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“Beste erfgoedliefhebber, ik ben heel erg trots en opgetogen met het rijke 

programma van deze 20e editie van Erfgoeddag. Het blinkt uit door de diversiteit 

van zowel de inhoud als de vorm van de activiteiten. Het wordt een interactief feest, 

en ik nodig u van harte uit hieraan deel te nemen!”

-  Vlaams minister van Cultuur, Jan Jambon

Kom het 
cultureel  
erfgoed in de 
Mijnstreek 
gratis 
ontdekken!
 
Erfgoeddag bestaat 20 jaar! Voor deze 
feestelijke editie reserveren we een heel 
weekend lang om het cultureel erfgoed in de 
kijker te plaatsen. Noteer alvast zaterdag 25 en 
zondag 26 april in je agenda! Met ’De Nacht’ 
als thema en leidraad steken verenigingen 
en gemeenten de handen uit de mouwen en 
presenteren ze hoe rijk en divers het erfgoed in 
onze streek is.  

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 23 verschillende locaties, voor 
elk wat wils en keuze genoeg dus! 

Ben je een vaste bezoeker, dan weet je welke 
boeiende tentoonstellingen en activiteiten je 
kan ontdekken. Maakte je nog geen kennis 
met cultureel erfgoed? Dan is dit de uitgelezen 
kans! Het thema ‘De Nacht’ nodigt uit tot heel 
wat voorlees- en vertelactiviteiten, avond- 
en nachtwandelingen en expo’s rond een 
bijzonder onderwerp zoals het mijnverleden, 
de brandweer, de Tweede Wereldoorlog of de 
bokkenrijders. 

Activiteiten voor de jongere liefhebbers werden 
aangeduid met het vlieg-label:         Voor 
sommige activiteiten dien je op voorhand te 
reserveren. Ontdek het volledige overzicht 
in dit handige krantje mét kaart of op onze 
Facebookpagina www.facebook.com/
ErfgoedcelMijnErfgoed.

We nodigen je graag uit om al dat moois te 
ontdekken, wensen je alvast veel plezier en  
tot dan!

Erfgoedcel Mijn-Erfgoed

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

www.erfgoeddag.be
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-activiteiten. Bakkers bakken hun brood ’s nachts, zodat het ’s morgens 
vers in de winkel ligt, klaar voor de hongerige klanten. Winkels worden 
’s nachts bevoorraad, zodat de rekken tegen het openingsuur aangevuld 
zijn en ook kranten worden ’s nachts gedrukt en gedistribueerd, zodat ze 
overdag gelezen kunnen worden.

 ★ Het vierde type activiteiten ten slotte is echt gebonden aan de nacht. 
Vaak zijn dit de meest tot de verbeelding sprekende. Zo heb je heel wat 
reguliere activiteiten die verbonden zijn aan de nacht. Nogal wat weten-
schappers zoals astronomen of biologen doen hun voornaamste observa-
ties tijdens de nacht. Ook verkiezen heel wat schrijvers en andere kunste-
naars de nacht om geconcentreerd aan hun oeuvre te kunnen werken. En 
zonder het nachtelijk uitgaansleven zouden er bijvoorbeeld geen portiers 
of buitenwippers nodig zijn. Naast de reguliere activiteiten die intrinsiek 
verbonden zijn aan de nacht heb je ook heel wat irreguliere of zelfs onwet-
telijke activiteiten die zich bij voorkeur ’s nachts afspelen omdat ze de 
bestaande maatschappelijke orde uitdagen: diefstal, smokkel, prostitutie, 
verzetsactiviteiten … Of specifieke symbolische praktijken zoals hekserij, 
voodoo, satanisme … 

Of en in welke mate men aan nachtwerk doet is in de loop van de geschie-
denis altijd al sterk contextueel bepaald. Soms is/was het een vrije keuze, 
zoals de schrijver die ervoor kiest om ’s nachts te schrijven. Maar al te 

leen
Notitie
Graag deze foto's vervangen door de aangeleverde groepsfoto! copyright Tony van Galen Onderschrift: 
Jo Santermans (As), Hanne Kellens (Houthalen-Helchteren), Anniek Nagels (Genk), Marleen Hoydonckx (Heusden-Zolder), Romain Hamers (Maasmechelen) en An Moons (Beringen)
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Organisatie

Locatie

Openingstijden

Extra’s

 Organisatie 
 Mijnmuseum Beringen in   
 samenwerking met Toerisme  
 Beringen
 info@mijnmuseum.be 
 www.mijnmuseum.be 
 Contact Erfgoeddag: 011 42 15 52Organisatie

Locatie

Openingstijden

Extra’s

 Locatie
 Mijnmuseum Beringen
 Koolmijnlaan 201
 3582 Beringen
 Niet toegankelijk voor   
 rolstoelgebruikers

Organisatie

Locatie

Openingstijden

Extra’s

 ZATERDAG 25 APRIL om 19u  
 of 20u30. Vooraf reserveren tot  
 donderdag 23 april via  
 toerisme@beringen.be of  
 011 42 15 52

Organisatie

Locatie

Openingstijden

Extra’s Eet- en drinkgelegenheid aanwezig

Hoe was het om ook overdag in 
het donker te werken? En hoe ging 
het werk in de nachtpost eraan 
toe? Het Mijnmuseum laat je er 
alles over ontdekken tijdens een 
uniek avondaanbod, volledig in het 
teken van ‘de nacht’. Je bezoekt 
de ondergrondsimulatie en luistert 
naar tot de verbeelding sprekende 
mijnwerkersverhalen. Of neem je liever 
deel aan een voorleessessie?

Benieuwd hoe mensen op 800 meter diepte (!) kunnen ademen of werken? En hoe 
het voelt om in een oneindig diepe schacht te staan? Wil je wandelen door een 
jungle van buizen en staal? Een gids van vzw Het Vervolg neemt je mee en vertelt 
over het ondergrondse leven van de mijnwerkers. Onderweg hoor je verhalen en 
ontdek je de lichtkunstwerken van Jaap van den Elzen.

DAG-EN-NACHT NACHT
Voorlees- en vertelactiviteit op zaterdag 25 april

ZWART ALS DE NACHT: OP ONTDEKKING NAAR HET MIJNVERLEDEN
Rondleiding op zondag 26 april 

NIGHT AT THE MUSEUM
Rondleidingen op zaterdag 25 en zondag 26 april

BIJ NACHT EN ONTIJ
Voorlees- en vertelactiviteit op zaterdag 25 april

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

“Erfgoed telt! Ons erfgoed maakt deel uit van onze unieke, 
lokale geschiedenis en bepaalt onze identiteit. Nog te veel erf-
goedcollecties en -verhalen leven een verdoken bestaan. Het 
is dan ook belangrijk om ons erfgoed nog meer in de kijker 
te plaatsen, om het zo ook levend te houden voor volgende 
generaties. Tijdens Erfgoeddag – dé feestdag van het cultu-
reel erfgoed – willen we dan ook zoveel mogelijk mensen op 
een laagdrempelige manier van het erfgoed in Beringen laten 
genieten.”

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

“In Heusden-Zolder maken we werk van een sterke 
verbinding tussen erfgoed, kunst, cultuur en toerisme. Want 
het gaat allemaal over een beweging van mensen naar een 
unieke plek voor een intense ervaring, een authentieke 
beleving of een verrassende ontmoeting.”

