HOE MAAKT U HET ?
VEEL LEUKS
VOOR KINDERE N

GR A TI S

ZONDAG 28 APRIL 2019 ERFGOEDDAG IN HASSELT
MEER DAN 40 GRATIS ACTIVITEITEN
In het teken van ambachten, vakmanschap en meesterschap
www.erfgoeddag.be | uitinhasselt.be/erfgoeddag |

erfgoeddaginhasselt

VOORWOORD

JENEVERMUSEUM | pg. 6
Witte Nonnenstraat 19
3500 Hasselt
HET STADSMUS | pg. 9
Guido Gezellestraat 2
3500 Hasselt

B

este erfgoedliefhebber, U kent vast
iemand die “goed is met haar of zijn
handen”. Een familielid, vriend, buur of
kennis die mooie, functionele of gewoon
indrukwekkende dingen kan maken en
waar u bewonderend naar opkijkt. Of
misschien bent u zelf wel iemand die de
handen uit de mouwen steekt, vrijwillig
of om den brode. Dan kent u het warme
plezier en de trots van zelf iets gemaakt
te hebben. En dan weet u ook hoe u ‘al
doende leert’ en hoeveel tijd het kost om
iets écht onder de knie te krijgen.
We staan er allicht te weinig bij stil,
maar bijna alles dat ons omringt en waar
we gebruik van maken is … mensenwerk.
Probeer u de wereld eens voor te stellen
zonder al die handen die alles hebben
vervaardigd.
Tijdens de 19e Erfgoeddag, op zondag
28 april, bent u welkom bij een 640tal 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. Met het oog
op de toekomstige generaties zorgt de

Vlaamse overheid er mee voor dat erfgoed kan bewaard, ervaren en zo goed
en divers mogelijk kan gebruikt worden.
Alleen daarom al is het evenement een
aanrader en uw aandacht waard. Het
recordaantal ingeschreven activiteiten
– bijna 1.000! – toont ook aan dat de organisatoren zich uit de naad werken om
u een boeiend, veelzijdig en bovendien
gratis programma aan te bieden.
Dank aan FARO voor de coördinatie, en
in het bijzonder aan Tine Vandezande,
Michelle Van Meerhaeghe en hun collega’s. Dank ook aan alle deelnemers,
zowel professionele organisaties als
verenigingen en vrijwilligers. Zij willen u
laten zien wat erfgoedwerk is en waarom
het echt een verschil maakt. U zult ongetwijfeld merken dat erfgoedwerk zowel uw hoofd als uw handen aanspreekt.
En voor u het goed en wel beseft, bent
ook u gebeten door de erfgoedmicrobe.
Ik wens het u van harte toe!
Minister van Cultuur, Jeugd, Media en
Brussel

MODEMUSEUM HASSELT | pg. 12
Gasthuisstraat 11
3500 Hasselt
ABDIJSITE HERKENRODE | pg. 13
Herkenrodeabdij 4
3511 Hasselt
TUILTERMOLEN | pg. 14
Zolderse Kiezel 220
3511 Hasselt
DOMEIN KIEWIT | pg. 14
Putvennestraat 108
3500 Hasselt
BIBLIOTHEEK HASSELT
LIMBURG | pg. 18
Martelarenlaan 17
3500 Hasselt
BEIAARDTOREN | pg. 21
Vismarkt 3
3500 Hasselt
KONINKLIJKE ORDE
V/H KLAEVERBLÂT | pg. 21
Martelarenlaan 17
3500 Hasselt
DE GRAEF
HASSELT KURINGEN | pg. 22
Prinsenhofweg 21
3511 Hasselt
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pg. 23 | DE BELLEMAN
Groenplein 1
3500 Hasselt
pg. 23 | CAMPUS HAST
Kleine Breemstraat 7
3500 Hasselt
pg. 24 | BAKKERSDOCHTER
Minderbroedersstraat 28
3500 Hasselt
pg. 25 | STOKERIJ VANDERLINDEN
Luikersteenweg 264
3500 Hasselt
pg. 25 | ATELIER HERKENRODE
Luikersteenweg 232
3500 Hasselt
pg. 26 | HUIS PAUWELS SPAENJERS
Maastrichterstraat 64
3500 Hasselt
pg. 26 | KRISTOF VRANCKEN
Vorststraat 4
3500 Hasselt
pg. 27 | VILLA VERBEELDING
Bampslaan 35
3500 Hasselt
pg. 29 | INLIJSTINGEN MEYLEMANS
Diestersteenweg 120
3500 Hasselt

de lijn
10

Download op erfgoeddag.be het formulier, vul het in en geef het af aan je
buschauffeur. Je krijgt dan twee gratis
dagpassen. De dagpas is enkel geldig
op zondag 28 april. Voorwaarden zie
www.erfgoeddag.be.
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ACTIVITEITEN

Hasselt, jeneverstad!

Kies mee de smaak van
de nieuwe Belegen Graanjenever van het Jenevermuseum

Wandeling
Met recht en reden mag Hasselt beweren dat ze doorheen de eeuwen een
belangrijk centrum van jeneverproductie was. Tijdens de wandeling ontdek
je hoe jenever in de stad leefde. Het
wordt een borrelende stadswandeling
langs gebouwen, monumenten en locaties met een rijke jenevergeschiedenis. Start aan het Jenevermuseum,
dat je voor of na de wandeling gratis
kan bezoeken.
-Deze activiteit is een initiatief van het
Jenevermuseum.
PRAKTISCHE INFO

Het verhaal
achter de drank

Wandeling om 14u. Vertrek aan het Jenevermuseum. Duur ongeveer 2u. Inschrijven is verplicht
en kan tot 19/04/2019 (max. 25 deelnemers) via

Rondleiding

jenevermuseum@hasselt.be of 011 23 98 60.

Een kenner neemt je mee doorheen het
museum en vertelt je onderweg meer
over het ambachtelijke productieproces en de geschiedenis van jenever.
Feiten worden afgewisseld met leuke
weetjes en anekdotes. Maar het blijft
niet bij luisteren alleen: ook je andere
zintuigen worden aangesproken. Dit is
er zeker eentje om bij te leren!
-Deze activiteit is een initiatief van het
Jenevermuseum.

