
Tijdens de 19e Erfgoeddag, op zondag 28 april, bent u welkom bij 

een 640-tal organisaties en individuele vakmannen en -vrouwen. Zij 

nodigen u uit om even stil te staan bij wat er allemaal komt kijken bij 

‘vakmanschap’. Kennis, kunde en vooral ook veel goesting die vaak 

over de generaties wordt doorgegeven, van hand tot hand.

 

 

Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel,  

Sven Gatz

ALLE ACTIVITEITEN OP ERFGOEDDAG ZIJN GRATIS

VOLG OP ERFGOEDDAG DE LIVE-VERSLAGGEVING VAN 
ERFGOED HASPENGOUW

PROGRAMMA ERFGOEDDAG HASPENGOUW

locatie toegankelijk met rolstoelen

locatie deels toegankelijk met rolstoelen

locatie niet toegankelijk met rolstoelen

activiteit voor kinderen

Bilzen

Teksten: lokale organisatoren. Eindredactie: Erfgoed Haspengouw. Ontwerp: smets•ruppol

Foto’s: Alden Biesen, Jan Bellen, Stad Bilzen, Laura Aiola, Kasteel Mariagaarde, Vedastus Hoepertingen, Nico Mombaerts,  

Jean Robijns, Atelier Kersepit, STS vzw, Gemeente Riemst, Stad SintTruiden, KantelinK vzw, GHK Kortenbos, VKG Pierlala vzw,  

HK GrootSintTruiden 

V.U. JEROEN BELLINGS, ONDERVOORZITTER ERFGOED HASPENGOUW  CONTACTADRES: DIESTERSTRAAT 1, 3800 SINTTRUIDEN  

MAATSCHAPPELIJKE ZETEL: KAZERNESTRAAT 13, 3800 SINTTRUIDEN
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1. RONDLEIDING

Alden Biesen, met veel  
vakmanschap gerestaureerd 
cultureel erfgoed
In 1971 werd het kasteel van Alden Biesen 

volledig verwoest door een brand. De overheid 

restaureerde het nadien met veel vakmanschap 

en respect voor het cultureel ergoed. Laat je 

het hele verhaal over de restauratie van Alden 

Biesen uit de doeken doen en maak kennis 

met de unieke plafondschilderingen, de fraai 

uitgewerkte stucplafonds, de schouwen en de 

vakkundig herstelde zolders.

OPENINGSUREN  12.00 – 15.00 uur

RONDLEIDING  met focus op restauratie om 12.00, 

13.00 en 14.00 uur.

ORGANISATIE   Landcommanderij Alden Biesen

2. LEZING

Restauratie van het appartement 
van de landcommandeur

Vanaf 1220 was Alden Biesen in handen van 

de Ridders van de Duitse Orde. Na de Franse 

Revolutie werd Alden Biesen in 1797 openbaar 

verkocht en kwam het in privébezit. In 1971 

brandde het kasteel af. Het werd aangekocht 

door de Belgische staat en vakkundig hersteld. 

Herbeleef de restauratie samen met een van de 

vaklui van toen. 

OPENINGSUREN  15.00 – 16.00 uur

ORGANISATIE  Landcommanderij Alden Biesen

4. WANDELING

De geschiedenis  
van de hoogstamboomgaard

Alden Biesen, een van de grootste kasteel

domeinen in de Euregio, is ook dé hoogstam

boomgaard van Vlaanderen. Meer dan  

40 hec tare hoogstamfruitboomgaarden staan 

elke lente prachtig in bloei. Maak kennis met de 

ontluikende en bloeiende bloesems. Er wordt 

stilgestaan bij de rijke en boeiende geschiedenis 

van de streek. 

START wandeling om 14.00 uur

ORGANISATIE  Stad Bilzen

RESERVATIE  www.bezoekbilzen.be 

Op eigen houtje? Volg de beweg

wijzerde route (¿) en geniet van 4 km 

bloesems in en rond Alden Biesen.