HEUSDEN- 
ZOLDER

Organisatie

Locatie

Openingstijden

Extra’s

 Organisatie 
 Heemkundige Kring Zolder vzw
 theo.houben3@telenet.be 
 www.museum-woutershof-  
 heusden-zolder.be 
 Contact Erfgoeddag:  
 0477 22 66 48 (Theo Houben)Organisatie

Locatie

Openingstijden

Extra’s

 Locatie
 Museum Woutershof
 Dekenstraat 28
 3550 Heusden-Zolder
 Gedeeltelijk toegankelijk voor  
 rolstoelgebruikers

Organisatie

Locatie

Openingstijden

Extra’s

 ZATERDAG 25 APRIL  
 vanaf 20u tot 23u45

 ZONDAG 26 APRIL  
 doorlopend open van 10 tot 18u 

Organisatie

Locatie

Openingstijden

Extra’s De vaste collectie is ook gratis  
 te bezoeken!

Organisatie

Locatie

Openingstijden

Extra’s

 Organisatie 
 Kiosk heemkunde Beringen in  
 samenwerking met Stedelijke  
 Bibliotheek Beringen en   
 Stedelijke Academie Muziek,  
 Woord en Dans
 beringem@hotmail.com 
 www.heemkunde-beringen.be 
 Contact Erfgoeddag:  
 0485 51 70 09 (Chris Cierpial)

Ontdek uitzonderlijk het museum bij nacht! Tijdens geleide bezoeken op 
zaterdagavond vertellen gidsen over het leven van vroeger en de dingen die 
toen het daglicht niet mochten zien. Ook aan bod komen de fantasieën die men 
had rond heksen en spoken en de bijhorende oude gebruiken en rituelen. Op 
zondag kan je gratis de vaste collectie van het museum bekijken. 

Vroeger, toen er nog geen televisie of computer was, werden aan de 
kinderen de mooiste sprookjes verteld, met een gelukkig einde. Tijdens de 
koude en donkere uchteravonden in de winter verzonnen mensen verhalen 
over kwade geesten, heksen en schelmen die buiten rondwaarden. Deze 
sprookjes, verhalen en moordliederen uit eigen streek worden voorgedragen 
of gezongen. Kom je luisteren?

Organisatie

Locatie

Openingstijden

Extra’s

 Locatie
 Bibliotheek Beringen
 Graaf van Loonstraat 2
 3580 Beringen
 Toegankelijk voor    
 rolstoelgebruikers

Organisatie

Locatie

Openingstijden

Extra’s

 ZATERDAG 25 APRIL  
 vanaf 20u tot 22u

1  

4 

3  

2  

Organisatie

Locatie

Openingstijden

Extra’s

 Organisatie 
 Vzw Toerisme Heusden-Zolder in  
 samenwerking met vzw Het Vervolg
 toerisme@heusden-zolder.be
 http://toerisme.heusden-zolder.be
 Contact Erfgoeddag: 011 80 83 42

Organisatie

Locatie

Openingstijden

Extra’s

 Locatie 
 ZLDR Luchtfabriek
 Marktplein 5
 3550 Heusden-Zolder
 Toegankelijk voor rolstoelgebruikers

Organisatie

Locatie

Openingstijden

Extra’s

 ZONDAG 26 APRIL van 14 tot 16u 

Organisatie

Locatie

Openingstijden

Extra’s Eet- en drinkgelegenheid aanwezig

 37

geen licht betekent ook het quasi wegvallen van de visuele waarneming. 
Daarom zijn bij nachtdieren vaak de andere zintuigen beter ontwikkeld. 
Egels hebben een beter reukvermogen en sommige herten, dag- en steeds 
meer nachtdieren, kunnen dan weer beter horen. En omdat de vleugels 
van de uil geen geluid maken wanneer hij vliegt, kunnen ze zich simpel-
weg geluidloos op hun prooi laten vallen.

De geluiden die de nachtdieren maken – denk maar aan het roepen van 
de uil of het huilen van de wolf – worden vaak gelinkt aan de maan en de 
andere hemellichamen. De eerste volle maan van het jaar wordt niet voor 
niets de wolfmaan genoemd. Zo hadden we op 21 januari 2019 zelfs een 
supermaan, een bloedmaan én een wolfmaan tegelijkertijd. 

VOORBEELD

In januari 2019 vond Turnhout by Night plaats. Tijdens die winterwande-
ling werden bezoekers getrakteerd op sfeerverlichting met leuke lichtac-
centen. De route kwam ook langs het Natuurpunt Museum. Want bij 
zonsondergang komen de nachtdieren nu eenmaal tot leven. Dit was een 
mooie kans om te ervaren hoe zintuigen in het donker beter worden. 
Inzetten op zintuigen en beleving tijdens Erfgoeddag loont dus zeker de 
moeite. Zie: http://bit.ly/egd-natuurpunt

LEESTIPS

 > M.G.C. Schouten, Spiegel van de natuur, het natuurbeeld in cultuurhistorisch per-
spectief, Uitgevering Knnv, 2005.

 > K. Broos, B. Dumon Tak, S. Moors, Roodwaternacht: biodiversiteit, alles altijd 
anders, Uitgeverij De Dagen, 2010.

© Jonathan Vaes

WIN EEN ONVERGETELIJK ONDERGRONDS 
ONTBIJT IN HET MIJNMUSEUM VAN 

BERINGEN! 

Surf naar www.erfgoeddag.be en neem 
deel aan de wedstrijd. 

Zanger/gitarist Mauro Pawlowski kiest de winnaar

 25

gesprekken op te starten rond beladen of controversiële (erfgoed)onder-
werpen. Er worden zaken bespreekbaar gemaakt. Door samen luidop na 
te denken of te becommentariëren, komen meningen en betekenissen aan 
bod. Het gesprek en de reflectie komen op gang. Vanuit dat gesprek kan 
de kijk van mensen misschien veranderen; of kunnen ze misschien toch 
begrip opbrengen voor iets waar ze aanvankelijk erg negatief tegenover 
stonden. 

Laten we ook nog even terugkomen op die spiegel en de vraag welke 
emoties we cultiveren. In het erfgoedveld zullen we snel uitkomen bij 
het aanmoedigen van gevoelens van empathie voor slachtoffers, of van 
sympathie voor de bijzondere identiteit van een regio. Daar hoeft niets 
mis mee te zijn; dat is vaak datgene waarvoor we staan, onze missie. Maar 
zijn we hierover altijd even transparant? Communiceren we waarom we 
dat doen? Net daarin maken we als erfgoedorganisaties een verschil: ‘neu-
traal’ zijn we nooit, maar oprecht hopelijk des te meer. 

leen
Notitie
Graag de website wat prominenter plaatsen (kleurtje bv,)
en onder deze tweede regel graag nog het volgende plaatsen:
(vanaf 25 maart)



   

   

Organisatie

Locatie

Openingstijden

Extra’s

 ZATERDAG 25 APRIL  
 om 18u30 opent de    
 tentoonstelling en wordt de 
 bijhorende brochure voorgesteld.  
 Als het nacht wordt, vanaf 19u15,
  ontsteken we lichtjes en   
 vuurkorven in de pastorijtuin  
 om sfeer te scheppen voor   
 vertellingen en volksverhalen.

 ZONDAG 26 APRIL  
 doorlopend open van 14 tot 18u

ERFGOEDDAG
   MIJNSTREEK

ERFGOEDDAG
   MIJNSTREEK

Organisatie

Locatie

Openingstijden

Extra’s

 Organisatie
 Erfgoedwerking Helchteren  
 in samenwerking met  
 Natuurvereniging De   
 Mangelbeek
 Contact Erfgoeddag:  
 011 52 14 55  
 (Emiel Vanvoorden)Organisatie

Locatie

Openingstijden

Extra’s

 Locatie
 Ontmoetingscentrum De   
 Roepsteen 
 Sint-Trudoplein 12
 3530 Houthalen-Helchteren
 Toegankelijk voor    
 rolstoelgebruikers

BIJ NACHT EN ONTIJ. HET SPOOKT ROND TER DOLEN!
Tentoonstelling en lezing op zondag 26 april

Rond het haardvuur of de ‘Leuvense stoof’ waren volksverhalen over de kwade 
hand, spookkoetsen, brandende schaapherders, weerwolven, bokkenrijders en 
stropers schering en inslag. Niet zelden speelden deze legendes en verhalen 
op en rond het prachtige kasteel Ter Dolen. Ontdek ze opnieuw tijdens de 
tentoonstelling en boeiende lezing, opgeluisterd door poëzie en muziek.

