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“U zult ongetwijfeld merken dat 

erfgoedwerk zowel uw hoofd als handen aanspreekt. 

Ik wens het u van harte toe!”

-  Sven Gatz, Vlaams Minister van Cultuur, Jeugd, Media en Brussel

Kom het cultureel erfgoed in de 

Mijnstreek gratis ontdekken! 

Verenigingen en gemeenten steken op 

Erfgoeddag de handen uit de mouwen 

en presenteren hoe rijk en divers het 

erfgoed in onze streek is aan de hand van 

tentoonstellingen, rondleidingen, workshops en 

demonstraties. Je bent van harte welkom!

Noteer alvast zondag 28 april in je agenda! 

‘Hoe maakt u het?’ is het centrale thema 

van deze Erfgoeddag. Het gaat dan over 

vakmanschap en ambachtelijkheid en dat 

resulteert in een heleboel boeiende workshops 

en demonstraties. Sinds 2008 coördineert 

Erfgoedcel Mijn-Erfgoed de activiteiten in de 

6 voormalige mijngemeenten, As, Beringen, 

Genk, Heusden-Zolder, Houthalen-Helchteren 

en Maasmechelen. Deze editie zijn er 25 

activiteiten op 20 verschillende locaties, voor 

elk wat wils en keuze genoeg dus! Activiteiten 

voor de jongere liefhebbers werden aangeduid 

met het vlieg-label.

Ontdek het volledige overzicht in dit handige 

krantje mét kaart of op onze Facebookpagina  

www.facebook.com/ErfgoedcelMijnErfgoed.

Twee weken eerder, op 14 april ben je ook 

al van harte welkom op onze educatieve 

daguitstap met als thema ‘E314, verbinder of 

verbreker?’. Laat je die dag vervoeren door de 

rijke geschiedenis van deze Europese weg en 

kom alles te weten over thema’s als ecologie 

en mobiliteit. Het campagnebeeld vind je op 

de achterzijde van deze brochure, alle info over 

de activiteiten kan je terugvinden via: www.

erfgoedcelmijnerfgoed.be/E314.

De maand april biedt dus een uitgelezen kans 

om kennis te maken met de soms onbekende, 

maar ongekend boeiende lokale geschiedenis 

in onze regio. Ook wordt zichtbaar hoeveel 

mensen zich vrijwillig inzetten, laat je dus 

niet kennen en duik ook in ons verrassende 

erfgoed!

Alvast veel plezier gewenst en tot dan!

Erfgoedcel Mijn-Erfgoed

Beringen • Heusden-Zolder • Houthalen-Helchteren • Genk • As • Maasmechelen

www.erfgoeddag.be
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 Organisatie 

 Mijnmuseum Beringen

 info@mijnmuseum.be 

 www.mijnmuseum.be 

 Contact Erfgoeddag: 011 42 15 52

 Locatie

 Mijnmuseum Beringen

 Koolmijnlaan 201

 3582 Beringen

 Doorlopend open van 10:00 tot 17:00  

 Gedeeltelijk toegankelijk voor  

 rolstoelgebruikers

 De vaste collectie is ook gratis  

 te bezoeken, met uitzondering  

 van een bezoek aan de   

 ondergrondsimulatie

 Eet- en drinkgelegenheid aanwezig

Mijnwerkers hebben een tot de 

verbeelding sprekend beroep. Maar 

‘de mijnwerker’ bestaat niet. Het is 

een verzamelnaam voor iedereen 

die in de mijn werkt: kolenhouwers, 

kabelvlechters, buizenhangers en zelfs 

rattenverdelgers. En sommige jobs 

zijn best vreemd: wat deden rovers en 

schietmeesters in de mijn? Foto’s van 

specifieke beroepen tonen je de variatie 

van het mijnwerkersberoep.

WERKEN IN DE MIJN, EEN VAK APART
Tentoonstelling

CAMERA OBSCURA: FOTOGRAFIE EN BEELDVORMING 
Tentoonstelling

BERINGEN
An Moons
Schepen van cultuur, erfgoed, onderwijs en dorpenbeleid

“Al eeuwen zijn vakmensen gedreven door technische kennis 

en kunde. Ook in de mijnindustrie. Met Erfgoeddag laten we 

jou graag kennismaken met dit bijzonder vakmanschap. Zo 

hopen we dit immaterieel erfgoed levend te houden en door 

te geven aan jongere generaties.”

Marleen Hoydonckx
Schepen van cultuur, bibliotheek, toerisme en evenementen, basiseducatie, basisonderwijs, 

academie en CVO

“In Heusden-Zolder “maken” we weer een krachtige 

erfgoedverbinding met alle partners van Mijn-Kracht en het 

Woutershof.”

HEUSDEN- 
ZOLDER

 Organisatie 

 Heemkundige Kring Zolder vzw

 theo.houben3@telenet.be 

 www.museum-woutershof-  

 heusden-zolder.be 

 Contact Erfgoeddag: 

 0477 22 66 48

 Locatie

 Museum Woutershof

 Dekenstraat 28

 3550 Heusden-Zolder

Beleef samen met ons de geschiedenis van de fotografie. Je ziet hoe de 

fotocamera en het bijhorend vakmanschap in de loop der jaren evolueerden, 

en verneemt meer over de verschillende mogelijkheden om afdrukken te 

maken. Speciaal voor de gelegenheid stelden we een mooie tentoonstelling 

samen met historische camera’s en foto’s uit onze eigen collectie en uit tal van 

privécollecties. 