5. WANDELING

Kinderbloesemwandeling met 
fruitige verhaaltjes

Stijn Moekaers neemt kinderen en hun ouders 

mee op een sfeervolle verhalentocht. Onderweg 

maken zij kennis met Loes Bloesem en Mister 

B. Zij leggen de kinderen uit hoe fruit geboren 

wordt. En het is niet dankzij de ooievaar deze 

keer. Het geheel wordt versterkt met gast

optredens van befaamde jeugdauteurs die live 

een illustratie van de hoofdrolspelers maken of 

samen met de kinderen een bloesemlied zingen. 

START wandeling om 15.00 en 16.00 uur 

ORGANISATIE  Stad Bilzen

RESERVATIE  www.bezoekbilzen.be

Voor de kinderen is er na de kinder

bloesemwandeling een leuke work

shop en lekker fruit.

3. WORKSHOP

Maak samen een doe-orgel!

Tijdens de orgel

workshop leer je 

alles over het ge

restaureerde Van 

Pethegemorgel in 

de kerk van Alden Biesen. Een specialist legt je 

ter plekke uit hoe het orgel eruit ziet, hoe het 

wordt gemaakt en hoe het klinkt. Daarna mag je 

zelf aan de slag met een doeorgel. Stapsgewijs 

maak je een klein ambachtelijk pijporgel.  

OPENINGSUREN  16.00 – 17.00 uur

ORGANISATIE  Landcommanderij Alden Biesen

I.S.M.  vzw Organum

LOCATIE ALLE ACTIVITEITEN: Landcommanderij Alden Biesen, Kasteelstraat 6, 3740 Bilzen



ERF
G
O
E
D
 
H
A
S
P

ENGOUW

MET DE 
S
T
E
U
N
 
V
AN

ERF
G
O
E
D
 
H
A
S
P

ENGOUW

MET DE 
S
T
E
U
N
 
V
AN

ERF
G
O
E
D
 
H
A
S
P

ENGOUW

MET DE 
S
T
E
U
N
 
V
AN

ERF
G
O
E
D
 
H
A
S
P

ENGOUW

MET DE 
S
T
E
U
N
 
V
AN

ERF
G
O
E
D
 
H
A
S
P

ENGOUW

MET DE 
S
T
E
U
N
 
V
AN

 

Hoeselt

16. DEMONSTRATIE

Van leem tot steen

Als sinds 1934 bakt steenbakkerij Wagemans 

in Werm (Hoeselt) bakstenen in een klassieke, 

kolengestookte veldoven. Op Erfgoeddag laat 

de familie Wagemans je van leem tot steen 

kennismaken met dit unieke productieproces. 

Geen massaproductie, maar vakmanschap uit 

Haspengouw. Een uniek bezoek dus! 

OPENINGSUREN 13.00 – 18.00 uur

LOCATIE  Steenbakkerij Wagemans

 Bovenstraat 79, 3730 Hoeselt

ORGANISATIE  HGSG HOESELT

I.S.M.  Dienst Cultuur Hoeselt, 

 GC Ter Kommen

6. RONDLEIDING

Ontdek de rijke geschiedenis  
van het Brigittijnenklooster 
Nieuwland  

Onder leiding van een deskundige gids krijg je 

een inkijk in de verhalen die verbonden zijn aan 

het klooster Nieuwland. Dit prachtige klooster, 

momenteel onderwerp van herbestemming, 

herbergt heel wat unieke verhalen. Kom langs 

en neem een kijk achter de kloostermuren.   

OPENINGSUREN  10.00 – 18.00 uur

RONDLEIDINGEN om 11.00, 14.00, en 16.00 uur

LOCATIE  Brigittijnenklooster, 

 Nieuwland 11, 3840 Borgloon

ORGANISATIE  Erfgoedraad Borgloon

I.S.M.  Stad Borgloon

8. RONDLEIDING

Uitzonderlijk bewaard!  
Het wondermooie klooster  
van Colen   

De zusters van het klooster van Colen dragen 

al jaren goed zorg voor hun waardevol erfgoed. 