JENEVER
MUSEUM

Presentatie

1

Maak je eigen
graanjenever!
Workshop
Heb je graag een moutneus en een uitgesproken graansmaak in je jenever?
Heb je het misschien liever fris en
zoet? Of toch graag wat meer citrus?
Blend dan nu je favoriete aroma’s en
smaken tot je eigen gepersonaliseerde graanjenever. Onder deskundige
begeleiding ga je aan de slag met
graanalcohol, moutwijn en verschillende vruchten- en kruidenaroma’s.
Bovendien krijg je je eigen flesje mee!
-Deze activiteit is een initiatief van het
Jenevermuseum.

PRAKTISCHE INFO

PRAKTISCHE INFO

Rondleidingen om 13u30 en 15u30. Duur

Workshops om 11u en 15u. Duur ongeveer 1u.

ongeveer 1,5u. Inschrijven is verplicht en

Inschrijven is verplicht en kan tot 19/04/2019

kan tot 19/04/2019 (max. 20 deelnemers per

(max. 20 deelnemers per workshop, vanaf 18

rondleiding) via jenevermuseum@hasselt.be of

jaar) via jenevermuseum@hasselt.be

011 23 98 60.

of 011 23 98 60.

6

Het Jenevermuseum lanceert een
nieuwe belegen huisjenever. Om een
zachtere smaakbeleving te garanderen, moet de ambachtelijk gemaakte
moutwijn van een belegen jenever de
nodige tijd krijgen om te rusten op eikenhouten vaten. Die rustperiode is nu
voorbij en de moutwijn werd op drie
manieren afgewerkt tot belegen jenever. Aan jou om de smaak te bepalen
die later in het proeflokaal verkocht
wordt.
-Deze activiteit is een initiatief van het
Jenevermuseum.
PRAKTISCHE INFO
Doorlopend van 10u tot 18u. Vanaf 18 jaar.
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Koper, hout en glas: een
noodzaak in de ambachtelijke jeneverproductie
Demonstratie

HET
S TA D S M U S

Een buitengewone decoratieve keramiekcollectie

2

Rondleiding
Het Stadsmus werkt al jarenlang samen met de Verzamelaars Unie Hasselts Keramiek aan het verzamelen
en herwaarderen van dit keramische
erfgoed. Stap samen met keramiekexpert Patrick Thijs in het verhaal van de
buitengewone decoratieve keramiekcollectie.
-Deze activiteit is een initiatief van Het
Stadsmus, in samenwerking met Verzamelaars Unie Hasselts Keramiek.

De koperslagerij, de kuiperij en de
glasblazerij zijn noodzakelijke nevendisciplines van de jeneverindustrie.
De tonnenmaker, de koperslager en de
glasblazer geven het beste van zichzelf en tonen met veel enthousiasme
hun ambachtelijk vakmanschap.
-Deze activiteit is een initiatief van het
Jenevermuseum.
PRAKTISCHE INFO
Doorlopend van 10u tot 18u.

Kop en staart scheiden:
stoomstoken volgens
19e-eeuwse principes de meester en de leerling
aan het werk

Door vrouwenhanden
gevormd. Decoraties op
Hasseltse keramiek

PRAKTISCHE INFO
Rondleidingen om 11u, 12u, 14u en 15u.

Tentoonstelling

Demonstratie
Vakmanschap staat centraal in de authentieke 19de-eeuwse stoomstokerij
van het Jenevermuseum. Je kan de
meester-stoker en zijn leerling aan het
werk zien, een handje toesteken bij het
opzetten van het graanbeslag of bij de
fijnstook én de magie aanschouwen
van het distilleren van jeneverbes.
-Deze activiteit is een initiatief van het
Jenevermuseum.

1

JENEVERMUSEUM
Witte Nonnenstraat 19
3500 Hasselt
011 23 98 60
www.jenevermuseum.be

PRAKTISCHE INFO

De vaste collectie is gratis te bezoeken.

Doorlopend van 10u tot 18u.

Geheel toegankelijk.

8

Aan het einde van de 19de eeuw
produceerde de Hasseltse keramiekfabriek
sierkeramiek
geïnspireerd door de art nouveau. De
tentoonstelling brengt de barbotinetechniek weer tot leven, waarbij
keramiek wordt versierd met behulp
van handgevormde en gegoten kleielementen. Het waren vooral vrouwen
die deze techniek uitvoerden. Kom deze
gedecoreerde meesterwerken ontdekken in Het Stadsmus.
-Deze activiteit is een initiatief van Het
Stadsmus, in samenwerking met Verzamelaars Unie Hasselts Keramiek.
PRAKTISCHE INFO
Doorlopend van 10u tot 17u. De tentoonstelling loopt verder tot 25 mei 2019.

9
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Op ontdekking langs met
keramiek versierde gevels
Wandeling
Tot in de jaren 1950 werd in Hasselt
hoogwaardig en gegeerd sierkeramiek
geproduceerd, dat in heel België en
ook daarbuiten op gevels van statige herenhuizen te vinden is. Stap in
het verhaal van de werknemers van
de keramiekfabriek en laat je langs
de kleurrijke gevels leiden tot in Het
Stadsmus, waar je als toetje de buitengewone decoratieve keramiekcollectie kan bewonderen.
-Deze activiteit is een initiatief van Het
Stadsmus.

Verfijnde keramiek met de
barbotinetechniek
Workshop
Het Stadsmus brengt de barbotinetechniek weer tot leven, waarbij keramiek wordt versierd met behulp van
handgevormde en gegoten klei-elementen. Keramiste Wendy Van Geel
toont je de geheimen van deze geraffineerde techniek in een bijzondere
workshop.
-Deze activiteit is een initiatief van Het
Stadsmus, in samenwerking met keramiste Wendy Van Geel

PRAKTISCHE INFO
Wandelingen om 10u en 14u. Vertrek aan Het
Stadsmus. Duur ongeveer 2u.

PRAKTISCHE INFO
Workshop doorlopend van 14u tot 17u.

Door vrouwenhanden gevormd: klei, keramiek en
kryptoniet
Tentoonstelling
Tijdens de paasvakantie gingen kinderen van 6 tot 12 experimenteel aan
de slag met klei, verf en … kryptoniet!
Ze vlogen door de expo 'Door vrouwenhanden gevormd' in Het Stadsmus en
Wonder Women in Modemuseum Hasselt. Zo deden ze genoeg ideeën op
om hun eigen keramieken superheldencreaties te maken. Kom die zeker
eens bewonderen tijdens Erfgoeddag.
-Deze activiteit is een initiatief van
Het Stadsmus, in samenwerking met
Modemuseum Hasselt.