 Doorlopend open van 10:00 tot 18:00 

 Gedeeltelijk toegankelijk voor  

 rolstoelgebruikers. 

 De vaste collectie is ook gratis te  

 bezoeken! De tentoonstelling is na  

 Erfgoeddag tot 27 oktober 2019 nog  

 elke zondag te bezoeken van 14:00  

 tot 17:00. 

 Eet- en/of drinkgelegenheid   

 aanwezig
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MIJN-KRACHT – INDUSTRIAL CARAVAN TOUR
Workshop

 Organisatie

 CC Muze i.s.m. gemeente Heusden- 

 Zolder, Stebo (Inducult2.0),   

 reuzengildes, toerisme, CVO De  

 Verdieping, Kringwinkel 

 Reset en Het Vervolg

 www.mijn-kracht.be

 Contact Erfgoeddag: 

 011 80 83 42

Mogen we je voorstellen ... festival Mijn-Kracht. In het prachtige kader van de 

mijnarchitectuur kan je genieten van een reeks expo’s, foodtrucks, attracties, 

straattheater, concerten en streekproducten. De Industrial Caravan Tour toont je 

bovendien een sterk staaltje industrieel vakmanschap en laat je alle geheimen van 

het smeden ontdekken. Misschien steek je zelf wel de handen uit de mouwen?

ONTDEK HOE REUZEN GEMAAKT WORDEN!
Workshop

Heusden-Zolder is ‘Reuzenvriendelijke gemeente’ en telt maar liefst 7 reuzen. 

Tijdens MIJN-KRACHT staat ook dit prachtige immaterieel erfgoed centraal en leer 

je de reuzen en hun verhaal kennen. Kom ook ontdekken hoe zo een reus gebouwd 

wordt en ga zelf aan de slag! Zaal onderdek wordt helemaal ingepalmd door de 

reuzen waar ook de reuzenfanfare ‘Het zootje ongeregeld’ voor fijne muziek zorgt. 

 Locatie

 ZLDR Luchtfabriek

 Marktplein 5

 3550 Heusden-Zolder

 Workshop van 14:00 tot 18:00

 Toegankelijk voor rolstoelgebruikers

 Eet- en drinkgelegenheid aanwezig

Zoek jij mee naar onze reuzen?

Op zondag 21 juli toveren we 

Domein Bovy om tot 

reuzendomein.

Een spannende speurtocht leidt je naar grote reuzevrienden 

en leert je alles over hun geschiedenis.

Voor wie? Aan de speurtocht kunnen kinderen tot 12 jaar 

deelnemen. De reuzen bekijken mag iedereen.

Waar? Domein Bovy, Galgeneinde 22 in Heusden-Zolder.

Wanneer? Zondag 21 juli van 11 tot 16 uur.

Breng ook je eigen picknick mee en eet reuzegezellig 

tussen onze reuzen!

Deelnemen is gratis, vooraf inschrijven is niet nodig. 

Een organisatie van gemeente Heusden-Zolder i.s.m. 

Reuzen in Vlaanderen, afdeling Limburg.

Meer info via toerisme@heusden-zolder.be of 011 80 80 88

REUZEn!
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 Organisatie 

 Reuzen in Vlaanderen, afdeling 

 Limburg i.s.m. reuzengilden   

 Heusden-Zolder 

 en de gemeente 

 www.reuzeninvlaanderen.be

 Contact Erfgoeddag: 

 0496 52 28 95

 Locatie

 Zaal onderdek ZLDR Luchtfabriek

 Workshop van 14:00 tot 18:00

 Gedeeltelijk toegankelijk voor  

 rolstoelgebruikers

 Eet- en/of drinkgelegenheid aanwezig

Kan je maar geen genoeg krijgen van 

reuzenerfgoed?



  

 Doorlopend open van 14:00 

 tot 18:00 

 Toegankelijk voor    

 rolstoelgebruikers. 

 Eet- en drinkgelegenheid 

 aanwezig. Op Erfgoeddag stelt  

 de heemkundige kring een   

 brochure voor die alle inhoudelijke  

 informatie van deze activiteit   

 samenvat. De tentoonstelling  

 is na Erfgoeddag te bezoeken elke  

 dinsdag van 9:00 tot 12:00.

ERFGOEDDAG
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MEESTER, HOE MAAKT U HET?
Tentoonstelling en lezing

We kunnen het ons nu bijna niet 

meer voorstellen, maar in een tijd 

zonder Smart Board, met klassen 

tot wel 50 leerlingen en met lessen 

op zaterdag getuigden onderwijzers 

en onderwijzeressen van echt 

vakmanschap. 

Met wat geluk was er wat educatief 

materiaal beschikbaar om de 

leerlingen te onderrichten. Ontdek 

een unieke collectie oprolbare 

prenten en andere in onbruik 

geraakte leermiddelen. 