Hoe houden zij hun klooster en de inboedel 

in optimale staat? Ontdek dit tijdens de 

rondleiding en maak kennis met een aantal 

van de goed bewaarde schatten uit deze abdij, 

waaronder de stoel van SintLutgardis en het 

Odiliaschrijn.   

OPENINGSUREN  11.30 – 17.00 uur

LOCATIE  Klooster van Colen 

 Colenstraat 1, 3840 Borgloon

ORGANISATIE  Klooster van Colen

I.S.M.  Werkgroep CoLoHa

De kerk en sacristie betreden kan 

enkel met de trap (vijf trappen). Er 

is geen hellend vlak aanwezig. De 

kloostersite zelf is wel bereikbaar 

voor rolstoelgebruikers.

11. TENTOONSTELLING

De staakmadonna en andere
schatten uit de Sint-Vedastus-
kerk van Hoepertingen  

Onlangs werd de staakmadonna of de 

‘processieLieveVrouw’ van de Hoepertingse 

SintVedastuskerk gerestaureerd. Tijdens die 

restauratie gaf het beeld heel wat van zijn 

geheimen prijs. Benieuwd? Restauratrice, 

Kathy Vincke, geeft je meer uitleg. Behalve 

het beeld worden nog verschillende andere 

voorwerpen uit het Loonse religieuze erfgoed 

tentoongesteld.   

OPENINGSUREN  13.00 – 17.00 uur

LOCATIE  SintVedastuskerk Hoepertingen

 Vedastusstraat 4, 3840 Hoepertingen

ORGANISATIE  Parochie SintVedastus Hoepertingen

I.S.M.  Kerkfabriek SintVedastus 

Hoepertingen, gemeente Borgloon, 

Provincie Limburg 

Borgloon

PROGRAMMA ERFGOEDDAG HASPENGOUW

ERFGOEDDAG HASPENGOUW 
28 APRIL 2019II

7. TENTOONSTELLING

Loonse vlaggen 
en vaandels  

De geschiedenis van het 

rijke Loonse vere ni gings 

leven wordt getoond in een 

tentoonstelling door de erf

goedraad, waarbij vlaggen 

en vaandels het hoofdonder

werp zullen zijn. In het tot 

de verbeelding sprekende 

klooster van Nieuwland belichten we de verhalen 

van al deze Loonse verenigingen en hun tradities 

Ook is er aandacht voor conservering en restau

ratie van vlaggen.  

OPENINGSUREN 10.00 – 18.00 uur

LOCATIE  Brigittijnenklooster Nieuwland

 Nieuwland 11, 3840 Borgloon

ORGANISATIE  Erfgoedraad Borgloon

I.S.M.  Stad Borgloon 

Het klooster van Nieuwland is mo

menteel onderwerp van herbestem

ming. Dit is een unieke kans om de 

kloostersite te bezoeken. 

12. TENTOONSTELLING

Maak het zelf authentiek  

Een van de boeiendste hoofdstukken in de 

geschiedenis van Kasteel Mariagaarde is het 

verhaal van de huishoudschool. Tot op vandaag 

zien we de erfenis van de Zusters Annuntiaten. 

Niet alleen de prachtige foto’s van in het 

klaslokaal, maar vooral de eigen moestuin met 

streekproducten. Leer zelf confituur maken, 

ontdek het verhaal van de school en kom tot 

rust in het park.  