2

HET STADSMUS
Guido Gezellestraat 2
3500 Hasselt

PRAKTISCHE INFO

011 23 98 90

Doorlopend van 10u tot 17u. Kindvriendelijke

www.hetstadsmus.be

activiteit, van 6 tot 12 jaar.
De vaste collectie is gratis te bezoeken.
Geheel toegankelijk.
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MODE
MUSEUM
H A S S E LT

3

3

MODEMUSEUM HASSELT
Gasthuisstraat 11

4

3500 Hasselt
011 23 96 21
www.modemuseumhasselt.be
Geheel toegankelijk.

Craft in close-up: een
nieuwe aanwinst onder
de loep

ABDIJSITE
HERKENRODE

Tentoonstelling
Kom kennismaken met een van de
nieuwe aanwinsten van het Modemuseum: een ensemble van Maison Beer
uit het begin van de 20ste eeuw. Gustav Beer creëerde een ensemble rijkelijk versierd met kant, beschildering en
passementerie. Aan de hand van een
kleine tentoonstelling maak je kennis
met de verschillende vakmannen die
voor de creatie van dit gedecoreerde
ensemble werden ingeschakeld.
-Deze tentoonstelling is een initiatief
van Modemuseum Hasselt.

Een vervallen gebouw, hoe
restaureer je dat?
Lezing
De restauratie van gebouwen vraagt
heel wat vooronderzoek. Denk bijvoorbeeld aan funderings- en grondonderzoek of een analyse van hout en metselwerk. Welke maatregelen volgen
daaruit en hoe werden ze toegepast
op Abdijsite Herkenrode? Stabiliteitsingenieur Sven Ignoul was vanaf de
start van de restauratiewerken betrokken en geeft je inzicht in toepassingen
als micropalen, trekbanden, enz.
-Deze activiteit is een initiatief van
Abdijsite Herkenrode.

PRAKTISCHE INFO
Doorlopend van 10u tot 17u.

Abdijsite Herkenrode:
een plek vol verfijnd
vakmanschap

4

ABDIJSITE HERKENRODE
Herkenrodeabdij 4
3511 Kuringen

Demonstratie

011 23 96 70

Welke ambachten werden er in de
abdij beoefend? Welke technieken
werden gebruikt bij het bouwen van
de abdij? En welke ambachtslieden
vervaardigden de kunstwerken die besteld werden door de zusters? In een
reeks demonstraties kom je het allemaal te weten. Kinderen steken in een
aantal workshops zelf de handen uit
de mouwen terwijl iedereen kan proeven van het lekkers dat uit
de bakoven komt.
-Deze activiteit is een initiatief van Abdijsite Herkenrode, in samenwerking
met Erfgoedkring Herkenrode-Kuringen, Molenvrienden Zuid-Limburg,
Herkenrode vzw.

www.abdijsiteherkenrode.be
Er is ruime parkeergelegenheid.
Geheel toegankelijk.

PRAKTISCHE INFO

12

PRAKTISCHE INFO

Doorlopend te bezoeken van 10u tot 18u.

Start lezing om 14u. Duur ongeveer 1,5u.

Kindvriendelijke activiteit, vanaf 6 jaar.
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T U I LT E R
MOLEN

DOMEIN
KIEWIT

Wat komt daar uit die
houtoven?

6

Demonstratie
Kom proeven van ons ambachtelijk
brood, gebakken in de authenthieke
houtoven in het bakhuisje van de Tuiltermolen. Je kan ons vinden in de buurt
van Abdijsite Herkenrode waar nog
tal van andere activiteiten plaatsvinden.
Er wordt die dag ook brood verkocht.
-De demonstratie is een initiatief van
Herkenrode vzw, in samenwerking met
Abdijsite Herkenrode.

Van ei tot bij,
imker je mee?
Workshop

Demonstratie
Gepassioneerd leggen de imkers van
de Hasseltse imkersbond je het werken met bijen uit, net als het oogsten
van honing, propolis en … koninginnenbrij. Groot en klein, iedereen is welkom in de Bijenhal. Wist je trouwens
dat deze hal omstreeks 1976 gebouwd
werd? Dit stukje erfgoed is de hemel
op aarde voor iedere bijenvriend.
-Deze activiteit is een initiatief van Imkersbond Hasselt en Omstreken, in samenwerking met Domein Kiewit.

Leer werken met de zeis
Workshop

PRAKTISCHE INFO

Lijkt werken met een zeis jou ouderwets en vermoeiend? Je vergist je! Een
zeis is niet vervuilend en geluidloos.
Je hebt geen last van wegspringende
steentjes of beschadigde plantjes. Je
stelt zelf je zeis af, haart en wet haar
en je oefent de juiste bewegingen. Al
doende ontdek je dat werken met de
zeis heel aangenaam is voor lichaam
en geest. Schrijf tijdig in - geen voorkennis vereist.
-Deze activiteit is een initiatief van
domein Kiewit, in samenwerking met
centrum duurzaam groen.

Doorlopend van 14u tot 18u. De Bijenhal bevindt

De imker weet veel over bijen, want
het hele jaar door werkt hij met deze
beestjes. Vooral in de zomer is het
zoemend druk. Kasten bouwen, dieren
verzorgen, honing oogsten ... Kom je
eerst naar het voorleesverhaal ‘De Imker’ van Liesbet Slegers luisteren? Wil
je daarna meer weten over het materiaal van de imker, kom een kijkje nemen in de bijenhal en proef dan van de
lekkere honing.
-Deze activiteit is een initiatief van
Domein Kiewit, in samenwerking met
Imkersbond Hasselt en Omstreken.

zich links achter Natuurpunt (herenhuis).

PRAKTISCHE INFO

DOMEIN KIEWIT

Inschrijven is verplicht en kan tot

Workshop om 9u30. Duur ongeveer 1,5u.

Putvennestraat 108

25/04/2019 via kiewit@hasselt.be of 011

011 33 43 70

Kindvriendelijke activiteit, van 6 tot 12

3500 Hasselt

21 08 49 (max. 8 deelnemers). Je wandelt

www.herkenrode.be

jaar. Inschrijven is verplicht en kan tot

0499 58 57 20

vanaf de parking ongeveer 5 minuten tot aan

25/04/2019 via kiewit@hasselt.be of

www.hasselt.be/nl/domeinKiewit

het grasveld voor het herenhuis (plaats van

011 21 08 49 (max. 15 deelnemers).