 Organisatie 

 Erfgoedwerking Helchteren

 Contact Erfgoeddag: 011 52 14 55

 Locatie

 Ontmoetingscentrum De    

 Roepsteen 

 Sint-Trudoplein 12

 3530 Houthalen-Helchteren

 Doorlopend open van 10:00 tot   

 17:00. Lezing om 14:00

 Toegankelijk voor     

 rolstoelgebruikers

 Eet- en/of drinkgelegenheid aanwezig
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HOUTHALEN-
HELCHTEREN

Hanne Kellens
Schepen van cultuur (bibliotheek, cultuurcentrum Casino), jeugd en erfgoed

“Het is mooi om te zien hoe erfgoed leeft in onze gemeente; 

de altijd aanwezige schachtbokken die waken over ons cen-

trum, de Sint-Martinuskerk die op de eerste lentedagen baadt 

in de zon, Hoeve Mieneke dat terug tot haar authentieke zelve 

wordt gebracht en je meeneemt in een nostalgische reis naar 

vroeger, de dialectspreuken van de Heemkring die steeds tot 

lachen brengen… Erfgoed schuilt achter vele hoekjes en kant-

jes, het is aan ons om het nóg meer in de verf te zetten!”

HOE MAAKT U HET? ZO (H)EERLIJK LEKKER! 
Markt

De tuin van de Pastorij wordt voor één dag omgedoopt tot ‘In den soeten 

inval’, naar een oude taveerne uit Houthalen. Het vat goed samen waar de 

gemeente eeuwenlang bekend om stond: de productie van honing, bier 

en jenever. Op de markt kan je proeven van deze en andere ambachtelijke 

streekeigen producten. En als klap op de vuurpijl ontdek je in een 

boeiende expo nog meer weetjes!

 Organisatie 

 Geschied- en Heemkundige   

 Kring De Klonkviool i.s.m. o.m.  

 Com Pani, De Winning, Toerisme  

 Houthalen-Helchteren, Gemeente  

 Houthalen-Helchteren,  

 Mangelmoes

 heemkring@houthalen-helchteren.be 

 www.heemkring-houthalen.be  

 Contact Erfgoeddag:  

 0495 40 25 69

 Locatie

 Oude Pastorij, Pastorijstraat 13

 3530 Houthalen-Helchteren

 Organisatie

 Gemeentebestuur Houthalen- 

 Helchteren i.s.m. Cultuurcentrum  

 Casino, RIMO Limburg, Academie  

 Beeldende Kunsten Heusden-Zolder  

 en Jeugdwelzijnswerk Meulenberg

 cultuurenjeugd@houthalen-  

 helchteren.be 

 www.houthalen-helchteren.be 

 Contact Erfgoeddag: 0497 410 405

INTERNATIONAAL KINDERFEEST: OUDE TECHNIEKEN
Workshops

Het Internationaal Kinderfeest is gratis en voor kinderen van 6-12 jaar. Een dag vol 

buitenspelen, springkastelen, koekjes bakken en workshops. Dit jaar focussen de 

workshops op oude technieken. Kalligrafie: zet je eerste stappen in de kunst van het 

schoonschrift. Macramé: knoop je eigen armband of sleutelhanger.

 Locatie

 Cultuurcentrum Casino 

 Varenstraat 22a

 3530 Houthalen-Helchteren

  Doorlopend open van 13:00 tot 17:00

 Toegankelijk voor rolstoelgebruikers

 Eet- en drinkgelegenheid aanwezig
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Tekening van 

Steven Wilsens, 

in het boek:

Twee eeuwen 

Houthalen, 

Lode Franssens, 

2010.
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 Organisatie

 Kerkbestuur Sint-Martinus   

 Houthalen-centrum i.s.m. diverse  

 experts, restauratievakmannen 

 en -vrouwen

 joskellens@hotmail.com 

 Contact Erfgoeddag: 011 52 69 99

 Locatie

 Sint-Martinuskerk

 Dorpsstraat 48

 3530 Houthalen-Helchteren

 Doorlopend open van 13:30 tot 17:00  

 Gedeeltelijk toegankelijk voor  

 rolstoelgebruikers

  Het overgrote deel van de activiteit  

 vindt plaats op het gelijkvloers. Het  

 glasraam op het doksaal kan enkel  

 bereikt worden via een wenteltrap.

‘IN GODSNAAM’... HOE MAAKT U HET?
Expertenbeurs

Een kapot glasraam, een heiligenbeeld vol houtworm, een uniek Le Picard-

orgel ... Waarom sleept de restauratie zo lang aan? Objecten met culturele en 

historische waarde vragen om specifieke restauratietechnieken om alles terug in 

de ‘oorspronkelijke’ staat te herstellen. Nieuwsgierig? Kom kennismaken met de 

experts die je graag uitleggen hoe ze te werk gaan!

IN
DE
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GENK
Anniek Nagels
Schepen van talentontwikkeling, samenleven en cultuur

“De kracht van erfgoed – evenals kunst bijvoorbeeld - is dat 

het een enorm potentieel heeft om te verbinden. Een ge-

deelde (kunst)geschiedenis brengt mensen en verenigingen 

samen, en brengt dialoog op gang.”

 Organisatie

 Beiaard Genk i.s.m. Dienst Cultuur  

 Stad Genk

 beiaard.genk@gmail.com 

 www.facebook.com/beiaardgenk 

 Contact Erfgoeddag: 0495 43 78 10

 Locatie

 Sint Martinuskerk

 Berglaan z/n

 3600 Genk

In Genk zijn bijna alle activiteiten op Erfgoeddag op loopafstand te bereiken! Wandel 

bijvoorbeeld via de kerk van Bret-Gelieren naar het Emile Van Dorenmuseum naar 

The Gallery en zo naar de beiaard in de Sint-Martinuskerk!