OPENINGSUREN  14.00 – 17.00 uur

LOCATIE  Kasteel Mariagaarde

 Kasteelstraat 10, 3840 Borgloon

ORGANISATIE  Kasteel Mariagaarde

I.S.M.  Parochieteam SintVedastus

 Hoepertingen

10. WORKSHOP 

Maak je eigen  
Odiliaschrijn 

In een creatieve workshop maken kinderen 

zelf een miniatuur kunstwerk, gebaseerd 

op het goed bewaarde Odiliaschrijn, topstuk 

uit de erfgoedcollectie van het klooster van 

Colen. Plezier gegarandeerd voor jong en oud.  

9. WANDELING

Cumu va l’anima toia? 
Hoe gaat het met je ziel?  

Ga op zoek naar innerlijke rust en stilte in de 

kloostertuin van Colen. Kijk, luister, proef, ruik 

en voel om te ontdekken wat de omgeving, de 

natuur, de bomen en planten je te vertellen 

hebben, hierbij de woorden van Bernardus van 

Clairvaux indachtig: ‘Je zult in bossen meer 

vinden dan in boeken. De bomen en de stenen 

zullen je dingen leren die geen mens je kan 

vertellen’. 

OPENINGSUREN 13.30 – 17. 00 uur

VERTREK  Geleide wandeling om 13.30, 15.00

  en 16.30 uur

LOCATIE  Kloostersite Colen

 Colenstraat 1, 3840 Borgloon 

ORGANISATIE  Hartig Haspengouw

I.S.M.  Klooster van Colen en 

 Werkgroep CoLoHa

OPENINGSUREN 13.00 – 17.00 uur

LOCATIE  Abdij Mariënlof

 Colenstraat 1, 3840 Borgloon

ORGANISATIE Werkgroep CoLoHa

I.S.M.  Zusters van Abdij Mariënlof en

 Hogeschool PXL Hasselt

Heers

13. RONDLEIDING

Red eens een kasteel

Hoe red je een kasteel? Ook dat vraagt vak man 

schap! Sinds een jaar zet een groep vrij willigers 

in Heers de schouders onder de redding van 

het mooiste kasteel van ZuidLimburg. De 

lokale timmerman/buurman geeft uitleg over 

de restauratie van het gebinte van de kapel. 

En we tonen hoe we de broodoven en tuin 

weer tot leven wekken. Deze schone slaapster 

wordt écht wakker gekust op Erfgoeddag! 

OPENINGSUREN 10.00 – 17.00 uur

LOCATIE Kasteel van Heers,  

Nieuwe Steenweg 6971,  

3870 Heers

ORGANISATIE VZW Heerlijk(heid) Heers

I.S.M.  Gemeente Heers, Regionaal  

Landschap Haspengouw,  

Provincie Limburg, Limburg Sterk 

Merk en de heer Desmaisières.

17. WORKSHOP

Zo speelden we vroeger

Vandaag is elektronisch 

speelgoed niet meer 

weg te denken in de 

speelkamers. Maar 

hoe ging het er vroeger 

aan toe? Met kleine en 

eenvoudige spulletjes 

werden allerlei spelletjes bedacht. Deze oude 

kinderspelen willen we in de kijker zetten. En 

waar kan dit beter als in het unieke kader van 

de Kluis van Vrijhern. Tegelijkertijd laten we u 

ook graag kennismaken met het leven van een 

kluizenaar. 

OPENINGSUREN 13.00 – 18.00 uur

LOCATIE  Kluis van Vrijhern

 Kluisstraat 1, 3730 Hoeselt

ORGANISATIE  Vrienden van de Kluis

I.S.M.  Cultuurdienst Hoeselt en 

 Paul Achten
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20. WORKSHOP

Fotogrammen maken

Kom naar de Festraetsstudio, kijk en doe mee! 

Samen maken jong en oud een collage van 

kleine erfgoedvoorwerpen op een glazen plaat. 

Daarna duik je met een ervaren fotograaf in een 

donkere kamer en maak je van je collage een 

ongewone zwartwit foto.  