Geheel toegankelijk.

afspraak).

PRAKTISCHE INFO
Doorlopend van 10u tot 17u. Parkeren kan op
de aangegeven parking op loopafstand (250 m)
van de Tuiltermolen. Je kan ook parkeren op
Abdijsite Herkenrode, eveneens op loopafstand
van de Tuiltermolen (800 m of 20 minuten).

5

5

Ontdek imkeren in de
Bijenhal

TUILTERMOLEN
Zolderse Kiezel 220
3511 Kuringen

Gedeeltelijk toegankelijk.

14

PRAKTISCHE INFO

6

Workshop om 9u30. Duur ongeveer 2,5u.
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Het Stadsmus

Modemuseum Hasselt
Abdijsite

2.

3.
4.

Domein Kiewit

Bibliotheek Hasselt

6.

7.

KOVK
De Graef Hasselt

9.
10.

10u tot 17u

Tentoonstelling

D o o r v r o u w e n h a n d e n g e v o r m d : k l e i , ke r a m i e k e n k r y p t o n i e t

13u tot 18u
15u tot 17u
13u tot 18u

Tentoonstelling
Workshop
Tentoonstelling

Verborgen gedichten
Gewone zinnen zijn er al genoeg
Ooit gemist? Een terugblik op twaalf jaar erfgoedtentoonstellingen

Heerlijk Hasselts: speculaas bakken op de traditionele manier!
A c h t e r d e s c h e r m e n b i j s t o ke r i j Va n d e r l i n d e n

13. Bakkersdochter
14. Stokerij

14u tot 18u

Theater

B rikdrukken
Kamishibai Rood Rood Roodkapje
Maatwerk is een kunst

14u tot 18u

Workshop

Uit het goede hout

18. Villa Verbeelding

19. Inlijstingen Meylemans

14u tot 18u

Tentoonstelling

Maatwerk is een kunst

Rondleiding

Demonstratie

10u tot 18u

11u tot 17u

13u tot 17.30u

17. Kristof Vrancken

Demonstratie
Goudsmederij

11u, 13u30 en 16u

16. Huis Pauwels Spaenjers

Workshop

11u tot 17u

11u tot 17u

11u tot 18u

12u tot 17u

13u, 15u en 17u

10u tot 18u

10u tot 18u

10u tot 18u

De piano gerestaureerd

Rondleiding

Rondleiding

Demonstratie

presentatie

Multimedia-

Wandeling

Demonstratie

Tentoonstelling

Demonstratie

15. Atelier Herkenrode

S t o ke r i j Va n d e r l i n d e n e n C o n f r é r i e H a s s e l t s e J e n e v e r

Hoe maakt HAST het - reis door de tijd!

12. Campus H AST

Vanderlinden

De Belleman vertelt ....

De schatten van Kuringen

No distress signal was recorded: de crash van een Pools passagiersvliegtuig in Limburg

Maak kennis met reus Piersus, Berb en Swa

14u tot 17u

14u tot 17u

Expertenbeurs
Laat jouw papier taxeren

Demonstratie

16u tot 17u

Rondleiding

Een vak apart - preventieve conservatie in de erfgoedbibliotheek

Iedereen beiaardier

14u tot 17u

Demonstratie

O u d e d r u k ke n e n b o u w t e ke n i n g e n r e i n i g e n

14u tot 15u

14u tot 18u

Demonstratie

Ontdek imkeren in de Bijenhal

Lezing

9.30u tot 12u

Workshop

Werken met de zeis

Papierconser vatie en -restauratie door Raymond Bové

9.30u tot 11u

10u tot 17u

14u tot 15.30u

10u tot 18u

Workshop

Demonstratie

Lezing

Demonstratie

Van ei tot bij, imker je mee?

Wat komt daar uit die houtoven?

Een vervallen gebouw: hoe restaureer je dat?

A b d i j s i t e H e r ke n r o d e : e e n v e r z a m e l i n g v a n v e r f i j n d v a k m a n s c h a p

10u tot 17u

14u tot 17u

Workshop

Ve r f i j n d e ke r a m i e k m e t d e b a r b o t i n e t e c h n i e k

Tentoonstelling

10u tot 14u

Wandeling

O p o n t d e k k i n g l a n g s m e t ke r a m i e k v e r s i e r d e g e v e l s

Craft in Close-up: een aanwinst van Maison Beer onder de loep

11u, 12u en 14u & 15u

13.30u en 15.30u

Rondleiding

Het verhaal achter de drank (rondleiding)

Rondleiding

10u tot 18u

Demonstratie

Kop en staart scheiden: stoomstoken volgens 19de-eeuwse principes

E e n b u i t e n g e w o n e d e c o r a t i e v e ke r a m i e k c o l l e c t i e

11u & 15u

Workshop

Maak je eigen graanjenever!

10u tot 17u

14u tot 16u

Wandeling

Hasselt Jeneverstad

Tentoonstelling

10u tot 18u

Presentatie

Kies mee de smaak van de nieuwe Belegen Graanjenever van het Jenevermuseum

D o o r v r o u w e n h a n d e n g e v o r m d . D e c o r a t i e s o p H a s s e l t s e ke r a m i e k .

10u tot 18u

TIJDSTIP

Demonstratie

SOORT

Koper, hout en glas: een noodzaak in de ambachtelijke jeneverproductie

ACTIVITEIT

11. De Belleman

Kuringen

Beiaardtoren

8.

Limburg

Tuiltermolen

5.

Herkenrode

Jenevermuseum

1.

LOCATIE

Ooit gemist? Een terugblik
op twaalf jaar erfgoedtentoonstellingen

Laat jouw papier
taxeren

Tentoonstelling

Op Erfgoeddag focust Bibliotheek Hasselt Limburg op papier. We nodigen
expert Vanessa Vaes uit om jouw papieren stukken te laten taxeren. Vanessa (Genk, 1980) is kunsthistoricus en
werkt als gecertificeerd taxateur van
kunst, antiek en inboedelgoederen bij
Venduehuis Dickhaut in Maastricht.
-Deze activiteit is een initiatief van de
Bibliotheek Hasselt Limburg.