BEIAARDIER, EEN VAK APART?
Demonstratie

Laat je onderdompelen in de magische wereld van een groots instrument. We geven 

een antwoord op je vragen over het klokkengieten, het stemmen van klokken, de 

installatie van een beiaard en het beiaardspel. Bovendien kan je de toren beklimmen 

en de beiaardier in actie zien op 52 meter hoogte.

 Rondleidingen om 14:00 en 15:00

 Toegankelijk voor rolstoelgebruikers

 Toegang via de hoofdingang van de  

 kerk, via het Noël Bijnensplein. 

 De beiaard en toren zijn enkel  

 toegankelijk via trappen. Het   

 luisteren naar de beiaard kan vanop  

 het kerkplein. 



BERINGEN
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Mijnmuseum Beringen
Koolmijnlaan 201

3582 Beringen

T 011 42 15 52 
Tentoonstelling:  
Werken in de mijn, 
een vak apart

HEUSDEN-ZOLDER

2

Museum Woutershof
Dekenstraat 28

3550 Heusden-Zolder

T 0477 22 66 48 (Theo Houben)
Tentoonstelling door Heemkundige 

Kring Zolder vzw: 

Camera Obscura: fotografie en 
beeldvorming

3

ZLDR Luchtfabriek
Marktplein 5

3550 Heusden-Zolder

T 011 80 83 42

Workshop vanaf 14u door de 

gemeente Heusden-Zolder en Stebo:

Mijn-Kracht – Industrial 
Caravan Tour

Workshop vanaf 14u door Reuzen in 

Vlaanderen, afdeling Limburg 

T 0496 52 28 95

Ontdek hoe reuzen gemaakt 
worden!  

HOUTHALEN-
HELCHTEREN 

4

Cultuurcentrum Casino
Varenstraat 22a

3530 Houthalen-Helchteren

T 011 49 22 90
Workshops vanaf 14u door 

Gemeentebestuur Houthalen-

Helchteren:
Internationaal Kinderfeest: 
oude technieken

5

Oude Pastorij
Pastorijstraat 13

3530 Houthalen-Helchteren

T 0495 40 25 69 (Vic Lijnen)
Markt vanaf 14u door Geschied- en 

Heemkundige Kring De Klonkviool:

Hoe maakt u het? Zo (h)eerlijk 
lekker!

6

Ontmoetingscentrum De 
Roepsteen
Sint-Trudoplein 12

3530 Houthalen-Helchteren

T 011 52 14 55
Tentoonstelling vanaf 10u en lezing 

om 14u door erfgoedwerking 

Helchteren:
Meester, hoe maakt u het?

7

Sint-Martinuskerk Houthalen
Dorpsstraat 48

3530 Houthalen-Helchteren

T 011 52 69 99
Expertenbeurs vanaf 13u30 door 

Kerkbestuur Sint-Martinus Houthalen-

centrum:
‘In godsnaam’ … Hoe maakt u 
het? 

GENK

8  

Sint-Martinuskerk Genk
Berglaan z/n

3600 Genk

T 0495 43 78 10 (beiaardier)
Demonstraties om 14u en 15u door 

de Beiaard van Genk:

Beiaardier, een vak apart?

9  

Onze-Lieve-Vrouw van 
Fatima-kerk, 
Bret-Gelieren
Piehpelplein zn

3600 Genk 

T 0473 77 38 31 (Pastoor Tjeu)

Vanaf 14u:

Tentoonstelling en workshops: 

Hoe maakt u… batik?

Demonstratie: 

Hoe maakt u… glas in lood?

Demonstratie van 14 tot 15u door 

Créosa: 

Peterseliewijn maken volgens 
een recept van Hildegarde von 
Bingen

Vooraf reserveren voor lezing om 

15u30 door Créosa: 

Heilige kruiden

10

Emile Van Dorenmuseum. 
Henri Decleenestraat 21

3600 Genk 

T 089 65 38 24

Rondleidingen om 14:30, 15:30 en 

16:30:

Edmond Verstraeten: schilder van 
licht en landschap

Demonstratie vanaf 14u:
Hoe maakt landschapsschilder 
Stefaan Vermeulen het?

11

Openluchtmuseum Bokrijk
Bokrijklaan 1

3600 Genk

T 011 26 53 00
Vooraf reserveren voor rondleiding 

om 10u:

Op zoek naar vakmanschap

2
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Museum ’t Mieleke
André Dumontlaan 17

3665 As

T 0479 30 85 04 (Vital Maesen)
Demonstratie vanaf 14u: 

De conservator demonstreert!

13

Langers Lanz-Bulldogmuseum - 
Hoogstraat 277

3668 Niel-bij-As

T 0497 28 02 79 (Walter Langers)
Demonstratie: 

De koolzaadmobiel maakt het 
zelf!