4

HOUTHALEN-
HELECTEREN

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

“Tijdens deze editie van Erfgoeddag zetten we graag enkele 
zaken in de spotlight zoals het onlangs gerestaureerde glas-
raam van de Sint-Martinuskerk en een heuse verzameling 
aan oude mijnlampen. Daarnaast kan je kennismaken met 
de spookverhalen rond de Dool en in de voetsporen treden 
van de Bokkenrijders. Het is fijn om te zien dat het erfgoed in 
onze gemeente leeft, in al haar kleuren en vormen. Iedereen 
is van harte welkom om kennis te maken met onze Houtha-
lense ‘highlights’!”

EN TOEN WERD HET LICHT
Tentoonstelling op zaterdag 25 en zondag 26 april

Ooit ging de mens op zoek naar lichtbronnen om de duisternis te 
verdrijven, de nacht te verkorten en de dag te verlengen. In een boeiend 
tentoonstellingsparcours maak je kennis met de historiek van de verlichting 
en een collectie mijnlampen. Over dwaallichtjes, vreugdevuren en de 
symboliek van kaarsen: wist je trouwens dat er talloze gebruiken, tradities en 
verhalen gelinkt zijn aan het licht?

Organisatie

Locatie

Openingstijden

Extra’s

 Organisatie 
 Geschied- en Heemkundige   
 Kring De Klonkviool 
 heemkring@houthalen-helchteren.be 
 www.heemkring-houthalen.be 
 Contact Erfgoeddag:  
 0495 40 25 69 (Vic Lijnen)Organisatie

Locatie

Openingstijden

Extra’s

 Locatie
 Oude Pastorij
 Pastorijstraat 13
 3530 Houthalen-Helchteren
 Toegankelijk voor    
 rolstoelgebruikers

Organisatie

Locatie

Openingstijden

Extra’s

 Organisatie
 Kerkbestuur Sint-Martinus in   
 samenwerking met Cultuurcentrum  
 Casino 
 joskellens@hotmail.com 
 Contact Erfgoeddag: 0495 86 29 84  
 (Jos Kellens)Organisatie

Locatie

Openingstijden

Extra’s

 Locatie
 Sint-Martinuskerk
 Dorpsstraat 48
 3530 Houthalen-Helchteren
 Toegankelijk voor rolstoelgebruikers

Organisatie

Locatie

Openingstijden

Extra’s

 ZONDAG 26 APRIL 
 vanaf 18u is de kerk vrij toegankelijk  
 voor het publiek. Via een mini- 
 expo word je wegwijs gemaakt  
 in het restauratieproces van de  
 glasramen. Om 20u15 start het  
 concert en worden de deuren  
 gesloten om in- en uitloop te  
 vermijden. 

Organisatie

Locatie

Openingstijden

Extra’s

 Organisatie
 Limburgs Landschap vzw in   
 samenwerking met Heemkundige  
 Kring De Klonkviool, Thomas   
 Eerdekens en Eddy Pagnaer 
 info@limburgs-landschap.be 
 www.limburgs-landschap.be 
 Contact Erfgoeddag: 011 53 02 51

GODDELIJKE KAMERMUZIEK EN UITGELICHTE GLASRAMEN
Expo en concert op zondag 26 april

IN HET SPOOR VAN DE BOKKENRIJDERS EN NACHTDIERENTOCHT
Lezing en wandeling op zaterdag 25 april

De glasramen van de Sint-Martinuskerk werden gedeeltelijk gerestaureerd en 
komen in het donker helemaal tot hun recht dankzij de bijzondere uitlichting. Tegen 
deze achtergrond duikt het Leuvense kamerorkest Frascati in onze rijke 
muziekgeschiedenis. Zij brengen naast een fraaie mix van Belgische, Duitse en 
Engelse componisten ook werk van Mozart ten gehore.

Ga je op zaterdagavond voor de lezing ‘In het spoor van De Bokkenrijders’ of toch 
eerder voor een spannende ‘Nachtdierentocht’? Wat je ook kiest, spanning en plezier 
zijn gegarandeerd! We sluiten gezellig samen af rond de vuurkorf met lekkers aan 
het bezoekerscentrum van Hengelhoef, voor we de diepe nacht induiken.

Organisatie

Locatie

Openingstijden

Extra’s

 Locatie
 Bezoekerscentrum Hengelhoef 
 Hengelhoefdreef 6
 3530 Houthalen-Helchteren
 Gedeeltelijk toegankelijk voor  
 rolstoelgebruikers

Organisatie

Locatie

Openingstijden

Extra’s

 ZATERDAG 25 APRIL 
 Lezing om 19u30
 ZATERDAG 25 APRIL   
 Wandeling om 19u30
 
 Vooraf reserveren tot maandag 20  
 april via info@limburgs-landschap.be   
 of 011 53 02 51

Organisatie

Locatie

Openingstijden

Extra’s  Eet- en drinkgelegenheid   
 aanwezig
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Organisatie

Locatie

Openingstijden

Extra’s

 ZONDAG 26 APRIL  
 doorlopend open van 10u30 tot 17u
 Lezing om 14u

Organisatie

Locatie

Openingstijden

Extra’s  Eet- en/of drinkgelegenheid   
 aanwezig

Reserveren voor het concert om 
20u15 via: https://casino.houthalen-
helchteren.be

© Benny Odeur

Onder de radar

Een initiatief van de  
provincie Limburg  

Universiteitslaan 1, B-3500 HASSELT
limburg.be

PCCE

Google Earth bestond nog niet, dus trok men tijdens Wereldoorlog II zelf de lucht in om de 
stellingen van de tegenpartij in kaart te brengen. Ook de provincie Limburg werd uitvoerig 

vanuit de wolken gefotografeerd door de Duitsers en de geallieerden. 

De UGent voert in opdracht van de provincie Limburg sinds 2019 onderzoek uit naar dit unieke beeld
materiaal. Binnenkort kan je maar liefst 810 foto’s uit WO II zelf op je scherm bekijken. Binnen het participa

tieproject “Onder de radar” kan iedereen zelf verhalen aanbrengen die gelinkt zijn aan wat op het terrein of de 
luchtfoto’s te zien is.

We zoeken naar jouw verhaal! 
Meer informatie: www.limburg.be/erfgoedpcce.

leen
Markering
Helchteren! (ipv helecteren)

leen
Notitie
hier stond eerder de illustratie van het vliegtuigje, deze mag hier terug geplaatst, geen probleem dat ze dan 2x in de brochure voorkomt...