Sinds 2007 werden in Bibliotheek Hasselt Limburg niet minder dan 27 tentoonstellingen opgezet met eigen collectiestukken. Sommige speelden in op
thema’s die leefden in het erfgoedveld,
andere zetten collecties of deelcollecties in de kijker naar aanleiding van
projecten rond preventieve conservering, catalogisering of digitalisering.
De tentoonstelling Ooit gemist bied je
een unieke kijk op onze erfgoedcollecties!
-Deze activiteit is een initiatief van de
Bibliotheek Hasselt Limburg.

Een vak apart preventieve conservatie in
de erfgoedbibliotheek

PRAKTISCHE INFO

Rondleiding

Doorlopend van 13u tot 18u. Kindvriendelijke

Bij dit bezoek aan het erfgoeddepot
van de bib maak je kennis met de collectie oude drukken én - grijp je kans
- met twee bijzondere stukken die hier
op vakkundige wijze worden bewaard:
de 16e-eeuwse graduale uit de abdij
van Sint-Truiden en de aflaatbrief van
de abdij van Herkenrode uit 1363, erkend als Topstukken van de Vlaamse
Gemeenschap. Preventieve conservatie, een vak apart!
-Deze activiteit is een initiatief van de
Bibliotheek Hasselt Limburg.

activiteit, vanaf 9 jaar.

7

BIBLIOTHEEK
H A S S E LT
LIMBURG

PRAKTISCHE INFO
Rondleiding om 16u. Inschrijven is verplicht,
via bibliotheek.hasselt.be/Activiteiten.

18

Expertenbeurs

Papierconservatie en restauratie door Raymond
Bové

PRAKTISCHE INFO
Doorlopend van 14u tot 17u.

Lezing
Als erfgoedbibliotheek hecht Bibliotheek Hasselt Limburg veel waarde
aan papier. Papier, en het behoud ervan, is dan ook erg belangrijk. Wil je je
graag verdiepen in de wondere wereld
van de actieve papierconservering?
Expert Raymond Bové (Hebolabo)
deelt zijn vakkennis in een lezing.
Aansluitend kan je met al je vragen
terecht in een 'spreekuur conservatie
en restauratie van papier'.
-Deze activiteit is een initiatief van de
Bibliotheek Hasselt Limburg in samenwerking met Hebolabo.

Oude drukken en bouwtekeningen reinigen
Demonstratie

Lezing om 14u. Inschrijven is verplicht en

In het kader van conservering van het
erfgoed zal papierrestauratie in de toekomst nog aan belang winnen. Om onder andere oude drukken en bouwtekeningen uit een ver verleden in de beste
omstandigheden te bewaren moeten
we ze preventief conserveren. Onze
expert-collega’s van de dienst erfgoed
tonen je hoe dat moet.
-Deze activiteit is een initiatief van de
Bibliotheek Hasselt Limburg.

kan tot 26/04/2019 (max. 50 deelnemers) via

PRAKTISCHE INFO

bibliotheek.hasselt.be/Activiteiten.

Doorlopend van 14u tot 17u.

PRAKTISCHE INFO
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Iedereen beiaardier

Gewone zinnen zijn
er al genoeg
Workshop

‘Ik streep, teken en knipoog: Verborgen gedichten’

Tijdens deze creatieve workshop
geeft Janine (DOiNK) tijdens een
korte rondleiding door haar expo 'Ik
streep, teken en knipoog: Verborgen
Gedichten' uitleg over haar manier
van werken. Daarna ga je, vol inspiratie, zelf aan de slag en zoek je je eigen
verborgen gedicht. Janine geeft je
daarbij allerlei tip & tricks. Voorkennis
is niet nodig.
-Deze activiteit is een initiatief van de
Bibliotheek Hasselt Limburg in samenwerking met DOiNK.

PRAKTISCHE INFO

PRAKTISCHE INFO

Kindvriendelijke activiteit, vanaf 6 jaar.

Workshop om 15u. Duur ongeveeer 2u. Kindvriendelijke activiteit, vanaf 10 jaar. Inschrijven is verplicht en kan tot 26/04/2019

Tentoonstelling

ONDER DE LUIFEL VAN
BIBLIOTHEEK HASSELT LIMBURG
Martelarenlaan 17
3500 Hasselt
www.kovkhasselt.be/reuzen
Geheel toegankelijk.

Maak kennis met Piersus,
Bèrb en Swa

Om 14 uur: concert Beiaard 2.0, om 14.30

Demonstratie

uur: interactieve rondleiding specifiek voor

De Koninklijke Orde van ’t Klaeverblât,
Prinsen en Sieren met hun dames, stellen je trots voor aan hun 3 reuzen uit de
Hasseltse Banneux Wijk.
Maak kennis met Piersus en zijn verloofde Bèrb (1948) en Swa den Drèpkesdrènker (1990). Deze reuzen zijn deels
uit riet gevlochten, maar hebben een
metalen onderstel. Ontdek samen met
de aanwezige rietvlechter hoe zo’n reus
gemaakt en achteraf hersteld wordt.
-De demonstratie is een initiatief van De
Koninklijke Orde van 't Klaeverblât, in
samenwerking met Bibliotheek Hasselt
Limburg.

kinderen en families, om 16 uur: concert

partituur mee)
7

LOCATIE
Bibliotheek Hasselt Limburg
vestiging Dusart
Martelarenlaan 17
3500 Hasselt

8

BEIAARD
TOREN
8

0475 65 13 72
bibliotheek.hasselt.be

BEIAARDTOREN
Sint-Quintinuskathedraal

PRAKTISCHE INFO
Doorlopend van 13u tot 18u. Kindvriendelijke

De ingang van de bibliotheek bevindt

Vismarkt 3

zich aan het Kolonel Dusartplein, onder

3500 Hasselt

de grote luifel. De vaste collectie is gratis

011 23 98 90

te bezoeken. Geheel toegankelijk.

www.visithasselt.be/nl/beiaardtoren

PRAKTISCHE INFO
Doorlopend van 10u tot 18u.

activiteit, vanaf 6 jaar.
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9

vestiging Dusart

try-outs op beiaard (neem evt. een eigen

bibliotheek.hasselt.be/Activiteiten.