14

Schutterij Sint-Sebastiaan As 
Kantonnale Baan zn

3665 As

T 0486 76 55 29 (Kris Dries) 

Spektakel vanaf 14u:

Schieten met de handgemaakte 
Limburgse buks

MAASMECHELEN

15

Sint-Barbarazaal
Marie Joséestraat zn

3630 Eisden-Tuinwijk 

(Maasmechelen)

T 0470 27 84 27 (Jan Kohlbacher)
Tentoonstelling door Stichting Erfgoed 

Eisden vzw: 

Het vroegere borduurwerk van 
de huisvrouw

16

Sint-Willibrorduskerk
Vrijthof 2

3630 Eisden-Dorp 

(Maasmechelen)

T 0470 27 84 27 (Jan Kohlbacher)
Tentoonstelling door Stichting Erfgoed 

Eisden vzw: 

In het spoor van de 
brikkenbakkers

17

Parochiekerk Vucht
Dorpsstraat zn

3630 Vucht (Maasmechelen)

T 0478 56 74 73 (Guillaume 

Vranken) 
Tentoonstelling vanaf 13u door 

Heemkundige Kring Vochte: 

Restauratie van 
paardenlijkwagens

18

Wijkcentrum Opgrimbie 
Hoekstraat 10

3630 Opgrimbie (Maasmechelen)

T 0494 89 15 64 (Carlo Dubois)
Tentoonstelling door Heemkundige 

kring ‘t Oude Grimbiaca:

Opgrimbie heeft een hobby

19

Sint-Niklaaskerk Uikhoven
Schoorstraat 11

3631 Uikhoven (Maasmechelen)

T 0478 31 57 47
Demonstraties vanaf 14u door 

Kijkkerk Uikhoven: 

Vlechtwerk

20

Landbouwmuseum De 
Nostalgie
Pastoor Goossenslaan 29

3630 Uikhoven (Maasmechelen)

T 0477 67 52 12 (Ivo Smeets)
Demonstraties: 

Ontdek ambachten van weleer

20
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PETERSELIEWIJN MAKEN VOLGENS EEN RECEPT VAN  

HILDEGARDE VON BINGEN
Demonstratie

De rituelen tijdens een kerkdienst laten een fascinerende mengeling zien van 

enerzijds christelijke elementen en anderzijds eerder magische elementen, zoals 

bijvoorbeeld het gebruik van kruiden. Kom naar de demonstratie en ontdek de 

invloed van kruiden op tradities, geloof en bijgeloof in de samenleving. Leer 

peterseliewijn maken naar oud recept, heilzaam voor lichaam en geest!

 Organisatie 

 Créosa Aroma experience i.s.m. Dienst Cultuur Stad Genk en Parochie   

 Onze-Lieve-Vrouw van Fatima, Bret-Gelieren 

 www.creosa.be 

  Demonstratie van 14:00 tot 15:00

HEILIGE KRUIDEN
Lezing

Ontdek in deze interactieve lezing de invloed van kruiden op tradities, geloof 

en bijgeloof in de samenleving. Of ga je liever zelf aan de slag onder leiding 

van kruidenvrouw Creosa? Ook dat is mogelijk!

 Organisatie

 Créosa Aroma experience i.s.m. Dienst Cultuur Stad Genk en Parochie  

 Onze-Lieve-Vrouw van Fatima, Bret-Gelieren 

 www.creosa.be 

  Lezing van 15:30 tot 17:00, vooraf reserveren via Info@creosa.be 

 of 0475 31 23 92

 Organisatie

 Emile Van Dorenmuseum i.s.m. vzw  

 Edmond Verstraeten 

 Doorlopend open    

 vanaf 14:00 tot 18:00.  

 Gegidste rondleidingen om 14:30,  

 15:30 en 16:30.

 De tentoonstelling is na Erfgoeddag  

 nog te bezoeken tot en met 9 juni  

 2019. 

EDMOND VERSTRAETEN: SCHILDER VAN LICHT  

EN LANDSCHAP - Rondleidingen

EMILE VAN DORENMUSEUM

Het licht en zijn woonplaats Sombeke spelen een hoofdrol in de luministische 

schilderijen van landschapschilder Edmond Verstraeten (1870-1956). Zijn eerste 

stappen als kunstenaar zette hij, als leerling van Joseph Coosemans, in Genk. Later 

ging hij in de leer bij Emile Claus. Bezoek de tentoonstelling met gids en laat je 

verrassen door het meesterschap van deze onterecht onbekende kunstenaar.

ALLE VOLGENDE ACTIVITEITEN GAAN DOOR IN DE 
ONZE-LIEVE-VROUW-VAN-FATIMAKERK BRET-GELIEREN

 Contact Erfgoeddag

 0473 77 38 31 

 tjeu.neyens@telenet.be

 Locatie

 Piehpelplein z/n, 

 3600 Genk

 Doorlopend open van 14:00 tot 18:00.

 Om 14:00 is de officiële start met opening van de tentoonstelling  

 Léonce Vande Gucht en onthulling van een geschonken schilderij van   

 Willy Minders. Toegankelijk voor rolstoelgebruikers

 De parking bij de kerk is het beste te bereiken door op de gps de   

 kruising Zagerijstraat - Sint-Lodewijsstraat in te geven en naar   

 Zagerijstraat 42 te rijden. 

HOE MAAKT U … BATIK?
Tentoonstelling en workshop

Kunstenares Léonce Vande Gucht maakte voor de kerk van Bret-Gelieren 

een wandtapijt met het kersttafereel in een schildering op zijde. Ze maakte 

daarvoor gebruik van de batiktechniek. Vandaag worden de diverse gebruikte 

technieken gedemonstreerd. Je kan een expo bezoeken met het werk van 

Léonce Vande Gucht en zelf aan de slag gaan met de batiktechniek!