MAASMECHELEN

14
Visit Maasmechelen
Zetellaan 35
3630 Eisden-Tuinwijk (Maasmechelen)

Wandeling door Connecterra op zondag 26 
april om 14u / Getuigenis over de sluiting van 
de schacht om 16u:
Dagen zonder licht
Reserveren via info@connecterra.be of  
089 44 04 44

Wandelingen door Stichting Erfgoed Eisden 
vzw op zaterdag 25 april en zondag 26 april 
om 18u: Oorlogsnachten in de cité
Reserveren via rik.cops@gmail.com  
of 089 76 00 07

15
Sint-Barbarakerk
Kastanjelaan 26
3630 Eisden-Tuinwijk (Maasmechelen)
T 0477 44 81 36 (Jos Hermans)
Voorlees- en vertelactiviteit door vzw 
Tuinwijk2020 op zondag 26 april vanaf 14u: 
De mijnkathedraal als nachtelijk 
toevluchtsoord

16
Grieks cultureel centrum
Valkeniersstraat 21
3630 Eisden-Tuinwijk (Maasmechelen)
T 0477 44 81 36 (Jos Hermans)
Tentoonstelling door vzw Griekse 
gemeenschap Maasland op zondag 26 april 
vanaf 10u: 
Grieken in Limburg: op zoek naar het 
zwarte goud

17
Gemeentelijke Bibliotheek 
Maasmechelen
Deken Bernardstraat 5
3630 Maasmechelen
T 0477 44 81 36 (Jos Hermans)
Zaterdag 25 april om 14u: 
Verteltheater Beer en Bij over de sterren en 
de maan
Reserveren via bibbalie@maasmechelen.be of 
089 76 97 20

18
Kruinenpad of Sint-
Willibrorduskerk (bij slecht weer)
Kerkhofstraat 35-37 / Vrijthof 2
3630 Eisden-Dorp (Maasmechelen)
T 0470 27 84 27 (Jan Kohlbacher)
Voorlees- en vertelactiviteit door Stichting 
Erfgoed Eisden vzw op zaterdag 25 april en 
zondag 26 april om 18u:  
Maaslandse sagen en legenden
Reserveren via rik.cops@gmail.com of 
089 76 00 07

19
Parochiekerk Vucht
Dorpsstraat z/n
3630 Vucht (Maasmechelen)
T 0478 56 74 73 (Guillaume Vranken)
Tentoonstelling door Heemkundige Kring 
Vochte op zondag 26 april vanaf 10u: 
Onder de grond is het altijd nacht

20
Kerkkoor oude Sint-
Christoffelkerk
Kruispunt Kerkstraat en Pelsstraat
3630 Opgrimbie (Maasmechelen)
T 0473 31 70 83 (Leopold Crijns)
Tentoonstelling door Stichting Erfgoed 
Opgrimbie op zondag 26 april vanaf 10u:
Schilderwerk van donker naar licht 

21
Wijkcentrum Opgrimbie 
Hoekstraat 10
3630 Opgrimbie (Maasmechelen)
T 0494 89 15 64 (Carlo Dubois)
Tentoonstelling door Heemkundige kring ‘t 
Oude Grimbiaca op zondag 26 april vanaf 10u:
Opgrimbie in de krant

22
kerkplein Uikhoven
Parking via Herkveldstraat
3631 Uikhoven (Maasmechelen)
T 0479 39 48 22 (Miranda Gerets)
Wandeling door Kijkkerk Uikhoven op 
zaterdag 25 april om 19u: 
Legenden langs de Maas

23
Landbouwmuseum De 
Nostalgie
Pastoor Goossenslaan 29
3630 Uikhoven (Maasmechelen)
T 0477 67 52 12 (Ivo Smeets)
Tentoonstelling op zondag 26 april vanaf 10u: 
Dag en nacht paraat: pompiers van weleer

BERINGEN
 

1
Mijnmuseum  
Koolmijnlaan 201
3582 Beringen
T 011 42 15 52 
Voorlees- en vertelactiviteit op zaterdag 25 
april om 19u of om 20u30:
Dag-en-nacht nacht
Reserveren via toerisme@beringen.be  
of 011 42 15 52

2
Bibliotheek Beringen
Graaf van Loonstraat 2
3580 Beringen
T 0485 51 70 09 (Chris Cierpial)
Voorlees- en vertelactiviteit door Kiosk 
Heemkunde Beringen op zaterdag 25 april 
vanaf 20u: 
Bij nacht en ontij

HEUSDEN-ZOLDER

3
Museum Woutershof
Dekenstraat 28
3550 Heusden-Zolder
T 0477 22 66 48 (Theo Houben)
Rondleidingen door Heemkundige Kring 
Zolder vzw op zaterdag 25 april vanaf 20u en 
op zondag 26 april vanaf 10u: 
Night at the museum

4
ZLDR Luchtfabriek
Marktplein 5
3550 Heusden-Zolder
T 011 80 80 88
Rondleiding door Vzw Toerisme Heusden-
Zolder op zondag 26 april om 14u:
Zwart als de nacht: op ontdekking naar 
het mijnverleden

HOUTHALEN-
HELCHTEREN 

5
Sint-Martinuskerk Houthalen
Dorpsstraat 48
3530 Houthalen-Helchteren
T 0495 86 29 84 (Jos Kellens)
Expo en concert door Kerkbestuur Sint-
Martinus Houthalen-centrum op zondag 26 
april vanaf 18u:
Goddelijke kamermuziek en uitgelichte 
glasramen
Reserveren voor het concert om 20u15 via: 
https://casino.houthalen-helchteren.be 

6
Oude Pastorij 
Pastorijstraat 13
3530 Houthalen-Helchteren
T 0495 40 25 69 (Vic Lijnen)
Tentoonstelling door Geschied- en 
Heemkundige Kring De Klonkviool op 
zaterdag 25 april vanaf 18u30 en op zondag 
26 april vanaf 14u:
En toen werd het licht

7
Ontmoetingscentrum De 
Roepsteen 
Sint-Trudoplein 12
3530 Houthalen-Helchteren
T 011 52 14 55 (Emiel Vanvoorden)
Tentoonstelling en lezing (om 14u) door 
erfgoedwerking Helchteren op zondag 26 
april vanaf 10u30:
Bij nacht en ontij. Het spookt rond Ter 
Dolen!

8
Bezoekerscentrum Hengelhoef
Hengelhoefdreef 6
3530 Houthalen-Helchteren
T 011 53 02 51
Lezing en Wandeling door Limburgs 
Landschap vzw op zaterdag 25 april om 
19u30:
In het spoor van de Bokkenrijders en 
Nachtdierentocht
Reserveren via info@limburgs-landschap.be 
of 011 53 02 51

GENK

9  
Sint-Martinuskerk Genk   
Schepen Noël Bijnensplein
3600 Genk
T 0495 43 78 10 (An Lommelen)
Rondleidingen door de Beiaard van Genk op 
zondag 26 april vanaf 14u:
Een reis door licht en donker

10   
Emile Van Dorenmuseum. Huis 
van landschap en kunst
Henri Decleenestraat 21
3600 Genk 
T 089 65 38 10

Tentoonstelling op zaterdag 25 april vanaf 
17u: RESET Emile Van Doren
Rondleidingen op zondag 26 april vanaf 14u:
Doorheen de seizoenen

AS

11
Sint-Aldegondiskerk
Sint-Aldegondisplein 5
3665 As
T 0498 11 20 25 (Karel Baeten)
Wandelingen door het Limburgs Volkskundig 
Genootschap ism Sint-Aldegondiskring op 
zaterdag 25 april en zondag 26 april om 19u: 
Alsof den duvel ermee gemoeid is!
Reserveren via sintaldegondiskring.as@
gmail.com of 0496 08 38 79 / 089 65 78 30

12
Langers Lanz-Bulldogmuseum 
Hoogstraat 277
3668 Niel-bij-As
T 0497 28 02 79 (Walter Langers)
Demonstraties op zondag 26 april vanaf 10u: 
Hier brandt de olielamp!

13
Schutterij Sint-Sebastiaan As 
Kantonnale Baan zn
3665 As
T 0486 76 55 29 (Kris Dries) 
Spektakel op zondag 26 april vanaf 14u: 
Koningschieten

3
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die? Selder eten. Niet toevallig, want selder klinkt in het Grieks als sélino, 
dat is afgeleid van de mooie maangodin Selene. Voor het behandelen van 
andere aandoeningen trok men eropuit bij volle maan om kruiden te pluk-
ken, om het effect te maximaliseren. Waar of onwaar? 