7

9

Beiaard 2.0, om 16.30 uur: rondleiding met

(max. 25 deelnemers) via

Op pagina’s uit kranten en oude boeken zoekt DOiNK (Janine Van Avendonk) woorden die samen een nieuwe
tekst vormen; een verborgen gedicht.
Poëzie, met een knipoog. DOiNK is een
van de weinigen die - met inkt, houtskool, potlood, pen en bister - illustraties maakt bij verborgen gedichten. Ze
versterken de symbolische waarde van
de tekst en maken het geheel visueel
spannend en ... inspirerend.
-Deze activiteit is een initiatief van de
Bibliotheek Hasselt Limburg in samenwerking met DOiNK.

KOVK

Demonstratie
De beiaardtoren is het podium van
de beiaardier en de stad is zijn concertzaal. Wil je dit gevoel ook eens
beleven en voor de hele stad spelen?
Breng dan een partituur mee, die je
zelf kan uitproberen. Ook kinderen
mogen de klokken luiden, een uurwerk
opwinden en de beiaard bespelen tijdens een rondleiding op hun maat. De
beiaardier concerteert zelf ook, samen met ... zijn laptop.
-De demonstratie is een initiatief van
Jan Verheyen en Geert Kooken, in samenwerking met Het Stadsmus.
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De schatten van Kuringen

DE GRAEF
H A S S E LT
KURINGEN

Demonstratie

Tentoonstelling
Metaaldetectie is een hobby die door
steeds meer mensen wordt beoefend.
Ook hier geldt: een goeie voorbereiding
is het halve werk. Aan de hand van onderzoek in bibliotheken en archieven
konden leden van onze vereniging de
plaats terugvinden waar in 1965 een
Pools passagiersvliegtuig neerstortte.
In een tentoonstelling ontdek je meer
over de link tussen archieven en archeologie.
-Deze activiteit is een initiatief van vzw
Hobby Archeologie Limburg, in samenwerking met Documentatiecentrum De
Graef Kuringen Hasselt en het Rijksarchief Hasselt.

CAMPUS
HAST

Wandeling

PRAKTISCHE INFO

De Belleman is de stadsomroeper van
Hasselt, een soort voorloper van de
krant. Vroeger trok hij door de stad
om nieuws en evenementen onder de
bevolking te verspreiden met zijn heldere en luide stem. En ook vandaag
doet hij dat nog steeds. Maar de Belleman had door de eeuwen heen ook
nog andere functies. Wil je weten wat
de Belleman allemaal deed en wil je
de link met bepaalde historische plekken in Hasselt leren kennen, volg dan
Jan de Belleman tijdens een wandeling door de stad en ontdek onder andere de betekenis van het perron voor
het historische stadhuis.
-De wandeling is een initiatief van Jan
Dierckx, in samenwerking met Stad
Hasselt.

Doorlopend van 10u tot 18u. Kindvriendelijke

PRAKTISCHE INFO

activiteit, vanaf 6 jaar.

Wandelingen om 13u, 15u en 17u. Vertrek aan

Op Erfgoeddag kan je de voornaamste erfgoedgebouwen van Kuringen
bezoeken: de Sint-Gertrudiskerk, kasteel Prinsenhof en de pastorij met de
schoutskamer. Op elk van die plaatsen
ontdek je een deel van het roerend erfgoed van ons dorp: het register van de
Broederschap van Sint-Gertrudis, een
verzameling objecten uit de ijzertijd
in het Prinsenhof en de bijzondere
18de-eeuwse muurschilderingen van
de schoutskamer.
-Deze activiteit is een initiatief van de
Heemkundige Kring en documentatiecentrum De Graef Hasselt Kuringen,
Hobby Archeologie Limburg, Oud-strijders verbond Kuringen, Landelijke gilde en Boezeroenen.

'No distress signal was
recorded': vondsten van een
gecrasht Pools passagiersvliegtuig in Limburg

De Belleman vertelt ...

12

CAMPUS HAST
Kleine Breemstraat 7
3500 Hasselt
www.campushast.be
Geheel toegankelijk.

Hoe maakt HAST het?
Reis door de tijd!
Multimedia-presentatie
Reis samen met Marc Mouha, afdeling
mechanica Campus Hast, mee van een
19de-eeuwse Hasseltse klok (Ceyssens) tot hedendaagse 3D-printers en
lasertechnieken. Ontdek nog meer wetenschappelijk erfgoed en kwantummechanica in de lezing 'Wat is tijd?'
door natuurwetenschapper prof. dr.
Stefan Vandoren. Daarna kan je in een
interactieve sessie mee nadenken over
wat tijd zoal met ons doet.
-De activiteit is een initiatief van Campus HAST, in samenwerking met theoretisch natuurkundige prof. dr. Stefan
Vandoren, Universiteit Utrecht.

het historisch Stadhuis. Duur ongeveer 1u.
Kindvriendelijke activiteit, vanaf 6 jaar.

10
10

DE BELLEMAN

KASTEEL PRINSENHOF
Prinsenhofweg 21
3511 Kuringen
0486 23 46 84

PRAKTISCHE INFO

sites.google.com/view/hasselt-kuringen

Doorlopend van 10u tot 18u. Kindvriendelijke

11

11

PRAKTISCHE INFO

HISTORISCH STADHUIS HASSELT

activiteit, vanaf 8 jaar.
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12

Er is parkeergelegenheid bij kasteel

Groenplein 1

Atelier Mechanica doorlopend van 12u tot 17u.

Prinsenhof en bij de Sint-Gertrudiskerk.

3500 Hasselt

Lezing prof. Vandoren om 14u. Duur ongeveer

Geheel toegankelijk.

www.jandierckx.be

1u. Interactieve slotsessie om 15.30u.
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Achter de schermen bij
stokerij Vanderlinden

BAKKERS
DOCHTER

Rondleiding
Stokerij der Hasseltse Echtheid, dat
is Stokerij Vanderlinden. Een erkende,
ambachtelijke en innovatieve distilleerderij die de Hasseltse traditie van
distilleren op authentieke wijze in ere
houdt. Tijdens Erfgoeddag leidt de
distillateur je graag rond. In afwachting van de rondleiding kan je genieten van de gedistilleerde dranken en
een docufilm bekijken.
-De rondleiding is een initiatief van
Stokerij Vanderlinden.

13

BAKKERSDOCHTER
Minderbroedersstraat 28

13

Stokerij Vanderlinden
en Confrérie Hasseltse
Jenever

3500 Hasselt
011 66 34 62
www.bakkersdochter.be
Geheel toegankelijk.

Heerlijk Hasselts: speculaas bakken op de traditionele manier

PRAKTISCHE INFO
Rondleidingen vanaf 11u. Inschrijven is ver-

PRAKTISCHE INFO

brite.be/e/erfgoeddag-tickets-54735452211
(max. 20 deelnemers). Doorlopend van 11u

Demonstratie

tot 17u mits reservatie.

