rolstoelgebruikers

Zaterdag 22 april 2017 van 13:00 tot 17:00 

eveneens geopend

 Eet- en drinkgelegenheid aanwezig

Het parochiekerkenplan voor Maasmechelen 

en voor de kerk van Opgrimbie in het bijzonder 

worden ook toegelicht

ZORGCENTRA IN OPGRIMBIE:  

VERLEDEN, HEDEN EN TOEKOMST

Tentoonstelling

BIDDEN VOOR DE LEVENDEN EN OVERLEDENEN, 

ALS DAAD VAN GROOT GELOOF

Tentoonstelling

OP ZIEKENBEZOEK, VROEGER EN NU

Tentoonstelling

DE WERKEN VAN BARMHARTIGHEID IN GLASRAMEN EN FOTO’S

Tentoonstelling

VAN GEVANGENEN BEZOEKEN TOT EENZAAMHEID DOORBREKEN

Tentoonstelling



ERFGOEDDAG

   MIJNSTREEKIN
DE

Op Erfgoeddag in 2016 was er in de twaalf Maasmechelse 

parochiekerken een presentatie van mogelijke toekomstscenario’s 

in het kader van het kerkenonderzoek. Vanuit de resultaten van dit 

onderzoek is inmiddels het Parochiekerkenplan geschreven. Bij deze 

editie van Erfgoeddag zal in de twaalf kerken (locatie 20 tot 31) de 

inhoud van dit plan worden voorgesteld. Maasmechelen kiest voor het 

behoud van de twaalf parochiekerken en zoekt naar een breder gebruik. 

Maar er is in de kerken méér te zien dan de presentatie van het 

kerkenplan. De parochies willen ook iets vertellen over “zorg 

voor mensen”, een belangrijk onderwerp binnen de christelijke 

gemeenschap. De activiteiten worden gekaderd binnen “de werken 

van barmhartigheid”: de zeven lichamelijke en de zeven geestelijke. 

Vertrekpunt van dit verhaal is de kerk van Proosterbos, waar de zeven 

lichamelijke werken van barmhartigheid in glasramen zijn verbeeld. 

Een aantal parochies brengt bovendien een verhaal over “zorg voor 

erfgoed” uit hun patrimonium.

11
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De zorg voor het lichaam is belangrijk, maar 
eveneens de zorg voor de geest. 

Vanuit het werk van barmhartigheid “de onwe-
tenden onderrichten” komt de geschiedenis van 
het christelijk onderwijs in Mechelen-aan-de-
Maas aan bod. In het bijzonder wordt in de ten-
toonstelling toegespitst op de zusters van Maria 
Opdracht en het bisschoppelijk College.

 Organisatie: 

Open Kerk Mechelen-aan-de-Maas i.s.m. 

kerkfabriek Sint-Monulphus en Gondulfus; 

parochie Mechelen-aan-de-Maas; heemkring 

Oud-Mechelen

dekenij.maasmechelen@telenet.be 

www.openkerken.be 

Contact Erfgoeddag: 089 76 42 22

 Locatie

Dekenale kerk Maasmechelen 

Dokter Haubenlaan 32

3630 Maasmechelen

 Doorlopend open van 10:00 tot 18:00 

 Van 9:30 tot 11:00 is er de 

 parochiale Vormselviering 

 Demonstraties van 13.30 tot 18:00

 Toegankelijk voor rolstoelgebruikers

 Het parochiekerkenplan voor Maasmechelen  

en voor de Dekenale kerk in het bijzonder 

worden ook toegelicht

Atelier Tratteggio werkt dit jaar samen met de 
Dekenale kerk van Maasmechelen. 

Restaurator Brigitte Meuwis geeft tekst en uit-
leg bij de zorg en conservering of restauratie 
van zes schilderijen waarvan er reeds twee ge-
restaureerd werden. 

Het verschil tussen conservering en restauratie 
wordt besproken alsook het thema preventieve 
zorg. 