Met een beetje rekenen kom je er wel

Wat hebben de getallen 1441, 4717 en 5780 met elkaar gemeen? Het 
antwoord is simpel en complex tegelijk. Simpel, want we hebben het drie 
keer over het jaar 2020. Toch volgens respectievelijk de islamitische, 
Chinese en Joodse maankalenders. Complex, want elke telling vindt 
elders zijn oorsprong. Bovendien eist ook de zon vaak haar aandeel op. 
Helemaal complex wordt het omdat de maankalender, die zich baseert op 
de gestalten van de maan, telkens elf dagen terugschuift in het zonnejaar. 
Gelukkig hoef je zelf geen enkele rekenoefening meer te doen. Je kan al 
jaren vooruit je agenda programmeren om geen feest te moeten missen. 

26 april 2020 leent zich perfect voor een nachtelijke verkenning van de 
tradities van zovele inwoners. Op 24 april start immers de ramadan. Meer 
dan wat dadels en melk heb je overigens niet nodig om samen een iftar, 
het breken van de vasten, te vieren. Een nieuwe dag start immers  

zaterdag

zaterdag

zaterdag & zondag

zondag

zondag

zondag

zaterdag & zondag

zaterdag

zondag

zaterdag & zondag

zaterdag & zondag

zondag

zaterdag & zondag

zondag

zondag

zaterdag & zondag

zaterdag

zaterdag

zondag

zondag

zondag

zondagzondag
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IN ACTIE

 ☞ Verhalen vertellen biedt een kans om andere stemmen aan bod te 
laten komen. Meerstemmigheid in de praktijk dus. Voorwerpen en tradi-
ties kunnen heel wat verhalen losweken en het is boeiend om te ontdek-
ken welke verhalen mensen verbinden met het erfgoed dat je beheert. En 
waarom zou je voorwerpen niet hun eigen verhaal laten vertellen? 

 ☞ Verhalen kunnen misschien ook nog herbeluisterd worden, bijvoor-
beeld via een podcast, of je kan naar aanleiding van Erfgoeddag een verha-
lenbundel maken. Mogelijkheden alom! 

 ☞ Het Sheherazadeproject (1001 stories for adult learning) maakte 
een inspirerende handleiding met fijne werkvormen. Die laten cursisten 
verhalen vertellen, diepere lagen ontdekken en actief spreken met elkaar. 
Heel wat van die werkvormen kan je ook tijdens een activiteit op Erfgoed-

Erfgoeddag is ook leuk 
voor kinderen!

www.uitmetvlieg.be

leen
Markering
Gemeenschap (met hoofdletter)
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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

Locatie

Openingstijden

Extra’s

 Organisatie 
 Limburgs Volkskundig   
 Genootschap in samenwerking  
 met Sint-Aldegondiskring As
 https://volkskunde-limburg.be/ 
 Contact Erfgoeddag:  
 0498 11 20 25 (Karel Baeten)Organisatie

Locatie

Openingstijden

Extra’s

 Locatie
 Sint-Aldegondiskerk 
 Sint-Aldegondisplein 5
 3665 As

Organisatie

Locatie

Openingstijden

Extra’s

 Organisatie 
 Schutterij Sint-Sebastiaan As 
 https://www.schutterijas.be 
 Contact Erfgoeddag:  
 0486 76 55 29 (Kris Dries)Organisatie

Locatie

Openingstijden

Extra’s

 Locatie
 Schuttersweide As
 Kantonnale Baan zn
 3665 As
 Toegankelijk voor    
 rolstoelgebruikers

Organisatie

Locatie

Openingstijden

Extra’s

 ZONDAG 26 APRIL  
 doorlopend open van 14 tot 20u

Organisatie

Locatie

Openingstijden

Extra’s  Eet- en drinkgelegenheid   
 aanwezig

ALSOF DEN DUVEL ERMEE GEMOEID IS!
Wandelingen op zaterdag 25 en zondag 26 april

KONINGSCHIETEN
Spektakel op zondag 26 april

De bokkenrijders zijn omgeven door talloze mythes. Ze verplaatsten zich 
bijzonder snel en onverwacht, en dus moesten ze wel een pact met de duivel 
gesloten hebben. Daardoor konden ze zich, zittend op een bok, al vliegend 
door de lucht voortbewegen. Bij valavond ontdek je hen in en rond het 
jeneverbessenbos, de oude en nieuwe molen en het kerkje waar de beruchte 
boeven actief waren.

In de middeleeuwen beschermden schutterijen dorpen tegen duistere 
roversbendes en nachtelijke overvallen. De schutterij zet nog steeds 
enkele folkloristische tradities voort, zoals het schieten om de nieuwe 
schutterskoning. Het Koningschieten is een historisch spektakel uit de 
17e eeuw met een spannende ontknoping, dat pas eindigt in de late 
uurtjes.

Organisatie

Locatie

Openingstijden

Extra’s

 ZATERDAG 25 EN  
 ZONDAG 26 APRIL  
 Start om 19u aan het   
 Aldegondiskerkje in As. 

 Vooraf reserveren tot vrijdag 24 april  
 via sintaldegondiskring.as@gmail. 
 com of 0496 08 38 79 / 089 65 78 30  
 (Staf Winters)
 Gedeeltelijk toegankelijk voor  
 rolstoelgebruikers - Een deel van  
 de wandeling gaat over goed  
 bewandelbare boswegen.

9  

Anniek Nagels
Schepen van talentontwikkeling, samenleven en cultuur

“De nacht... Mysterieus, inspirerend, verbindend. Onze mijn-
streek ziet er eens zo mooi uit bij nacht. Verlichte schachtbok-
ken die een verhaal van geschiedenis en toekomst vertellen. 
Die met trots de historiek achter onze skyline accentueren. 
Laat je inspireren onder het maanlicht tijdens deze 20ste 
Erfgoeddag!”

Organisatie

Locatie

Openingstijden

Extra’s

 Organisatie
 Beiaard Genk i.s.m. Dienst Cultuur  
 Stad Genk en Kerkraad Sint-Martinus
 beiaard.genk@gmail.com 
 www.facebook.com/beiaardgenk/ 
 www.dekenaatgenk.be 
 Contact Erfgoeddag: 0495 43 78 10  
 (An Lommelen)Organisatie

Locatie

Openingstijden

Extra’s

 Locatie
 Sint Martinuskerk
 Berglaan z/n
 3600 Genk
 De beiaard en toren zijn enkel  
 toegankelijk via trappen. Het   
 luisteren naar de beiaard kan vanop  
 het kerkplein.

 Toegang via de hoofdingang van  
 de kerk, via het Schepen Noël  
 Bijnensplein.

EEN REIS DOOR LICHT EN DONKER
Rondleidingen op zondag 26 april 

Kom in de kerk genieten van het spel van licht en donker, voor jong en oud. De 
restaurator vertelt de geheimen van de pas gerestaureerde en verlichte kruisweg. 
Laat je ook verwonderen door de glasramen. De doopkapel wordt omgetoverd tot 
filmzaaltje voor de kinderen. Een bezoek aan de beiaard en het orgel, die voor de 
gelegenheid een ‘nachtelijk’ repertoire voorzien, mag zeker niet ontbreken.

Organisatie

Locatie

Openingstijden

Extra’s

 ZONDAG 26 APRIL
 Rondleiding kruisweg om 14u en 16u
 Beiaardbezoek om 14u30 en 16u30
 Bezoek aan het orgel om 15u30 en  
 17u15

EMILE VAN DORENMUSEUM

Organisatie

Locatie

Openingstijden

Extra’s

 Contact Emile Van Dorenmuseum 
 emile.vandoren@genk.be
 www.emilevandorenmuseum.be
 Contact Erfgoeddag: 089 65 38 10Organisatie

Locatie

Openingstijden

Extra’s

 Locatie
 Henri Decleenestraat 21
 3600 Genk
 Gedeeltelijk toegankelijk voor rolstoelgebruikers

RESET EMILE VAN DOREN
Opening tentoonstelling op zaterdag 25 april

Dag en nacht, licht en donker zijn een vanzelfsprekend deel van het 
landschap. Als Huis van Landschap en Kunst presenteert en opent het 
museum de expo RESET Emile Van Doren. Gert Robijns verpakt het 
museum met een monumentale spiegelconstructie die de seizoenen 
weerspiegelt. Tijdens de nocturne ontdek je het effect van licht en donker 
op de installatie.