Bij Bakkersdochter wordt iedere dag
verse Hasseltse speculaas gebakken
op de traditionele wijze. Speciaal voor
Erfgoeddag verhuizen we ons atelier
naar de straat en wordt er buiten volop speculaas gekneed, gevormd en gebakken. Dus volg je neus en kom eens
langs! Iedereen is welkom om te kijken,
te proeven en te luisteren naar het verhaal van de enige echte Hasseltse speculaas.
-Deze demonstratie is een initiatief van
Bakkersdochter.

Rondleiding
Op Erfgoeddag tekent de Confrérie
van de Hasseltse Jenever, al meer dan
40 jaar beschermheer van de Hasseltse jenever, present bij Stokerij Vanderlinden, uiteraard feestelijk uitgedost.
Kom meer te weten over het smaakvolle erfgoed van Hasseltse jenevers
en distilleerderijen en ... kom proeven!
-De rondleiding is een initiatief van
Stokerij Vanderlinden, in samenwerking met de Confrérie van de Hasseltse Jenever.

plicht en kan tot 27/04/2019 via www.event-

15

ATELIER HERKENRODE
3500 Hasselt
0499 40 82 66
www.atelierherkenrode.be

De piano gerestaureerd
Workshop
Ben jij een beetje handig en wil je wel
eens aan de slag met pianosnaren,
pianotoetsen, fineren en dierlijke lijmen? In deze workshop onderzoeken
we samen welke materialen en onderdelen er in een piano zitten. Daarna
gaan we aan de slag met enkele technieken en zet je je eerste stappen in de
restauratie van piano's.
Concert Marie François
Atelierconcert met pianiste Marie
François om 20u in het atelier. Ze vertolkt de 24 préludes van Frédéric Chopin op een gerestaureerde Pleyel concertvleugel uit 1885. Inschrijven niet
verplicht. Beklinken en afsluiten met
een drankje.

Rondleidingen vanaf 11u. Inschrijven is verplicht en kan tot 27/04/2019 via www.eventbrite.be/e/erfgoeddag-tickets-54735452211
tot 17u mits reservatie.

STOKERIJ VANDERLINDEN
Luikersteenweg 264
3500 Hasselt
011 28 80 55
www.stokerijvanderlinden.be
Geheel toegankelijk.

STOKERIJ
VA N D E R L I N D E N

PRAKTISCHE INFO
Doorlopend te bezoeken van 11u tot 18u.

15

Luikersteenweg 232

(max. 20 deelnemers). Doorlopend van 11u
14

14

AT E L I E R
HERKENRODE

PRAKTISCHE INFO
Workshops om 11u, 13u30 en 16u. Duur ongeveer 1,5u. Inschrijven is verplicht en kan tot
27/04/2019 via www.atelierherkenrode.be of

Kindvriendelijke activiteit, vanaf 6 jaar.

0499 40 82 66. Doorlopend van 11u tot 17.30u.
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Organische fotografische
procedés uit de 20ste
eeuw op basis van plantpigmenten

HUIS
PA U W E L S
S PA E N J E R S

Demonstratie
Neem een kijkje in het atelier-onderzoekslabo van fotograaf en onderzoeker Kristof Vrancken. Met behulp van
historische organische fotografische
procedés op basis van plantpigmenten uit de 20ste eeuw brengt hij ecologische problemen in beeld. Tijdens
je bezoek mag je mee in de potten
roeren, fotografische emulsies proeven, ruiken en spelen met natuurlijke
pigmenten.
-De demonstratie is een initiatief van
Kristof Vrancken Photography, in samenwerking met Atelierwerking Vonk.

16

16

KRISTOF
VRANCKEN

HUIS PAUWELS SPAENJERS
Maastrichterstraat 64
3500 Hasselt
011 23 28 51
www.pauwelsspaenjers.eu
Tegenover Huis Pauwels Spaenjers
zijn er openbare toiletten met voorzieningen voor mindervaliden.

Goudsmederij

PRAKTISCHE INFO

Demonstratie

Doorlopend van 11u tot 17u. Kindvriendelijke

17
18

VILLA
VERBEELDING
Brikdrukken

activiteit, vanaf 3 jaar. Het atelier bevindt

Maak kennis met het ambacht van
de goudsmederij zoals het sinds jaren wordt doorgegeven van meester
tot leergast. Vakmanschap staat hier
synoniem voor jaren ervaring, zodat
handwerk perfectie wordt. Toch wordt
daarbij het vernieuwende en hedendaagse karakter niet uit het oog verloren. Op Erfgoeddag tonen we je hoe
een ketting wordt gemaakt.
-Deze demonstratie is een initiatief van
Huis Pauwels Spaenjers.

zich op de oude locatie van school de Kameleon, ter hoogte van Vorststraat 4. Je kan het
oude schooldomein betreden door de grote
poort aan de voorzijde.

Workshop

18

Wil je zelf eens ervaren hoe de ambachtelijke techniek van houtsnede
werkt? In deze creatieve workshop
‘brikdrukken’ ga je aan de slag met
een druktechniek. Met afvalmaterialen maak je een prachtige afdruk!.
-De tentoonstelling is een initiatief van
Villa Verbeelding, in samenwerking
met PXL-MAD School of Arts.

VILLA VERBEELDING
17

Bampslaan 35
3500 Hasselt

KRISTOF VRANCKEN PHOTOGRAPHY

011 26 17 87

AND RESEARCH Kunstenaars Atelier

www.villaverbeelding.be

VZW VONK

f @villaverbeelding

Vorststraat 4
3500 Hasselt

PRAKTISCHE INFO

gratis te bezoeken. Er zijn drie treden

www.kristof-vrancken.com

naar de voordeur. Voorleessessies met

PRAKTISCHE INFO

Kamishibai op de zolder. Er is geen lift

Doorlopend te bezoeken van 14u tot 18u.

Doorlopend van 13u tot 17u30.
Geheel toegankelijk.