 Organisatie 

 Parochie Onze-Lieve-Vrouw van Fatima, Bret-Gelieren i.s.m. familie Léonce  

 Vande Gucht en Dienst Cultuur Stad Genk

 Workshops elk half uur tussen 14:00 en 18:00 

 (max. 4 personen per keer), ter plekke aanmelden.

HOE MAAKT U… GLAS IN LOOD?
Demonstratie

In 2011 kreeg kunstenaar Jules Claes de opdracht een glasraam te ontwerpen 

voor de inkomhal van de kerk. Het resultaat is een kleurrijke, abstracte 

compositie waarin je de symbolen alfa en omega kan herkennen. Jules Claes 

en Felicien Penders, in wiens atelier het werk gerealiseerd werd, geven 

je deskundige uitleg over het tot stand komen van een dergelijk glas-in-

loodraam.

 Organisatie

 Parochie Onze-Lieve-Vrouw van Fatima, Bret-Gelieren i.s.m. Dienst Cultuur  

 Stad Genk.

 Vanaf 14:00

IN
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 Contact Erfgoeddag

 089 65 38 24

 emile.vandoren@genk.be.

 www.emilevandorenmuseum.be

 Locatie

 Henri Decleenestraat 21

 3600 Genk
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HOE MAAKT LANDSCHAPSSCHILDER STEFAAN  

VERMEULEN HET?
Demonstratie

Hedendaags landschapsschilder Stefaan Vermeulen palmt het voormalige atelier van 

Emile Van Doren (1865-1949) in villa Le Coin Perdu in. Het geschilderde landschap 

ontstaat voor je ogen en gaat in dialoog met de historische schilderijen die hem 

omringen. Op hetzelfde ogenblik kan je even verderop in The Gallery (Molenstraat) 

zijn werk bewonderen in de tentoonstelling Landschappen in dialoog, waar zijn werk 

in dialoog gaat met schilderijen van Van Doren.

 Organisatie Emile Van Dorenmuseum i.s.m. vzw 

 Edmond Verstraeten en The Gallery.

 Henri Decleenestraat 21, 3600 Genk

 Doorlopend open vanaf 14:00 tot 18:00

OP ZOEK NAAR VAKMANSCHAP
Rondleiding

Schrijf je in voor een unieke 

rondleiding met gids en ontdek 

hoe Bokrijk vakmanschap vandaag, 

gisteren en morgen centraal zet. 

Diverse vakmensen waaronder 

een bierbrouwer, lederbewerker en 

mandenvlechter demonstreren hoe 

zij het maken. 

Je maakt kennis met historische 

technieken en hedendaagse 

toepassingen. Bezoek daarna het 

museum dat helemaal in het teken 

staat van vakmanschap!

 Organisatie Openluchtmuseum Bokrijk / infobokrijk@limburg.be

 www.bokrijk.be - Contact Erfgoeddag: 011 26 53 00

 Locatie Openluchtmuseum Bokrijk

 Bokrijklaan 1, 3600 Genk

 Rondleiding van 10:00 tot 12:00. 

 Deelnemen aan deze activiteit kan voor de eerste 50 personen

 (max. 2 personen per inschrijving) die zich tussen 1 april 2019 en 14 april 2019   

 aanmelden bij marleen.ubachs@limburg.be, 

 mét een korte motivatie waarom jij dit wil ‘mee’maken. 

 De vaste collectie is ook gratis te bezoeken!  

 Eet- en drinkgelegenheid aanwezig
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AS
Jo Santermans
Schepen van openbare werken, mobiliteit & verkeersveiligheid, cultuur, economie, gebouwen – 

verzekeringen en juridische zaken

“Als nieuwe schepen van cultuur in onze gemeente, vind ik 

het belangrijk dat onze jeugd en onze inwoners kennis kunnen 

maken met ons erfgoed. Dat kan inspirerend werken voor 

het heden en de toekomst. Maar, vooral …. geniet van deze 

Erfgoeddag en laat je leiden door de vele initiatieven van de 

verenigingen en gemeenten.”

 Organisatie 

 Museum ’t Mieleke i.s.m. Sint-Aldegondiskring As, 

 diverse ambachtslui en de gemeente As 

 vital-irene@skynet.be 

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

 Contact Erfgoeddag: 0479 30 85 04 / 011 85 72 19

 Locatie

 Museum ‘t Mieleke

 André Dumontlaan 17

 3665 As

 Doorlopend open van 14:00 tot 18:00 

 Gedeeltelijk toegankelijk voor rolstoelgebruikers

DE CONSERVATOR DEMONSTREERT!
Demonstratie

Conservator Vital maakt al jarenlang de presentaties voor het museum zelf. 

Daarnaast staat hij in voor de conservatie en restauratie van collectiestukken. 

Hij is dan ook een vakman in houtbewerking, plexiglas en kunststof. In dit 

laatste ambacht mag hij zich zelfs een pionier noemen! Vandaag kan je zijn 

kunde ontdekken. Ook is er een demonstratie kantklossen en een presentatie 

van keramiek én kan je ontdekken hoe een stamboom wordt gemaakt!