Organisatie

Locatie

Openingstijden

Extra’s

 ZATERDAG 25 APRIL  
 van 17 tot 21u. Om 17u wordt de tentoonstelling officieel geopend.

10

DOORHEEN DE SEIZOENEN
Rondleidingen op zondag 26 april

In 2020 nodigt het museum Gert Robijns en Hugo Duchateau uit en 
ontpopt het zich verder tot hét museum van het landschap. Met RESET 
Emile Van Doren verbinden beide kunstenaars verleden en heden, 
binnen en buiten met elkaar, met de vier seizoenen als motor. Een reeks 
rondleidingen nemen je mee op tocht door de geschiedenis van de Genkse 
schilderskolonie en de hedendaagse vertaalslag.

Organisatie

Locatie

Openingstijden

Extra’s

 ZATERDAG 26 APRIL doorlopend vanaf 14u tot 18u 

Organisatie

Locatie

Openingstijden

Extra’s De tentoonstelling is na Erfgoeddag nog te bezoeken tot en  
 met 21 maart 2021

 7

beurtenissen die de geschiedenis zijn ingegaan als La Fronde, een geweld-
dadige (en langdurige) krachtmeting tussen een deel van de Franse adel en 
de monarchie.

Het voorbeeld van het Ballet Royal de la Nuit toont aan dat ‘de nacht’ een 
krachtig en uitgesproken negatief symbool is, maar ook een bijzondere 
plek heeft in de verbeelding. Het is een soort van ‘tussenruimte’ en een 
plek die helemaal anders is. Een plek ook waarvan een bepaalde kracht 
uitgaat, namelijk om de continuïteit in de dagelijkse tijd even te onderbre-
ken, en een overgangszone tussen verleden en heden te worden. 

Voorgaande zinnen zouden een beschrijving kunnen zijn van het con-
cept van de heterotopie, een neologisme dat de Franse socioloog Michel 
Foucault in de jaren 60 van de 20e eeuw bedacht. De bedenking dat de 
nacht ‘anders’ is komt vaak terug in de kunsten. Neem nu The Com-

GENK

Organisatie

Locatie

Openingstijden

Extra’s

 Organisatie
 Langers Lanz-Bulldogmuseum 
 langers-walter@hotmail.com 
 http://www.as.be/Vrije_Tijd/Toerisme/  
 Musea_Monumenten/Musea 
 Contact Erfgoeddag: 0497 28 02 79   
 (Walter Langers)Organisatie

Locatie

Openingstijden

Extra’s

 Locatie
 Langers Lanz-Bulldogmuseum
 Hoogstraat 277
 3668 Niel-bij-As 
 Gedeeltelijk toegankelijk voor   
 rolstoelgebruikers

Organisatie

Locatie

Openingstijden

Extra’s

 ZONDAG 26 APRIL  
 doorlopend open van 10 tot 18u 

Organisatie

Locatie

Openingstijden

Extra’s  Eet- en/of drinkgelegenheid    
 aanwezig  

HIER BRANDT DE OLIELAMP!
Demonstraties op zondag 26 april 

Lange tijd was olie dé brandstof om licht te brengen. Ontdek de verschillende 
lampen die vroeger gebruikt werden, samen met hun toepassingen zoals 
seinlampen, stormlampen en mijnlampen. Weet je trouwens wat een Alladinlamp 
is? Bovendien laat de conservator je met behulp van de koolzaadmobiel zien 
hoe koolzaadolie kan geperst worden, een veiliger en gezonder alternatief voor 
bijvoorbeeld petroleum.

12

© Eddy Daniels

Illustratie: Ben Horsthuis

© Emile Van Doren

© Hugo Duchateau

© Begga Vermaelen

leen
Markering
Mijnstreek (met hoofdletter)

leen
Notitie
Bij drukproef zeker te bekijken of dit geen donker vlak wordt... ik heb helaas het beloofde alternatieve beeld (nog) niet gekregen..

leen
Notitie
Deze quote mag behouden blijven, enkel 'nieuwe' schrappen

leen
Doorhalen

leen
Markering
Aladdinlamp
ipv Alladin 
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Romain Hamers
Schepen van cultuur en erfgoed, jeugd, sport, ontwikkelingssamenwerking en jumelages

“Bijna nergens anders dan in een ondergrondse mijn is te 
zien waartoe natuurkrachten in staat zijn. Ik ben zelf 10 jaar 
mijnwerker geweest. Tussen juni en september 1988 werd er 
beton gestort in de schachten van Eisden, de lichten gingen 
toen voor eeuwig uit in de ondergrond. Het mijnerfgoed ver-
dient het om steeds opnieuw in de kijker gezet te worden.” 

Organisatie

Locatie

Openingstijden

Extra’s

 Organisatie
 vzw Tuinwijk 2020 i.s.m. Stichting  
 Erfgoed Eisden en Dienst Erfgoed  
 Maasmechelen
 erfgoed@maasmechelen.be 
 www.tuinwijk2020.be 
 Contact Erfgoeddag: 0477 44 81 36  
 (Jos Hermans)

DE MIJNKATHEDRAAL ALS NACHTELIJK TOEVLUCHTSOORD
Voorlees- en vertelactiviteit op zondag 26 april

Wist je dat de kerktoren van de Sint-Barbarakerk tijdens de grote mobilisatie en tot 
10 mei 1940 een observatiepost vormde voor het Belgische leger? Later ontsnapten 
de kerkklokken nipt aan confiscatie door de nazi’s. De kelders van de kerk deden ook 
dienst als publieke schuilkelders. Samen met dit bijzondere erfgoedverhaal ontdek je 
ook meer over de middernachtsvieringen.

Organisatie

Locatie

Openingstijden

Extra’s

 Organisatie 
 vzw Griekse Gemeenschap   
 Maasland i.s.m. Dienst Erfgoed  
 Maasmechelen
 erfgoed@maasmechelen.be 
 Contact Erfgoeddag:  
 0477 44 81 36 (Jos Hermans)

GRIEKEN IN LIMBURG:  
OP ZOEK NAAR HET ZWARTE GOUD
Tentoonstelling op zondag 26 april

Maria Dermitzakis en Vital Schraenen interviewden in 2009 tientallen Belgen 
van Griekse afkomst die in de jaren 1950 en 1960 op zoek naar werk in de 
Limburgse mijnregio terechtkwamen. Voor sommigen werd dit beloofde 
land een nachtmerrie. De heimwee naar het eigen Hellas woog zwaar op de 
Grieken, net als het gevaarlijke ondergrondse werk in de mijnen. Met een 
expo en documentaire blikken we terug op dit migratieverhaal.