OPENINGSUREN 14.00 – 18.00 uur

LOCATIE  Festraetsstudio

 Begijnhof 25, 3800 SintTruiden

ORGANISATIE  Begijnhof Buurtcomité SintTruiden

I.S.M.  Renovat FOTO, w what*

21. TENTOONSTELLING

Ontdek de Truiense  
stadsfotografen

Wie waren de fotografen aan wie wij al die nos

talgische stadsfoto’s te danken hebben? Met de 

fototentoonstelling ‘Begijnhof in beeld: toen en 

morgen’ brengt het buurt comité een hommage 

aan de families Blanckart, Robijns en Rietjens, 

Miss Kodac en Achille Thijs. Ontdek de Truiense 

stadsfotografen actief van 1900 tot 1990, onder 

hen ook Duitse en Belgische oorlogsfotografen.    

OPENINGSUREN 10.00 – 18.00 uur

LOCATIE  Festraetsstudio

 Begijnhof 25, 3800 SintTruiden

ORGANISATIE Begijnhof Buurtcomité SintTruiden

I.S.M.  Geschied en Oudheidkundige Kring 

SintTruiden, Renovat Foto en Marc 

Robijns

Deze activiteit loopt tot  

15 augustus 2019.

22. LEZING

Ontdek de stadsfotografen  
van Sint-Truiden

Wie zijn de fotografen achter de fototentoon

stelling ‘Begijnhof in beeld: toen en morgen’? Je 

ontdekt het tijdens een fotolezing over 100 jaar 

stadsfotografie in SintTruiden, met bekende 

Truiense namen en ook onbekende Belgische 

en Duitse oorlogsfotografen.  

OPENINGSUREN 10.30 – 11.30 uur

LOCATIE Festraetsstudio

 Begijnhof 25, 3800 SintTruiden

ORGANISATIE  Begijnhof Buurtcomité SintTruiden

I.S.M.  Geschied en Oudheidkundige 

 Kring SintTruiden,  Renovat Foto 

 en Marc Robijns

23. TENTOONSTELLING

Ambachten, de ruggengraat van 
een middeleeuwse stad

 

Van de middeleeuwen tot hun afschaffing in 1794 

vormden de ambachten de ruggengraat van de 

stedelijke samenleving. In het stadsarchief vind 

je tal van verwijzingen naar de dertien stedelijke 

ambachten en hun inbreng in het stadsbestuur. 

Aan de hand van archiefstukken illustreren we 

hun functioneren en hun rol in het bestuur van de 

stad. Tijdens demonstraties leer je zelf de infor

matie over ambachten op te zoeken.

OPENINGSUREN 10.00 – 18.00 uur

LOCATIE  Keizerszaal 

 Diesterstraat 1, 3800 SintTruiden

ORGANISATIE  Dienst Cultuur, Erfgoed en Archief  

 Stad SintTruiden

Demonstraties duren 30 minuten 

en starten om 11.00, 12.30, 14.30, 

16.00 en 17.30 uur.

24. TENTOONSTELLING

Van pannenkoek tot hostie

Aan de hand van boeiende doeactiviteiten  

ontdek je bijzondere kloosterambachten. Uit 

een grote ‘pannenkoek’ steek je je eigen hostie 

uit, je hanteert een passer, tekent de mantel 

voor bij je habijt en je legt de koord van je habijt 

in een echte patersknoop.  

Museum DE MINDERE zet je in beweging!    

OPENINGSUREN 10.00 – 18.00 uur

LOCATIE  Museum DE MINDERE

 Capucienessenstraat 1, 

 3800 SintTruiden

ORGANISATIE  Museum DE MINDERE

25. DEMONSTRATIE

Stambomen maken,  
een vak apart

Een stamboom in mekaar knutselen vraagt 

enig vakmanschap, zeker als je weet dat ‘stam

boomtruienaars’ zelfs tot het midden van de 

zestiende eeuw hun roots kunnen opsporen. 