 De tentoonstelling is na Erfgoeddag nog elke eerste zondag van mei tot  

 oktober 2019 te bezichtigen. Onder begeleiding van de ouders kunnen  

 kinderen deelnemen aan een kinderatelier.
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 Organisatie

 Schutterij Sint-Sebastiaan As 

 https://www.schutterijas.be 

 Contact Erfgoeddag:  

 0486 76 55 29

 Locatie

 Schuttersweide As, Kantonnale  

 Baan zn, 3665 As

 Doorlopend open van 14:00 tot  

 18:00. Toegankelijk voor   

 rolstoelgebruikers

Eet- en drinkgelegenheid   

 aanwezig

 Organisatie

 Langers Lanz-Bulldogmuseum i.s.m.   

 gemeente 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 

 Doorlopend open van 10:00 tot 18:00 

 Gedeeltelijk toegankelijk voor   

 rolstoelgebruikers

  Eet- en drinkgelegenheid aanwezig

SCHIETEN MET DE HANDGEMAAKTE  

LIMBURGSE BUKS - Spektakel

DE KOOLZAADMOBIEL MAAKT HET ZELF!
Demonstratie

Grijp je kans om te schieten met een handgemaakt wapen: de Limburgse 

buks. Dit type buks kom je enkel tegen bij Limburgse schutterijen en wordt 

ambachtelijk vervaardigd: een wapenmaker combineert alle losse onderdelen 

tot één imposant wapen van 15 kilogram. Geniet van de optredens op de 

schuttersweide of doe zelf mee aan de initiatie. 

Precies tien jaar geleden werd de koolzaadmobiel dankzij de vakkennis van 

conservator Walter over tractoren, stationaire motoren en oude landbouwmachines 

ontwikkeld als milieuvriendelijk alternatief. Kom kijken naar dit knap staaltje 

vakmanschap, ontstaan uit een combinatie van oude technieken en hedendaagse 

duurzaamheid. Daarnaast kunnen zowel jong als oud diverse oude technieken 

ontdekken.

MAAS-
MECHELEN

Romain Hamers
Schepen van cultuur en erfgoed, jeugd, sport, ontwikkelingssamenwerking en jumelages

“Onze culturele Erfgoeddag brengt mensen samen, en met 

een thema als vakmanschap wordt het zeker een leuke ‘doe’

dag. Kom het zelf ontdekken!”

 Organisatie 

 Stichting Erfgoed  

 Eisden vzw

 rik.cops@gmail.com

 www.stichtingerfgoedeisden.be 

 Contact Erfgoeddag:  

 0470 27 84 27

 Locatie

 Sint-Barbarazaal,  

 Marie Joséestraat zn

 3630 Eisden (Maasmechelen)

 Doorlopend open van 10:00   

 tot 18:00. Toegankelijk voor   

 rolstoelgebruikers

HET VROEGERE BORDUURWERK VAN DE HUISVROUW
Tentoonstelling en demonstratie

Wie kent ze nog, de geborduurde wanddoekjes met spreuken in alle 

mogelijke talen? Nochtans kenden deze doekjes tussen 1870 en 1930 een 

ware hoogconjunctuur. Eerst als beschermdoeken voor meubels en muren, 

daarna steeds nadrukkelijker als kleurrijk versieringselement in het interieur 

van arbeidswoningen. Tegelijkertijd vertellen de doekjes ons iets over de 

migratiegeschiedenis van de streek.  Organisatie

 Stichting Erfgoed Eisden vzw

 rik.cops@gmail.com

 www.stichtingerfgoedeisden.be 

 Contact Erfgoeddag: 0470 27 84 27

 Locatie

 Sint-Willibrorduskerk, Vrijthof 2,  

 3630 Eisden (Maasmechelen)

IN HET SPOOR VAN DE BRIKKENBAKKERS
Tentoonstelling

Tussen 1870 en 1914 trokken duizenden Maaslanders van beide oevers naar 

Duitsland om er in de steenbakkerijen van het Rijnland mee te helpen bouwen aan 

het eerste Duitse Wirtschaftswunder. Wie ‘brikkenbakkers’ zegt, zegt tegelijkertijd 

ook hard werken, seizoensarbeid, kinderarbeid en armoede. We vertellen je alles en 

veel meer! 
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 Ook open op zaterdag 27 april van  

 14:00 tot 18:00  

 De ingang van de Sint-Barbarazaal  

 bevindt zich achter het   

 Casino. Schuin tegenover de Sint- 

 Barbarazaal ligt het Museum  van 

  de Mijnwerkerswoning, open  

 op zaterdag en zondag van 14  

 tot 18 uur. Ook is het mogelijk  

 om op Erfgoeddag de 

 Sint-Barbarakerk en de imposante  

 toren te bezoeken vanaf 14   

 (rondleiding om 14:00, 15:00   

 en 16:00). Beiden    

 beslist ook een bezoek waard!  

 

 Doorlopend open van 10:00 tot 18:00 

 Gedeeltelijk toegankelijk voor  

 rolstoelgebruikers

 Zaterdag 27 april ook geopend van  

 14:00 tot 18:00
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 Organisatie 

 Heemkundige Kring Vochte   

 i.s.m. Kerkbestuur parochie   

 Vucht en Dienst Erfgoed   

 Maasmechelen

 guillaumevranken@gmail.com 

 www.vochte.be 

 Contact Erfgoeddag: 

 0478 56 74 73

 Locatie

 Parochiekerk Vucht

 Dorpsstraat

 3630 Vucht (Maasmechelen)

RESTAURATIE VAN PAARDENLIJKWAGENS
Tentoonstelling

Een uitvaart met paard en koets: een laatste eerbetoon aan de overledene. De 

heemkundige kring Vochte heeft gepleit voor de restauratie van een zeer oude 

en unieke paardenlijkwagen. Hoe gebeurt zo’n restauratie precies? Wat komt 

er allemaal bij kijken? Kom luisteren naar de deskundige toelichting over het 

proces.