 Organisatie: 

 Atelier Tratteggio i.s.m. Kerkfabriek Sint-

Monulphus en Gondulphus, Parochie 

Mechelen-aan-de-Maas en Heemkring Oud-

Mechelen

 info@kunstrestauratie.be 

 www.kunstrestauratie.be 

 Contact Erfgoeddag: 089 76 42 22

 Locatie

 Dekenale kerk Maasmechelen

 Dokter Haubenlaan 32

 3630 Maasmechelen

  Doorlopend open van 10:00 tot 18:00 

 Van 9:30 tot 11:00 is er de parochiale 

Vormselviering 

 Demonstraties van 13.30 tot 18:00

 Toegankelijk voor rolstoelgebruikers

 Het parochiekerkenplan voor Maasmechelen 

en voor de Dekenale kerk in het bijzonder 

worden ook toegelicht

NA 400 JAAR ZO GOED ALS NIEUW:  

RESTAURATIE VAN DE ANTIEKE SCHILDERIJEN

Demonstratie

DE ONWETENDEN ONDERRICHTEN:  

CHRISTELIJK ONDERWIJS IN ONS DORP

Tentoonstelling
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In de kerk van Mariaheide staan de eerste drie 
werken van barmhartigheid in de kijker: honge-
rigen spijzen, dorstigen laven en naakten kle-
den. Vandaag zien we dit terug in de (lokale) 
werking van de Sint-Vincentiusvereniging en 
kijken we naar de groei van deze vereniging 
door de jaren heen. 

Ook de Poolse en Italiaanse gemeenschappen 
vertellen met foto’s over de plaats van ‘zorg’ in 
hun pastoraal.

 Organisatie: 

 Parochieraad Maagd der Armen 

i.s.m. Kerkfabriek Mariaheide en Sint-

Vincentiusvereniging Maasmechelen

 jean.gorissen1@telenet.be 

 Contact Erfgoeddag: 089 76 57 57

 Locatie

 Parochiekerk Mariaheide

 Gouverneur H. Verwilghenlaan 50

 3630 Maasmechelen

  Tentoonstelling doorlopend open 

 van 10:00 tot 18:00 

 Italiaanse viering om 11:00; 

 Poolse viering om 12:15

 Toegankelijk voor rolstoelgebruikers

 Het parochiekerkenplan voor Maasmechelen 

en voor de kerk van Mariaheide in het bijzon-

der worden ook toegelicht

HONGERIGEN SPIJZEN, DORSTIGEN LAVEN EN 

NAAKTEN KLEDEN

Tentoonstelling
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Wie weet er nog hoe een paardenlijkwagen 
eruitziet? In Vucht beschikt men nog over een 
authentiek historisch exemplaar dat weldra in 
ere zal hersteld worden door specialisten van 
het Karrenmuseum in Essen. 

Kom meer te weten over de geplande restaura-
tie en maak kennis met het werk van barmhar-
tigheid ‘zorg voor de overledenen’.

 Organisatie: 

 Heemkundige Kring Vochte i.s.m. 

Gemeentelijke Dienst Erfgoed van 

Maasmechelen, lokale Kerkfabriek en dekenaat 

Maasmechelen

 guillaumevranken@gmail.com 

 www.vochte.be 

 Contact Erfgoeddag: 0478 56 74 73

 Locatie

 Kerk van Vucht

 Dorpsstraat - 3630 Vucht (Maasmechelen)

  Doorlopend open van 10:00 tot 17:00 

 Toegankelijk voor rolstoelgebruikers

 Eet- en drinkgelegenheid aanwezig

 Het parochiekerkenplan voor Maasmechelen 

en voor de kerk van Vucht in het bijzonder 

worden ook toegelicht. Daarnaast zal er 

ook een kleine expo zijn over “zorg voor 

de overledenen” om de verschillende 

interpretaties van dit werk van barmhartigheid 

toe te lichten.

HISTORISCHE PAARDENLIJKWAGENS,  

SPOEDIG IN ERE HERSTELD

Demonstratie



ALLE ACTIVITEITEN OP ERFGOEDDAG ZIJN GRATIS TE BEZOEKEN!

Meer info:
Erfgoedcel Mijn-Erfgoed
E. Coppéelaan 87
3600 Genk
+32 89 81 14 12
info@mijnerfgoed.be 
www.mijnerfgoed.be 

Erfgoeddag is een initiatief van FARO, Vlaams steunpunt voor
cultureel erfgoed vzw, in samenwerking met de erfgoedgemeenschappen in
Vlaanderen en Brussel - www.erfgoeddag.be

Deze brochure werd uitgegeven ter gelegenheid van Erfgoeddag op 23 april 2017 in opdracht van Erfgoedcel Mijn-Erfgoed
Redactie: Erfgoedcel Mijn-Erfgoed   

Vormgeving & druk: 
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In de indrukwekkende kerk van Eisden-Tuin-
wijk staan de kerkelijke historische gewaden 
centraal. 
De gewaden voor de liturgie werden met bij-
zonder veel zorg en aandacht vervaardigd, deze 
in goede staat bewaren en behouden vergt veel 
inzet van de kerkfabriek. 