Steeds meer bronnen voor dit stamboom

onderzoek worden digitaal aangeboden. Maak 

kennis met deze online zoek mogelijkheden.  

OPENINGSUREN 10.00 – 18.00 uur

LOCATIE  Abdijsite

 Diesterstraat 1, 3800 SintTruiden

ORGANISATIE  Dienst Cultuur, Erfgoed en Archief 

 Stad SintTruiden

Een demonstratie duurt 30 minuten 

en start om 10.30, 12.00, 14.00, 

15.30 en 17.00 uur. 

Nieuwerkerken

18. DEMONSTRATIE

Over orgels en klei

Wil je zelf eens aan de slag als pottenbakker of 

heb je altijd al willen weten hoe een orgel in el

kaar steekt? Dan kan je terecht in een uniek ate

lier in Nieuwerkerken. Creatief koppel Marc en 

Marijke openen hun deuren voor demonstraties 

en deskundige uitleg over hun ambachten. Mark 

is een gerenommeerd orgelbouwer en Marijke 

verwierf naam en faam met haar keramiek.

OPENINGSUREN 10.00  18.00 uur

LOCATIE  Atelier Kersepit

 Zwarteindestraat 96, 3850 Kozen

ORGANISATIE Heemkunde Nieuwerkerken

I.S.M.  Atelier Kersepit

Riemst

14. WANDELING

Kerkepaden in Haspengouw

Wat zijn kerkepaden? Hoe zijn ze ontstaan? 

Hebben ze nog een toekomst? Terwijl je wandelt 

over een heropend pad onder leiding van een 

natuurgids ontdek je wilde planten en bloemen. 

Je krijgt ook de kans om te proeven van al het 

lekkers dat je kan maken van deze planten. 

Ferrariskaarten vertellen hoe de toestand 

was in de 18e eeuw. Hoe werden deze kaarten 

gemaakt en wat leren we eruit? 

OPENINGSUREN 10.00  12.00 uur en 14.00  

 18.00 uur 

LOCATIE Kerkepad Heks

 Hekslaan 8183, 3870 Heks

ORGANISATIE  Dorpsraad Heks

I.S.M.  Daniëlle Houbrechts

15. TENTOONSTELLING

Muziek uit konijnenvellenlijm

Konijnenvellenlijm gebruik je bij het 

herstellen van oude muziekinstrumenten. 

Maar eerst moet je een dossier samenstellen, 

een architect en aannemer zoeken en de 

nodige financiering vinden om eraan te 

beginnen. Hoe je dit doet, wordt getoond aan 

de hand van de restauratie van het orgel van 

Veulen. In de Kerk van Veulen is van alles te 

zien en in de Bammerd vind je een hapje en 

een drankje met harmoniemuziek. 

OPENINGSUREN 10.00 – 18.00 uur

LOCATIE  De Bammerd, Administratief  

Centrum Heers

 Paardskerkhofstraat 20,  

3870 Heers

ORGANISATIE  Koninklijke Harmonie Salvia 

Heers

I.S.M.  K.H. Salvia Heers, Kerkfabriek 

Veulen, Instrumentenbouwers 

PelsD’Hondt Herselt en Paul Van 

Riel Holsbeek

.
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Sint-Truiden

19. FIETSTOCHT

Proevertjestocht langs 
oude ambachten

Bezoek met de fiets of te voet verschillende 

locaties in Riemst waar je uitleg en demon

straties krijgt over oude ambachten. Halt hou

den doe je onder meer in de Jambrouwerij, 

het Wijndomein van Vlijtingen, de Smokkel

molen, het Repaircafé en de mergelgrotten.  

Op de stopplaatsen kan je telkens proeven 

van een lekkere versnapering.   