Organisatie

Locatie

Openingstijden

Extra’s

 Locatie
 Grieks Cultureel Centrum
 Valkeniersstraat 21
 3630 Eisden-Tuinwijk   
 (Maasmechelen)
 Toegankelijk voor    
 rolstoelgebruikers

Organisatie

Locatie

Openingstijden

Extra’s

 ZONDAG 26 APRIL  
 doorlopend open van 10 tot 18u 

Organisatie

Locatie

Openingstijden

Extra’s Eet- en drinkgelegenheid   
 aanwezig
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Organisatie

Locatie

Openingstijden

Extra’s

 Organisatie 
 Gemeentelijke Bibliotheek i.s.m.  
 Dienst Erfgoed Maasmechelen
 bibliotheek@maasmechelen.be
 www.maasmechelen.bibliotheek.be 
 Contact Erfgoeddag: 0477 44 81 36  
 (Jos Hermans)Organisatie

Locatie

Openingstijden

Extra’s

 Locatie
 Gemeentelijke Bibliotheek
 Deken Bernardstraat 5
 3630 Maasmechelen
 Toegankelijk voor rolstoelgebruikers

Organisatie

Locatie

Openingstijden

Extra’s

 ZATERDAG 25 APRIL  
 om 14u tot 16u. 
 Vooraf reserveren tot vrijdag 24 april  
 via bibbalie@maasmechelen.be of  
 089 76 97 20

VERTELTHEATER BEER EN BIJ OVER DE STERREN EN 
DE MAAN
Voorlees- en vertelactiviteit op zaterdag 25 april

Met Beer en Bij brengt de bibliotheek verteltheater waarin de maan en de sterren 
centraal staan. Bart Van Puyenbroeck gaat samen met kinderen tussen 8 en 10 jaar 
op zoek naar licht en duisternis. Laat jij je op sleeptouw nemen?

Organisatie

Locatie

Openingstijden

Extra’s

 Locatie
 Sint-Barbarakerk
 Kastanjelaan 26
 3630 Eisden-Tuinwijk   
 (Maasmechelen)
 De kerk is grotendeels toegankelijk  
 voor iedereen, alleen de kerktoren  
 is niet toegankelijk voor   
 rolstoelgebruikers en kinderwagens.

Organisatie

Locatie

Openingstijden

Extra’s

 ZONDAG 26 APRIL 
 doorlopend open van 14 tot 18u 

Organisatie

Locatie

Openingstijden

Extra’s

 Organisatie
 Heemkundige Kring Vochte i.s.m.  
 Dienst Erfgoed Maasmechelen
 guillaumevranken@gmail.com 
 www.vochte.be 
 Contact Erfgoeddag:  
 0478 56 74 73  
 (Guillaume Vranken)

ONDER DE GROND IS HET ALTIJD NACHT
Tentoonstelling op zondag 26 april

De heemkundige kring Vochte brengt de mijnwerkers uit het eigen dorp 
(Vucht) in beeld via foto’s. Daarnaast vertellen ze hun persoonlijke verhaal 
over wat het voor hen betekende te werken in de mijn, een plaats waar het 
altijd donker was. Hoe kijken zij er zoveel jaar later op terug? Als toemaatje 
wordt er ook een tweede gerestaureerde paardenlijkwagen getoond.

19

Organisatie

Locatie

Openingstijden

Extra’s

 Organisatie
 Stichting Erfgoed Eisden vzw i.s.m.  
 Dienst Erfgoed Maasmechelen
 rik.cops@gmail.com 
 www.stichtingerfgoedeisden.be 
 Contact Erfgoeddag: 0470 27 84 27  
 (Jan Kohlbacher)Organisatie

Locatie

Openingstijden

Extra’s

 Locatie
 Kruinenpad
 Kerkhofstraat 35-37
 3630 Eisden (Maasmechelen)
 Het Kruinenpad is gelegen langs 
 de Zuid-Willemsvaart en is   
 bereikbaar via de Kerkhofstraat.  
 Indien de weersomstandigheden  
 roet in het eten gooien,   
 wijkt het gezelschap uit naar de Sint- 
 Willibrorduskerk (Vrijthof 2).

Organisatie

Locatie

Openingstijden

Extra’s

 ZATERDAG 25 EN 
 ZONDAG 26 APRIL om 18u
 Vooraf reserveren via  
 rik.cops@gmail.com  of 089 76 00 07
 Toegankelijk voor iedereen met een  
 behoorlijke fysieke conditie

MAASLANDSE SAGEN EN LEGENDEN
Voorlees- en vertelactiviteit op zaterdag 25 en zondag 26 april

Leerlingen van de afdeling Woord van de Kunstacademie Maasmechelen 
verbeelden sagen en legenden uit het Maasland. Ooit gehoord van de vuurman of 
het spook van Greven? Huiver en ril bij de verhalen over weerwolven of de tajheks! 
We ontdekken ook waarom deze sagen en legenden zo populair waren en welk doel 
ze hadden.

Organisatie

Locatie

Openingstijden

Extra’s

 Organisatie 
 Connecterra in samenwerking  
 met Erfgoed Kempen en   
 Maasland en Gemeentelijke   
 dienst Erfgoed
 info@connecterra.be  
 www.connecterra.be  
 Contact Erfgoeddag:  
 089 44 04 44Organisatie

Locatie

Openingstijden

Extra’s

 Locatie
 Connecterra -    
 Hoofdtoegangspoort Nationaal  
 Park Hoge Kempen
 Parkeren bij Visit Maasmechelen
 Zetellaan 35
 3630 Eisden-Tuinwijk   
 (Maasmechelen)

DAGEN ZONDER LICHT
Wandeling op zondag 26 april

Rangers getuigen over de moeilijke omstandigheden waarin kolen gedolven 
worden. Ondergronds was er geen daglicht en vooral ‘s winters zorgde dat 
ervoor dat sommige mijnwerkers dagenlang geen daglicht zagen. Een einde 
aan de lokale mijngeschiedenis kwam er toen de gangen naar de ondergrond 
met beton werden dichtgestort en de mijn sloot. Het licht van de mijn van 
Eisden ging uit in 1987.

Organisatie

Locatie

Openingstijden

Extra’s

 ZONDAG 26 APRIL wandeling  
 om 14u (duur: 2 uur), om 16u: 
 getuigenis over de sluiting van de  
 schacht.

 Vooraf reserveren tot zaterdag 25  
 april via of 089 76 00 07
 De erfgoedwandeling is   
 deels over onverhard terrein met  
 grote niveauverschillen en is   
 dus niet toegankelijk voor 
 rolstoelgebruikers en   
 kinderwagens. De getuigenis  
 om 16u over de sluiting van de  
 schacht onder de schachtbok is  
 wel toegankelijk.

Organisatie

Locatie

Openingstijden

Extra’s Eet- en drinkgelegenheid
 aanwezig 

Organisatie

Locatie

Openingstijden

Extra’s

 Organisatie 
 Stichting Erfgoed Eisden vzw
 rik.cops@gmail.com 
 www.stichtingerfgoedeisden.be 
 Contact Erfgoeddag:  
 0470 27 84 27 (Jan Kohlbacher)Organisatie

Locatie

Openingstijden

Extra’s

 Locatie
 Visit Maasmechelen
 Zetellaan 35
 3630 Eisden-Tuinwijk   
 (Maasmechelen)

OORLOGSNACHTEN IN DE CITÉ
Wandelingen op zaterdag 25 en zondag 26 april

Wandel langs markante plekken waar zich nachtelijke oorlogsfeiten afspeelden. 
Met behulp van beeldmateriaal vertelt een gids je alles over de Duitse in- en 
terugtocht, luchtaanvallen, schuilkelders, aanhoudingen, de nachtklok en 
verduisteringsregels. Ontdek welke plaatsen dienstdeden als onderduikadres, 
welk vliegtuig er neerstortte en welke rol de mijn speelde. 

Organisatie

Locatie

Openingstijden

Extra’s

 ZATERDAG 25 EN  
 ZONDAG 26 APRIL om 18u
 
 Vooraf reserveren via  
 rik.cops@gmail.com of 089 76 00 07
 Toegankelijk voor iedereen met  
 een behoorlijke fysieke conditie

14

Illustratie: Pollie Gregoor

Organisatie

Locatie

Openingstijden

Extra’s

 Locatie
 Parochiekerk Sint-Remigius Vucht
 Dorpsstraat z/n
 3630 Vucht (Maasmechelen)
 Toegankelijk voor    
 rolstoelgebruikers

Organisatie

Locatie

Openingstijden

Extra’s

 ZONDAG 26 APRIL 
 doorlopend open van 10 tot 18u

42

20 JAAR ERFGOEDDAG,  
DAT VIEREN WE MET ‘DE NACHT’

Waarover gaat Erfgoeddag?