 Doorlopend open van 

 13:00 tot 18:00  

 Toegankelijk voor    

 rolstoelgebruikers
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 Organisatie 

 Heemkundige kring  

 ‘t Oude Grimbiaca i.s.m.   

 diverse verenigingen uit   

 Opgrimbie, Dienst Erfgoed   

 Maasmechelen en erfgoedcel  

 Mijn-Erfgoed 

 ford.rs200@gmail.com / 

 https://t-oude-grimbiaca.weebly.com 

 Contact Erfgoeddag:  

 0494 89 15 64

 Locatie

 Wijkcentrum Opgrimbie,   

 Hoekstraat 1, 3630 Opgrimbie  

 (Maasmechelen)

OPGRIMBIE HEEFT EEN HOBBY
Tentoonstelling

Ditmaal staat opnieuw het parochiale leven centraal, met een interactieve 

tentoonstelling die volledig in het teken staat van creativiteit, met talrijke 

foto’s, attributen en gereedschappen van vele hobby-, vrouwen- en 

mannenverenigingen uit ons dorp. Kom een kijkje nemen en misschien ontdek 

je jezelf, je ouders of grootouders wel op één van de foto’s? Ook wordt de 

totstandkoming van reus ‘Den Ellentrieker’ uit de doeken gedaan.

 Organisatie

 Landbouwmuseum De Nostalgie i.s.m. Dienst Erfgoed Maasmechelen,  

 erfgoedcel Mijn-Erfgoed en diverse privéverzamelaars en ambachtslieden

 ivo.smeets29@gmail.com  

 www.toerismemaasmechelen.be/WAT_TE_DOEN/Bezienswaardigheden/ 

 Landbouwmuseum 

 Contact Erfgoeddag: 0477 67 52 12

 Locatie

 Landbouwmuseum De Nostalgie, Pastoor Goossenslaan 29

 3631 Uikhoven (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

ONTDEK AMBACHTEN VAN WELEER
Demonstraties

De conservator nodigde heel wat ambachtslui uit die hun vakmanschap tonen: 

houtdraaien, zeisen haren, kantklossen, imkerij etc. Ook in het museum kan 

je heel wat ontdekken over vakmanschap van weleer: de schoenmakerij en de 

schrijnwerkerij zijn de nieuwe aanwinsten in de vaste collectie. En wat dacht 

je van een schaalmodel in riet van de kerk van Stokkem (1840), gemaakt door 

een mandenvlechter?

20

 Doorlopend open van   

 10:00 tot 18:00

 Toegankelijk voor    

 rolstoelgebruikers

 Organisatie

 Kijkkerk Uikhoven i.s.m. Dienst Erfgoed Maasmechelen

 kijkkerk@telenet.be 

 https://www.visitmaasmechelen.com/kijkkerk 

 Contact Erfgoeddag: 

 0478 31 57 47

 Locatie

 Sint-Niklaaskerk Uikhoven, Schoorstraat 11, 3631Uikhoven (Maasmechelen)

 Doorlopend open van 10:00 tot 18:00  

 Demonstraties van 14:00 tot 17:00. Om 10:45 vindt er een    

 eucharistieviering plaats.

 Toegankelijk voor rolstoelgebruikers

VLECHTWERK IN DE KIJKKERK
Demonstratie

In Kijkkerk Uikhoven kan je op Erfgoeddag een mandenvlechter én een 

stoelenvlechter aan het werk zien: een traditioneel ambacht aan de oevers van de 

Maas. Je kan ook de nieuwe inrichting van de Kijkkerk bewonderen. We geven 

je bovendien een voorsmaakje van onze tentoonstelling van aanstaande zomer, met 

als thema ‘Dorp aan de Maas’.
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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  

28 april 2019 in opdracht van Erfgoedcel Mijn-Erfgoed. Redactie: Erfgoedcel Mijn-Erfgoed   

Vormgeving & druk:



E314,
VERBINDER 
OF VERBREKER?

“E314, verbinder of verbreker” is een educatieve daguitstap voor jong en oud, families, kinderen, vrienden, kennissen of buren. Neem deel aan 

boeiende activiteiten in de 6 voormalige mijngemeenten, Beringen, Heusden-Zolder, Houthalen-Helchteren, Genk, As, Maasmechelen en ontdek het 

wel en wee van de E314. Laat je vervoeren door de rijke geschiedenis van deze Europese weg en kom alles te weten over thema’s als ecologie, mobiliteit, 

economie, natuur, samenleving en erfgoed. Verken elke locatie te voet of per fi ets en verruim je geest tijdens leuke workshops.

BENIEUWD NAAR WAT DEZE BELEVENISVOLLE DAG JOU KAN BIEDEN? 

SURF DAN SNEL NAAR WWW.ERFGOEDCELMIJNERFGOED.BE/E314

APRIL
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