OPENINGSUREN 10.00 – 17.00 uur

LOCATIE  Smokkelmolen 

 Kleine Molenstraat 9, 

 3770 Riemst

ORGANISATIE  Gemeente Riemst
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26. TENTOONSTELLING

Kant, meesterlijk gemaakt

Truienaren zijn goedbekend met kant. Maar 

wist je dat kanttechnieken en materialen een 

geweldige evolutie ondergingen? Je komt het 

te weten in een demonstratie met authentieke 

kant uit de schatkamer van de OnzeLieve  

Vrouwekerk. En hoe komt een hedendaags 

kantwerk tot stand? Volg de realisatie van het 

wandtapijt, in uitvoering ter gelegenheid van  

de Trudofeesten.  

OPENINGSUREN 10.00 – 18.00 uur

LOCATIE  SintGangulfuskerk

 SintGangulfusplein 1, 

 3800 SintTruiden

ORGANISATIE  KantelinK Kant en Textielkunst 

 SintTruiden

I.S.M.  De schatkamer van de O.L.Vrouw

  Kerk SintTruiden

27. TENTOONSTELLING

Kant! Ambachtelijk 
meesterschap

De schatkamer van de OnzeLieveVrouwekerk 

bewaart naast religieuze voorwerpen ook kant. 

We tonen je kant uit de 19e en 20e eeuw en 

laten je aan de hand van meterslange kantstuk

ken kennismaken met verschillende kantgenres 

zoals gemengde kant, naaldkant en kloskant. 

KantelinK Kant en Textielkunst SintTruiden 

laat je bovendien zien hoe zo’n kantwerk nu 

eigenlijk tot stand komt.   

OPENINGSUREN 10.00 – 18.00 uur

LOCATIE  SintGangulfuskerk

 SintGangulfusplein 1

 3800 SintTruiden

ORGANISATIE  SintTruidense Schatten vzw

I.S.M.  Kerkfabriek Collegiale Onze 

LieveVrouw Tenhemelopneming, 

KantelinK Kant en Textielkunst 

SintTruiden

33. TENTOONSTELLING

Collectie Haspengouwse 
volksdevotie

Eeuwenlang hielpen heiligenbeeldjes mensen 

bij het beleven van hun geloof. In de loop der 

jaren gingen echter heel wat gebruiken verlo

ren. De Heemkundige Kring van SintTruiden 

bracht een indrukwekkende collectie van deze 

beelden samen in een permanente opstelling. 

Welke heiligen herken je? Wie maakte deze 

beelden? En tegen welk onheil beschermden 

deze heiligen?

OPENINGSUREN 13.30 – 18.00 uur

LOCATIE  Oud Atheneum

 Zoutstraat 46, 3800 SintTruiden

ORGANISATIE Heemkundige kring Groot  

 SintTruiden

De vaste collectie is gratis te 

bezoeken.

34. MARKT 

Ambachtenmarkt Abdijsite

Op deze gezellige ambachtenmarkt ontdek 

je onder meer wat een houtdraaier, manden

vlechter en visnettenbreier precies doen en hoe 

ze het doen. Voor kinderen is er een speciale 

demonstratie spintollen. Kom je zelf ook eens 

proberen?   

OPENINGSUREN 10.00 – 18.00 uur

LOCATIE:  Abdijsite

 Diesterstraat 1, 3800 SintTruiden

ORGANISATIE Dienst Cultuur, Erfgoed en 

 Archief Stad SintTruiden

Optredens ‘De Bòddelkèèr’ door

lopend van 13.00 tot 18.00 uur.

28. DEMONSTRATIE

Morse, nog lang niet uitgestorven

Ondanks alle hoogtechnologische communi

catievormen is morse nog lang niet uitgestor

ven. Bij reddingsoperaties en in crisissituaties 

bewijst het bijvoorbeeld nog altijd zijn nut. Je 

krijgt een demonstratie over morse en leert zelf 

een morsesleutel maken.  

OPENINGSUREN 10.00 – 18.00 uur

LOCATIE  Triamant

 Halingenstraat 76, 3806 Velm

ORGANISATIE  Radio Amateurs RST vzw

I.S.M.  Triamant

29. TENTOONSTELLING

Een depot inrichten. 
Niet voor dummies!