26

De vaste collectie op het gelijkvloers is

0494 60 90 25

Kindvriendelijke activiteit, van 6 tot 12 jaar.

en de deuren beneden zijn smal.
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Uit het goede hout

INLIJSTINGEN
MEYLEMANS

Tentoonstelling
De ambachtelijke techniek van houtsnede is weer helemaal in. Benieuwd
hoe illustratoren van nu houtsnedes
gebruiken in hun prentenboeken? In
deze tentoonstelling zie je origineel
werk van Luk Duflou, Isabelle Vandenabeele, Merlijne Marell en Vanessa
Verstappen. Met filmpjes, schetsboeken en bijzondere voorwerpen. Ontdek
meer over de techniek en steek zelf de
handen uit de mouwen!
-De tentoonstelling is een initiatief van
Villa Verbeelding, in samenwerking
met PXL-MAD School of Arts.

19

Kamishibai Rood Rood
Roodkapje

PRAKTISCHE INFO
Doorlopend van 14u tot 18u
Kindvriendelijke activiteit, vanaf 6 jaar. De

Theatervoorstelling

activiteit loopt verder tot 8 juni 2019.

Sprookjes lief en schattig? Niet atijd.
Illustrator
Isabelle
Vandenabeele
maakte stoere houtsnedes voor haar
versie van Roodkapje. Kom luisteren naar de kamishibai-vertelling van
Rood Rood Roodkapje (met tekst van
Edward van de Vendel) en kijk je ogen
uit! Ga daarna zeker ook het werk van
Isabelle Vandenabeele bewonderen in
de tentoonstelling Uit het goede hout.

Maatwerk is een kunst
Rondleiding
Inlijstingen Meylemans vereeuwigt
unieke en kostbare herinneringen zodat klanten er elke dag van kunnen
blijven genieten. Kostbaar op emotioneel of op financieel vlak, elke herinnering krijgt een inlijsting waardoor
de waarde behouden blijft. Dankzij
jarenlange ervaring en expertise zorgt
Inlijstingen Meylemans voor de beste
en veiligste manier om een werk in te
te lijsten.
-Deze activiteit is een initiatief van
Inlijstingen Meylemans.

19

PRAKTISCHE INFO
Doorlopend van 14u tot 18u.
Kindvriendelijke activiteit, vanaf 6 jaar.

INLIJSTINGEN MEYLEMANS
Diestersteenweg 120
3510 Kermt
0474 72 42 53
www.inlijstingen-meylemans.be

PRAKTISCHE INFO
Gedeeltelijk toegankelijk.

28

Doorlopend te bezoeken van 10u tot 18u.
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EXTRA

COLOFON
Erfgoeddag is een initiatief van FARO, Vlaams steunpunt voor cultureel
erfgoed vzw, in samenwerking met de erfgoedgemeenschappen in Vlaanderen en Brussel. Het volledige activiteitenprogramma vind je op:

Vrijdagavond 26/04
Lokale helden
Support your local scene! Geniet van meerdere concertjes van Hasselts talent op
verschillende locaties. O.a. in De Serre staat er heel wat op het programma.

www.erfgoeddag.be
uitinhasselt.be/erfgoeddag
erfgoeddaginhasselt

Zaterdag 27/04
Dansketting n.a.v. Dag van de Dans
Ook Hasselt danst en maakt één lange feest- en dansketting.
Start om 14u aan het Limburgplein.
Jubileumconcert Gloria door het Kathedraalkoor Hasselt
Start om 20u in de Sint-Catharinakerk.

Zondag 28/04

ERFGOEDDAG 2019 WORDT MOGELIJK GEMAAKT
DANKZIJ DE STEUN VAN VOLGENDE PARTNERS:

BEvocaL voor het eerst in Hasselt
BEvocaL is het nieuwe Belgisch Nationaal Jeugdkoor, met jongeren van 18 tot 30 jaar
uit alle hoeken van België.
Start om 15u in de Sint-Quintinuskathedraal.
Meer info en nog meer activiteiten op uitinhasselt.be

Wil je het Hasseltse erfgoed steunen ?
Meer dan 30 musea, archieven, documentatiecentra, bibliotheken, erfgoedverenigingen en onroerend erfgoedorganisaties kunnen je steun goed gebruiken. Die steun kan
allerlei vormen aannemen. Wil je je inzetten als onderzoeker, vrijwilliger, sponsor of
vriend? Maak kennis met de Hasseltse erfgoedverenigingen op www.erfgoedkaart.be
en kijk voor wie je je wil engageren.
Help Musea Hasselt als vriend of als vrijwilliger
Het Stadsmus, Jenevermuseum en Modemuseum Hasselt hebben hun eigen vriendenverenigingen. De leden van die vzw’s steunen het museum financieel en moreel.
Als vriend word je intensief bij de werking van het museum betrokken.
Heb je zin en tijd om een handje toe te steken? Als vrijwilliger ben je een belangrijke
steun in de werking voor en achter de schermen.
Kijk voor meer informatie op
hetstadsmus.be – jenevermuseum.be – modemuseumhasselt.be
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Deze brochure werd samengesteld door Stad Hasselt naar aanleiding van
Erfgoeddag 2019. Met dank aan iedereen die een bijdrage leverde aan de
brochure.
Oplage: 3000 exemplaren
Vormgeving: Studio Hurr
Druk: Chapo
Samenstelling: Musea Hasselt
V.U.: Steven Vandeput, Limburgplein 1, 3500 Hasselt

HASEL
Hasel (HASselts Erfgoed Lexicon) is een online
encyclopedie over Hasselt en de Hasselaren.
Op de website vind je informatie over de stad
Hasselt, haar mensen, verenigingen, gebouwen,
voorwerpen, verhalen, tradities en zoveel meer.
Wil je meer weten over Hasselt?
Surf dan naar hasel.be.

ERFGOEDAPP
Wist je dat sommige activiteiten tijdens Erfgoeddag gebruik maken van de ErfgoedApp? Download
de app bij aankomst en beleef zo een interactieve
Erfgoeddag met extra veel weetjes. Je vindt de activiteiten die gebruikmaken van de app terug via
www.erfgoeddag.be.

Doe mee met Erfgoeddag 2020
Erfgoeddag 2020 heeft als thema ‘De Nacht’ en vindt plaats op zondag
26 april 2020. Erfgoeddag biedt een uitstekende kans om je vereniging,
organisatie of bedrijf te belichten en je publiek te vergroten. Interesse
om mee te doen?
Neem contact op met danny.vandegenachte@hasselt.be.