Dankzij deze zorg zijn ze vandaag in al hun 
pracht te aanschouwen.

 Organisatie: 

Kerkfabriek Sint-Barbara Eisden-Tuinwijk

javers@telenet.be 

Contact Erfgoeddag: 089 76 04 69

 Locatie

Kerk Eisden-Tuinwijk

Kastanjelaan 26

3630 Eisden (Maasmechelen)

  Doorlopend open van 10:00 tot 18:00 

Om 10:30 vindt de Zondagsviering plaats

Toegankelijk voor rolstoelgebruikers

 Het parochiekerkenplan voor Maasmechelen 

en voor de Sint-Barbarakerk in het bijzonder 

worden ook toegelicht

Wie kent nog de afwisselende geschiedenis van 
het kasteel van Leut? Kasteelheer Vilain XIIII 
verkocht het pand in 1920 aan de Kolenmijnen 
Limburg-Maas om er gekwetste mijnwerkers te 
verzorgen. 

Bij de sluiting van de mijn in 1987 begon hier 
een nieuw hoofdstuk: voortaan werden senio-
ren verzorgd in het rust-en verzorgingstehuis. 
Ook het verhaal van het gerestaureerde orgel uit 
1879 komt aan bod.

 Organisatie: 

Kerkfabriek Sint-Pieter Leut i.s.m. 

Parochieteam Leut

daniella.lauwers@gmail.com 

Contact Erfgoeddag: 089 76 52 04

 Locatie

Sint-Pieterskerk Leut

Sint-Pietersstraat 44 - 3630 Leut 

(Maasmechelen)

  Doorlopend open van 10:00 tot 18:00 

Om 10:00 is er de Zondagsviering

Toegankelijk voor rolstoelgebruikers

 Het parochiekerkenplan voor Maasmechelen 

en voor de kerk van Leut in het bijzonder 

worden ook toegelicht

“ZELFS HET MOOISTE IS NIET GOED GENOEG.  

DE GEWADEN VOOR DE EREDIENST”

Tentoonstelling

OVER EEN KASTEELHEER DIE GEWONDE  

MIJNWERKERS OPVING

Tentoonstelling

3129

Vanuit 2 werken van barmhartigheid, “bidden 
voor de levenden en overledenen” en “zorgen 
voor zieken” worden verbanden met het actuele 
“zorgen voor de medemens” gelegd. 

Zo komen we meer te weten over de geschie-
denis van het OCMW rustoord Sint-Jan. Ook 
worden enkele pas gerestaureerde heiligenbeel-
den in de kijker geplaatst! 

 Organisatie: 

Kerkfabriek Eisden-Dorp i.s.m. parochieraad 

Eisden-Dorp

mj.brabants@hotmail.com 

Contact Erfgoeddag: 0474 60 70 91

 Locatie

Sint-Willibrorduskerk Eisden

Vrijthof 14

3630 Maasmechelen

  Doorlopend open van 10:00 tot 18:00 

Toegankelijk voor rolstoelgebruikers

 Het parochiekerkenplan voor Maasmechelen

en voor de kerk van Eisden-dorp in het 

bijzonder worden ook toegelicht

Hier staat het 4e werk van barmhartigheid, ‘de 
vreemdelingen herbergen’, en diens heden-
daagse vertaling naar de inzet van christenen 
voor de vluchtelingen, centraal. Ook wordt de 
geschiedenis van het orgel verteld, en worden 
de restauratieplannen ervan toegelicht. Je krijgt 
er als extraatje een expo over de beroepsrenners 
Jos Op ‘t Eynde en Michel Jacqmin bovenop.

 Organisatie: 

Kerkfabriek Sint-Laurentius Meeswijk i.s.m. 

Parochie Meeswijk

jopheteyndt@gmail.com 

Contact Erfgoeddag: 0475 53 30 69

 Locatie

Parochiekerk Meeswijk

Kerkplein 1

3630 Meeswijk (Maasmechelen)

  Doorlopend open van 10:00 tot 18:00 

Toegankelijk voor rolstoelgebruikers

 Het parochiekerkenplan voor Maasmechelen 

en voor de kerk van Meeswijk in het bijzonder 

worden ook toegelicht

ZORGEN VOOR ZIEKEN:  

DE GESCHIEDENIS VAN RUSTOORD SINT-JAN

Tentoonstelling

DE VREEMDELINGEN HERBERGEN:  

CHRISTELIJKE INZET VOOR VLUCHTELINGEN

Tentoonstelling
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