 
Kortenbos is al eeuwenlang een belangrijk be

devaartsoord. Als dank voor de wonderen van 

OnzeLieveVrouw werden kleedjes geschonken 

aan het beroemde beeldje van Maria en kind. 

Wie maakte deze kleedjes? Hoe werden ze 

gemaakt? En welke inspanningen worden gele

verd om ze te bewaren?  

OPENINGSUREN 11.00 – 17.00 uur

LOCATIE  Basiliek OnzeLieveVrouw 

 Tenhemelopneming 

 KortenbosSintTruiden  

 Basiliekstraat 1, 3800 SintTruiden

ORGANISATIE  Geschied en Heemkundige Kring

  Kortenbos  SintTruiden

I.S.M.  Kerkfabriek OnzeLieveVrouw  

Tenhemelopneming 

 KortenbosSintTruiden 

30. MARKT

Oude ambachten in de kijker

Over welke vaardigheden en vakkennis moest 

een ambachtsman vroeger beschikken? Welke 

kennis had je nodig om op een goede manier 

het huishouden te organiseren? En welke oude 

technieken gebruikt een restaurateur? Je 

ontdekt het antwoord op deze vragen op onze 

gezellige ambachtenmarkt in het voormalig 

gemeentehuis van Brustem. Doorlopend kan je 

genieten van verschillende demonstraties.  

OPENINGSUREN 10.00 – 18.00 uur

LOCATIE  Gemeentehuis Brustem

 Singelplein z/n, 

 3800 SintTruiden

ORGANISATIE Heemkunde 

 Brustem

31. DANSVOORSTELLING

Rond de meiboom

Volksdans leeft, en nu en dan worden er nieuwe 

dansen gecreëerd, uitgeprobeerd en verbeterd, 

tot er een dansje overblijft dat er goed uitziet 

en dat fijn is om te dansen. Zoals elk jaar danst 

Volkskunstgroep Pierlala ook dit jaar rond de 

meiboom. We brengen daarbij een aantal zelfge

maakte dansen ten beste.  

OPENINGSUREN 15.00 – 16.00 uur

LOCATIE  Groenmarkt SintTruiden

 Groenmarkt, 3800 SintTruiden

ORGANISATIE  Volkskunstgroep Pierlala vzw

 

32. DEMONSTRATIE

Erfgoedplus

Een goed beheer van waardevol erfgoed begint 

bij een nauwkeurige inventaris. De overheid 

ontwikkelde een ideaal instrument hiervoor: 

de databank Erfgoedplus, die op het web raad

pleegbaar is. Tijdens Erfgoeddag worden er 

doorlopend objecten uit de stedelijke collectie 

geregistreerd. Er is ook regelmatig een demo van 

Erfgoedplus en je maakt kennis met de ongeken

de mogelijkheden. Ken je erfgoed!  

OPENINGSUREN 10.00 – 18.00 uur

LOCATIE  Abdijsite

 Diesterstraat 1, 3800 SintTruiden

ORGANISATIE Stad SintTruiden

I.S.M.  Dienst Cultuur, Erfgoed en Archief

Demonstraties duren 30 minuten en 

starten om 10.00, 11.30, 13.30, 15.00 

en 16.30 uur.
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Mijn lijn, altijd in beweging

BELEEF Erfgoeddag met een GRATIS duo-dagpas van De Lijn

Vul deze bon in, geef hem aan 
je bus- of tramchauffeur en 
ontdek de fraaiste cultureel-
erfgoedcollecties op Erfgoed-
dag, een hele dag lang, met de 
bus en tram.

Opgelet: de twee dagpassen zijn 
enkel geldig voor 2 personen op 
zondag 28 april 2019. 
Enkel originele bonnen worden 
aanvaard. Niet verenigbaar met 
andere promoties.
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