Op Erfgoeddag zetten we het roerend, digitaal en immaterieel erfgoed in 
de kijker. Met roerend erfgoed bedoelen we allerlei objecten en dingen, 
zoals oude boeken, schilderijen, etsen, foto’s, archiefstukken en werktui-
gen.   
 
Onder immaterieel cultureel erfgoed plaatsen we de niet-tastbare gebrui-
ken of gewoontes van vroeger, die mensen willen doorgeven aan volgende 
generaties. Denk bv. aan de thuisverpleging in Geel, de Sint-Barbarafees-
ten, de Sint-Rochusverlichting, thee- of biercultuur, verhalen vertellen, 
ambachtelijke technieken om een reuzenhoofd te maken … 

Wanneer?

Erfgoeddag viert in 2020 de 20e editie. Feest! Speciaal voor de gelegen-
heid laten we het traditionele tijdslot (zondag, 10-18 uur) volledig los. Op 
zaterdag 25 en zondag 26 april ben je als deelnemer een heel weekend 
lang vrij om activiteiten te organiseren, zelfs tijdens de nacht. Profiteer 
ervan! 

Waar?

In Vlaanderen en Brussel.

leen
Markering
dienst deden (splitsen)

leen
Markering
om 14u (tot 16u) 
haakjes toevoegen en punt verwijderen
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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 in het 
weekend van 25 en 26 april 2020 in opdracht van Erfgoedcel Mijn-Erfgoed. Redactie: Erfgoedcel Mijn-Erfgoed.

Vormgeving & druk:

Organisatie

Locatie

Openingstijden

Extra’s

 Organisatie 
 Stichting Erfgoed Opgrimbie   
 i.s.m. Kerkfabriek Sint-Kristoffel 
 lc51@telenet.be 
 https://www.facebook.com/ 
 Stichting-Erfgoed-Opgrimbie-  
 Vroeger-en-Nu 
 Contact Erfgoeddag: 
 0473 31 70 83 (Leopold Crijns)Organisatie

Locatie

Openingstijden

Extra’s

 Locatie
 Kerkkoor oude Sint-Christoffelkerk
 Kruispunt Kerkstraat en Pelsstraat
 3630 Opgrimbie (Maasmechelen)
 Toegankelijk voor     
 rolstoelgebruikers
  

Organisatie

Locatie

Openingstijden

Extra’s

 ZONDAG 26 APRIL  
 doorlopend open van 10 tot 18u

SCHILDERWERK VAN DONKER NAAR LICHT
Tentoonstelling op zondag 26 april

Het laatgotisch mergelstenen koor is het enige restant van de voormalige Sint-
Christoffelkerk en wordt uitzonderlijk opengesteld. Ontdek de geschiedenis 
van dit bijzondere beschermd monument in Opgrimbie dorp. Een unicum is 
dat de oude muurschilderingen na het verwijderen van recente verflagen nu 
het daglicht weer zien. Wees getuige van deze mooie restauratie.
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Organisatie

Locatie

Openingstijden

Extra’s

 Organisatie 
 Kijkkerk Uikhoven 
 ronny.dresen@telenet.be 
 https://www.visitmaasmechelen. 
 com/kijkkerk 
 Contact Erfgoeddag: 0479 39 48 22
  (Miranda Gerets)

LEGENDEN LANGS DE MAAS
Wandeling op zaterdag 25 april

Ex-schepen van Cultuur en Erfgoed van Maasmechelen, Erik Kortleven, neemt je 
mee op een nachtelijke wandeling over brede dijken en door oude veldwegen. 
Samen met hem gaan we op zoek naar de legendes van de Maas. Geniet van een 
rijk stukje folklore, eigen aan de Maasmechelse kerkdorpen Kotem en Uikhoven.

Organisatie

Locatie

Openingstijden

Extra’s

 Organisatie
 Landbouwmuseum De Nostalgie  
 i.s.m. diverse privéverzamelaars  
 en ambachtslieden
 ivo.smeets29@gmail.com 
 https://www.visitmaasmechelen. 
 com/landbouwmuseum-de-  
 nostalgie 
 Contact Erfgoeddag:  
 0477 67 52 12 (Ivo Smeets)Organisatie

Locatie

Openingstijden

Extra’s

 Locatie
 Landbouwmuseum De Nostalgie
 Pastoor Goossenslaan 29
 3630 Uikhoven (Maasmechelen)
 Gedeeltelijk toegankelijk voor  
 rolstoelgebruikers

DAG EN NACHT PARAAT: POMPIERS VAN WELEER
Tentoonstelling op zondag 26 april

Er is weer heel wat nieuws te ontdekken bij ‘De Nostalgie’! Naast de 
vele ambachten, oldtimers en de vaste collectie die het leven van weleer 
schetsen, werd de verzameling uitgebreid met brandweererfgoed. Diverse 
pompen, gerestaureerde brandweerwagens, bijhorende pakken en helmen, 
sommigen zelfs daterend van 1850, eren deze helden die dag en nacht 
paraat staan.

23

Organisatie

Locatie

Openingstijden

Extra’s

 Organisatie
 Heemkundige kring ‘t   
 Oude Grimbiaca i.s.m. Dienst  
 Erfgoed Maasmechelen 
 ford.rs200@gmail.com 
 https://t-oude-grimbiaca.weebly.com 
 Contact Erfgoeddag: 0494 89 15 64  
 (Carlo Dubois)Organisatie

Locatie

Openingstijden

Extra’s

 Locatie
 Wijkcentrum Opgrimbie
 Hoekstraat 1
 3630 Opgrimbie (Maasmechelen)
 Toegankelijk voor rolstoelgebruikers

Organisatie

Locatie

Openingstijden

Extra’s

 ZONDAG 26 APRIL 
 doorlopend open van 10 tot 18u

OPGRIMBIE IN DE KRANT
Tentoonstelling op zondag 26 april

‘t Oude Grimbiaca gaat opnieuw voor een interactieve tentoonstelling, over 
krantenartikelen van ons dorp door de jaren heen. Je ontdekt een reeks historische 
foto’s, oude krantenartikelen en schrijfattributen. Inwoners van Opgrimbie en hun 
afstammelingen krijgen de kans om zichzelf, hun ouders of grootouders op de foto’s 
en in de krant te herkennen en zo de familiegeschiedenis te vervolledigen.

Organisatie

Locatie

Openingstijden

Extra’s

 Locatie
 Kerkplein Sint-Niklaaskerk Uikhoven
 Parking via Ruiterstraat –   
 Herkveldstraat
 3631 Uikhoven (Maasmechelen)
 Wandelschoenen zijn aan te raden

Organisatie

Locatie

Openingstijden

Extra’s

 ZATERDAG 25 APRIL  
 om 19u (tot 21u30)
 Reserveren is niet nodig. Tijdig  
 aanwezig zijn is aan te raden.

© Nico Vrancken

ALLE ACTIVITEITEN OP ERFGOEDDAG ZIJN GRATIS TE BEZOEKEN!

Organisatie

Locatie

Openingstijden

Extra’s

 ZONDAG 26 APRIL 
 doorlopend open van 10 tot 18u

Organisatie

Locatie

Openingstijden

Extra’s Eet- en drinkgelegenheid   
 aanwezig

De Erfgoedcel heeft haar uiterste best gedaan om rechthebbenden van het beeldmateriaal correct te vermelden. Heeft u hierover nog opmerkingen, verzoeken wij contact met ons op te nemen.

leen
Markering
sommige (n verwijderen - enkelvoud)

leen
Markering
komma weglaten

leen
Markering
Toerisme en Economie

(Cultuur en Erfgoed vervangen)




